FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Kokemäki
KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

P11420P005
27.4.2015

FCG Finnish Consulting Group Oy
MMA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
P11420P005
21.1.2011, 5.10.2012, 27.4.2015

SISÄLLYSLUETTELO
1

SUUNNITTELUALUE JA –TEHTÄVÄ ................................................................................ 1

2

SUUNNITTELUTILANNE ............................................................................................... 2

3

SUUNNITTELUN TAVOITTEET ....................................................................................... 4

4

OLEMASSA OLEVAT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET ..................................................... 4

5

OSAYLEISKAAVAN YHTEYDESSÄ LAADITTAVAT SELVITYKSET .......................................... 5

6

VAIHTOEHDOT........................................................................................................... 5

7

OSALLISET, VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TAVOITEAIKATAULU ...................... 6

8

TIEDOTTAMINEN ........................................................................................................ 7

9

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ........................................................................................... 7

10

YHTEYSTIEDOT .......................................................................................................... 8

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P005_Kokemäki\C_Työaineisto\1_OAS\Kokemaki_OAS.doc

I

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
MMA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
P11420P005

1(8)

21.1.2011, 5.10.2012, 27.4.2015

KOKEMÄKI
KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä sekä kaavan vaikutusten arviointia (MRL § 63.1). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavan vireilletulosta ilmoittamisen
yhteydessä. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan lisäksi suunnittelun kohde,
kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä
osalliset, joita suunnittelu koskee.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Kokemäen keskustaajaman
osayleiskaavaa, joka liittyy Porin, Nakkilan, Luvian ja Kokemäen yhteiseen
seudulliseen yleiskaavatyöhön.
1

SUUNNITTELUALUE JA –TEHTÄVÄ
Työssä laaditaan Kokemäen keskustaajamaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset. Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt
kokouksessaan 30.11.2009 taajama-alueen osayleiskaavan laatimiseen aloittamisesta. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 32 km2 ja se kattaa nykyisen Kokemäen taajama-alueen lievealueineen karttaliitteen mukaisesti.

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen rajaus voi tarkentua suunnittelun edetessä.
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SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
30.11.2008. Tavoitteet astuivat voimaan 1.3.2009. (www.ymparisto.fi/vat)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Suunnittelualueeseen sisältyy neljä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (Museovirasto 8.9.2009, VN 22.12.2009); Kokemäen kirkonseutu, Kokemäenkartanon historiallinen maisema, Peipohjan rautatieasema-alue ja Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen historiallinen ympäristö.
Maakuntakaava
Satakuntaliitto on laatinut Satakunnan maakuntakaavaa vuodesta 2003 alkaen. Ympäristöministeriössä vuonna 2012 vahvistettu Satakunnan maakuntakaavassa (pvm 1.3.2010, maakuntavaltuusto hyväksynyt 17.12.2009), keskustatoimintojen ja sitä ympäröivä taajamatoimintojen alue (A) kattaa Kokemäen olemassa olevat asuinalueet. Pääasialliseksi asumisen laajennusalueeksi
on osoitettu rautatien eteläpuoli keskustan kohdalta.

Kuva 2. Ote
17.12.2009.

maakuntakaavasta

(ei

mittakaavassa),

maakuntavaltuuston

hyv.

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Taajama-alueelle on
laadittu yleiskaava niin, että kaavaluonnos on ollut nähtävillä v. 1993. Kaavaa
ei ole vahvistettu.
Asemakaavoitetut alueet
Suunnittelualueella on voimassa eriaikaan vahvistettuja asemakaavoja. Suunnittelun edetessä tarkastellaan asemakaavojen toteutuneisuus tai toteutumattomuus. Tuleva yleiskaava on ohjeena muutettaessa asemakaavoja.
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Kuva 3. Kokemäen asemakaavayhdistelmä (ei mittakaavassa).
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SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Seudullinen näkökulma
Yleiskaavatyöhön liittyy myös seudullinen tarkastelu. Porin seudun karhukunnissa on laadittu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain 7 §:n
2 momentin mukainen kaupunkiseutusuunnitelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on jäntevöittää kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyötä. Kaupunkiseutusuunnitelman keskeisiä asioita ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiva maankäyttö, asuminen vetovoimatekijänä, energiataloudellinen liikenne ja kuntarajat ylittävien palveluiden joustava käyttö.
Suunnittelussa huomioidaan Kokemäki osana Porin kehittyvää kaupunkiseutua,
tiettyjen palvelujen osalta keskuskuntaan tukeutuvana ja oman asumisprofiilin
omaavana keskuksena. Yleiskaavalla osoitetaan, miten tavoitteiden toteutumiselle luodaan edellytykset kunnallisen tason ratkaisuilla ja kuinka Kokemäki liittyy muuhun seutukuntaan.
Kuntatason tavoitteet
Tavoitteena on täydentää taajamarakennetta hyödyntäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluja. Yleiskaavan laatimisessa otetaan huomioon
kaupunkistrategian tavoitteet (Kokemäen kaupunkistrategia 2.5.2010). Strategian toiminta-ajatuksena on Kokemäki-kuntalaisia varten. Toimintaa ohjaavia
arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, kehittämishalukkuus/innovatiivisuus,
turvallisuus ja kestävä kehitys.
Tavoitteena on, että Kokemäki pystyy tarjoamaan osaamiseen perustuvan kilpailukykyisen toimintaympäristön, jossa kannattavien yritysten menestymisen
myötä kaupungin väestön hyvinvointi ja elämisen laatu ovat korkeatasoisia.
Osayleiskaavan tavoitteet asetetaan seuraavien 15-20 vuoden aikana tapahtuvalle kehitykselle.

