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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Rantaosayleiskaavan muutos koskee:
KUNTA
Kokemäki
271
KYLÄ
Ketola
419
KIINTEISTÖT
osa tilasta 271-419-1-125 (Aliketola) ja
osa tilasta 271-419-1-116 (Yli-Ketola)

1.2. Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kokemäellä Ketolan kylässä Kokemäenjoen varrella. Rantaosayleiskaavan muutos kohdentuu osalle Aliketolan tilaa RN:o 1:125 ja osalle Yli-Ketolan
tilaa RN:o 1:116. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,4 ha.

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos, Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116. Kaavan
tarkoituksena on muuttaa Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa tilojen Aliketola ja Yli-Ketola alueella siten, että rantaosayleiskaava mahdollistaa matkailua palvelevien rakennusten laajentamisen ja lisärakentamisen.

1.4. Asemakaavan tilaaja ja laatija
Kaavamuutoksen on laatinut Kokemäen kaupungin toimeksiannosta
REJLERS OY
Antinkatu 15 B
28100 Pori

1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rantaosayleiskaavan muutoksen kaavakartta, mittakaava 1:1000
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aliketolan tilan luontoarvoselvitys, Luontopalvelu Kraakku, 27.10.2015
Muistio, työneuvottelu Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 31.3.2015
Muistio, luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu Satakunnan Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa 26.1.2016
Luonnosvaiheen vastineet
Ehdotusvaiheen vastineet
Poistuva kaava

Kokemäki, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, osa kiinteistöistä RN:o 1:125 ja RN:o 1:116
REJLERS OY

Sivu 3(19)
Y-tunnus 0765069-8

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
-

Vireilletulo: Ympäristölautakunta 24.4.2013 § 35
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä: koko kaavaprosessin ajan
Kaavaluonnos nähtävänä: 8.1. – 8.2.2016
Kaavaehdotus nähtävänä: 4.5. – 3.6.2016
Hyväksymispäätös:
Kaava lainvoimainen:

2.2. Rantaosayleiskaavamuutoksen keskeinen sisältö
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa muutetaan tilojen Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola
RN:o 1:116 alueella siten, että rantaosayleiskaava mahdollistaa matkailua palvelevien rakennusten laajentamisen ja lisärakentamisen molemmille tiloille. Rantaosayleiskaavamuutoksessa tilojen kokonaisrakennusoikeus tarkistetaan siten, että tiloille on mahdollista rakentaa nykyisten asuin-, navetta- ja piharakennusten lisäksi juhla- ja majoitustiloja
sekä muita matkailuun/kokouspalveluihin liittyviä tiloja ja toimintoja.

2.3. Rantaosayleiskaavan toteuttaminen
Rakentaminen on mahdollista heti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

Juhla- ja majoitusrakennuksen pihapiiriä Aliketolan tilalla. ©Rejlers Oy
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3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Kokemäen kaupungissa Ketolan kylässä Kokemäenjoen varrella.
Ranta-osayleiskaavan muutos kohdentuu osalle Aliketolan tilaa RN:o 1:125 ja osalle YliKetolan tilaa RN:o 1:116. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,4 hehtaaria.

Suunnittelualue. Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.

Ilmakuva suunnittelualueesta.

Kokemäki, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, osa kiinteistöistä RN:o 1:125 ja RN:o 1:116
REJLERS OY

