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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOKEMÄEN KAUPUNKI 

KATILAN ASEMAKAAVA 

Asemakaava koskee: 

Kiinteistöjä 271-422-1-309 Keskimäki, 271-422-1-694 Katila, 271-

422-1-903 Kotikumpu, 271-422-1-979 Kunta-Vaininen, 271-422-

1-384 Lisäkatila, 271-422-1-665 Katila, 271-422-1-308 Pysäys 

sekä 271-871-3-2 Rata-alue. 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kiinteistöjä 271-422-1-585 Rate I, 271-422-1-986 Rate II, 271-

422-1-1003 Rate III, 271-422-1-904 Peipohjanvesitorni, 271-422-

1-690 Tehdasnummi, 271-422-1-976 Taarnet, 271-422-1-835 Te-

räspelto, 271-422-1-834 Lisäpeiron ja 271-871-3-2 Rata-alue. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 722 sekä erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastan-

nut dipl.ins. Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechno-

logiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). Kokemäen kaupungin puolelta 

työtä on ohjannut maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 13.4.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

ovat olleet nähtävillä 25.4. – 25.5.2018 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.6. – 10.8.2018 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Peipohjan kaupunginosassa Haanmäellä. 

Alueelta on noin kolme kilometriä Kokemäen keskustaan. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on suunnitella alueen uusi maankäyttö. Ta-

voitteena on osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan 

osayleiskaavan mukaiseen käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suun-

nittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien johtaminen. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Peipohjan kaupunginosassa Haanmäellä 

nykyisen teollisuusalueen ympäristössä. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 14,7 hehtaaria. 

Luonnonympäristö 

Kaava-alueen rakentamaton alue on pääosin tasaista peltoaluetta 

ja vähäisemmiltä osin metsikköä. Alueen itäosassa virtaa Haanoja. 

Kaava-alueella ei ole laadinnassa olevan Keskustaajaman osayleis-

kaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen perusteella erityisiä 

luontoarvoja. 

Kaava-alueen maaperä koostuu hienosta hiedasta, hiesusta sekä 

hiekkamoreenista (Lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. 

Rakennettu ympäristö 

Kaavamuutosalueella on teollisuus- ja varastorakennuksia ja Ko-

kemäen Vesihuolto Oy:n vesitorni. 

Kaava-alueella on Turvallisuus- ja kemikaalilaitos Tukesin valvon-

nassa oleva vaarallisia kemikaaleja, mm. nestekaasua, varastoiva 

ja käyttävä teollisuuslaitos (ns. Seveso-laitos). Seveso-laitoksen 

sijoittuminen tai olemassa olevan toiminnan laajentaminen edellyt-

tää laitoksen sijoittamisen mahdollistavan kaavan lisäksi Tukesin 

lupaa sekä mahdollisia muita lupia, ja laitoksessa tehtävät merkit-

tävät muutokset edellyttävät myös luvan hakemista Tukesilta 

Uudella kaava-alueella kiinteistöllä 271-422-1-309 on rakennet-

tuna pientalo piharakennuksineen. Suunnittelualueen länsipuolella 

on teollisuus- ja varastoaluetta ja alueen eteläpuolella pientaloja. 

Alueen pohjoispuolella kulkee rautatie. 
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Näkymä kaava-alueen itäosasta länteen. Alueen läpi virtaa Haanoja. 

Taustalla näkyy vesitorni. 

Vesitorni sekä teollisuus- ja varastorakennuksia kaava-alueen keskiosassa 

Pientalo ja talousrakennus kiinteistöllä 271-422-1-308 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja eikä erityisiä rakennetun 

kulttuuriympäristön arvoja. 

Maanomistus 

Kiinteistöt 271-422-1-309 Keskimäki, 271-422-1-694 Katila, 271-

422-1-903 Kotikumpu, 271-422-1-979 Kunta-Vaininen ja 271-

422-1-690 Tehdasnummi ovat kaupungin omistuksessa. Kiinteistö 

271-871-3-2 Rata-alue on valtion omistuksessa. Muut kiinteistöt 

ovat yksityisessä omistuksessa. 

Tekninen huolto 

Kaavamuutosalueella on vesihuolto- ja sähköverkostot. Uusi 

kaava-alue on liitettävissä vesihuolto- ja sähköverkostoon. 