4

OLEMASSA OLEVAT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Seututason selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia seututason selvityksiä ja suunnitelmia ovat:
- Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998, Satakuntaliiton julkaisu
A:249
- Porin seudun PARAS -kaupunkiseutusuunnitelma; Porin seutu Karhukunnat
Satakunnan maakuntakaavan laatimisvaiheessa laaditut selvitykset:
- Tuulivoimala-alueet Satakunnassa 2005
- Melutasoltaan hiljaiset alueet 2006
- Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko 2006
- Maa-ainesvarat ja pohjavesi 2006
- Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2006
- Satakunnan kylät 2006
- Energiahuolto 2007
- Turvetuotanto Satakunnassa 2007
- Vesihuolto/jätehuolto 2007
- Moottoriurheilualueet, ampumaradat ja raviradat 2007
- Maanpuolustus 2007
- Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt 2007
- Matkailualueet satakunnan maakuntakaavassa 2007
- Satakunnan aluerakenne 2009
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Rakennuskannan inventoinnit ja selvitykset, maisemaselvitykset
Kokemäen kaupunki on tilannut alueen rakennusinventoinnin Satakunnan Museolta (PISARA-hanke) ja siitä saatavat tiedot on yleiskaavatyössä käytettävissä sen valmistuttua alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2010. Laaditun
rakennusinventoinnin perusteella osayleiskaavassa esitetään paikallinen rakennetun kulttuuriympäristön suojelutarve.
Muinaisjäännökset
Kaupunki on käynnistämässä Museoviraston kanssa alueen kattavan arkeologisen selvityksen tekemistä. Selvityksen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Muut suunnitelmat
Vahvistamatta jäänyt vuonna 1993 nähtävillä ollut yleiskaavaehdotus selvityksineen.

5

OSAYLEISKAAVAN YHTEYDESSÄ LAADITTAVAT SELVITYKSET
Maankäytön suunnittelun pohjaksi laaditaan seuraavat selvitykset:
Luonto- ja maisemaselvitys
Selvityksen tavoitteen on antaa riittävä kokonaiskuva alueen luonnonympäristöstä sekä selvittää ne luonnon ja maiseman ominaispiirteet ja arvokkaat
elinympäristöt, jotka kaavaa laadittaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Tavoitteena on myös edistää ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä.
Liikenneverkkotarkastelu
Tarkastelussa esitetään alueen nykyinen liikenneverkko ja arvioidaan nykyistä
saavutettavuutta eri kulkumuodoilla. Tarkastelussa tutkitaan eri liikenteellisiä
ratkaisuja suhteessa maankäytön suunnitteluun ja tehdään valitusta mallista
kaavaan liikenneverkkoehdotus.
Kunnallistekniikka
Kunnallisteknisessä tarkastelussa käydään läpi energiahuollon, vesijohtoverkoston ja viemäröinnin nykytila sekä arvioidaan kehittämistarpeet tehtävien
maankäytönratkaisujen pohjalta. Olemassa olevat ja suunnitellut vesijohto ja
viemäriverkostot esitetään kartalla, teknisen huollon vaikutuksia arvioidaan
kaavaselostuksessa ja toteuttamiskustannukset raportoidaan tarkastelussa.

6

VAIHTOEHDOT
Kaavatyössä ei varsinaisesti laadita eri maankäyttövaihtoehtoja osayleiskaavaluonnokseksi asti, mutta kaavatyön alussa tehdään alustavia vaihtoehtotarkasteluja eri osa-alueista.
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OSALLISET, VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TAVOITEAIKATAULU
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osayleiskaavoituksessa osallisia ovat:
-

alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät
alueen yrittäjät
kuntalaiset
paikallisyhdistykset
MTK-Kokemäki
Kokemäen kunnan eri hallintokunnat
Varsinais-Suomen ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
ja liikenne vastuualue)
Satakunnan liitto
Museovirasto
Satakunnan museo
muut mahdolliset osalliset.

