
  285-AK1707 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEMÄEN KAUPUNKI 

HAAPION ASEMAKAAVA 
 

KAAVASELOSTUS 

 

Versio 1.1 

 

 

 

2.5.2018   (21.8.2018) 

Nosto Consulting Oy 



Nosto Consulting Oy  2 (21) 

Kokemäen kaupunki: Haapion asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.1  2.5.2018 

 

Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot ........................................................................................... 4 

1.1. Tunnistetiedot....................................................................................... 4 

1.2. Kaava-alueen sijainti ............................................................................. 4 

1.3. Kaavan tarkoitus ................................................................................... 5 

2. Lähtökohdat ................................................................................................................. 6 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................ 6 

Alueen yleiskuvaus .................................................................................... 6 

Muinaismuistot ........................................................................................ 7 

Maanomistus ........................................................................................... 7 

Tekninen huolto ....................................................................................... 7 

2.2. Suunnittelutilanne ................................................................................. 7 

Maakuntakaava ........................................................................................ 7 

Yleiskaava ............................................................................................ 10 

Asemakaava .......................................................................................... 11 

Rakennusjärjestys ................................................................................... 13 

Kaavan pohjakartta ................................................................................. 13 

Rakennuskiellot ..................................................................................... 13 

3. Suunnittelun vaiheet .............................................................................................. 14 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ................ 14 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................... 14 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ............................................................. 14 

Viranomaisyhteistyö ................................................................................ 14 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos ...................................................... 14 

Kaavaehdotus ........................................................................................ 15 

Kaavan hyväksyminen .............................................................................. 16 

4. Asemakaavan kuvaus ............................................................................................ 17 

4.1. Kaavan rakenne .................................................................................. 17 

Mitoitus ............................................................................................... 17 

4.2. Aluevaraukset ..................................................................................... 17 

Korttelialueet ........................................................................................ 17 

Virkistysalueet ....................................................................................... 17 



Nosto Consulting Oy  3 (21) 

Kokemäen kaupunki: Haapion asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.1  2.5.2018 

 

Liikenne- ja katualueet ............................................................................. 17 

4.3. Asemakaavan vaikutukset .................................................................... 18 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .......................................................... 18 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön................................................... 19 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen ................................................. 20 

Vaikutukset yritystoimintaan ...................................................................... 20 

5. Asemakaavan toteutus .......................................................................................... 21 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus ...................................................................... 21 

5.2. Toteutuksen seuranta .......................................................................... 21 

 

LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 

2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

4) Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot 

5) Havainnekuva 

6) Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot 

7) Kaavan laatijan vastine ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin 

 

 

 

 

 

VERSIOHISTORIA 

 

 

0.9 Kaavaluonnos 29.11.2017 Käsitelty Kokemäen teknisessä 

lautakunnassa 19.12.2017 § 88 

1.0 Kaavaehdotus 2.5.2018 Käsitelty Kokemäen teknisessä 

lautakunnassa 26.6.2018 § 55 

1.1 Kaava hyväk-

symiskäsitte-

lyyn 

(21.8.2018) Hyväksytty Kokemäen kaupun-

ginvaltuustossa pp.kk.2018 § nn 

 



Nosto Consulting Oy  4 (21) 

Kokemäen kaupunki: Haapion asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.1  2.5.2018 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOKEMÄEN KAUPUNKI 

HAAPION ASEMAKAAVA 

Asemakaavan muutos koskee: 

Osakorttelia 26 sekä virkistys- ja katualuetta. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Osakortteli 26 sekä virkistys- ja katualuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 

piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-

dapest, Unkari). Kokemäen kaupungin puolelta työtä on ohjannut 

maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 20.12.2017 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

ovat olleet nähtävillä 15.1.–15.2.2018 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.6.–10.8.2018 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäen keskustan läheisyydessä Kroo-

tilan kaupunginosassa. 

