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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Tunnistetiedot 
 

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos koskee: 

Kunta  Kokemäki 271 

Kylä Säpilä 452 

Kiinteistö 271-452-1-137 (Nurmi) 

 

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan kaavaselostuksessa  
käytettyjen nimikkeiden määritykset: 
 

Yleiskaava  = Kokemäenjoen rantaosayleiskaava 

Kiinteistö   = 1:137 Nurmi 

Suunnittelualue  = 1:137 Nurmi 

Muutosalue  = osa kiinteistöstä 1:137 Nurmi 

 

 

Kuva 1. Vanha pihapiiri kuvattuna 
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1.2. Muutosalueen sijainti 
 

Muutosalue sijaitsee Kokemäellä Säpilän kylässä Kokemäenjoen rannalla. Muutos kohden-

tuu osalle kiinteistöä RN:o 1:137 Nurmi. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,6 ha. 

 

Kuva 2. Sijainti (Lähde: Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu) 

 

1.3. Muutosalueen nimi ja tarkoitus 
 

Kaavan nimi on Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6. 

Muutostyön tarkoituksena on päivittää rantaosayleiskaavan mitoitus ja merkinnät kiinteis-

tön 1:137 Nurmi osalta siten, että sille osoitettu 300 k-m2 rakennusoikeus voidaan toteut-

taa kulttuuri- ja ympäristövaatimusten, luontoarvojen, kaavamääräysten ja Kokemäen ra-

kennusjärjestyksen mukaisesti.  
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1.4. Kaavamuutoksen laatija 
 

Kaavamuutoksen on laatinut  

 Hovirakenne Oy 

 Tulkkilantie 39 

 32800 Kokemäki 

 

2. LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Alueen yleiskuvaus ja kaavamuutoksen keskeinen sisältö 
 

Muutosalue sijaitsee Kokemäen Kaupungissa Säpilän kylässä, noin 10 km etäisyydellä Ko-

kemäen keskustasta koilliseen. Rantaosayleiskaavan muutos kohdentuu kiinteistöön RN:o 

1:137 Nurmi, jonka pinta-ala 0,6 ha. Muutosalueen pinta-ala on 0,2 ha, se on osa kiinteistöä 

1:137 Nurmi.  

Rantaosayleiskaavamuutoksen keskeinen sisältö on laajentaa kiinteistöllä 1:137 Nurmi ole-

vaa omakotitalon (AO) rakennuspaikkaa ottamalla siihen lisäaluetta samalla kiinteistöllä 

olevasta maa- ja metsätalousalueeksi (M) merkitystä alueesta. Kiinteistön lähtökohtainen 

käyttötarkoitus on olla omakotitalon rakennuspaikka, kaavamerkintä (AO). 

Kiinteistö Nurmi on lohkottu emätilastaan 1800 luvun lopulla. Kiinteistön pinta-ala oli 1700 

m2, kiinteistö oli tässä muodossa myös Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa laadittaessa. 

Myöhemmin kiinteistöön on lohkottu lisämaata naapuritilasta 4400 m2, kiinteistön koko-

naispinta-ala on 6100 m2. Lisämaa-alue on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousval-

taiseksi alueeksi (kaavamerkintä M), jolle ei ole sallittu omakotirakentamista.  

Lisämaaksi lohkotusta 4400 m2 alasta omakotitalon rakennuspaikan laajentamiseen käyte-

tään 2100 m2.  

Loppuosa alueesta 2300 m2, jää nykyisten kaavamerkintöjen mukaisiksi M, MA ja W alueik-

si.  

Kaavamuutos mahdollistaa, että kiinteistölle sallittu 300 k-m2 rakennusoikeus voidaan to-

teuttaa sekä rakennusten muodossa ja sijoittelussa voidaan huomioida Satakunnan maa-

kuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 edellyttämät maisemalle ja kulttuu-

riympäristölle määritellyt arvot.  
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2.1.1. Luontoympäristö 

 

Muutosalue ja sen eteläpuoli on pääosin koivuvaltaista sekametsää, muutama tapanin-

myrskyltä säästynyt havupuu. Länsiosalta alue rajautuu peltomaisemaan ja itäosaltaan Ko-

kemäenjokeen, pohjoisen suunnassa on rakennettua tonttimaata. Jokirannan rantaniitty 

(entinen savenottoalue) sekä joen suunnassa oleva kalliorinne puustoineen ja kasveineen 

jäävät nykyisen kaavamerkinnän (M) ja (W) mukaiseksi. Myös kapea kaistale peltoalueen 

reunassa jää nykyisen kaavamerkinnän (MA) mukaiseksi. 