Sivu 5(19)
Y-tunnus 0765069-8

3.1.1. Luonnonympäristö
Alue on pääasiassa piha- ja peltoaluetta. Lisäksi pihan ja pellon välissä on joutomaa-alue,
jolla kasvaa muutama rauduskoivu, nuoria pihlajia, pajuja ja tuomea sekä pientareilla ja
pihojen sekä peltojen reunoilla kasvavia kasveja, kuten pelto-ohdaketta ja pujoa. Alueella
on kaksi lammikkoa, joista isompi on kasvanut umpeen ja pienemmän lammikon pintaa
peittää kokonaan pikkulimaskakasvusto. Lammikot eivät ole luonnontilaisia, sillä niitä on
aikanaan kaivettu. Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja.
Alueella ei ole luonnonsuojelulailla rauhoitettuja luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Kaavamuutosalueelle on tehty erillinen luontoselvitys (Aliketolan tilan luontoarvoselvitys,
27.10.2015, Luontopalvelu Kraakku). Liite 3.
3.1.2. Kulttuurimaisema
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Suomen ja Suomen
maakuntien arvokkaimpia maaseudun kulttuurimaisemia ja maisemanähtävyyksiä. Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisemalle on esitetty vuonna
2014 valmistuneen inventoinnin pohjalta uusi aluerajaus, jonka sisään sijoittuvat myös YliKetolan ja Aliketolan tilat ympäristöineen.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ehdotus 2013. (Lähde: Satakuntaliitto, lausunto
SL/295/03.01.00/2015
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Kokemäenjokilaaksossa on säilynyt paikoin laajoja maisemallisesti yhtenäisiä alueita, joiden yhdistävä tekijä on alueen läpi virtaava Kokemäenjoki. Alueen tasaiseen savitasankojen muovaamaan maisemaan tuovat vaihtelua kiemurtelevan jokivarren metsiköt sekä
joen reunoilta ja keskeltä nousevat kallioiset saarekkeet, harjut ja selänteet. Kokemäenjokilaakso on tarjonnut oivat edellytykset asumiselle ja elämiselle jo esihistorialliselta
ajalta lähtien.
Kokemäenjokilaakson pellot ja asutus olivat ja ovat edelleen keskittyneet suurimmaksi
osaksi Kokemäenjoen varrelle. Maisema-alueiden pellot ovat ajan saatossa laajentuneet
sivujokien ja ojien yläjuoksuille savikoiden kuivuttua. Asutus on sijoittunut viljelysten tuntumaan laakson ja selänteen väliselle vyöhykkeelle tai joen varteen. Satakuntalaisille kylille tyypillisesti Kokemäenjokilaakson kylät muodostuivat kyläteiden varrella rivi- tai raittikylämäisesti. Vanhimmat ja laajimmat kylien alueilla olevat jokirannan peltoalueet ovat
olleet yhtäjaksoisessa viljelyssä satoja vuosia.
(Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Ehdotus uusiksi Satakunnan ja
Varsinais-Suomen maisema-alueiksi, Alatalo, M. Nyman, 2014; ELY-keskuksen raportteja
75 / 2014).
Aliketolan ja Yli-Ketolan tilojen alueet sijoittuvat paikalliselle kulttuurimaisemalle tyypillisesti Kokemäenjoen rantaan savitasangolle. Pihapiirit sijoittuvat lähelle jokirantaa tasangolla levittäytyvien peltojen reunaan. Ranta-alue pihapiirien kohdalla on kapea ja jyrkkä.
Syvempänä sisämaassa kohoaa maisemallisesti ja luonnonarvojen kannalta merkittävä
kallioalue korkeimmillaan n. 15 m jokirannan tasangosta.

Suunnittelualueen ja ympäristön topografia.

