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KAAVOITUSKATSAUS 2019
Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä
uusista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on edistää
maankäyttö- ja rakennuslain sekä kuntalain tavoitteiden mukaista kansalaisten
tiedonsaantia ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 7 §
Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä
selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen
lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä
arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat
maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Kaavan valmistelun aikana järjestetään osallistumistilaisuuksia osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa todetulla tavalla. Valmistelun tuloksena syntyneet
kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville, ja niistä kuullaan
osallisia ja kunnan jäseniä.
Kokemäen kaupungin kaavoituksesta vastaa teknisen osaston kaavoituksen ja
mittauksen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri. Tekninen lautakunta
hyväksyy vaikutuksiltaan muut kuin merkittävät kaavat ja kaupunginvaltuusto
hyväksyy merkittävät kaavat.

1. KAAVOITUS
KAAVAJÄRJESTELMÄ
Kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Yleisja asemakaavan laatii kunta.
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet
sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja
seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös
vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä
koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten
avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet,
vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta
tarpeelliset tiedot. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen
hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö,
minkä jälkeen se saa lainvoiman.
Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa.
Sen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavalla
ratkaistaan yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen
sekä virkistysalueiden sijoittuminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen.
Yleispiirteisellä yleiskaavalla suunnitellaan yleensä kuntien keskustaajamia ja
määritellään tärkeimmät alueet, joille tullaan laatimaan yksityiskohtaiset
asemakaavat.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta
yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan hyväksyy
kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy
kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.
Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen. Näitä
ovat nykyisin pääsääntöisesti lähes kaikki uudet yleiskaavat. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan yleiskaava on aina oikeusvaikutteinen, ellei kaavakartalla ole
erikseen muuta mainittu. Kaikki rakennuslain aikana vahvistetut yleiskaavat toimivat
rajoitetuilta osin oikeusvaikutteisina yleiskaavoina.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Pääperiaatteena on,
että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen
yleiskaavan toteuttamista. Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena asemakaavaa
laadittaessa tai muutettaessa.
Rannoille on laadittu runsaasti niin sanottuja rantayleiskaavoja ja
rantaosayleiskaavoja. Joskus rantayleiskaava on osana koko kunnan yleiskaavaa,
jolloin sitä ei erikseen kaavan nimessä näy. Rantayleiskaavat tehdään nykyään
sellaisiksi yleiskaavoiksi, joiden perusteella kunta voi myöntää rakennuslupia kaavan
mukaiseen rantarakentamiseen ilman alueellisen ympäristökeskuksen
poikkeamispäätöstä. Jotta näin on mahdollista menetellä, tulee kaava perustua
maanomistajakohtaiseen rakennusoikeuden mitoitukseen (emätilaselvitys) ja
kaavamääräyksin tulee olla varmistettu rakentamisesta vapaiden rantojen säilyminen
rakentamattomina. Kaavassa tulee tällöin olla erityinen tarkasti yksilöity
kaavamääräys kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, mitä säilytetään, mitä saa
rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti,
koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta, asuin-,
työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii ja
hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla,
joka laaditaan maanomistajan toimesta.

OSALLISTUMISMENETTELY KAAVOITUKSESSA
Kaavoitusmenettely perustuu vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin. Kaavaa
laadittaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa,
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset). Kaavaa
laadittaessa on myös tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset. Vuorovaikutus- ja
arviointimenettelyt kirjataan kaavoituksen alussa laadittavaan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan (OAS).
Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettava siten, että osallisilla on mahdollisuus
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelystä. Suunnittelun tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista
on tiedotettava niin, että on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua siitä mielipiteensä. Kaavaa koskeva ehdotus on
asetettava julkisesti nähtäville ja osallisille on varattava tilaisuus esittää siitä
muistutus.
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ALOITUS
Aloite
Alku-/esiselvitys

KÄYNNISTÄMINEN
Tekninen lautakunta
Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kuulutus
Osallinen ja viranomaiset:
Mielipideneuvottelu OAS:n riittävyydestä ja
kaavoituksen lähtökohdista