Työn aikana järjestetään kolme yleisötilaisuutta, joita koskevat työvaiheet ja
ajankohdat on esitetty alla olevassa taulukossa. Esittelytilaisuuksia kunnanhallitukselle ja ohjausryhmälle on yhteensä kuusi. Suunnittelun eri osa-alueilla
pidetään pienryhmäpalavereja tarpeen mukaan. Niihin osallistuu kunnan eri
toimialojen edustajat sekä eri suunnitteluvaiheessa tarvittavat konsultin asiantuntijat.
Tavoiteaikataulu
Kaavatyön vaihe
Syksy 2010 - alkuvuosi 2011
Työn käynnistäminen

Vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely ohjausryhmässä,
kaupunginhallituksessa ja yleisötilaisuudessa Kokemäellä 11/2010
Vireilletulokuulutus (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtävillä, 1/2011
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 64 §, MRA 18 §),
11/2010

2011-2013
Luonnosvaihe

Tavoitteet ja luonnoksen valmistelu
Luonnoksen esittely ohjausryhmässä, kaupunginhallituksessa ja
yleisötilaisuudessa sekä erikseen sovittaessa karhukuntien KARMA –
työryhmässä, 12/2012
Kuulutus nähtävilläolosta
Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 30 §), osallisilla mahdollisuus
jättää kirjallinen mielipide, 1/2013
Lausuntopyyntö viranomaisille
 kaavanlaatijan vastineet saatuun palautteeseen

2013-2015
Ehdotusvaihe

Ehdotuksen valmistelu
Ehdotuksen esittely ohjausryhmässä, kaupunginhallituksessa ja yleisötilaisuudessa sekä erikseen sovittaessa karhukuntien KARMA -
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työryhmässä
Kuulutus virallisesta nähtävilläolosta (30 vrk)
Ehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 65 §, MRA 19 §), osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus
Lausuntopyyntö viranomaisille (MRA 20 §)
 kaavanlaatijan vastineet saatuun palautteeseen
syksy 2015

Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 18 §)

2015

kaupunginhallitus esittää osayleiskaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle

Kaavan hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan, päätös tiedoksi viranomaisille
Valitusajan umpeuduttua yleiskaava saa lainvoiman kuulutuksella
Porin seudun kuntien (Porin Noormarkun, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen)
yleiskaavojen yhteishanketta varten on perustettu seudullinen ohjausryhmä,
johon kuuluu konsultin edustajien lisäksi edustajat kustakin neljästä kunnasta
ja Porin kaupunkisuunnittelusta.
Kokomäen kunnan taholta työtä ohjaa maankäyttöinsinööri Kullervo Iivarinen.
8

TIEDOTTAMINEN
Kokemäen kunta tiedottaa virallisista ilmoituksistaan ja kuulutuksistaan Jokilaakso –lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetissä
(www.kokemaki.fi).
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavatyöhön sisältyy MRL:n 9 §:n ja MRA 1 §:n mukainen ympäristövaikutusten selvittäminen.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen vaikutukset, jotka arvioivat kaavanlaatija ja muut asiantuntijat
kaavan valmistelun yhteydessä. Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan
vaikutukset keskittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
- maisemaan ja maaperään
- luontoarvoihin
- yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen
- kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön
- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
- muihin suunnitelmiin ja kaavoitukseen
Arvioinnin pohjana käytetään viranomaisten kannanottoja, yleiskaavan perusselvityksiä ja suunnittelijoiden maastohavaintoja. Vaikutusten arvioinnin perusteena määritellään eri alueille sopivat maankäyttöperiaatteet ja mitoitukset.
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YHTEYSTIEDOT
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa
osoitteeseen:
Kokemäen kaupunki
PL 27, 32801 Kokemäki
tai sähköpostitse: kokemaki@kokemaki.fi
Tietoa saa Kokemäen kaupungilta:
Kokemäen kaupunki
Kullervo Iivarinen, maankäyttöinsinööri
postiosoite PL 27, 32801 Kokemäki
käyntiosoite Tulkkilantie 2
puh. 040 4886 210
sähköposti: ari.pesonen@kokemaki.fi
Kaavan laatijana toimii
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere,
Suunnittelupäällikkö
Helena Ylinen, SAFA YKS-305

Suunnittelija
Minttu Kervinen, SAFA YKS-548

Päivitetty 5.10.2012: maakuntakaava, aikataulu, yhteystiedot
Päivitetty 14.4.2015: aikataulu, yhteystiedot
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