Ympäristöhäiriöt 

Merkittävimmät melulähteet kaava-alueelle ovat kaava-alueen 

pohjois-/koillispuolella kulkeva rautatieliikenne sekä kaava-alueen 

lounais-/eteläpuolella kulkevan valtatien 2:n liikenne. Rautatielii-

kenne on kaava-alueen merkittävin tärinälähde. Kaava-alueelta on 

laadittu liikennemeluselvitys (liite 4) sekä raideliikenteen tärinä- ja 

runkomeluselvitys (liite 5), joiden tuloksia on kuvattu kappaleessa 

2.2 Suunnittelutilanne, Melu- ja tärinäselvitys. 

Kaava-alueella on Turvallisuus- ja kemikaalilaitos Tukesin valvon-

nassa oleva vaarallisia kemikaaleja, mm. nestekaasua, varastoiva 

ja käyttävä teollisuuslaitos (Finneps Oy). Laitoksen maapeittei-

sessä nestekaasusäiliössä varastoidaan nestekaasua. Laitoksella 

on 0,5 kilometrin konsultointivyöhyke. 

Ympäristöministeriön ohjekirjeen (YM4/501/2015) mukaan kon-

sulttivyöhykkeen sisällä on kaavoituksessa kiinnitettävä erityistä 

huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Laadit-

taessa tai muutettaessa teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, 

joille sijoittuvasta toiminnasta saattaa aiheutua suuronnettomuus-

vaara, on kaavaa laadittaessa pyydettävä Tukesin sekä pelastusvi-

ranomaisen lausunto. Seveso-laitoksen sijoittuminen edellyttää lai-

toksen sijoittamisen mahdollistavan kaavan lisäksi Tukesin lupaa 

sekä mahdollisia muita lupia, ja laitoksessa tehtävät merkittävät 

muutokset edellyttävät myös luvan hakemista Tukesilta. Tuotanto-

laitosten sijoituksessa tulee Tukesin Tuotantolaitosten sijoittami-

nen -oppaan mukaan ottaa huomioon laitosten aiheuttama vaara 
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ympäröivälle asutukselle, luonnolle tai muulle toiminnalle sekä toi-

saalta ympäristössä harjoitettavasta toiminnasta aiheutuva, onnet-

tomuusriskiä kasvattava vaara. 

/lisätty 17.9.2018 

 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-

heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

 Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheut-

tavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen vä-

lille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla 

tavoin. 

 Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaalira-

tapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapi-

hat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toi-

mintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

 

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. 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat kaava-

määräykset: 

 

 

 

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-

lua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoimin-

noille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja te-

ollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä 

liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä 

erityisalueita. 

Suunnittelumääräys 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskunta-

rakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti ra-

kennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on so-

peutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taaja-

man omaleimaisuutta. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on 

otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset omi-

naispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. 

Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemara-

kenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoi-

silta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen 

alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskau-

pan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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kallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merki-

tykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 

k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. 

Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman 

kasvun perusteella. 

 

TYÖPAIKKA-ALUE 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät ja monipuoliset 

työpaikka-alueet, joille voi sijoittua sekä toimisto- 

ja palvelutyöpaikkoja että ympäristöhäiriötä aiheut-

tamatonta teollisuus- ja varastotoimintaa. 

Suunnittelumääräys 

Alueelle voidaan pääkäyttötarkoitusta muuttamatta suunnitella myös 

asumista. Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työpaikkatoimintoja, joi-

den haitalliset ympäristövaikutukset läheisille alueille ja asutukselle voi-

vat olla merkittäviä. 

 

  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. 

 

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. 
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Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee rautatie, joka on osoitettu 

maakuntakaavassa pääradaksi. 

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 

Tulvasuojelu 

Suunnittelumääräys 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 

mukaiset tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule si-

joittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutussel-

vityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että ra-

kentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville 

herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviran-

omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Tieliikenne 

Suunnittelumääräys 

Niitä alueita, joiden käyttöönotto edellyttää liikenneturvallisuus- tai muista syistä 

päätien siirtämistä tai poikittaisyhteyksien parantamista, ei pääsääntöisesti tule 

ottaa käyttöön ennen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on 

suoritettu. 

Rantarakentaminen 

Suunnittelumääräys 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan 

ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kul-

lakin vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen 

vapaan ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on tur-

vattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alu-

eellinen edustavuus.   

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttö-

alueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, pal-

velujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. 

Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa 

mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi 

olla perustellusti suurempi. 

Vesien tila 

Suunnittelumääräys 

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun 

oltava alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien to-

teuttamista edistävää. 

Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä ve-

sistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö 
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suunnitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja hai-

tallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin. 

 

Yleiskaava 

Kokemäellä on valmisteilla keskustan osayleiskaava. Keskustaaja-

man osayleiskaava on ollut 2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–

14.11.2016. 