3.1.3. Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueen kaksi pihapiiriä, Aliketola ja Yli-Ketola, sijaitsevat pienehköjen nurmiviljelyssä olevien peltoalueiden ja Kokemäenjokirannan välisellä alueella. Aliketolan pihapiirin päärakennus on 1800-luvulta, Yli-Ketolan hyvin säilynyt suojeltu päärakennus on rakennettu 1930-luvulla. Pihapiirien muoto ja rakennukset ovat säilyneet hyvin ja rakennuksia on peruskorjattu vuosien varrella.
Piha-alueilla rakennusten ympärillä on hoidettua nurmikkoa ja osin istutettua täysikasvuista lehtipuustoa. Aliketolan juhla- ja majoitusrakennuksen päädyssä sen luoteispuolella on laajahko sorapäällysteinen piha-alue. Kokemäenjoen ranta-alue on kapea ja
jyrkkä, leveys vaihtelee muutamasta metristä liki 25 metriin. Jokirannassa on Aliketolan
tilaan kuuluva saunarakennus laitureineen. Rantametsä on kulttuurivaikutteista lehtoa.
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Yli-Ketola
Tilalla Yli-Ketola RN:o 1:116 sijaitsee pihapiiri, jonka päärakennus on rakennettu 1900-luvun alussa. Päärakennus on merkitty suojeltavaksi voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa. Suojelumerkintä perustuu v. 2003 tehtyyn inventointiin (Kokemäen rakennuskannan inventointi, 2003, Sirkka-Liisa Sihvonen), jossa 1900-luvun alussa rakennetun päärakennuksen todettiin olevan vielä alkuperäisessä asussaan. ”Matin taloksi” nimetty päärakennus on nykyisin majoituskäytössä osana tilan matkailupalveluita. Yli-Ketolan tilan pihapiirissä sijaitsevat suuli (entinen navetta), puuvarasto/kuivuri sekä aitta ovat myös peräisin 1930 –luvulta. Yli-Ketolan pihapiiriin kuljetaan Kokemäenjoen suuntaiselta paikallistieltä, Ketolantieltä. Yliketolan pihapiirin halki kulkee voimassaolevan rantaosayleiskaavan mukainen tieyhteys tiloille 1:128, 1:129 ja 3:78.

Yli-Ketolan tilan rakennukset:
1 Suuli (entinen navetta), 2 Varasto, 3 Suojeltu päärakennus, 4 Aitta.
Valokuvat ©Rejlers Oy

Yli-Ketolan tilan suojeltu päärakennus. ©Rejlers Oy
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Aliketola
Tilan Aliketola pihapiirin päärakennus on peräisin 1800 – 1900 –lukujen taitteesta. Päärakennusta on vuosien varrella uudistettu peruskorjausten yhteydessä ja siten sillä ei ole
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Pihapiirissä sijaitsee vuonna 1900 rakennettu
vanha navetta, ”Kivikievari”, jonka peruskorjaus juhla- ja majoitustiloiksi valmistui vuonna
2014. Pihapiirissä sijaitsee myös vanha kuivurirakennus (rakennusvuosi ei tiedossa), joka
on peruskorjattu kahvilaksi. Pihapiirin eteläreunalla sijaitsevat varasto ja lämpölaitos ovat
uudempaa rakennuskantaa, rakennettu vuosina 1999 ja 2015. Kokemäenjoen rannassa
sijaitseva savusauna on rakennettu vuonna 2008. Ketolantie kulkee Aliketolan pihapiirin
rannanpuoleisella reunalla majoitusrakennuksen editse.

Aliketolan tilan rakennukset: 5 Savusauna, 6 Juhla- ja majoitusrakennus, 7 Kahvila (entinen kuivuri), 8 Päärakennus, 9 Lämpövoimala ja varasto. Valokuvat ©Rejlers Oy.

3.1.4. Maanomistus
Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisen omistuksessa.

3.2.

Kaavaa koskevat suunnitelmat ja päätökset
3.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Rantaosayleiskaavamuutoksen suunnittelua ohjaavat Kokemäen kaupungin, maanomistajan ja osallisten asettamien tavoitteiden, maakuntakaavan ja osayleiskaavan lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet muodostuvat yleistavoitteista ja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta
ohjaavista erityistavoitteista. Yleistavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa, yleiskaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Erityistavoitteet koskevat kaikkea kaavoitusta, mikäli tavoitetta ei ole
erityisesti kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa.
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Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on
- varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
- auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
- toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä,
- edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
- luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.
Valtakunnallisten alueidenkäytön yleistavoitteet ovat
- toimiva aluerakenne
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Helsingin seudun erityiskysymykset
- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksessa korostuu kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä virkistyskäyttöä koskevat tavoitteet,
erityisesti valtakunnallinen maisema-alue (ks.kappale 1.3.2). Erityistavoitteiden mukaan
on ensisijaisesti kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
3.2.2. Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Sata-kunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013
.