Suunnittelualueen ympäristössä on liike- ja päivittäistavarakaupan 

rakennuksia sekä asuinpientaloja. Suunnittelualueen eteläpuolella 

on paloasema. Alueen länsiosassa kulkee Teljänportti, ja alueen 

itäpuolella kulkee Haapionkatu. Teljänportin länsipuolella on liike-

rakennuksille kaavoitettua korttelialuetta. Haapionkadun itäpuo-

lella on asuinpientalojen aluetta. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle lähipalvelura-

kennusten korttelialuetta. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on tällä hetkellä joutomaana. Alueen länsiosassa 

kulkee Teljänportti-niminen katu. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 

noin 1,9 hehtaaria. 

Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja toi-

mistorakennusten korttelialuetta (K), puistoa (VP) sekä katualu-

etta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan liike- ja toimistora-

kennusten tonttiin. Eteläpuolella alue rajautuu paloaseman tont-

tiin. Suunnittelualueen länsiosassa sekä alueen itäpuolella kulkee 

yleinen katualue. 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on liike- ja päivittäistavara-

kaupan rakennuksia sekä asuinpientaloja. Suunnittelualueen ete-

läpuolella on paloasema. Alueen länsiosassa kulkee Teljänportti, ja 

alueen itäpuolella kulkee Haapionkatu. Teljänportin länsipuolella on 

liikerakennuksille kaavoitettua korttelialuetta. Haapionkadun itä-

puolella on asuinpientalojen aluetta. 

 

 

Näkymä suunnittelualueelle luoteesta kuvattuna. Taustalla näkyy paloasema 

ja läheisiä asuinpientaloja. 
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Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Kokemäen kaupungin omistuksessa. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä sähkö- ja vesihuoltoverkostoon.  

 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan ko-

kouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut 

maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. 

 

 

 

Näkymä suunnittelualueelle kaakosta kuvattuna. Taustalla näkyy liikerakennuksia. 

Kaava-alueen itäpuolella kulkee kevyen liikenteen väylä. 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa keskustatoimintojen alu-

etta (C). Alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen 

(kk) sekä matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv). Kaava-alue 

kuuluu lisäksi suojavyöhykkeeseen, jolla osoitetaan vaarallisia ke-

mikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke 

(konsultointivyöhyke). 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset: 

 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kau-

punkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten 

ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten pal-

velu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alu-

eita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa 

vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

Suunnittelumääräys 

Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, omi-

naispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöt-

tömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelu- 

ja liiketilatarjontaan. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-

riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien 

luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän 

suunnittelun yhteydessä. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tu-

lee suunnitella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeu-

tuvat ympäristöön ja mitoitukseltaan täydentävät keskustan palvelutar-

jontaa. 

 

  KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson 

valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen 

aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu 

työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimin-

tojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistys-

verkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toi-

minnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys 

Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korosta-

malla alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alu-

een ominaispiirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toimin-

nallisuutta seudullisena kokonaisuutena. 

   

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 

Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalve-

lujen kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutetta-

vien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luon-

toarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 

Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoi-

maisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisomi-

naisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 
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SUOJAVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke 

(konsultointivyöhyke). 

Suunnittelumääräys 

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai 

vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai 

kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille 

mahdollisesti aiheutuvat riskit. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista 

suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä 

tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. 

 

Yleiskaava 

Kokemäellä on valmisteilla keskustan osayleiskaava. Keskustaaja-

man osayleiskaava on ollut 2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–

14.11.2016. 

Ote osayleiskaavaehdotuksesta (kaava-alue rajattu tummansini-

sellä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Keskustaajaman osayleiskaavan ehdotus 
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Suunnittelualue on osayleiskaavaehdotuksessa keskustatoiminto-

jen aluetta (C). Alueen pohjoisosaan on osoitettu kaavaehdotuk-

sessa viheryhteystarve. Alueen länsiosassa kulkee Teljänportti, 

joka on osoitettu merkinnällä yhdystie/kokoojakatu. Teljänportin 

itäpuolelle on osoitettu uusi kevyenliikenteenyhteys.  