Ote osayleiskaavaehdotuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa pääosin 

teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä uudeksi työpaikka-alueeksi 

(TP). Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. TP-alueelle on 

osoitettu tavoitelluksi toteutusjärjestykseksi 1. Alueen itäosaan on 

osoitettu lähivirkistysaluetta (VL). Kaava-alueen länsipuolella kul-

kee yhdystien/kokoojakadun merkinnällä osoitettu Teollisuustie, 

jonka jatkeeksi on osoitettu kaavaehdotuksessa tieliikenteen yh-

teystarve ja sen eteläpuolelle uusi kevyen liikenteen reitti. Kaava-

alueen lounaiskulmaan on osoitettu viheryhteystarpeen merkintä. 

Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee rautatie, joka on osoitettu 

merkittävästi parannettavaksi pääradaksi. Kaava-alueen koillis-

puolelle on osoitettu alueen tiivistämis-/eheyttämistarpeen mer-

kintä. 

Lähde: Keskustaajaman osayleiskaava, ehdotus 
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Kaava-alueelle kohdistuvat kaavaehdotuksessa seuraavat merkin-

nät: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa Peipohjan asemakaava (hyväk-

sytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana), joka on 

vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 16.9.1970. 
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Ote muutettavasta kaavasta 

 

 

Ote kaavayhdistelmästä 

 

Kaavamuutosalue on voimassa olevassa asemakaavassa yhdistet-

tyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV) sekä 

katualuetta. 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut ra-

kennusjärjestys. 
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Vanha rakennuskanta 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi 

erityisesti huomioida kaavan laadinnassa. 

Melu- ja tärinäselvitys 

Kaava-alueelta on laadittu liikennemeluselvitys (liite 4) sekä raide-

liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys (liite 5). Liikennemeluselvi-

tyksen ovat laatineet Johanna Toivonen sekä Jani Kankare ja tä-

rinä- ja runkomeluselvityksen Olli Laivoranta, Tero Puranen sekä 

Jani Kankare Promethor Oy:stä. 

Liikennemeluselvityksessä tarkasteltiin laskennallisesti mallintaen 

tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa kaava-alueella. Mer-

kittävimmät melulähteet kaava‐alueella ovat rautatieliikenne ja 

valtatie 2:n tieliikenne. Kaava‐alueen aivan välittömässä läheisyy-

dessä ei kuitenkaan sijaitse melulle herkkiä kohteita, kuten asuin-

rakennuksia, ja selvityksen mukaan kaava‐alueen rakentumisella 

voidaan olettaa olevan melko vähäinen vaikutus ympäristöönsä 

(esim. heijastukset rakennuksista). 

Julkisivun ääneneristävyysvaatimusten osalta mahdollisten toi-

misto‐ tai liiketilojen päiväajan ohjearvon 45 dB(A) saavuttaminen 

ei vaadi julkisivuille asetettavan kaavassa vaatimuksia. Raidelii-

kenteen julkisivuun aiheuttama päiväajan hetkellinen maksimi-

äänitaso suositellaan huomioitavan suunnittelun edetessä julkisi-

vujen ääneneristävyysselvityksessä (rakennuslupavaihe), kun 

kaava‐alueen tarkempi käyttötarkoitus on tiedossa. 

Tärinä- ja runkomeluselvityksessä selvitettiin mittauksilla raidelii-

kenteen aiheuttaman tärinän voimakkuus kaava-alueelle suunni-

teltavien rakennusten rakenteiden vaurioitumisriskin, tilojen käyt-

töviihtyvyyden sekä runkomelun kannalta. Selvityksessä on arvi-

oitu, että tärinä ei aiheuta kaava-alueen rakennuksille rakenteiden 

vaurioriskiä. Teollisuus‐ ja varastorakennuksien tuotantotilojen ei 

myöskään tavallisesti arvioida olevan tiloja, joihin raideliikennetä-

rinä aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Mittaus- ja arviointitulosten perus-

teella toimistorakennusten etäisyyden rautatiestä tulee sen sijaan 

olla vähintään 60 metriä. Alle 70 metrin etäisyydellä toimistora-

kennusten tulee olla yksikerroksisia, ja alle 100 metrin etäisyydellä 

rautatiestä toimistorakennusten ala‐ ja välipohjat tulee suunnitella 

ja mitoittaa siten, että niiden ominaistaajuus ƒ0 on suurempi kuin 

10 Hz. Alle 100 metrin etäisyydellä suositellaan käytettävän maan-

varaista laattaa tai erikseen mitoitettavaa lattiarakennetta haitalli-

sen resonanssin välttämiseksi. Runkomelutaso täyttää (alittaa) sel-
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vityksen mukaan toimistorakennuksissa suositusarvon 45 dB alu-

een länsiosassa noin 35 metrin etäisyydellä rautatiestä ja itäosassa 

noin 50 metrin etäisyydellä rautatiestä. Runkomelun osalta edellä 

mainitut suoja-alueet ovat siten riittäviä. 

