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VERSIOHISTORIA 
 

0.9 Kaavaluonnos 23.3.2018 Käsitelty Kokemäen teknisessä 
lautakunnassa 8.5.2018 § 41 

1.0 Kaavaehdotus 28.9.2018 Käsitelty Kokemäen teknisessä 
lautakunnassa 13.11.2018 § 77 

1.1 Kaava hyväksy-
miskäsittelyyn 

5.3.2019 Käsitelty Kokemäen kaupungin-
hallituksessa 23.04.2019 § 83 

1.2 Kaava hyväksy-
miskäsittelyyn 

9.5.2019 Hyväksytty Kokemäen kaupun-
ginvaltuustossa pp.kk.2019 § nn 
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOKEMÄEN KAUPUNKI 
VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA 

Asemakaava koskee: 
Kiinteistöä 271-458-6-19 Kaupunkinäpi. (muutettu 5.3.2019) 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
Kiinteistöjä 271-301-87-1, 271-301-87-2 ja 271-301-84-12 sekä 
osia kiinteistöistä Suosmeri - Vuoltee yhdystie 271-895-0-2440 ja 
271-460-1-110 Jokivuoltee. 
 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Korttelit 84 (osa), 87 ja 90–92, 94-95 sekä venevalkama-, katu- 
ja virkistysaluetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastan-
nut dipl.ins. Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 
Kaavan tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechno-
logiai Kft:ssä (Budapest, Unkari). Kokemäen kaupungin puolelta 
työtä on ohjannut maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 9.5.2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 
ovat olleet nähtävillä 23.5.2018 – 25.6.2018 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 22.11.2018 – 21.12.2018 
 2.1.2019 – 4.1.2019 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2019 
 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Asemakaava koskee Kiinteistöä 271-458-6-19 Kaupunkinäpi. Ase-
makaavan muutos koskee kiinteistöjä 271-301-87-1, 271-301-87-
2 ja 271-301-84-12 sekä osaa kiinteistöstä Jokivuoltee 271-460-
1-110. 

Suunnittelualue sijaitsee Vuolteen kaupunginosassa Kokemäen-
joen rannalla, noin 1,5 kilometrin päässä Kokemäen keskustasta. 
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Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on suunnitella alueelle pientalovaltainen 
asuinalue, johon osoitetaan myös omarantaisia rakennuspaikkoja. 
Alueen itäosassa muutetaan rakentamatonta rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta erillispientalojen kort-
telialueeksi. Kaavatyössä tutkitaan lisäksi yhteiskäyttöisen vene-
valkaman osoittamista muiden kuin omarantaisten rakennuspaik-
kojen käyttöön. Kaavatyössä suunnitellaan lisäksi alueen sisäinen 
liikennöinti. 

Toteutuessaan asemakaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee Vuolteen kaupunginosassa Kokemäenjoen 
rannalla. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on rakentamatonta. Alue on pääosin avointa pel-
toaluetta. 

Suunnittelualueen maaperä on savea (Lähde: http://gtkdata. 
gtk.fi/maankamara/#). 

Kaava-alue sijaitsee laajan maakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön, Kokemäenjoen kulttuurimaiseman, alu-
eella. 

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on toteutettu vuosina 2012–
2014 maakunnallinen maisemaselvitys, jonka yhteydessä on päivi-
tetty myös valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden in-
ventointi. Suunnittelualue sijaitsee yhdellä inventoinnissa ehdote-
tulla Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: 
(Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema). Inventoinnin mukaisia 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei ole vielä vahvis-
tettu. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamatonta. 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on useita asuinpientaloja, ja 
alueen läheisyydessä on lisäksi palvelutaloja. 

Muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Kokemäen kaupungin omistuksessa. 

