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KOKEMÄEN KAUPUNKI 

VILLIÖNSUVANNON ASEMAKAAVA 

Villiönsuvannon asemakaava on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 

22.11.2018 - 21.12.2018 ja 2.1.2019 – 4.1.2019 (kaavaehdotus on päivätty 

28.9.2018). Nähtävilläoloaikana ei tullut muistutuksia osallisilta. Ehdotuk-

sesta on saatu Satakunnan pelastuslaitoksen, Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Satakunnan Mu-

seon sekä Satakuntaliiton lausunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt saatuihin lausuntoihin vastineen. 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen lausunto (15.1.2019) 

Vastine 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaa-

vaan. 

 

Satakunnan Museon lausunto (18.1.2019) 

Vastine 

Yleisiin kaavamääräyksiin lisätään rakentamista ohjaava määräys: 

”Kaava-alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Raken-

tamisessa tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen arvokkaaseen 

maisemakokonaisuuteen ja erityisesti se, että uudisrakentaminen ja 

rakennusten peruskorjaukset ja laajennukset tulee sovittaa perintei-

seen rakentamistapaan siten, että rakennusten ja maiseman muodos-

tama kokonaisuus säilyy. 

Rakennusten on sopeuduttava maisemaan väritykseltään, julkisivu-

materiaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten on oltava ensisijai-

sesti puuverhoiltuja.” 

Rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevat määräykset koskevat 

asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista, eikä näillä ohjeille ole mi-

tään lakiin perustuvaa oikeusvaikutusta asemakaavaa laadittaessa. Kort-

telissa 90 on tonttikohtaiseksi enimmäisrakennusoikeudeksi mahdollis-

tettu 350 k-m2, jota ei voida pitää mitenkään erityisen suurena. Korttelin 

kokonaistehokkuudeksi muodostuu maltillinen e=0.10. 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muita muutoksia tai lisäyksiä 

kaavaehdotukseen. 
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (18.1.2019) 

Vastine 

Valmisteilla olevalla Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavalla ei ole oi-

keusvaikutteista, sitovaa ohjausvaikutusta Villiönsuvannon asemakaavan 

laadinnassa. 

Villiönsuvannon asemakaava-alue on luontainen jatkumo alueen itäpuo-

lelle jäävälle Rantavuolteen asemakaavalle ja jatkaa samaa matalaa ra-

kentamista. Alueen itäpuolella olevan Elersinkujan varrella olevat teolli-

suusrakennukset sulkevat maisematilan. Todennäköisesti suunnittelualu-

een lähimaisema säilyy parhaiten, kun sitä kehitetään elinvoimaisena ja 

viihtyisänä asuinympäristönä. 

Asemakaava mahdollistaa yhtenäisen virkistysreitin muodostumisen Ko-

kemäenjoen ranta-alueelle. Yksittäisen kuntalaisen virkistäytymisen kan-

nalta tuskin lienee merkitystä, onko vesiaihe (Kokemäenjoki) nähtävissä 

ja aistittavissa keskeytyksettä. Kyseessä ei ole siis poikkeus, mikä vaatisi 

erillistä perustelua. Kokemäen kaupungilla on keskustaajaman alueella 

riittävästi virkistysalueita. 

Rakentamista ohjaava määräyksen ja korttelin 90 rakentamisen määrän 

osalta viitataan Satakunnan Museon lausunnosta annettuun vastinee-

seen. 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaa-

vaan. 

 

Satakuntaliiton lausunto (18.1.2019) 

Vastine 

Valmisteilla olevalla Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavalla ei ole oi-

keusvaikutteista, sitovaa ohjausvaikutusta Villiönsuvannon asemakaavan 

laadinnassa. 

Villiönsuvannon asemakaava muodostaa yhtenäisen viher- ja virkistys-

verkoston ympäröivän maankäytön kanssa. Satakunnan maakuntakaa-

van taajamatoimintoja koskevassa suunnittelumääräyksessä ei ole mai-

nintaa, että ranta-alueet pitää varata yleiseen käyttöön. Ranta-aluetta on 

lain mukaan varsinaisen rantaviivan ja rantavyöhykkeen lisäksi leveämpi 

rannan osa. Laaditussa kaavaratkaisussa yhtenäinen viher- ja virkistys-

verkko on turvattu ranta-alueella siinä laajuudessa, kuin mitä se jo ole-

massa oleva rakennuskanta huomioiden on mahdollista. Kaavaratkaisu on 

tältä osin maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. 

Satakunnan Museo, joka on toimivaltainen viranomainen kulttuuriympä-

ristön valvontaan liittyvissä tehtävissä, on pitänyt maiseman kannalta po-

sitiivisena asiana, että kaavaehdotuksesta on poistettu yhdeksän tonttia 

kaavaluonnokseen verrattuna. 
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Kokemäen kaupungin väestönkehitys on ollut negatiivinen 1980-luvulta 

alkaen. Vuonna 1980 Kokemäellä oli 9 869 asukasta. Vuoden 2018 lo-

pussa asukkaita oli 7 226. Vähennystä on ollut viimeisen 40 vuoden ai-

kana siis noin 27 %. Viimeisen kolmen vuoden aikana vähennys on ollut 

365 asukasta (-4,8 %). Huolestuttavinta luulisi maakuntaliitonkin näkö-

kulmasta olevan, että vastaava kehitys ei koske pelkästään Kokemäkeä 

vaan koko Satakunnan aluetta. Tätä kehitystä tuskin käännetään voitoksi 

asumiseen hyvin soveltuvien ja uutta rakentamista houkuttelevien aluei-

den museoinnilla. 

Onkin todennäköistä, että hillitäkseen väestökatoa, kaupungin on tehtävä 

toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan sellaisten asuinalueiden rakentumi-

nen, joilla on potentiaalista ja todellista kysyntää. Villiönsuvannon ase-

makaavoitus on kaupungin asettamien tavoitteiden mukaista. 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaa-

vaan. 
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