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SATAKUNNAN 
SUUNNITTELU-
HISTORIAA

• Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelma 1942

• Satakunnan runkokaava 2000 

-alueen palveluverkon sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia ja asetettiin 
erilaisia tavoitteita, valmistui 1969

• Satakunnan seutukaava 1973, Satakunnan seutukaava 1

-uhanalaisimpia virkistys- ja suojelualueita, sisäasianministeriö 1975. Kyseinen kaava 
oli ensimmäinen uusien seutukaavamerkintöjen mukainen seutukaava Suomessa. 

• Satakunnan seutukaava 2

-taajama-alueita, maa- ja metsätalousalueita ja yhteysverkkoja, 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, ymp.min. 1985

• Satakunnan seutukaava 3

-maa-ainesten otto, arvokkaat harjumaisemat, veneväylät ja satamat

• Satakunnan seutukaava 4

-muutos Porin kaupungissa ja Noormarkun kunnassa, ymp. min 1993

• Satakunnan seutukaava 5

-yhdistettiin aikaisemmin laaditut seutukaavat, ymp. min. 11.1.1999, KHO 4.4.2001



SATAKUNNAN 
SUUNNITTELU-
HISTORIAA JA 
NYKYPÄIVÄÄ

• Satakunnan maakuntakaava

-MRL:n mukainen yleispiirteinen kokonaismaakuntakaava

-YM 30.11.2011/KHO 13.3.2013

• Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

-maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

-YM 3.12.2013/KHO 6.5.2016

• Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

-turvetuotanto, aurinkoenergian tuotanto, terminaalitoimintojen 
alueet, varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet, kauppaa koskevat 
muutokset, kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet

-Maakuntavaltuusto 17.5.2019



Nykyinen MRL:n mukainen kaavajärjestelmä

MRL 27 §

Maakuntakaava voidaan laatia myös 
vaiheittain tai osa-alueittain. Laadittaessa 
maakuntakaava osa-alueittain tulee kaavan 
valmistelua ohjaamaan asettaa maakunnan 
liiton toimielin, jossa on asianomaisten 
kuntien ehdottamia jäseniä.



Maakuntakaavaa laaditaan yhteistyössä
Satakunnan kunnat

Varsinais-Suomen liitto

Pohjanmaan liitto

Pirkanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Fingrid-yhtiöt

Finavia

Luonnonvarakeskus

Suomen Riistakeskus

Metsäkeskus

Metsähallitus

Puolustusvoimat, 2. Logistiikkarykmentti

Satakunnan Museo

Museovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Satakunnan ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Puolustusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ympäristöministeriö

Satakunnan kauppakamari

Rauman kauppakamari

Satakunnan yrittäjät

Pro Agria

MTK-Satakunta

MTK-Metsä

Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri

Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan piiri

Porin lintutieteellinen yhdistys

Rauman seudun lintuharrastajat

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Porin yliopistokeskus

Geologian tutkimuskeskus

Prizztech Oy

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

Porin ja Rauman satamat

Kaupan alan toimijat

Turvetuotannon toimijat

 KUNTATASO
 MAAKUNTATASO
 VALTAKUNNAN TASO

 KUNTALAISET
 PÄÄTTÄJÄT
 VIRANOMAISET
 YRITYKSET
 YHDISTYKSET



Maakuntakaavan oikeusvaikutukset
• Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 

sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

• Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä 
edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan 
toteuttamista.

• Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella 
voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan 
vaikutuksen osalta.



Maisema-alueet 
Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2

YHTEENSÄ 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
-29 600 ha, 5 kpl

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ehdotus
-54 900 ha, 6 kpl

Maisemallisesti tärkeä alue

-46 000 ha, 14 kpl



Kaavamerkintä ja määräys
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2



Voimassa olevat yleiskaavat

• Kepolan oikeusvaikutteinen yleiskaava 
18.12.2000

• Kankaanpään oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava 14.6.1993

• Ristolan osayleiskaava 1994

• Säkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
19.9.2016



Maisema-alueet yleiskaavoissa

• MT/s Maa- ja metsätalousalue, jolla 
ympäristö säilytetään

• MT-1 Maatalousalue, jolla on 
ympäristöarvoja

• kh Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Köyliöjärven maisema-alue

• ma-1 Valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue

• MA Maisemallisesti arvokas 
peltoalue



Kiitos!