Ote Satakunnan maakuntakaavasta (1:100 000). Suunnittelualue ympyröity punaisella.
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Aluetta koskevat maakuntakaavamerkinnät:
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv-2).
Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkailun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun
kehittämisen kohdevyöhykkeet.
Matkailun kehittämisvyöhykettä (mv-2) koskee suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Suunnittelussa
on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-,
maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun
liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee
ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.
Arvokas geologinen muodostuma (ge-2).
Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokkaat kallioalueet.
Arvokasta geologista muodostelmaa koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomion alueella olevat maa-aineslain tarkoittamat
maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.
Yhdysvesijohdon yhteystarve.
Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät
siirtoviemäreiden yhteystarpeet.
Yhdysvesijohdon yhteystarvetta koskee suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava yhdysvesijohdon yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on vesihuoltoverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja
ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
3.2.3. Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäki, Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos, joka tuli voimaan 15.3.2010.

Ote Kokemäenjoen rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutosalue rajattu punaisella.
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Kaavamuutosaluetta koskevat yleiskaavamerkinnät:
Maatilojen talouskeskusten alue (AM)
Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen sekä muuhun vastaavaan elin-keinotoimintaan liittyviä rakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi asuinrakennusta, joiden
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa tilakokonaisuuteen liittyvän, enintään 25 k-m² saunarakennuksen. Uudisrakennukset tulee
sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Maatilamatkailupalvelujen alue (rm 1200)
Alueelle saa rakentaa maatilamatkailua palvelevia majoitus-, kokous- ja kokoontumistiloja
sekä saunarakennuksen. Maatilamatkailua palvelevien rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on osoitettu lukuna kaavakartalla.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Alueella on sallittu maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen 150 metrin etäisyydellä
rantaviivasta sekä saunan rakennusoikeutena osoitettujen maatilasaunojen rakentaminen. Olemassa olevia rakennuksia saa kunnostaa ja niiden tilalle saa rakentaa uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen. Rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.
Maatalousalue (MT)
Alue on tarkoitettu ensisijaisesti peltoviljelyyn. Alueella on sallittu maa- ja metsä-taloutta
palveleva rakentaminen 150 metrin etäisyydellä rantaviivasta sekä saunan rakennusoikeutena osoitettujen maatilasaunojen rakentaminen. Olemassa olevia rakennuksia saa
kunnostaa ja niiden tilalle saa rakentaa uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen. Rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.
Alueella olevista rakennuksista ja alueesta tulee huolehtia niin, että niiden arvo säilyy (/s)
Täydentävä uudisrakentaminen tulee rakennustyyliltään, materiaaleiltaan ja väreiltään
sovittaa erityisen huolella olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Rakennettaessa alueelle uudisrakennusta, laajennettaessa olemassa olevaa rakennusta tai sen ulkoasua
muutettaessa tai rakennusta purettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen.
Ennen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Ympärivuotisessa käytössä oleva asuinrakennus.
Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö.
MRL 41.2 §:n nojalla määrätään, että kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien muutos- ja
korjaustöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen sekä alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että
alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.
3.2.4. Asemakaava
Suunnittelualueelle ei ole laadittu asema- eikä ranta-asemakaavaa.
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3.2.5. Muut
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoa.
Pohjakartta
Alueen pohjakarttana on käytetty ajantasaista Maanmittaushallituksen raja- ja paikkatietoaineistoa.
Rakennusjärjestys
Kokemäen kaupungin rakennusjärjestys määrittää rakentamista kaupungin alueella. Rakennusjärjestys on hyväksytty Kokemäen kaupunginvaltuustossa 14.12.2009 § 77 ja se on
tullut voimaan 1.10.2010.
Ote Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksestä:
”Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Kokemäen kaupungissa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleis-kaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toi-sin
määrätty (MRL 14 § 4 mom.).”

4. RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET
4.1. Suunnittelun tarve
Maanomistajalla on tavoitteena kehittää tilojen Aliketola 1:125 ja Yli-Ketola 1:116 matkailupalveluita. Kokemäen kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan
24.4.2013 35§ myöntää määräaikaisen poikkeamisen maanomistajan hakemuksen mukaisesti navettarakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta majoitus- ja kokoontumiskäyttöön tilalla RN:o 1:125. Määräaikainen poikkeaminen on myönnetty seuraavin ehdoin:
”Määräaikainen poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana rakennuslupaa on haettava. Muussa tapauksessa poikkeuslupa raukeaa.
Määräaikainen poikkeaminen on voimassa kokonaisuudessaan kolme vuotta sen lain-voimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana hakijoiden on saatettava kaava ajantasaiseksi vastaamaan poikkeamista.”
Rantaosayleiskaavan muutos tulee saada valmiiksi 24.4.2016 mennessä, jotta poikkeamisluvan ehdot täyttyvät. Rantaosayleiskaavan muutoksella ratkaistaan tiloille RN:o 1:125
Aliketola ja RN:o 1:116 Yli-Ketola osayleiskaavassa myönnetyn kokonaisrakennusoikeuden kohdentaminen ja kaavamerkinnät sekä -määräykset.

4.2. Suunnittelun tavoitteet
Muutostyön lähtökohtana on sovittaa yhteen Kokemäen kaupungin edellyttämät tavoitteet sekä kiinteistön omistajan toiveet. Tavoitteena on muuttaa Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa tilojen Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116 alueella siten, että
rantaosayleiskaavamuutos mahdollistaa matkailua palvelevien rakennusten rakentamisen / laajentamisen kummallakin tilalla. Tavoitteena on tarkistaa tilojen rakennusoikeuksia siten, että tiloille on mahdollista rakentaa nykyisten asuin-, navetta- ja piharakennusten lisäksi uusia juhla- ja majoitustiloja sekä muita matkailuun/kokouspalveluihin liittyviä
tiloja ja toimintoja.
Tavoitteena on laatia rantaosayleiskaavan muutos siten, että tilalla Yli-Ketola RN:o 1:116
sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti merkittävän pihapiirin ja sen rakennusten ja ympäristön
suojeluarvot säilyvät.
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Tavoitteena on laatia kaavamuutos siten, että se tulee vastaamaan poikkeamista ja on
kokonaisuudessaan tarkoituksen mukainen.

5. RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
5.1. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelu käynnistyi esiselvitystyöllä vuoden 2015 alussa. Kaavamuutoksen valmisteluun liittyvä työneuvottelu käytiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 31.3.2015, liite 4.
Rantaosayleiskaavan alustava muutosluonnos valmistui elokuussa 2015.