Tekninen huolto 

Alue on liitettävissä vesihuolto- ja sähköverkostoon. 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan ko-
kouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut 
maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen itäosa on maakuntakaavassa taajamatoiminto-
jen aluetta (A). Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (kh1), jonka arvoluoki-
tus tosin on nykyisin maakunnallinen. Lisäksi suunnittelualue kuu-
luu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen kk1 ”Kokemäenjo-
kilaakson kehittämisvyöhyke” sekä matkailun kehittämisvyöhyk-
keeseen mv2 (merkittävä kulttuuriympäristö- ja maisemamatkai-
lun kehittämisen kohdevyöhyke). Suunnittelualue sijoittuu suoja-
vyöhykkeelle (sv-1), jolla osoitetaan vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointi-
vyöhyke). 

 

 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat kaava-
määräykset: 

 
 

 
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. 

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. 
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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 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. 

 
  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. 
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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 vaikutussel-
vityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että ra-
kentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville 
herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviran-
omaiselle 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 ennen kuin kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on 
suoritettu. 

Rantarakentaminen 

Suunnittelumääräys 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan 
ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kul-
lakin vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen 
vapaan ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on tur-
vattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alu-
eellinen edustavuus.   
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Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttö-
alueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, pal-
velujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. 

Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa 
mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi 
olla perustellusti suurempi. 

Vesien tila 

Suunnittelumääräys 

Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun 
oltava 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 hai-
tallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin. 

 

Yleiskaava 

Kokemäellä on valmisteilla keskustan osayleiskaava. Keskustaaja-
man osayleiskaava on ollut 2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–
14.11.2016. 

Ote osayleiskaavaehdotuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Lähde: Keskustaajaman osayleiskaava, ehdotus 
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Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa pientalo-
valtaiseksi alueeksi (AP), joka on pääosin uutta aluetta. Alueelle on 
osoitettu toteutusjärjestykseksi 2, ja kaavamääräyksen mukaan 
toissijaisiksi osoitetut alueet voidaan toteuttaa, kun saman käyttö-
tarkoituksen mukaiset ensisijaiset alueet ovat toteutettuja. Ranta-
alueelle on osoitettu kaavaehdotuksessa lähivirkistysaluetta (VL). 
Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön, Kokemäenjoen kulttuurimaiseman, alueelle. 
Ranta-alueelle on osoitettu viheryhteystarve. Kaava-alueen etelä-
osaan on lisäksi osoitettu alueen tiivistämis-/eheyttämistarpeen 
merkintä. 

Kaava-alueelle kohdistuvat kaavaehdotuksessa seuraavat merkin-
nät: 
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Asemakaava 

Pääosalla suunnittelualuetta ei ole voimassa asemakaavaa. Alueen 
itäosassa on voimassa Rantavuolteen asemakaava, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1989 § 109 ja vahvistettu Tu-
run ja Porin lääninhallituksessa 7.2.1990. 

Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR-4), puis-
toa (VP), jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua (pp) sekä 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua, jolla tontille ajo on 
sallittu (pp/t). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialueelle sallitaan rakennusalalla olevan rakennusoikeuden 
(e=0.25) lisäksi erillisen enintään 25 m2 suuruisen kylmän varas-
ton/autotallin rakentaminen, yksi asuntoa kohti. 

Ote muutettavasta asemakaavasta (kaavamuutosalue punaisella): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut ra-
kennusjärjestys. 

- Rakennettaessa ranta-alueella rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suu-
rella varmuudella. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja raken-
nelmat on sijoitettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. 
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Rakennelmia voidaan niiden arvon, käyttötarkoituksen ja veden-
kestävyyden perusteella sijoittaa harkinnan mukaan myös alem-
mas. 

- Alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus määritellään keskimäärin 
kerran 100 vuodessa esiintyvän ylimmän (HW 1/100) tulvakorkeu-
den mukaan, johon tulee lisätä riittävä lisäkorkeus (0,7 - 1,0m) 
jääpato- ja suppotulvariskin varalta. Rakentamiskorkeuden mää-
rittelee lähtökohtaisesti suunnittelija. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 
rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-
ritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus 
pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. 