Selvityksissä on esitetty suosituksia asemakaavassa annettavista 

kaavamääräyksistä. 

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. 



Nosto Consulting Oy  19 (31) 

Kokemäen kaupunki: Katilan asemakaava 

Kaavaselostus, Versio 1.1  17.9.2018 

 

3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty Kokemäen kaupungin aloitteesta. 

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta päätti asemakaavan 

laadinnan käynnistämisestä kokouksessaan 10.4.2018 § 33. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

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

viointisuunnitelma (OAS, liite 2) on laadittu 26.3.2018 ja sitä on 

päivitetty 19.6.2018. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavasta on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot kaavaluon-

nos- ja kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 

tahoja. 

Asemakaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 13.4.2018. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman sekä 3.4.2018 päivätyn kaavaluonnoksen ko-

kouksessaan 10.4.2018 § 33. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet 

samanaikaisesti nähtävillä 25.4.–25.5.2018. Nähtävilläoloaikana ei 

tullut mielipiteitä osallisilta.  

Kaavan valmisteluaineistosta saatiin lausunnot Satakunnan pelas-

tuslaitokselta, Satakuntaliitolta sekä Kokemäen Vesihuolto Oy:ltä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei katsonut tarpeelliseksi antaa lau-

suntoa kaavasta, mutta antoi kaavaluonnoksesta kommentteja 

(lausunnot sekä kommentit liitteenä 6). 

Valmisteluaineistosta pyydettiin lisäksi lausunnot Liikenneviras-

tolta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta, mutta näiltä 

ei saatu lausuntoja luonnosvaiheessa. 
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Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja kommentteihin: 

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto (31.5.2018) 

Katilantietä jatketaan siten, että se jatkuu Finneps Oy:n omistuk-

sessa olevalle kiinteistölle asti. 

Satakuntaliiton lausunto (14.6.2018) 

Kaava-alueeseen rajataan mukaan asemakaavoittamaton rautatie-

alue koko asemakaavoitettavan alueen mitalta. Korttelin 722 poh-

joisosa muutetaan kaavassa rautatiealueeksi siltä osin, kuin kort-

teli sijoittuu rata-alueelle eli kiinteistön Rata-alue 271-871-3-2 alu-

eelle. 

Kaava-alueelta on laadittu raideliikenteen tärinä- ja runkomelusel-

vitys sekä liikennemeluselvitys. Selvitysten tulokset huomioidaan 

kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavan yleisiin määräyksiin lisätään 

selvityksissä esitettyjen suositusten mukaiset kaavamääräykset. 

Teollisuusalueen korttelialue on valmisteilla olevan osayleiskaava-

ehdotuksen mukainen, eikä kaavaratkaisusta arvioida aiheutuvan 

erityisiä haitallisia vaikutuksia lähialueen asutukselle. 

Teollisuustien katualueen tilavarauksessa on varauduttu uuden 

kaava-alueen osalta mahdollisen, osayleiskaavaehdotuksessa esi-

tetyn kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen. 

Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty viheryhteystarve kohdistuu ai-

van kaava-alueen lounaiskulmaan, eikä viheryhteystarve varsinai-

sesti koske kaava-aluetta. Kaavassa on huomioitu osayleiskaa-

vassa osoitettu laajempi lähivirkistysalue alueen itäosassa. 

Kokemäen Vesihuolto Oy:n lausunto (1.6.2018) 

Kaavakartalle lisätään tarvittavat vesihuollon verkostot sekä säh-

köjohdot. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kommentit (24.5.2018) 

Kaava-alueelle ei ole osoitettu valmisteilla olevassa osayleiskaa-

vassa erityisiä maisema-arvoja, ja kaavassa on osoitettu osayleis-

kaavaehdotuksen mukaisesti VL-aluetta alueen itäosaan. VL- ja T-

alueiden rajalle ei ole tarvetta määrätä kaavassa erikseen puu- tai 

pensasistutuksin toteutettavaa reunavyöhykettä. Kaavan yleisiin 
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määräyksiin lisätään seuraavat määräykset teollisuusalueen sovit-

tamiseksi maisemaan: Rakentamisen tulee soveltua ympäristöön 

julkisivumateriaalin ja värityksen suhteen. Korttelialueen rakenta-

mattomat osat tulee pitää siistinä ja huolitellussa kunnossa. Ulko-

varastointi on sallittu näköestein aidatulla alueella. 