Alueen lähistöllä, Kokemäenjoen vastakkaisella puolella on maiseman ja luonnonarvojen 

kannalta merkittävä kallioalue (ge). Säpilän niemen harjussa on pohjavesialue (pv), jonka 

reunaan muutosalueelta on 350 metrin matka.  

Liitteenä (LIITE 3) on Genius Loci Luonto- ja kulttuuripalvelut Ky:n laatima kiinteistön luon-

toarvokatselmus. Katselmuksessa todetaan luontotyypit tavanomaisiksi tai siksi luonnonti-

laltaan muuttuneiksi. Tarpeita lisäselvityksille luonnontilasta ei ole. Katselmuksessa mainit-

tu kalliojyrkänne on ja tulee myös muutoksessa jäämään luonnontilaiseksi, kaavamerkintä 

(M). 

 

Kuva 3. Tulevan AO- ja M-alueen sijoittuminen maastossa 
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2.1.2. Kulttuurimaisema 

 

Alue sijoittuu Kokemäenjokilaakson arvokkaalle maisema alueelle, joka on maakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä. Vaihemaakuntakaava 2, kaavamerkintä vma-e. 

Osa kiinteistöstä on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä AO, joka tarkoittaa omakotita-

lojen aletta, uudisrakentamisessa alueella on huomioitava maisema- ja kulttuuriarvot. Kaa-

vamerkinnällä AO olevan alueen laajentaminen kaavamerkinnällä M olevalle alueelle ei 

olennaisesti muuta näitä maisema- ja kulttuuriarvoja. 

 

Kuva 4. Maisema kuvattuna lännestä. 1:137 Nurmi, rajapyykit merkitty 

 

2.1.3. Maanomistus 

 

Suunnittelualueen kiinteistö on yksityisomistuksessa. 

 

 

 



Sivu 8 / 20 
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6 
Kaavaselostus (luonnos)  
 

         Hovirakenne Oy,                               Tulkkilantie 39, 32800 KOKEMÄKI 
                                       y-tunnus 2695034-6                             puh. 0500 322556 
 

2.2. Muutosalueen suunnitelmat ja kaavatilanne 
 

2.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttö tavoitteet  

 

Kaavamuutoshankkeella ei ole havaittavaa merkitystä valtakunnallisille alueidenkäyttöta-

voitteille. 

 

2.2.2. Maakuntakaava 

 

Alueella on voimassa Maakuntavaltuuston 17.12.2009 hyväksymä Satakunnan maakunta-

kaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 

13.3.2013. 

 

Kuva 5. Sijainti, Satakunnan maakuntakaava 

Aluetta koskevat kaavamerkinnät: 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh2) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. 
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Matkailun kehittämisvyöhyke (mv-2) 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 

 

2.2.3. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

 

Alueella on voimassa Satakunnan maakuntavaltuuston hyväksymä Satakunnan vaihemaa-

kuntakaava 2. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan 

vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan 

vastaavat merkinnät ja määräykset. 

  

Kuva 6. Vaihemaakuntakaava 2, sijainti ja kaavamerkinnät 

Aluetta koskevat kaavamerkinnät: 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ehdotus (vma-e,) ja maakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriympäristö (kh) 

Merkinnöillä osoitetaan alueet, joilla on merkittäviä maisema-arvoja ja on merkittävää kult-

tuuriympäristöä. Kiinteistö 1:137 Nurmi sijoittuu näillä merkinnöillä olevalle vaihemaakun-

takaava 2 alueelle.  
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Kantakiinteistön osalla yleiskaavassa on merkintä omakotitalon rakennuspaikaksi (AO), jolla 

vaihemaakuntakaavan 2 määräykset (vma-e ja kh) on rakentamisessa joka tapauksessa 

huomioitava. Kaavamuutos ei olennaisesti muuta tätä vaatimusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Vaihemaakuntakaava 2, kaavamääräykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kokemäenjoen suunnasta kuvattuna,  AO-alueen laajennus  
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2.2.4. Yleiskaava 

 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, jo-

ka on tullut voimaan 15.3.2010. 

Suunnittelualue on merkitty yleiskaavaan omakotitalon rakennusalueeksi (AO), maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), vesialueeksi (W) ja pieni kiilamainen osa maisemallises-

ti arvokasta peltoaluetta. Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta (kh-141, Sata-

kunnan seutukaava 5). 

 

Kuva 9. Ote Kokemäenjoen rantaosayleiskaavasta, muutosmerkinnät 
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 Kuva 10. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan määräykset 
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2.2.5. Asemakaava 

 

Alueella ei ole asema- eikä ranta-asemakaavaa. 

