
KUULUTUS 

 

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.6.2018 §:t 54 ja 55 päättänyt 

maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 

27 §:n mukaisesti asettaa julkisesti nähtäville seuraavat asemakaavaehdotukset julkisesti 

nähtäville: 

 

KATILAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PEIPOHJASSA 

- Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen uusi maankäyttö. 

- Asemakaavan alueelle laaditaan erillinen tonttijako. 

 

HAAPION ASEMAKAAVAN MUUTOS KROOTILASSA 

- Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja alueen 

maankäytön suunnittelu. 
- Asemakaavan alueelle laaditaan erillinen tonttijako. 

 

Nosto Consulting Oy on laatinut Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen 2 

Huittisten raja - Kolsin voimalaitos kiinteistöillä 271-407-1-19 ja 271-407-1-28 ja osa 

kiinteistöillä 271-452-4-63, 271-406-1-41 ja 271-406-1-37. Kaavan muutosluonnos on julkisesti 

nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n sekä maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen (MRA) 19 §:n mukaisesti 

 

Kaavaehdotukset ja rantaosayleiskaavan muutosluonnos ovat julkisesti nähtävillä 29.6.2018 – 

10.8.2018 Kokemäen kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, 

viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: 

www.kokemaki.fi. 

 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja muistutuksia 

kaavaehdotuksista nähtävilläolon aikana, kirjallisesti osoitteeseen: 

 

Tekninen lautakunta, PL 27, 32801 Kokemäki  

tai  

sähköpostilla osoitteeseen: kokemaki@kokemaki.fi 

 

Suullisesti mielipiteitä voi antaa maankäyttöinsinöörille puh. 040 488 6210 tai käymällä teknisessä 

toimistossa. 

 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa 

käsitellään. 

 

29.6.2018 

Tekninen lautakunta 

 

Korjauksen vuoksi julkaistaan aikaisempi kuulutus uudelleen: 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessa 11.6.2018 § 40 hyväksynyt Peipohjan 

eritasoliittymän asemakaavan muutoksen: 

 

PEIPOHJAN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 710 - 712 

 

http://www.kokemaki.fi/
mailto:kokemaki@kokemaki.fi


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan palvelurakentaminen valtatie 2:n ja Peipohjan 

eritasoliittymän välittömään läheisyyteen ja osoitetaan Myllytien paikka olemassa olevaan 

Myllytien kohtaan. Lisäksi ratkaistaan liikennejärjestelyt. Yksityisten maanomistajien aluevaraukset 

osoitetaan olemassa olevan käytön mukaan. 

 

Kokemäellä 14.6.2018 

Kokemäen kaupunginvaltuusto  

 

Erillinen tonttijakoehdotus Risten kaava-alueella ja kaupunginosassa korttelissa 15 tontti 15 

pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 39 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 

Kokemäen kaupungin teknisessä toimistossa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston 

aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: www.kokemaki.fi. 

 

Nähtävilläoloaika 29.6. - 29.7.2018  

 

MRL 79 §:ssä määritellyillä asianosaisilla on oikeus tehdä tonttijakoehdotusta vastaan muistutus. 

Muistutukset on osoitettava maankäyttöinsinöörille ja toimitettava nähtävilläoloaikana kaupun-

ginviraston tekniseen toimistoon. 

 

Maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki 

 

 

 

http://www.kokemaki.fi/