Lähivirkistysalueelle avo-ojan varteen osoitetaan ehdotusvai-

heessa sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen ja käsit-

telyyn varattu alue, jossa teollisuusalueen hulevesiä voidaan vii-

vyttää ennen purkua ojaan ja radan alittavaan purkuputkeen. 

Katilantietä jatketaan siten, että se jatkuu Finneps Oy:n omistuk-

sessa olevalle kiinteistölle asti ja mahdollistaa siten liikennöinnin 

kiinteistölle kahdesta eri suunnasta. 

Teollisuustien leveydeksi on osoitettu kaavan laajennusalueella 16 

metriä. Katualueen mitoitus mahdollistaa myös kevyenliikenteen 

väylän toteuttamisen, ja on siten riittävä. Korttelialueen rakennus-

aloja ei ole tarvetta siirtää kauemmas katualueista. Teollisuustielle 

ja Katilantielle lisätään tarvittavat liittymäkiellot. 

Tukes lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa lueteltuihin 

kaavan osallisiin, ja siltä on pyydetty lausunto kaavaluonnoksesta. 

Kaavaehdotus 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt 19.6.2018 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan 26.6.2018 § 54. 

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

villäoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-

kukselta, Satakuntaliitolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuke-

silta, Kokemäen Vesihuolto Oy:ltä sekä Satakunnan pelastuslaitok-

selta (liite 7). Kaavan laatijan vastine lausuntoihin on liitteenä 8. 

Saatujen lausuntojen ja muun palautteen perusteella 19.6.2018 

päivättyyn kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat vähäiset muutok-

set ja lisäykset: 

 Kaavakartalle lisättiin tarvittavat johtovaraukset sekä avo-

ojaa varten varatun alueen osan merkintä. 

 Kaavaan tehtiin muita teknisiä korjauksia: 

o rakennuspaikan 2 kohdalta poistettiin katualueen ra-

jan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliit-

tymää 

o vesihuoltoverkostolle varattuja alueita levennettiin 
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o kaavaan lisättiin pohjakartan hyväksymistä koskeva 

teksti. 

Tehtyjen vähäisten muutosten jälkeen päivitettyä kaavaehdotusta 

(17.9.2018) ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavan hyväksyminen 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Katilan asemakaa-

van kokouksessaan pp.kk.2018 § nn. 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-

etta (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jolla 

on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmis-

tavan tai varastoivan laitoksen (T/kem), yhdyskuntateknistä huol-

toa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), lähivirkistys-

aluetta (VL), rautatiealuetta (LR) sekä katualuetta. Kaavaratkaisu 

on valmisteilla olevan Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitteen 

mukainen. 

Rautatiealuetta on laajennettu kaavamuutoksessa vastaamaan lu-

nastusyksikön 271-871-3-2 Rata-alue kiinteistörajoja siltä osin, 

kuin kaava-alue rajoittuu rautatiehen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 14,7 hehtaaria. Uutta kaava-alu-

etta on noin 9,3 hehtaaria ja muutettavaa kaavaa noin 5,4 hehtaa-

ria. Teollisuusrakennusten korttelialuetta on noin 9,9 ha, erityis-

aluetta noin 0,5 ha, liikennealuetta noin 1,4 ha, katualuetta noin 

1,2 ha sekä virkistysaluetta noin 1,8 ha. 

Kerrosalaa kaava-alueelle on osoitettu yhteensä noin 34.500 k-m2. 

Rakennusoikeutta tulee kaava-alueelle lisää noin 19.000 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 
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Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua sekä hulevesien hallintaa. 

Virkistysalueet 

 

 

Erityisalueet 

 

 

Liikennealueet 

 

 

Kadut 

Teollisuustie sekä Katilantie jatkuvat asemakaavan laajennusalu-

eelle, ja kaavassa nimetään alueen luoteisosan katu Teräspellon-

tieksi. 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Yleiskaavallinen tarkastelu 

Koska kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaa-

vaa, kaavatyössä on tehtävä yleiskaavallista tarkastelua ja käytävä 

läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen yleiskaavan sisältö-

vaatimusten täyttyminen. Arviointi suoritetaan käymällä läpi 

maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan sisältövaati-

mukset ja arvioimalla niiden toteutumista (MRL 39 §, 2. momentti 

kohdat 1–9). 

