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Tommi Mäkitalo on hakenut rantaosayleiskaavan muutosta 2 omistamilleen
kiinteistöille 23.3.2018. Maanomistaja on lupautunut vastaamaan kaikista
rantaosayleiskaavan muutoksen aiheuttamista laadinta- ja selvityskuluista.
Kaavahanke koskee kiinteistöjä 271-407-1-19 Herttola, 271-407-1-28
Syväpuomi- ja varastoalue, sekä osaa kiinteistöistä 271-452-4-63 Sainio,
271-406-1-41 Hassala ja 271-406-1-37 Syväpuomi- ja kalustovarastoalue.
Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla. Alue on Kokemäenjoen
rantaosayleiskaava-aluetta välillä Huittisten raja - Kolsin voimalaitos, joka
on tullut voimaan 15.3.2010. Suunnittelualue muodostuu kahdesta
osa-alueesta, joista toinen sijaitsee Sahanluodon saaressa noin 4,5
kilometriä Kokemäen keskustasta pohjoiseen ja toinen noin 11,5, kilometriä keskustasta koilliseen.
Kaava-alueen pohjoisempi osa-alue muodostuu kapeahkosta, vähäpuustoisesta ranta-alueesta, jonka eteläosassa on peltoa. Eteläisempi osa-alue
muodostuu Sahanluodon saaresta, joka on pääosin metsää. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan luontoselvityksen mukaan suunnittelualueelta ei
havaittu erityisiä luontoarvoja. Pohjoisemmalla osa-alueella on
saunamökki, muutoin kaava-alue on rakentamaton.
Rantaosayleiskaavan aluetta koskevat merkinnät:
- AO, Omakotitalojen alue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen
- RA, Loma-asuntoalue
- MU, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Laadittavan rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää suunnittelualueen pohjoisosaan osayleiskaavassa merkitty AO- rakennusoikeus Sahanluodon saaren lounaisrannalle ja vastaavasti osayleiskaavassa Sahanluodon saareen merkityt RA -rakennusoikeudet (2 kpl) suunnittelualueen
pohjoisosaan.
Kaupungilla on oikeus hakea kaavan käsittelystä aiheutuneet kustannukset
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 59 §) mukaan maanomistajalta.
Kaavan laatija Nosto Consulting Oy on laatinut 12.4.2018 päivätyn kaavaluonnoksen OAS:n ja kaavaselostuksen.
Kaavaluonnoksessa suunnittelualueeseen kohdistuu kaavamerkinnät:
- AO, Omakotitalojen alue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen
- RA, Loma-asuntoalue
- MU, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Kaavaluonnos aineistoineen pidetään nähtävillä kaavan laatijan tiloissa Turussa
sekä
internet-sivuilla
osoitteessa:
www.ranta-asemakaava.fi/projektit/kokemaki.
Kokemäen kaupungin hallintosäännön 41 § kohdan 24 perusteella teknisen
lautakunnan tehtävä ja ratkaisuvalta on päättää kaavoituksen käynnistämisestä.
Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki, puh. 040 488
6210.
Teknisen johtajan päätösehdotus
Tekninen lautakunta päättää käynnistää rantaosayleiskaava
muutoksen
laadinnan
kiinteistöillä
271-407-1-19,
271-407-1-28, sekä osaa kiinteistöistä 271-452-4-63,
271-406-1-41 ja 271-406-1-37. Lisäksi tekninen lautakunta
antaa luonnosvaiheesta seuraavan lausunnon: Muutosta laadittaessa on huomioitava hankkeen vaikutukset kohdekiinteistöjen kunnallistekniikan ja ajoyhteyksien järjestämiseen.
Pysyvän ympärivuotisen asumisen ja lomarakentamisen
paikkojen siirtämisellä keskenään ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
____________
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Hei,
Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa seuraavat kommentit otsikon kaavamuutoksen (VARELY/2018/2018)
jatkosuunnitteluun:
ELY-keskus huomauttaa, että AO-paikan siirtäminen sekä maakunta- että yleiskaavan MU-alueeksi osoittamaan
saareen edellyttää vielä lisäperusteluja, sillä selostuksessa on esitetty vain palveluiden oleminen lähempänä.
Muutettavassa rantaosayleiskaavassa osoitetut RA-paikat ovat saaren pääkäyttötarkoitus huomioon ottaen
perustellumpi ratkaisu. Joka tapauksessa jatkosuunnittelussa AO:n rakennusoikeutta tulee pienentää ja
suunnitellun rakentamisen maisemavaikutuksia arvioida.
Rakentamiskorkeutta koskevat yleismääräykset puuttuvat vielä:
Kolsin voimalaitoksen yläpuolella rakentamiskorkeuden perusteena käytetään voimalaitoksen
hätäylivedenkorkeutta lisättynä harkinnanvaraisella lisäkorkeudella. Patoturvallisuusasiakirjojen mukaan Kolsin
voimalaitoksella hätäylivedenkorkeus on N2000+43,40. Sahanluodon saaren kohdalla harkinnanvarainen
lisäkorkeus 0,20 m ja alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000+ 43,60.
Kiinteistö 271-452-4-63 sijaitsee n. 10 km Kolsin voimalaitoksesta yläjuoksulle päin. Arvio vedenpinnan
kaltevuudesta hätäylivedenkorkeuden tilanteessa on n. 3 cm/ km, joten alin suositeltava rakentamiskorkeus on
N2000+43,90.
Yleismääräys alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta tulee kirjoittaa esim. seuraavasti:
Alin rakentamiskorkeus on N2000+43,90. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen
nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.
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