VALMISTELUVAIHE

LUONNOS
Tekninen lautakunta
Valmisteluaineisto
Nähtävillä vähintään 14 – 30 pv
Osallinen ja viranomaiset:
Mielipide/lausunnot

EHDOTUS
Tekninen lautakunta
Kaavaehdotus
Nähtävillä vähintään 30 pv

EHDOTUSVAIHE

Osallinen ja viranomaiset:
Muistutus/lausunnot

HYVÄKSYMINEN
Kaupunginvaltuusto merkittävät kaavat
Tekninen lautakunta muut kuin merkittävät kaavat

EI VALITUSTA:
KUULUTUS JA
LAINVOIMAISUUS

VALITUS:
HALLINTO-OIKEUS

HYVÄKSYMISVAIHE
LAINVOIMAISUUS
JA MUUTOKSENHAKU

ASEMAKAAVOJEN AJANTASAISUUDEN SEURANTA
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 51 § ja 60 §) mukaan kunnan tulee seurata
asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin
vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

2. MAAKUNTAKAAVA
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan.
Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO)
päätöksellä 13.3.2013.
Satakunnan maakuntakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
kokonaismaakuntakaavana, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset
alueidenkäyttökysymykset. Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan
kehittämistavoitteiden mukaiset aluevaraukset seuraaviksi 10 - 20 vuodeksi
painottaen taloudellista ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, maakunnan kilpailukykyä
ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen.

VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää
tuulivoimatuotannon aluetta. Vaihemaakuntakaavassa osoitetut tuulivoimaloiden
alueet sijoittuvat pääosin rannikkovyöhykkeelle ja Pohjois-Satakuntaan.
Maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoimatuotannon alueiksi luokitellaan yli 8‐10
tuulivoimalan alueet.
Ehdotuksessa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden teoreettinen tuottavuus 200
metrin korkeudelta arvioituna on 3,26 terawattituntia (TWh). Määrä ylittää selkeästi
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet Satakunnan
tuulivoimatuotannon lisäämisestä 2 terawattituntiin (TWh) nykyisestä noin 0,035
terawattitunnista (TWh).
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 13.12.2013 vaihemaakuntakaava 1:n eli
ns. tuulivoimakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti 4.12.2014 Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 1.
Satakunnan maakuntahallitus on 24.11.2014 käynnistänyt vaihemaakuntakaavan 2
laatimisen. Kaavassa käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto (turve,
bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden
moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisemaalueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.45.6.2015. Vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 1.2
– 3.3.2017. Vuoden 2016 keväällä voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksen mukaisesti maakuntakaavan laadintaprosessi poikkeaa muista
kaavatasoista kaksiosaisella ehdotusvaiheella. Ensimmäinen vaihe käsitti ainoastaan

lausuntopyyntökierroksen, jolloin maakuntaliitto pyysi asetuksessa mainituilta
tahoilta lausunnot. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta saadut
lausunnot käsiteltiin ja niihin laadittiin vastineet. Lausuntoja ja alustavia vastineita
käsiteltiin viranomaisneuvottelussa, jonka jälkeen Satakuntaliiton maakuntahallitus
hyväksyi 22.10.2018 vastineet kaavan jatkovalmistelun pohjaksi.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 on käsitelty yhteistyöryhmän
kokouksessa 10.10.2018 ja maakuntakaavatoimikunnan kokouksessa 11.10.2018.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 asetettiin maankäyttö- ja
rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti
nähtäville 12.11. – 14.12.2018 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja
osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtäville asettamisesta
julkaistiin kuulutus Satakuntaliiton virallisissa ilmoituslehdissä, virallisella
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.
Aineisto asetettiin nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien
virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
ehdotuksen 2 nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme seudullista yleisötilaisuutta.
Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut muistutukset käsitellään ja niihin
laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
hyväksyttäisiin Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 2019.