MRL 39.2 § kohta 1: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-

suus ja ekologinen kestävyys 

Kaavalla ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteen toimivuuteen ja 

ekologiseen kestävyyteen. 

MRL 39.2 § kohta 2: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hy-

väksikäyttö 

Kaavassa hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 

mahdollistamalla nykyisen työpaikka-alueen laajentuminen.  
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MRL 39.2 § kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

Kaavassa ei osoiteta asuinrakentamista. 

MRL 39.2 § kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukko-

liikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon 

tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvaro-

jen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

Kaavassa mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän toteuttaminen 

Teollisuustien varteen osoittamalla katualueelle riittävä tilavaraus. 

Kaavakartalla on osoitettu riittävät varaukset vesihuollon verkos-

toille sekä sähköjohdoille, ja kaavassa on varmistettu energia-, 

vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen. 

MRL 39.2 § kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja 

eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön 

Kaavaratkaisu on laadinnassa olevan osayleiskaavan tavoitteen 

mukainen. Kaava-alueella on Turvallisuus- ja kemikaalilaitos Tuke-

sin valvonnassa oleva vaarallisia kemikaaleja, mm. nestekaasua, 

varastoiva ja käyttävä teollisuuslaitos. Tukesin ehdotusvaiheessa 

antaman lausunnon perusteella kaavaratkaisusta ei aiheudu mer-

kittävää vaikutusta alueen henkilöturvallisuuteen. Kaava mahdol-

listaa turvallisen, terveellisen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-

painoisen elinympäristön toteutumisen. 

MRL 39.2 § kohta 6: Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

Suunniteltu kaavaratkaisu parantaa elinkeinoelämän toimintaedel-

lytyksiä. 

MRL 39.2 § kohta 7: Ympäristöhaittojen vähentäminen 

Kaava-alueelta on laadittu melu- ja tärinäselvitys, jonka tulokset 

on huomioitu kaavaratkaisussa. Kaavamääräyksissä edellytetään, 

että raideliikenteen aiheuttama tärinä huomioidaan riittävällä ta-

valla. 

Kaava-alueella sijaitseva vaarallisia kemikaaleja varastoiva ja 

käyttävä teollisuuslaitos on huomioitu kaavaratkaisussa osoitta-

malla kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, 

jolla on / jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja val-

mistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). T/kem-kaavamääräys 

ei sellaisenaan mahdollista merkittävän, vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen rakentamista, vaan tällaisen 
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laitoksen rakentaminen edellyttää luvan Tukesilta sekä lisäksi mah-

dollisia muita lupia (ympäristö- ja rakennusluvat sekä mahdolliset 

muut luvat). Laitoksessa tehtävät merkittävät muutokset edellyt-

tävät myös luvan hakemista Tukesilta. Alueelta ei myöskään ole 

tiedossa luonnonsuojelualueita tai muita ympäristönsuojelun kan-

nalta tärkeitä kohteita. Kaavaratkaisussa on siten huomioitu ym-

päristöhaittojen vähentäminen. 

MRL 39.2 § kohta 8: Rakennetun ympäristön, maiseman ja luon-

nonarvojen vaaliminen 

Suunnitelma vahvistaa virkistysalueiden määrän ja edistää yhte-

näisten virkistysalueiden muodostumista. 

Kaavamääräyksillä varmistetaan, että rakentaminen sopeutuu ym-

päristöön ja että korttelialueiden rakentamattomat osat pidetään 

siistinä ja huolitellussa kunnossa. 

MRL 39.2 § kohta 9: Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Kaavassa osoitetaan alueen itäosaan yhtenäistä virkistysaluetta ja 

edistetään siten yhtenäisten virkistysalueiden muodostumista. 

Johtopäätökset 

Kaava täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa ei osoiteta alueelle uutta asutusta. 

Kaavalla mahdollistetaan uuden yritystoiminnan ja uusien työpaik-

kojen muodostaminen alueelle, mikä saattaa vaikuttaa kaupungin 

väestökehitykseen tuomalla kaupunkiin uusia asukkaita. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue tukeutuu alueen vieressä olevaan Peipohjan asema-

kaava-alueeseen. Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntara-

kenteen yhteyteen parantaen sen käyttöastetta. Kaavalla laajen-

netaan nykyistä teollisuusaluetta.  

Kaavassa on huomioitu virkistysaluetarpeet osoittamalla alueen 

itäosaan lähivirkistysaluetta. 
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Taajamakuva 

Kaava-alue tukeutuu viereiseen teollisuusalueeseen, ja kaavarat-

kaisulla mahdollistetaan teollisuusalueen laajentuminen valmis-

teilla olevan osayleiskaavan mukaisesti. 