- Asuinrakennuksen / rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja si-
jainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luon-
nonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin sauna-
rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-
viivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei 
muuta johdu, olla vähintään 30 metriä.  

- Saunarakennuksen, joka on yksikerroksinen ja jonka kerrosala 
on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lä-
hemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla las-
kettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.  

- Saunan lisäksi rannan välittömään läheisyyteen saa rakentaa kor-
keintaan yhden alle 20 m² suuruisen rakennelman vähintään 10 
metrin päähän rannasta. 

- Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspai-
kalla tulee olla kuitenkin sellainen, että maiseman luonnonmukai-
suus säilyy mahdollisuuksien mukaan.  

- Rakennuspaikan rannan ja vesirajalaitteiden rakentaminen saat-
taa vaatia rakennusvalvonta-, ympäristölupa- tai muun viranomai-
sen myöntämää lupaa tai se voi edellyttää ilmoitusmenettelyä. Lu-
vat eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rannan ruoppaukset ja ranta-
viivan muuttamiset ovat vesirakennustöitä, joita säädellään vesi-
laissa. 

- Ranta-alueella vakituiseen asuntokäyttöön tarkoitettujen raken-
nusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 
300 m² ja kerrosten lukumäärä enintään 1 ½. Muutoin rakentami-
sen määrään sovelletaan 18 § määräyksiä. Rakennuspaikalle, joka 
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sijaitsee ranta-alueella, saa rakentaa enintään yhden 1-asuntoisen 
asuinrakennuksen. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana 
ohjeena asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Rakennettavuusselvitys 

Kaava-alueelta on laadittu rakennettavuusselvitys (liite 5). Pohja-
tutkimuksen on tehnyt Rauman Geotiimi Oy, ja Insinööritoimisto 
Severi Anttonen Ky (rak.ins. Severi Anttonen) laatinut rakennetta-
vuusselvityksen syyskuussa 2018. Selvityksen tarkoituksena oli 
tarkastella kaava-alueen pohjasuhteita sekä rakennusten, pihojen 
ja kunnallistekniikan perustamistapoja. Kaava-alue rajautuu ete-
lässä Kokemänjokeen, minkä vuoksi oli tarve tarkastella myös 
ranta-alueen stabiliteettia. 

Kaava-alue on jaettu selvityksessä rakennettavuusluokkiin 4a, 4b 
ja 5a riippuen kyseeseen tulevista perustamistavoista, paalupi-
tuuksista, mahdollisista alapohjaratkaisuista ja aluerakenteista. 
Erot eri rakennettavuusluokkien välillä olivat hyvin pieniä. 

Selvityksen mukaan kellareita ei suositella tehtäväksi savialueella. 
Rakennettavuusluokka 4b (Kortteli 90) sijaitsee Kokemäenjoen 
ranta-alueella, jossa tulee huolehtia tulvasuojelusta ja joentörmän 
alueellisesta stabiliteetista. Korttelin 90 rakennuspaikoille ei saa lä-
jittää yli yhden metrin paksuista maakerrosta. 

Kaava-alueen tasaisuuden vuoksi kaavoitettavat rakennusalueet 
tarvitsevat alueelliset pumppaamot hule- ja jätevesien johta-
miseksi.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta 1:2000 on Kokemäen kaupungin ylläpitämä 
pohjakartta. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa 
asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty Kokemäen kaupungin aloitteesta.  

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta päätti asemakaavan 
laadinnan käynnistämisestä kokouksessaan 19.12.2017 § 87. 

Kiinteistöt 271-458-12-1 ja 271-458-12-8 poistettiin kaavaehdo-
tusvaiheessa kaavasta maanomistajan toiveesta. Määräalan 271-
458-6-16-M601 pohjoisosa jätettiin lisäksi pois kaava-alueesta 
kaavaehdotusvaiheessa. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS, liite 2) on laadittu 8.12.2017 (päivitetty 
28.9.2018). 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta on pyydetty tarvittavat viran-
omaislausunnot. / täydennetty 5.3.2019 

Osalliset ja vireille tulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 
tahoja. 

Asemakaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 9.5.2018. 

Kaavaluonnos 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman sekä 23.3.2018 päivätyn kaavaluonnoksen ko-
kouksessaan 8.5.2018 § 41. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet 
yleisesti nähtävillä 23.5.–25.6.2018. Nähtävilläoloaikana ei tullut 
mielipiteitä osallisilta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselta, Satakuntaliitolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tuke-
silta, Satakunnan Museolta, Kokemäen Vesihuolto Oy:ltä sekä Sa-
takunnan pelastuslaitokselta (liite 4). 
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Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin: 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (5.6.2018) 

Kaavaselostukseen täsmennetään, että vain osa kaava-alueesta 
kuuluu maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeseen. 

Kaavan valmisteluaineistosta on pyydetty ja saatu lausunto Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Virastolla ei ollut huomautet-
tavaa kaavaluonnoksesta. 

Valmisteilla olevassa osayleiskaavassa on osoitettu kaava-alueen 
ranta-alueelle lähivirkistysaluetta samoin kuin alueen itäpuolelle 
nykyisen pientaloalueen edustalle. Pientaloalueen edustalla oleva 
ranta-aluetta ei nykytilanteessakaan käytetä yleisenä virkistysalu-
eena, eikä myöskään Villiönsuvannon kaava-alueella ole tarpeen 
osoittaa erillistä virkistysaluetta tai viheryhteyttä välittömästi 
ranta-alueelle. Omarantaisten tonttien osoittaminen alueelle on 
kaupungin asettamien tavoitteiden mukaista. Kaavaratkaisussa on 
kuitenkin huomioitu virkistysyhteys osoittamalla jatketta alueen 
itäpuolella olevassa kaavassa osoitetulle kevyenliikenteen väylälle 
sekä mahdollistamalla kulku uuden Villiönkadun ja lähivirkistysalu-
eelle osoitetun ulkoilureitin kautta Elersinkujalle. 

Korttelin 90 rakennuspaikoilla rajataan erikseen alarinteeseen sau-
narakennuksen rakennusala ja muu rakennusala osoitetaan ylärin-
teeseen. Kortteliin lisätään määräys rakennuksen sijoittamisesta 
rakennusalan pohjoiseen sivuun kiinni. Rakennuspaikkojen koko-
naisrakennusoikeuden määrä on alueelle soveltuva, eikä sitä ole 
tarpeen vähentää. Korttelin 90 rakennuspaikoilla saunarakennuk-
sen rakennusoikeudeksi osoitetaan 30 k-m², mutta erillisen asuin-
rakennuksen rakennusoikeutta ei ole tarpeen rajoittaa erikseen. 

Kaavaselostusta täydennetään maisemallisten vaikutusten arvioin-
nilla. Kaavaratkaisusta laaditaan lisäksi havainnekuva. 

Kaava-aluetta pienennetään pohjoisesta kaavaehdotusvaiheessa, 
eikä LT-aluetta ole siten tarpeen esittää kaavassa. 

Kaavamääräyksiin lisätään lausunnossa esitetysti alinta rakenta-
miskorkeutta koskeva yleismääräys. 

Ranta-alueen rakentamiskelpoisuus on selvitetty rakennettavuus-
selvityksessä (liite 5). Pohjatutkimuksen on tehnyt Rauman 
Geotiimi Oy ja rakennettavuusselvityksen Insinööritoimisto Severi 
Anttonen Ky (rak.ins. Severi Anttonen) syyskuussa 2018. 
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Selvityksessä tarkastellaan kaava-alueen pohjasuhteita sekä ra-
kennusten, pihojen ja kunnallistekniikan perustamistapoja sekä 
ranta-alueen stabiliteettia. 

 

Satakuntaliiton lausunto (25.6.2018) 

Maisemaan soveltuvuuden osalta viitataan Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen lausuntoon annettuun vastineeseen. 