3. YLEISKAAVOITUS
Kokemäen yleiskaavoitustilanne
 Kokemäen yleiskaava, KV 1973.
 Pitkäjärven alueen osayleiskaava, 22.12.1999
 Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, Huittisten raja - Kolsin voimalaitos, 15.3.2010
 Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, 8.7.2010
Vireillä olevat yleiskaavahankkeet:

1. KOKEMÄEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

2. KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN
VOIMALAITOS
3. KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN
VOIMALAITOS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA
Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.11.2009 § 379 ryhtyä
Kokemäen taajama-alueen osayleiskaavan laatimiseen. Osayleiskaava on tarkoitus
laatia oikeusvaikutteisena yleiskaavana.
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.12.2012 - 1.2.2013.
Yleisötilaisuus järjestettiin 10.1.2013.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.5 - 26.6.2015. Yleisötilaisuus järjestettiin 4.6.2015.
Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 2. ehdotuksena 13.10 - 14.11.2016.
Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ehdostusvaiheen
lausuntojen, vastineiden käsittelyn ja uudistettavan rakennusinvestoinnin
mahdollisten vaikutusten jälkeen sekä vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymisen jälkeen
vuoden 2019 aikana.
Kaava tehdään konsulttityönä ja kaavanlaatijana on FCG Finnish Consulting Group
Oy.

KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN
VOIMALAITOS
Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 8.5.2018 § 50
käynnistää Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 2 laatimiseen.
Rantaosayleiskaavan muutoksella on tarkoitus siirtää vakituisen asunnon ja
lomarakennuspaikan sijaintia keskenään.
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 29.6.2018 - 10.8.2018.
Kaava tehdään konsulttityönä ja kaavanlaatijana on Nosto Consulting Oy.

KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN
VOIMALAITOS
Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.11.2018
§ 78 käynnistää Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 3 laatimiseen.
Rantaosayleiskaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden maatilan
talouskeskuksen rakentaminen.
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on nähtävillä 3.1.2019 - 4.2.2019.
Kaava tehdään konsulttityönä ja kaavanlaatijana on Nosto Consulting Oy.

4. ASEMAKAAVOITUS
KAAVAYHDISTELMÄ

Kokemäen kaupungin kaavayhdistelmä (MRA 29 §) asemakaavoista on nähtävillä
kaupungin kotisivujen karttapalvelussa, www.kokemaki.fi>Kaupunki ja
hallinto>Kuntainfo>Karttapalvelu.

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAHANKKEET 2019

1. PITKÄJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

2. HAANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
3. LÄMPÖYHTIÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS
4. VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA JA RANTAVUOLTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

5. KOSKENKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVA

1. PITKÄJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 § 85 käynnistänyt rantaasemakaavan laatimisen Pitkäjärvellä.
Kaavamuutos koskee osaa kiinteistöä 271-422-1-467. Kaavatyössä suunnitellaan
alueen uusi maankäyttö ja pyritään muodostamaan alueelle kaksi omarantaista
rakennuspaikkaa.
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 2.10.2017 - 2.11.2017.

2. HAANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 § 84 käynnistänyt
asemakaavamuutoksen Haanmäen alueella. Kaavamuutoksella suunnitellaan alueen
tuleva maankäyttö.
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 271-422-1-108, 271-422-1-150, 271-871-3-2, 271422-1-201, 271-422-1-202, 271-422-1-151, 271-422-1-911, 271-422-1-30, 271-422-145, 271-422-1-109 ja 271-422-1-583 sekä osaa katualuetta 271-422-1-943.
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 23.5. – 25.6.2018.
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville alkuvuoden 2019 aikana. Asemakaavan muutos on
tarkoitus hyväksyä vuoden 2019 aikana.

3. LÄMPÖYHTIÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kaupunginhallitus päätti käynnistää kokouksessa 1.10.2012 § 212 Lämpöyhtiön
asemakaavan muutoshankkeen (kiinteistöt 271-103-64-8, 271-445-1-149 ja
271-445-3-0). Kaavan muutoksella ja laajentamisella suunnitellaan Kokemäen Lämpö
Oy:n laajenemissuunta sekä suunnitellaan toimintojen sijoittelu alueella.
Kokemäen Lämpö Oy on hakenut asemakaavan laajennusta sekä asemakaavan
muutosta toiminnan laajentumisen vuoksi.
Asemakaavan muutostyö voidaan aloittaa, kun lämpöyhtiön suunniteltu laajentuminen
on ensin selvitetty keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä. Asemakaavan
muutostyö aloitetaan vuoden 2019 aikana.

4. VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA JA RANTAVUOLTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.12.2017 § 87 käynnistänyt
asemakaavamuutoksen kaupungin omistamalle määräalalle 271-458-6-16-M601,
kiinteistöille 271-458-12-1, 271-458-12-8 ja 271-8950-2440. Asemakaavalla ja

muutoksella on tarkoitus osoittaa alueelle laadukkaita asuinrakennuspaikkoja sekä
ratkaista alueen laajempi maankäyttö.
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 23.5. – 25.6.2018.
Kaavaehdotus on nähtävillä 3.1. – 4.2.2019. Villiönsuvannon asemakaava ja
Rantavuolteen asemakaavan muutos on tarkoitus hyväksyä keväällä 2019.

5. KOSKENKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVA
Kaava-alue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla noin 3,5 kilometriä Kokemäen kaupungin
keskustasta luoteeseen ja koskee kiinteistöä 271-423-1-33. Kaavatyön vireilletulosta on
kuulutettu 31.8.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
31.8.2017 alkaen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.2. – 23.3.2018.
Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä suunnittelualueen nykyinen maankäyttö
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä osoittaa suunnittelualueen luoteisosaan kaksi
uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). Kaavan tavoitteena on mahdollistaa
vaihtoehtoisten toimintojen toteutuminen suunnittelualueella huomioiden ja
hyödyntäen kohteen maisemalliset arvot ja luonnonympäristö. Toteutuessaan rantaasemakaavalla ei ole valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta.
Kaavaehdotus on nähtävillä 3.1. – 4.2.2019. Koskenkylän ranta-asemakaava on
tarkoitus hyväksyä vuonna 2019.

VUONNA 2018 HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAT,
ASEMAKAAVAMUUTOKSET- JA RANTA-ASEMAKAAVAT
PEIPOHJAN ERITASOLIITTYMÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
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.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 40 hyväksynyt asemakaavan ja
muutos on lainvoimainen.

TULKKILAN JA KROOTILAN KYLIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / TURVAPALVELUN
ASEMAKAAVA
Kaavamuutoksella on muutettu osa yleisten rakennusten korttelialuetta yksityisen
yrityksen käyttötarkoitukseen soveltuvaksi.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.2.2018 § 15 hyväksynyt asemakaavan
muutoksen sekä siihen sisältyvän tonttijaon ja ne ovat lainvoimaisia.
KATILAN ASEMAKAAVA
Kaavoituksella on tavoitteena suunnitella alueen uusi maankäyttö. Tavoitteena on
osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaiseen
käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien
johtaminen.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 65 hyväksynyt asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen, ja kaava on lainvoimainen.

HAAPION ASEMAKAAVA
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja
alueen maankäytön suunnittelu Krootilan kaupunginosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2018 § 46 asemakaavan muutoksen, ja kaava
on lainvoimainen.

LÄNSIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle
vakituisen asunnon rakennuspaikka (AO). Kaavalla mahdollistetaan lisäksi matkailua
palvelevien rakennusten rakentaminen AO-korttelialueelle.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt rantaasemakaavan ehdotuksen, ja kaava on lainvoimainen.

5. ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYDESTÄ
TONTTITARJONTA
Kokemäen kaupungilla on tällä hetkellä useilla eri asemakaava-alueilla riittävästi
tonttitarjontaa asumistarkoitukseen. Kaupungin tonttitarjonta löytyy Kokemäen
kaupungin kotisivuilta www.kokemaki.fi>Asuminen ja ympäristö>Asuminen ja
tontit>tonttitori.

