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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

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

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu kiinteistön 271-423-1-33 Koskenkylä 

alue. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,0 hehtaaria. Kaava-alueen todellisen 

rantaviivan pituus on noin 1,12 kilometriä, ja muunnettua rantaviivaa on 

noin 920 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kokemäellä Kokemäenjoen rannalla noin 3,5 kilometriä 

kaupungin keskustasta luoteeseen. 

 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (vihreä viiva): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan melko tasaista metsä-, pelto- sekä piha-

aluetta. 

Rakennettu ympäristö ja maisema 

Kaava-alueella on rakennettuna koulutusrakennuksia, vanha asuinraken-

nus, saunarakennus sekä talousrakennuksia. 

Kaava-alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (Forsbynmäki eli Hiiden-

niemi), jossa esiintyy rautakautisia kivirakenteita/röykkiöitä. 

Kaava-alue sijaitsee laajan maakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-

tuuriympäristön, Kokemäenjoen kulttuurimaiseman, alueella. 

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on toteutettu vuosina 2012–2014 

maakunnallinen maisemaselvitys, jonka yhteydessä on päivitetty myös val-

takunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Suunnittelualue 

sijaitsee yhdellä inventoinnissa ehdotetulla Satakunnan valtakunnallisesti 

arvokkaalla maisema-alueella (Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema). 

Inventoinnin mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei ole 

vielä vahvistettu. 

Kaava-alue rajautuu idässä Kokemäenkartanon historialliseen maisemaan, 

joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäris-

töihin (rky). 

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. 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävään 

rakennettuun kulttuuriympäristöön (kh1), jonka arvoluokitus tosin on ny-

kyisin maakunnallinen. Lisäksi suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämi-

sen kohdevyöhykkeeseen kk1 ”Kokemäenjokilaakson kehittämisvyöhyke” 

sekä matkailun kehittämisvyöhykkeeseen mv2 (merkittävä kulttuuriympä-

ristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhyke). 

Suunnittelualueelle kohdistuu muinaismuistoalueen merkintä (sm). 

Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat kaavamääräyk-

set: 

 

  VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU 

  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. 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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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 viljelykohteet. 

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. 

 

  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. 

 

  MUINAISMUISTOALUE 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla 

rauhoitettuja muinaisjäännösalueita ja -kohteita. 
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Suunnittelumääräys 

Muinaismuistoalueiden ja -kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyt-

töä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjään-

nösten lisäksi otettava huomioon niiden suoja-alueet, maisemallinen si-

jainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kult-

tuuriympäristöihin. 

Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista tulee Museovirastolle 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 sijoittaa tulvavaara-

alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, 

että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mu-

kaista. 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 ottaa käyttöön en-

nen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on suoritettu. 

Rantarakentaminen 

Suunnittelumääräys 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti 

sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riit-

tävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen 

rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisrannikolle omi-

naisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.   

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja 

yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen 

saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. 

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

taviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suu-

rempi. 

Vesien tila 

Suunnittelumääräys 

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alu-

eelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistä-

vää. 
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Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen ran-

noilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että es-

tetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista ve-

sistöihin. 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjär-

jestys. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-

asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväk-

sytty 29.11.2017 (Reima Katajamäki, maankäyttöinsinööri). 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä suunnittelualueen nykyinen 

maankäyttö tarkoituksenmukaisella tavalla sekä osoittaa suunnittelualueen 

luoteisosaan kaksi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanne 

• Kantatilaselvitys 

• Luontoselvitys 

• Arkeologinen inventointi 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Maisemalliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 
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3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Kokemäen kaupungin hallintokunnat: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 

• viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, Sata-

kunnan Museo, Museovirasto 

 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Elo-syyskuu 2017: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville. Kaavan laatija huolehtii kaavan vireilletu-

losta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtävillä olon kuuluttamisesta. 

Helmi-maaliskuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) nähtä-

ville. Kaavan laatija huolehtii kaavan valmisteluai-

neiston nähtävillä olon kuuluttamisesta. Kaava-ai-

neiston nähtävillä olosta kuulutetaan Jokilaakso-

lehdessä, ja maanomistajille ja rajanaapureille il-

moitetaan nähtävillä olosta kirjeitse. Aineisto pide-

tään nähtävillä 30 päivää, jonka aikana osalliset 

saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä, 

jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Viranomaisilla on mahdollisuus lausua kaavaluon-

noksesta nähtävilläoloaikana. 

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. 
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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 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kokemäen kaupunki: 

maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki 

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

Tulkkilantie 2, 32800 KOKEMÄKI 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 
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