Kaava-alueen itäpuolella kulkee Haapionkatu, joka on osoitettu 

merkinnällä yhdystie/kokoojakatu. Haapionkadun länsipuolella on 

kevyen liikenteen reitti. 

Kaava-alueelle kohdistuvat kaavaehdotuksessa seuraavat merkin-

nät: 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 15.6.1998 

hyväksymä ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa 23.12.1998 

vahvistettu Liikekeskus II -niminen asemakaava. 

Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja toimis-

torakennusten korttelialuetta (K), puistoa (VP) sekä katualuetta. 
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Ote Liikekeskus II -asemakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote asemakaavayhdistelmästä: 
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Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut ra-

kennusjärjestys. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta 1:2000 on Kokemäen kaupungin ylläpitämä 

pohjakartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan 

pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty Kokemäen kaupungin aloitteesta.  

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt asemakaa-

van laadinnan käynnistämisestä kokouksessaan 04.10.2016 (TEKN 

§69). 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 29.11.2017. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta on pyydetty viranomaislausunnot luonnos- ja ehdotus-

vaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 

tahoja. 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman sekä 29.11.2017 päivätyn kaavaluonnoksen ko-

kouksessaan 19.12.2017 § 88. Kaavan vireilletulosta, OAS:sta 

sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu naapureille kir-

jeillä. Kaavan vireilletulosta sekä OAS:n ja kaavaluonnoksen näh-

tävilläolosta on kuulutettu myös kaupungin ilmoitustaululla, kau-

pungin internetsivuilla sekä Jokilaakso-lehdessä. Asemakaavatyön 

vireilletulosta on kuulutettu 20.12.2017. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet 

yleisesti nähtävillä 15.1.–15.2.2018. Nähtävilläoloaikana ei tullut 

mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Kokemäen kaupungin sivis-

tyslautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta sekä Satakunta-

liitolta. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei katsonut lausunnon anta-

mista kaavaluonnoksesta tarpeelliseksi, mutta antoi kommentteja 

jatkosuunnitteluun (lausunnot liitteessä 4). 
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Kaavan laatijan vastine lausuntoihin: 

Kokemäen kaupungin sivistyslautakunnan lausunto 

(20.2.2018 § 13) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaratkaisuun. 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto (20.2.2018) 

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan turvallisten ja sujuvien liikenne-

järjestelyiden ja myös turvallisten kevyenliikenteen järjestelyiden 

toteutuminen, eikä kaavaratkaisusta arvioida aiheutuvan erityistä 

häiriötä paloaseman toiminnan kannalta. 

Kaavassa osoitetaan kulku kaava-alueelle ensisijaisesti Teljänpor-

tin kautta kaavakartalla osoitetun ajoneuvoliittymän likimääräisen 

sijainnin kohdalta. Tarvittaessa kaava-alueelle on mahdollista lii-

kennöidä myös Haapionkadun kautta. Liikennemerkit ja muut lii-

kennejärjestelyt tulee suunnitella uuden tonttiliittymän rakentumi-

sen yhteydessä. Kaavassa ei osoiteta tarkemmin tontin sisäisiä jär-

jestelyjä tai pysäköintiratkaisuja. Kaavaratkaisussa on kuitenkin 

huomioitu, että lähipalvelurakennusten korttelialueelle on mahdol-

lista osoittaa riittävästi pysäköintialuetta alueella asioivia varten. 

 

Satakuntaliiton lausunto (2.3.2018) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaratkaisuun. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kommentit (18.1.2018) 

Kaava-alueelta laaditaan havainnekuva, jossa esitetään suuntaa-

antavasti rakennuksen sijainti, korttelialueen pihajärjestelyt pysä-

köintialueineen sekä tontin muu käyttö. 