Toisin kuin liitto lausunnossaan toteaa, Satakunnan maakuntakaa-
van taajamatoimintoja koskevassa suunnittelumääräyksessä ei ole 
mainintaa, että ranta-alueet pitää varata yleiseen käyttöön. Ko. 
määräyksen mukaan ranta-alueella on turvatta yhtenäinen viher- 
ja virkistysverkko. Ranta-aluetta on lain mukaan varsinaisen ran-
taviivan ja rantavyöhykkeen lisäksi leveämpi rannan osa. Laadi-
tussa kaavaratkaisussa yhtenäinen viher- ja virkistysverkko on tur-
vattu ranta-alueella siinä laajuudessa, kuin mitä se jo olemassa 
oleva rakennuskanta huomioiden on mahdollista. Kaavaratkaisu on 
tältä osin maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. 

Villiönsuvannon asemakaavoituksen käynnistyminen on perustunut 
Kokemäen kaupungin tahtotilaan saada uutta asutusta lähelle kau-
pungin keskustaa hyvien liikenneyhteyksien päähän. Toteutues-
saan kaavalla on merkittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin lausunto 
(5.7.2018) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 
kaavaan. 

 

Satakunnan Museon lausunto (6.7.2018) 

Maisemaan soveltuvuuden osalta viitataan Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen lausuntoon annettuun vastineeseen. 

Kaavaratkaisu on Kokemäen kaupungin asettamien tavoitteiden 
mukainen. 
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Kokemäen Vesihuolto Oy:n lausunto (27.7.2018) 

Kaavakartalta poistetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten alue (ET). 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto (29.7.2018) 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä 
kaavaan. 

 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 5.3.2019: 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt 28.9.2018 päivätyn 
kaavaehdotuksen kokouksessaan 13.11.2018 § 77. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 22.11.2018 – 
21.12.2018 ja 2.1.2019. – 4.1.2019. Nähtävilläoloaikana ei tullut 
muistutuksia osallisilta. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta sekä Satakunnan 
pelastuslaitokselta (liite 7). Kaavan laatijan vastine lausuntoihin on 
liitteenä 8. 

Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen on lisätty ra-
kentamista ohjaava kaavamääräys:  

Kaava-alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen ar-
vokkaaseen maisemakokonaisuuteen ja erityisesti se, että uu-
disrakentaminen ja rakennusten peruskorjaukset ja laajennuk-
set tulee sovittaa perinteiseen rakentamistapaan siten, että ra-
kennusten ja maiseman muodostama kokonaisuus säilyy. 

Rakennusten on sopeuduttava maisemaan väritykseltään, julki-
sivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten on oltava 
ensisijaisesti puuverhoiltuja. 

Uuden asemakaava-alueen osalla on tehty lohkomistoimitus, joka 
on koskenut määräalaa 271-458-6-16-M601. Toimituksessa mää-
räalasta on muodostettu kiinteistö 271-458-6-19 Kaupunkinäpi. 
Lohkomistoimituksessa on Kokemäenjoen vastaisen rantarajan si-
jainti määritetty ja mitattu. Uudella mittauksella on ollut vähäinen 
vaikutus asemakaavan ulkorajaan ja korttelin 90 pinta-alaan. 



Nosto Consulting Oy  21 (27) 

Kokemäen kaupunki: Villiönsuvannon asemakaava 
Kaavaselostus, Versio 1.1  9.5.2019 

 
Tehtyjen vähäisten muutosten jälkeen päivitettyä kaavaehdotusta 
(5.3.2019) ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaehdotuksen korttelin 93 on muutettu kortteliksi 95. Päivitet-
tyä kaavaehdotusta (9.5.2019) ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. 