Palvelut ja työpaikat 

Alueella on yritystiloja. Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta kes-

kustan palveluihin, jotka ovat hyvin saavutettavissa. 

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Kaava-alue on hyvin saavutettavissa sijaitessaan noin kolmen ki-

lometrin päässä Kokemäen keskustasta. Liikenne kaava-alueella 

tulee kaavan toteutumisen myötä kasvamaan jonkin verran. 

Kulkuyhteys uudelle kaava-alueelle toteutetaan Teollisuustien jat-

keena. Teollisuustien tilavarauksessa on varauduttu uuden kaava-

alueen osalta mahdollisen kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen 

Teollisuustien varteen osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti. 

Liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota liikenteen lisään-

tyessä kaavan toteutumisen myötä. Kaavaratkaisu luo puitteet tur-

valliselle liikenneympäristölle, eikä kaava vaikuta liikenneturvalli-

suutta heikentävästi, mikäli asemakaavan mukaisen katuverkoston 

kaikessa yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa huomioidaan lii-

kenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät riittävässä laajuudessa. 

Mahdolliset kevyenliikenteen väylät lisäävät jalan ja polkupyörällä 

kulkevien turvallisuutta alueella. 

Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu rautatiealuetta (LR) ase-

makaavoitettavan alueen mitalta. Korttelin 722 pohjoisosa on 

muutettu kaavassa rautatiealueeksi siltä osin, kuin kortteli sijoittuu 

rata-alueelle eli kiinteistön Rata-alue 271-871-3-2 alueelle. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja eikä erityisiä raken-

netun kulttuuriympäristön arvoja. 

Tekninen huolto 

Uusi kaava-alue on liitettävissä vesihuolto- ja sähköverkostoon. 

Kaavassa on huomioitu pintavesien johtaminen osoittamalla pelto-

alueella virtaavat ojat avo-ojaa varten varatuksi alueen osaksi. 
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Lähivirkistysalueelle avo-ojan varteen on osoitettu sijainniltaan oh-

jeellinen hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn varattu alue, 

jossa teollisuusalueen hulevesiä voidaan viivyttää ennen purkua 

ojaan ja radan alittavaan purkuputkeen. Alueella voidaan toteuttaa 

alueellisia viivytysratkaisuja tulvavirtaamien viivyttämiseksi (kuten 

hulevesikosteikko). 

Hulevesien hallinnasta on lisäksi annettu kaavamääräyksiä, joilla 

pyritään estämään hulevesistä aiheutuvia haittoja. Kaavamääräys-

ten mukaan korttelialueilla tulee suosia erityisesti rakentamisen ai-

kana hulevettä viivyttäviä ja suodattavia rakenteita. Kaavamäärä-

yksissä edellytetään lisäksi, että hulevesien johtaminen kiinteis-

töiltä katualueiden hulevesien johtamisrakenteisiin tulee toteuttaa 

siten, että alapuolisille rakenteille ei aiheudu tulvahaittoja. Selvitys 

hulevesien johtamisesta ja hulevesien käsittelystä on lisäksi esitet-

tävä rakennuslupaa haettaessa. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavalla voidaan arvioida olevan myönteistä vaikutusta elinkei-

noelämän ja eri väestöryhmien kannalta mahdollisten uusien työ-

paikkojen myötä. 

Kaava-alueen itäosaan osoitetaan lähivirkistysaluetta, ja kaava-

alueella on siten kaavan toteutumisen myötä hyvät virkistysmah-

dollisuudet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä maisema- tai luontoarvoja, 

jotka tulisi huomioida kaavassa.  

Kaavalla on vaikutuksia maisemaan, sillä avoin peltomaisema tulee 

kaavan toteutuessa muuttumaan osittain rakennetuksi ympäris-

töksi. Kaavamääräyksillä pyritään sopeuttamaan rakentamista ole-

massa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Kaavamääräys-

ten mukaan rakentamisen tulee soveltua ympäristöön julkisivuma-

teriaalin ja värityksen suhteen. Korttelialueen rakentamattomat 

osat tulee pitää siistinä ja huolitellussa kunnossa. Ulkovarastointi 

on sallittu näköestein aidatulla alueella. Kaavasta ei siten arvioida 

aiheutuvan haitallisia vaikutuksia maisemaan. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu osayleiskaavaehdotuksessa kaava-

alueelle osoitettu lähivirkistysalue. 
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Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Kaavaratkaisussa on huomioitu liikenneturvallisuuden edistämi-

nen. Katilantietä jatketaan kaavassa siten, että se jatkuu Finneps 

Oy:n omistuksessa olevalle kiinteistölle asti ja mahdollistaa siten 

liikennöinnin kiinteistölle kahdesta eri suunnasta. 