 

Kaavaehdotus 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt 2.5.2018 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan 26.6.2018 § 55. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 29.6.–10.8.2018. Nähtä-

villäoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta. 
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Ehdotuksesta saatiin lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta 

sekä Kokemäen VPK:lta (liite 6).  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ilmoitettiin sähköpostitse 

14.8.2018, ettei ELY-keskuksella ole tarvetta lausunnon antami-

seen kaavaehdotuksesta. Kokemäen kaupungin sivistyslautakunta 

päätti kokouksessaan 21.8.2018 § 41, ettei sillä ole huomautta-

mista kaavasta. 

Kaavan laatijan vastine lausuntoihin on liitteenä 7. Lausuntojen pe-

rusteella kaavaehdotukseen ei ollut tarvetta tehdä muutoksia tai 

lisäyksiä. 

Kaavan hyväksyminen 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Haapion asemakaa-

van kokouksessaan __.__.2018 § nn. 



Nosto Consulting Oy  17 (21) 

Kokemäen kaupunki: Haapion asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.1  2.5.2018 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella muodostuu lähipalvelurakennusten korttelialu-

etta (PL), puistoa (VP) sekä katualuetta. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria.  

Lähipalvelurakennusten korttelialueelle osoitetaan kerrosalaa noin 

5040 k-m2 (rakennustehokkuus 0.40). Kaavamuutoksessa tulee ra-

kennusoikeutta lisää noin 990 k-m2. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-

van seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Kortteli 26 (tontti 2) 

 

 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta 

sekä kerroslukua. 

Virkistysalueet 

 

 

Liikenne- ja katualueet 

Kadut 

Lähipalvelurakennusten korttelialueelle on osoitettu kulkuyhteys 

Teljänportilta. Korttelialueen pohjoispuolelle on osoitettu jalanku-

lulle ja polkupyöräilylle varattu katu. 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavalla ei ole välitöntä vaikutusta kaupungin väestörakenteeseen. 

Lähipalvelujen kehittäminen saattaa osaltaan vaikuttaa kaupungin 

väestökehitykseen vahvistamalla kaupungin elinvoimaisuutta ja 

kilpailukykyä, mikä saattaa tuoda kaupunkiin uusia asukkaita. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee kunnallisia palveluja kuten 

Tulkkilan koulu, liikuntahalli, kirjasto, uimahalli sekä liikuntapuisto. 

Kaavamuutoksen toteutumisen myötä alueen palvelutaso paranee 

lähipalveluiden osalta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavamuutos mahdollistaa lähiympäristöä palvelevien toimintojen 

sijoittamisen alueelle. 

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, 

eikä kaavamuutos aiheuta tarvetta rakentaa uusia katuja tai teitä. 

Lähipalvelujen kehittäminen saattaa osaltaan vahvistaa kaupungin 

elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä, mikä saattaa tuoda kaupunkiin 

uusia veronmaksajia. 

Palvelut 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan lähiympäristöä palvelevien toi-

mintojen sijoittaminen kaava-alueelle. Kaavan toteutumisen myötä 

alueen palvelutaso paranee lähipalvelujen osalta. 

Liikenne 

Kaava-alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja on hyvin saavutetta-

vissa. 

Kaavassa tukeudutaan alueen nykyiseen katuverkostoon. Liiken-

nöinti korttelialueelle tulee tapahtumaan ensisijaisesti Teljänpor-

tilta. 

Ajoneuvoliikenne kaava-alueella ja lähiympäristössä tulee kaavan 

toteutumisen myötä kasvamaan. Myös jalankulku- ja pyöräliikenne 

saattaa lisääntyä alueella jossain määrin. 
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Kaavaratkaisulla parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä alueella, 

sillä kaava-alueen pohjoisosaan osoitetaan kaavamuutoksessa ja-

lankululle ja polkupyöräilylle varattu katu Teljänportin ja Haapion-

kadun välille. Teljänportin katutilavaraus mahdollistaa osayleiskaa-

vaehdotuksessa osoitetun kevyen liikenteen väylän toteuttamisen 

myös Teljänportin varrelle. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja eikä rakennetun 

kulttuuriympäristön arvoja, jotka tulisi huomioida kaavassa. 