5.2. Osallistuminen ja yhteistyö
5.2.1. Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat:
- alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat
- paikallisyhdistykset
- Kokemäen kaupungin hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Satakuntaliitto
- Satakunnan Museo
5.2.2. Vireilletulo
Kokemäen kaupungin ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 24.4.2013 (§35) myöntää Sirpa ja Olavi Ala-Ketolalle määräaikaisen poikkeamisen navettarakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta majoitus- ja kokoontumiskäyttöön tilalla Aliketola, RN:o 1:125.
Ympäristölautakunta myönsi määräaikaisen poikkeamisluvan seuraavin ehdoin:
”Määräaikainen poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana rakennuslupaa on haettava. Muussa tapauksessa poikkeuslupa raukeaa.
Määräaikainen poikkeaminen on voimassa kokonaisuudessaan kolme vuotta sen lain-voimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana hakijoiden on saatettava kaava ajantasaiseksi vastaamaan poikkeamista.”
5.2.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.
5.2.4. Viranomaisyhteistyö
Sekä rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos- että ehdotusvaiheessa pyydetään viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Luonnos- ja ehdotusvaiheisiin liittyvät viranomaisneuvottelut pidetään tarvittaessa.
5.2.5. Rantaosayleiskaavan muutosluonnos nähtävillä
Rantaosayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 8.1. – 8.2.2016. Luonnoksesta pidettiin
26.1.2016 viranomaisneuvottelu, jossa saatiin Kokemäen kaupungin, ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon viranomaiskommentit luonnoksesta. Muistio on tämän selostuksen liitteenä, liite 5. Kooste luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet, liite 6.
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5.2.6. Rantaosayleiskaavan ehdotus nähtävillä
Rantaosayleiskaavan muutosehdotus oli nähtävillä 4.5. – 3.6.2016. Ehdotuksesta saatiin
lausunto Satakuntaliitolta sekä kannanotot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Satakunnan Museolta.
Kooste lausunnosta ja kannanotoista on tämän selostuksen liitteenä, liite 7.

6. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT
6.1. Kaavamuutoksen rakenne ja aluevaraukset
Sekä Aliketolan että Yli-Ketolan pääkäyttötarkoitus muutetaan kummallakin tilalla maatilojen talouskeskusten alueesta (AM) matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kaavamääräykset
sallivat matkailuelinkeinon ohella myös ympärivuotisen asumisen molemmilla tiloilla.
Käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta rantaosayleiskaavan muutosalueen kokonaisrakenne ei olennaisesti muutu. Rantaosayleiskaavamuutoksessa on Aliketolan RMalueeseen liitetty osa nykyisen kaavan mukaisista metsätalous- (M) ja maatalousalueista
(MT).
Matkailupalvelujen alueelle (RM) on osoitettu kaksi rakennuspaikkaa, joille kummallekin
saa rakentaa kaksi asuinrakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450
k-m². Lisäksi kummallekin rakennuspaikalle saa rakentaa tilakokonaisuuteen liittyvän
enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen.
Tiloille Aliketola ja Yli-Ketola on osoitettu rakennusoikeutta maatilamatkailupalveluille yhteensä 2 000 k-m² ja asumiselle 950 k-m².
Yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 950 k-m².

6.2. Mitoitus
Rakennusoikeutta on tällä hetkellä käytetty tiloilla seuraavasti:
1-116 Yli-Ketola
Asuinrakennus
Suuli
Varasto
Yhteensä
1-125 Aliketola
Asuinrakennus
Juhla- ja majoitusrakennus
Kahvila (ent. kuivuri)
Sauna
Varasto
Lämpökeskus
Yhteensä

214 m²
249 m²
128 m²
591 m²

187 m²
508 m²
171 m²
16 m²
248 m²
173 m²
1303 m²

Yhteensä käytettyä rakennusoikeutta Aliketolan ja Yli-Ketolan tiloilla on 1 894 m², josta
matkailupalveluihin liittyvä osuus Aliketolan tilalla on 695 m² (juhla- ja majoitusrakennus,
kahvila ja sauna) ja Yli-Ketolan tilalla 214 m² (päärakennus).
Yhteensä Aliketolan ja Yli-Ketolan tiloilla matkailupalveluihin liittyvä osuus käytetystä rakennusoikeudesta on 909 m².

Kokemäki, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, osa kiinteistöistä RN:o 1:125 ja RN:o 1:116
REJLERS OY

Sivu 15(19)
Y-tunnus 0765069-8

Rantaosayleiskaavan muutoksessa on matkailutoimintojen rakennusoikeudeksi kaavamääräyksessä osoitettu 2 000 k-m2, joka mahdollistaa uusien juhla- ja majoitustilojen sekä
muiden matkailuun/kokouspalveluihin liittyvien tilojen rakentamisen sekä tarvittavien
matkailutoimintojen laajentamisen nykyisten lisäksi. Tavoitteena tilanomistajalla on rakentaa tiloille matkailupalveluihin liittyvinä uudisrakennuksina majoitus- ja kokousrakennus (500 k-m²), savusauna (100 k-m²) ja panimo (250 k-m²).