Kaavan hyväksyminen 

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.5.2019 päivätyn 
Villiönsuvannon asemakaavan kokouksessaan pp.kk.2019 § nn. 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO), vene-
valkamaa (LV-1), lähivirkistysaluetta (VL), puistoa (VP) sekä katu-
aluetta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria. Uutta kaava-aluetta 
on noin 5,6 hehtaaria ja muutettavaa kaavaa noin 1,6 hehtaaria. 
Asuinrakennusten korttelialuetta on noin 5,1 ha, liikennealuetta 
noin 0,1 hehtaaria, katualuetta noin 0,8 ha sekä virkistysaluetta 
noin 1,1 ha. 

Kerrosalaa kaava-alueelle on osoitettu yhteensä noin 8.900 k-m2. 
Rakennusoikeutta tulee kaavassa lisää noin 5.570 k-m2. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-
van seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 

Korttelialueet 

 
 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta 
sekä kerroslukua. 

 

Virkistysalueet 
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Liikennealueet 

 

 
Kadut 

Kaava-alueen liikennöinti perustuu uuteen katuverkostoon. Kaa-
vassa muodostuu uusia katuja: Villiönkatu, Suvanto ja Niittylän-
kuja. Kaava-alueelle liikennöidään kaavassa osoitettavan uuden 
Suvanto-nimisen kadun kautta. Kaava-alueen eteläosassa osoite-
taan jatketta kevyen liikenteen väylälle. 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaava lisää vakituista asutusta alueella. Kaavassa muodostuu yh-
teensä 24 erillispientalojen rakennuspaikkaa. Alueen itäosassa 
muutetaan rakentamatonta rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialuetta erillispientalojen korttelialueeksi. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue tukeutuu alueen vieressä olevaan Rantavuolteen ase-
makaava-alueeseen. Kaavalla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivis-
tymistä mahdollistamalla uusien asuinrakennusten rakentaminen 
lähelle kaupungin keskustaa hyvien liikenneyhteyksien päähän. 

Kaavassa huomioidaan virkistysaluetarpeet. 

Yhdyskuntatalous 

Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen pa-
rantaen sen käyttöastetta. Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen 
vesihuoltoverkostoon. 

Taajamakuva 

Kaava-alue tukeutuu viereiseen Rantavuolteen pientaloalueeseen, 
ja kaavaratkaisulla mahdollistetaan pientaloalueen laajentuminen 
kaava-alueelle valmisteilla olevan osayleiskaavan mukaisesti. 
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Palvelut ja työpaikat 

Kaava-alueen läheisyydessä on palvelutaloja. Muutoin kaava tu-
keutuu lähipalvelujen osalta keskustan palveluihin, jotka ovat hy-
vin saavutettavissa. 

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Kaava-alue on hyvin saavutettavissa sijaitessaan noin 1,5 kilomet-
rin päässä Kokemäen keskustasta. Liikenne kaava-alueella tulee 
kaavan toteutumisen myötä kasvamaan jonkin verran. 

Liikennöinti kaava-alueelle toteutetaan alueen itäosasta uuden ka-
dun (Suvanto) kautta. Kaavassa osoitetaan myös muita uusia ka-
tuja: Villiönkatu ja Niittylänkuja. 

Kaavan eteläosassa osoitetaan jatketta kevyen liikenteen väylälle, 
ja kaava-alueelle on myös merkitty ulkoilureitti. 

Liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota liikenteen lisään-
tyessä kaavan toteutumisen myötä. Kaavaratkaisu luo puitteet tur-
valliselle liikenneympäristölle, eikä kaava vaikuta liikenneturvalli-
suutta heikentävästi, mikäli asemakaavan mukaisen katuverkoston 
kaikessa yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa huomioidaan lii-
kenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät riittävässä laajuudessa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Kaava-alue kuuluu nykyiseltä arvoluokitukseltaan maakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Kokemäenjoen 
kulttuurimaisemaan. Alueen maisema tulee kaavan myötä muuttu-
maan, sillä kaava-alue osoitetaan pääosin pientaloalueeksi laadin-
nassa olevan osayleiskaavan mukaisesti. Kaavasta ei arvioida ai-
heutuvan haitallisia vaikutuksia kulttuurimaiseman kannalta. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavalla osoitetaan uusia erillispientalojen rakennuspaikkoja ny-
kyisen asuinalueen viereen. Alueen asukasmäärä lisääntyy kaavan 
toteutumisen myötä. 

Rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistys-
alueita, ja kaava-alueella on hyvät virkistysmahdollisuudet. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luonnonarvoja, jotka 
tulisi huomioida kaavassa. 

Kaava-alue kuuluu nykyiseltä arvoluokitukseltaan maakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Kokemäenjoen 
kulttuurimaisemaan. Kaavan toteutumisen myötä alueen maise-
marakenne muuttuu, kun avointa pelto- ja ranta-aluetta osoitetaan 
pääasiassa pientaloalueeksi. 

Korttelin 90 omarantaiset rakennuspaikat tulevat näkymään mai-
semassa eniten sijoittuessaan ranta-alueelle. Rakennuspaikoilla on 
kuitenkin osoitettu rakentaminen ylärinteeseen saunarakennusta 
luukunottamatta, ja rakennukset on rakennettava kiinni kadunpuo-
leiseen rakennusalan rajaan. Rakennusmassan sijoittamisessa on 
siten huomioitu maisemaan sopeutuminen. Kaavaratkaisusta laa-
ditun havainnekuvan perusteella on arvioitavissa, ettei rakentami-
nen tule vaikuttamaan haitallisesti alueen maisemakuvaan. Kaa-
vassa osoitettu rakentaminen sijoittuu nykyisen asuinalueen vie-
reen, ja ranta-alueelle osoitettava rakentaminen sijoittuu suunnil-
leen samaan linjaan viereisen asuinalueen rakennusten kanssa. 

Kaavaratkaisu on laadinnassa olevan osayleiskaavan tavoitteen 
mukainen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 

Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäi-
sivät erityistä suojelua kaavassa. 

Maa- ja kallioperä 

Rakennettavuusselvityksessä tarkasteltu osa kaava-alueesta on 
eteläosaansa lukuun ottamatta maanpinnaltaan tasaista savialu-
etta (peltoa). Rakennettavaksi kaavoitetulla alueella savikerroksen 
paksuus on enimmillään noin 7,0 metriä. Saven alapuolella on löy-
hää silttiä enimmillään tutkitun alueen koillisosassa noin 11 metrin 
paksuudelta. Alimpana on keskitiivistä tai yleensä tiivistä ja paikoin 
kivistä moreenia. Tehdyt kairaukset ovat pysähtyneet kiveen tai 
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kallioon, tai ne ovat kiilautuneet tiiviiseen moreeniin noin 6,7 – 
17,1 metrin syvyydessä maanpinnasta.  

Kaava-alue on jaettu eri rakennettavuusluokkiin riippuen kysee-
seen tulevista perustamistavoista, paalupituuksista, mahdollisista 
alapohjaratkaisuista ja aluerakenteista. Erot eri rakennettavuus-
luokkien välillä ovat tässä tapauksessa hyvin pieniä. Kaikissa ra-
kennettavuusluokissa rakennukset perustetaan kantavaan maa-
kerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tu-
kipaaluilla. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Kaava-alue sijaitsee Kokemäenjoen vastarannalla sijaitsevan ke-
mianteollisuuslaitoksen suojavyöhykkeellä (konsultointivyöhyke). 
Teollisuuslaitoksesta ei arvioida aiheutuvan erityisiä riskejä kaava-
alueen kannalta. 

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavan toteuttamisella ja sitä seuraavalla rakentamisella on het-
kellisesti positiivinen yritysvaikutus. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-
lut kuulutuksella voimaan. 

Rakennuspaikkojen suunnittelussa pitää varmistaa, että mahdolli-
sissa onnettomuustilanteissa pelastusajoneuvoilla on vapaa pääsy 
onnettomuuskohteeseen. 

Korttelin 90 rakennuspaikoille ei saa läjittää yli yhden metrin pak-
suista maakerrosta. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kokemäen 
kaupunki. 
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