Tekninen huolto 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia tekniseen huol-

toon. Kaava-alue on liitettävissä sähkö- ja vesihuoltoverkostoon. 

Hulevesien arvioidaan lisääntyvän alueella rakentamisen myötä 

jossain määrin. Hulevesien hallinnasta on annettu kaavamääräyk-

siä, joilla pyritään estämään hulevesistä aiheutuvia haittoja. Ylei-

sissä kaavamääräyksissä on todettu, että korttelialueella tulee suo-

sia erityisesti rakentamisen aikana hulevettä viivyttäviä ja suodat-

tavia rakenteita. Hulevesien johtaminen kiinteistöiltä katualueiden 

johtamisrakenteisiin tulee toteuttaa siten, että alapuolisille raken-

teille ei aiheudu tulvahaittoja. Selvitys hulevesien johtamisesta ja 

hulevesien käsittelystä on esitettävä rakennuslupaa haettaessa. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavan toteutumisen myötä kaava-alueen läheisten asuinalueiden 

asukkaille muodostuu uusia lähipalveluja. Kaavalla voidaan myös 

arvioida olevan myönteistä vaikutusta eri väestöryhmien kannalta 

mahdollisten uusien työpaikkojen myötä. 

Kaavamuutoksella ei ole erityistä vaikutusta virkistysalueiden mää-

rään. Kaavamuutoksessa osoitetaan edelleen virkistysaluetta alu-

een pohjoisosaan. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Suunnittelualue on nykyisin rakentamatonta joutomaata. Alueen 

lähiympäristö on pääasiassa rakennettua, sillä alueen lähiympäris-

tössä on liike- ja päivittäistavarakaupan rakennuksia sekä asuin-

pientaloja, ja suunnittelualueen eteläpuolella on paloasema. Kaa-

vamuutoksella paloaseman ja kaava-alueen pohjoispuolella sijait-

sevan liikerakennuksen (Tokmanni) välinen avoin, rakentamaton 
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maisema muuttuu pääosin rakennetuksi ympäristöksi. Alueella ei 

ole erityisiä maisema-arvoja, eikä kaavamuutoksesta aiheudu eri-

tyisiä haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. 

Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu laadinnassa olevassa 

osayleiskaavassa viheryhteystarve, ja alueella tulee kaavamää-

räyksen mukaan säilyttää puustoinen viheryhteys. Kaava-alueen 

pohjoisosa osoitetaan kaavamuutoksessa pääosin puistoksi (VP), 

ja alueella säilyy viheryhteys kaavamuutoksen toteutumisen jäl-

keenkin. Korttelialueen pohjoispuolelle osoitetaan kaavassa lisäksi 

kevyen liikenteen yhteys. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 

Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäi-

sivät erityistä suojelua kaavassa. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan liikennöinti korttelialueelle Tel-

jänportin puolelta. Liikennöinti tulee tapahtumaan ensisijaisesti 

Teljänportilta, jonka arvioidaan olevan kaavamuutoksesta aiheutu-

van lisääntyvän liikenteen kannalta toimivampi ratkaisu kuin kul-

kuyhteyden osoittaminen Haapionkadulta. 

Liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota liikenteen lisään-

tyessä kaavamuutoksen toteutumisen myötä. 

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavamuutoksesta ei ole tiedossa erityisiä vaikutuksia yritystoi-

mintaan. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-

lut kuulutuksella voimaan. 

Rakennuspaikkojen suunnittelussa pitää varmistaa, että mahdolli-

sissa onnettomuustilanteissa pelastusajoneuvoilla on vapaa pääsy 

onnettomuuskohteeseen. 

Lähiympäristöä palvelevien toimintojen aiheuttaman liikenteen tur-

vallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota uusia liikennejärjes-

telyjä toteutettaessa. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kokemäen 

kaupunki. 
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