6.3. Tieyhteydet
Kokemäenjoen suuntainen Ketolantie on merkitty kaavaan yhdystieksi. Kaavaan on myös
merkitty voimassaolevan rantaosayleiskaavan mukainen tieyhteys Yli-Ketolan pihapiirin
halki tiloille 1:128, 1:129 ja 3:78.

Ketolantie kulkee Aliketolan pihapiirin laidalla. ©Rejlers Oy

Aliketolan tilan kahvilaksi kunnostettu vanha kuivuri. ©Rejlers Oy
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6.4. Kaavamerkinnät ja -määräykset

7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
7.1. Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan
Tilan Yliketola 1:116 päärakennuksen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennetun ympäristön säilyminen taataan rantaosayleiskaavan muutoksessa. Vanhan pihapiirin
päärakennus on kaavamuutoksessa merkitty edelleen suojeltavaksi (sr) ja RM-alueelle on
kaavamuutoksessa osoitettu /s –merkintä, jonka mukaan mm. alueella olevista rakennuksista tulee huolehtia niin, että niiden arvo säilyy. Ennen kulttuurihistoriallisesti arvokasta
ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
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Matkailupalvelujen alueelle (RM) on annettu kaavamääräys, jonka mukaan uudisrakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien länsipuolelle lukuun ottamatta rantasaunaa. Näin jokirannan maisema ja luonnonympäristö säilyy entisellään. Vanhat pihapiirit suositellaan säilytettäviksi ennallaan. Kulttuuriympäristön säilymiseksi kaavamuutoksessa on annettu yleismääräys: ”Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan
ja niiden tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan.”

Tilojen Aliketola ja Yli-Ketola alustava maankäyttösuunnitelma (Rejlers Oy).
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7.2. Vaikutukset luonnonympäristöön
Rantaosayleiskaavan muutosalue on pääosin piha- ja peltoaluetta. Suunnittelualueelta ei
ole löydetty uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. Alueella ei ole luonnonsuojelulailla
rauhoitettuja luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Luontoarvot niillä alueilla, joille on alustavassa maankäyttösuunnitelmassa osoitettu
uutta rakentamista, ovat vähäiset, joten alue sopii luontoarvojensa puolesta rantaosayleiskaavan muutoksessa suunniteltuun käyttöönsä. Luonnontilaista aluetta on Kokemäenjoen rannassa, jolle ei kohdennu uutta rakentamista. Rantaosayleiskaavamuutoksen
vaikutukset luonnonympäristöön eivät siten ole merkittäviä.

7.3. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Rantaosayleiskaavan muutos on vähäinen, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia alueja yhdyskuntarakenteeseen. Uusi rakentaminen sijoittuu jo olemassa olevien pihapiirien
tuntumaan ja uutta tiestöä ei rakenneta.

7.4. Liikenteelliset vaikutukset
Tilan Aliketola RN:o 1:125 matkailupalvelujen laajentumisen seurauksena liikenne kasvaa
jonkin verran Kauvatsantiellä ja Ketolantiellä, mutta merkittävää liikenteellistä vaikutusta
ei synny.

8. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS
8.1. Toteuttaminen ja ajoitus sekä seuranta
Alueen toteuttamisesta vastaa maanomistaja. Kokemäen kaupungin rakennusvalvonta ja
tekninen lautakunta vastaavat toteuttamisen seurannasta ja rakentamista varten tarvittavien lupien käsittelystä. Rantaosayleiskaavamuutos on oikeusvaikutteinen ja sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupia.
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Selostusta on täydennetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.
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