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TURVETUOTANTO SATAKUNNASSA
Arvoisa vastaanottaja
Satakunnan maakuntakaavan valmisteluvaiheen teemaraportti
Turvetuotanto Satakunnassa on valmistunut.
Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena
kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle.
Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain, jotta eri asiakokonaisuudet olisivat helpommin havainnollistettavissa. Teemat sovitetaan lopulta yhteen valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet ja sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään luonnonvarojen
säästävää ja kestävää käyttöä siten, että luonnonvarojen saatavuus turvataan myös tuleville sukupolville. Varattaessa alueita turvetuotantoon sovitetaan yhteen tuotanto- sekä suojelutarpeet. Turpeen ottoalueiden osoittamisella pyritään luomaan mahdollisuudet sekä kasvu- että energiaturpeen
tuotannon jatkumiselle tulevaisuudessa myös Satakunnassa. Ottoalueiksi varataan pääasiassa ojitettuja soita. Suojelualuevarauksista on laadittu oma erillisselvitys Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 – 2006.
Tämä teemaraportti lähetetään Teille tiedoksi ja mahdollista kommentointia varten. Palaute käsitellään maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston suunnittelun yhteydessä.
Mahdolliset kommentit teemaraportista pyydetään toimittamaan 23.3.2007 mennessä
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