Teollisuustien katualueen mitoitus mahdollistaa myös kevyenlii-

kenteen väylän toteuttamisen. Kevyen liikenteen väylä edistää to-

teutuessaan pyörällä ja kävellen liikkuvien turvallista liikkumista 

alueella. 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö 

Kaava-alueen pohjoisosassa toimiva Finneps Oy on Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukesin valvonnassa oleva vaarallisia kemikaaleja 

varastoiva ja käyttävä laitos (ns. Seveso-laitos). Laitoksen ympä-

ristö on osoitettu kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten kort-

telialueeksi, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia ke-

mikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Laitoksen 

tulee olla onnettomuustilanteessa lähestyttävissä hälytysajoneu-

voilla vähintään kahdesta eri suunnasta. Kaavassa on osoitettu ole-

massa olevan kadun (Teräspellontie) lisäksi jatketta etelä-pohjois-

suuntaiselle katuyhteydelle (Katilantie), joten laitokselle on osoi-

tettu kaksi katuyhteyttä. Kaavaratkaisussa on siten huomioitu lai-

tosta koskevat toimintaperiaatteet ja pelastuslaitoksen toiminta-

edellytykset onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 

T/kem-alueella sijaitsevalla teollisuuslaitoksella on 0,5 kilometrin 

konsultointivyöhyke. Konsulttivyöhykkeen sisällä on kaavoituk-

sessa kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Lähin asutus sijaitsee yli 200 metrin 

päässä alueella olevasta nestekaasulaitoksesta ja vähintään 140 

metrin päässä kaavassa osoitetusta teollisuus- ja varastorakennus-

ten korttelialueesta, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaaral-

lisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). 
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T/kem-alueella sijaitsevan laitoksen toiminta on valtioneuvoston 

nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

(858/2012) 26 §:n mukaista. 

Kaavasta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuksia lä-

hialueen asutukselle. 

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavalla edistetään yritystoiminnan toimintaedellytyksiä osoitta-

malla uutta teollisuusaluetta kaava-alueen itäosaan sekä osoitta-

malla korttelialueelle riittävästi rakennusoikeutta. Kaava mahdol-

listaa uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen luomisen 

kaava-alueelle. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääntyminen 

edistää kaupungin elinvoimaisuutta. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

4.4. Ympäristön häiriötekijät 

Raideliikenteestä aiheutuu kaava-alueelle melua ja tärinää. Myös 

valtatie 2:n tieliikenteestä aiheutuu jossain määrin melua alueelle. 

Mahdollisten melu- ja tärinähaittojen vuoksi kaava-alueelta on laa-

dittu raideliikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys sekä liikenneme-

luselvitys. Selvitysten perusteella raideliikenteestä aiheutuva tä-

rinä on suositeltavaa huomioida kaavassa. Kaavan yleisillä mää-

räyksillä on varmistettu, ettei raideliikenteestä aiheutuvasta täri-

nästä aiheudu haitallisia vaikutuksia kaava-alueen toiminnalle. 

Kaava-alueella tulee huomioida raideliikenteen aiheuttama tärinä 

rakennusten käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. 

Kaava-alueella sijaitsevan teollisuuslaitoksen toiminnasta voi ai-

heutua ympäristöön tai terveyteen kohdistuvia onnettomuusris-

kejä. Kaavassa osoitettu T/kem-kaavamerkintä vastaa ns. Seveso-

laitoksille suositeltua kaavamerkintää. Kaava-alueen läheisyydessä 

ei ole herkkiä kohteita (päiväkoti, koulu, sairaala tms.) eikä luon-

nonsuojelualueita tai muita ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä 

kohteita. Lähimpään asutukseen on myös riittävän pitkä etäisyys. 

Seveso-laitoksen sijoittuminen edellyttää laitoksen sijoittamisen 

mahdollistavan kaavan lisäksi Tukesin lupaa sekä mahdollisia 

muita lupia, ja laitoksessa tehtävät merkittävät muutokset edellyt-

tävät myös luvan hakemista Tukesilta. Kaavaratkaisusta ei arvioida 

aiheutuvan erityistä vaaraa ympäröivälle asutukselle, luonnolle tai 

muulle toiminnalle. 
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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. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kokemäen 

kaupunki. 
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