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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Asemakaava koskee määräalaa 271-458-6-16-M601. Asemakaavan muutos 

koskee kiinteistöjä 271-301-87-1, 271-301-87-2 ja 271-301-84-12 sekä 

osaa kiinteistöstä 271-460-1-110 Jokivuoltee. 

Suunnittelualue sijaitsee Vuolteen kaupunginosassa Kokemäenjoen ran-

nalla, noin 1,5 kilometrin päässä Kokemäen keskustasta. 

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. 

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7,2 hehtaaria. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (mustalla): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on rakentamatonta. Alue on pääosin avointa peltoaluetta. 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on useita asuinpientaloja, ja alueen lä-

heisyydessä on lisäksi palvelutaloja. 

Kaava-alue sijaitsee laajan maakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-

tuuriympäristön, Kokemäenjoen kulttuurimaiseman, alueella. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 

17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 

30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä 13.3.2013. 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat kaavamääräyk-

set: 

 

 

 

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. 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen 

alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskau-

pan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-

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. 

 

 VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKEN-

 NETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ  

 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittä-

vät rakennetut kulttuuriympäristöt. Alueeseen sisäl-

tyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin kuu-

luvat merkittävät rakennusperintökohteet on osoi-

tettu kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttatekni-

sistä ja mittakaavallisista syistä. 

Suunnittelumääräys 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 

alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että ediste-

tään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien 

avoimet viljelyalueet. 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, 

jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviran-

omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa 

on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympä-

ristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaran-

neta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

 

  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. 
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  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. 

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 vaikutusselvi-

tyksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että raken-

taminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä 

toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle 

varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Tieliikenne 

Suunnittelumääräys 

Niitä alueita, joiden käyttöönotto edellyttää liikenneturvallisuus- tai muista syistä 

päätien siirtämistä tai poikittaisyhteyksien parantamista, ei pääsääntöisesti tule ot-

taa käyttöön ennen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on suori-

tettu. 
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Rantarakentaminen 

Suunnittelumääräys 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan en-

sisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin 

vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan 

ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava 

myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen 

edustavuus.   

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalu-

eiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelu-

jen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. 

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

toitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla 

perustellusti suurempi. 

Vesien tila 

Suunnittelumääräys 

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun ol-

tava 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 

suunnitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haital-

listen aineiden huuhtoutumista vesistöihin. 

 

Yleiskaava 

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Keskustaajaman 

osayleiskaava on ollut 2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–14.11.2016. 
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Ote osayleiskaavaehdotuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueelle on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa pientaloval-

taista aluetta (AP), joka on pääosin uutta aluetta. Alueelle on osoitettu to-

teutusjärjestykseksi 2, ja kaavamääräyksen mukaan toissijaisiksi osoitetut 

alueet voidaan toteuttaa, kun saman käyttötarkoituksen mukaiset ensisijai-

set alueet ovat toteutettuja. Ranta-alueelle on osoitettu kaavaehdotuksessa 

lähivirkistysaluetta (VL). Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittävän 

rakennetun kulttuuriympäristön, Kokemäenjoen kulttuurimaiseman, alu-

eelle. Ranta-alueelle on osoitettu viheryhteystarve. Kaava-alueen etelä-

osaan on lisäksi osoitettu alueen tiivistämis-/eheyttämistarpeen merkintä. 

Kuurolantien pohjoispuolelle on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti. 

Kaava-alueelle kohdistuvat kaavaehdotuksessa seuraavat merkinnät: 

 

 

 

 

 

Lähde: Keskustaajaman osayleiskaava, ehdotus 
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Asemakaava 

Pääosalla suunnittelualuetta ei ole voimassa asemakaavaa. Alueen itä-

osassa on voimassa Rantavuolteen asemakaava, joka on hyväksytty kau-

punginvaltuustossa 14.12.1989 § 109 ja vahvistettu Turun ja Porin läänin-

hallituksessa 7.2.1990. 

Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa rivitalojen ja muiden kyt-

kettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR-4), puistoa (VP), jalankululle 

ja polkupyöräilylle varattua katua (pp) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle 

varattua katua, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Rivitalojen ja muiden kyt-

kettyjen asuinrakennusten korttelialueelle sallitaan rakennusalalla olevan 

rakennusoikeuden (e=0.25) lisäksi erillisen enintään 25 m2 suuruisen kyl-

män varaston/autotallin rakentaminen, yksi asuntoa kohti. 
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Ote muutettavasta kaavasta (kaavamuutosalue punaisella): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjär-

jestys. 

- Rakennettaessa ranta-alueella rakennushankkeeseen ryhtyvän on otet-

tava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuu-

della. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava 

mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennelmia voidaan niiden ar-

von, käyttötarkoituksen ja vedenkestävyyden perusteella sijoittaa harkin-

nan mukaan myös alemmas. 

- Alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus määritellään keskimäärin kerran 

100 vuodessa esiintyvän ylimmän (HW 1/100) tulvakorkeuden mukaan, jo-

hon tulee lisätä riittävä lisäkorkeus (0,7 - 1,0m) jääpato- ja suppotulvariskin 

varalta. Rakentamiskorkeuden määrittelee lähtökohtaisesti suunnittelija. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-

nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Ra-

kennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain 

harventaminen on sallittua. 

- Asuinrakennuksen / rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin ra-

kennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mah-
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dollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden kes-

kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä 

olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä.  

- Saunarakennuksen, joka on yksikerroksinen ja jonka kerrosala on enin-

tään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi ranta-

viivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta 

tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.  

- Saunan lisäksi rannan välittömään läheisyyteen saa rakentaa korkeintaan 

yhden alle 20 m² suuruisen rakennelman vähintään 10 metrin päähän ran-

nasta. 

- Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee 

olla kuitenkin sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy mahdolli-

suuksien mukaan. 

- Rakennuspaikan rannan ja vesirajalaitteiden rakentaminen saattaa vaatia 

rakennusvalvonta-, ympäristölupa- tai muun viranomaisen myöntämää lu-

paa tai se voi edellyttää ilmoitusmenettelyä. Luvat eivät ole toisistaan riip-

puvaisia. Rannan ruoppaukset ja rantaviivan muuttamiset ovat vesiraken-

nustöitä, joita säädellään vesilaissa. 

- Ranta-alueella vakituiseen asuntokäyttöön tarkoitettujen rakennusten yh-

teenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 300 m² ja kerros-

ten lukumäärä enintään 1 ½. Muutoin rakentamisen määrään sovelletaan 

18 § määräyksiä. Rakennuspaikalle, joka sijaitsee ranta-alueella, saa ra-

kentaa enintään yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena 

asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta 1:2000 on Kokemäen kaupungin ylläpitämä pohja-

kartta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan 

pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on suunnitella alueelle pientalovaltainen asuinalue, 

johon osoitetaan myös omarantaisia rakennuspaikkoja. Alueen itäosassa 

muutetaan rakentamatonta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-

nusten korttelialuetta erillispientalojen korttelialueeksi. Kaavatyössä tutki-

taan lisäksi yhteiskäyttöisen venevalkaman osoittamista muiden kuin oma-

rantaisten rakennuspaikkojen käyttöön. Kaavatyössä suunnitellaan lisäksi 

alueen sisäinen liikennöinti. 
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2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Ympäristölliset vaikutukset 

- Maisemalliset vaikutukset 

- Taloudelliset vaikutukset 

- Yritysvaikutukset 

- Sosiaaliset vaikutukset 

- Kulttuurivaikutukset 

- Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat 

sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

- Kokemäen kaupungin hallintokunnat: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aikatoi-

met 

- viranomaiset: Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan 

museo, Satakunnan pelastuslaitos 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Joulukuu 2017: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

kaupunginvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. 
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Toukokuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään kaupungissa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kaupunki ilmoittaa kaava-aineiston näh-

tävillä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kaupungin 

virallisissa ilmoituslehdissä. 

Ehdotusvaihe 

Joulukuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa lau-

sunnot viranomaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Helmikuu 2019: Kaupungin hyväksymispäätös. Hyväksymistä kos-

kevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun 

hallinto-oikeuteen. 

 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Maiju Kähärä 

puh. 050 470 4620, maiju.kahara@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kokemäen kaupunki: 

maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki 

puh. 040 488 6210, reima.katajamaki@kokemaki.fi 

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 
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6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