 

2.2.6. Rakennusjärjestys ja muut 

 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjärjestys. 

Erityisesti seuraavien pykälien huomioiminen puoltaa kaavamuutoksen toteuttamista: 

- 7 § Rakentamisen sijoittuminen rakennuspaikalla.  

Etäisyydet rajoista ja rakennuksista voidaan huomioida.  

- 8 § Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.  

Myös rakennusjärjestyksessä kiinnitetään huomiota edellä mainittujen maakuntakaavojen 

määrittämille luonto- ja kulttuuriympäristölle.  

- 17 § Rakennuspaikka.  

Kaavamuutoksella myös asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikan vähim-

mäiskoko, 2000 m2 toteutuu. 

 

 Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 

Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen ajantasaisia kartta-aineistoja. 

Rakentamiskorkeus 

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavassa Uppaan (riippusilta) mittauspisteen alimmaksi salli-

tuksi rakentamiskorkeudeksi on määrätty +44.80 (N60). Suunnittelualueen rakennuspaikka 

on selkeästi edellä mainittua korkeutta ylempänä.  
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2.2.7. Rakennusinventointi 

 

Kiinteistön rakennuskanta on vähäinen. Vanha hirsirunkoinen, lautaverhouksinen omakoti-

talo ja lautarakenteinen ulkorakennus. Rakennukset sijaitsevat voimassaolevan yleiskaavan 

AO-alueella. Laajennusalueella ei ole rakennuksia.  

Rakennusinventoinnilla tarkastellaan niiden merkitystä maisemaan ja kulttuuriympäristöön. 

LIITE 4 

3. Rantaosayleiskaavan suunnittelun vaiheet 
 

3.1. Suunnittelun tarve ja tavoite 
 

Suunnittelun tarve tulee esiin Kokemäen kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä, 

YMPL 17.12.2019, evätä rakentamisen poikkeamalupa ko. kiinteistön osittain maa- ja met-

sätalousvaltaiselle (kaavamerkintä M) alueelle. Ympäristölautakunta toteaa, että rakenta-

mislupa edellyttää rantaosayleiskaavan muuttamista. 

Muutostyön lähtökohtana on yhteensovittaa kaavoitus ja kiinteistön omistajan tavoitteet 

rakentamisen onnistumiselle. Tavoite on muuttaa osa yleiskaavamerkinnällä M olevasta 

alueesta omakotitalojen alueeksi, kaavamerkintä AO. Tällä muutoksella mahdollistetaan 

kiinteistöllä Nurmi RN:o 1:137 rakentaminen maisemalliset- ja kulttuurihistorialliset arvot 

säilyttäen. Muutos ei oleellisesti vaikuta kaavoituksen toteutumiseen, eikä sillä lisätä ranta-

rakentamiselle määritettyä rakennusoikeutta. 

 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-

hin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään. 

 

Osallisia ovat ainakin: 

Maanomistajat ja asukkaat 

- alueen maanomistaja  

- naapuri- ja lähialueiden asukkaat ja maanomistajat 
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- mahdolliset vuokra-alueiden haltiat 

- Kokemäen kaupungin hallintokunnat: 

- kaupunginhallitus 

- tekninen lautakunta 

- ympäristölautakunta, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu 

 

Viranomaiset 

- Varsinais-Suomen ELY- keskus 

- Satakuntaliitto 

- Satakunnan museo 

- Satakunnan pelastuslaitos 

 

3.3. Vireilletulo ja luonnosvaihe 
 

Kiinteistölle oli rakennusluvan poikkeamahakemus siten, että osa rakennuksista oli muutos-

alueena suunnitellulla maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Ympäristölautakunta hylkäsi 

hakemuksen ja totesi päätöksessään, että rakennusoikeusasia edellyttää muutosta Ranta-

osayleiskaavaan. Hakemus kaavamuutoksen vireilletulosta ja luonnosvaiheesta käsitellään 

Kokemäen kaupunginhallituksen 3.2.2020 kokouksessa. 

Luonnosvaihe asetetaan nähtäville vireilletulon jälkeen. 

 

3.4. Viranomaisyhteistyö 
 

Sekä rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulo/luonnos- että ehdotusvaiheessa pyyde-

tään viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Eri vaiheisiin liittyvät viranomaisneuvottelut pide-

tään tarvittaessa. 

 

3.5. Rantaosayleiskaavan ehdotus nähtävillä 
 

Rantaosayleiskaavan ehdotus asetetaan nähtäville, kun luonnosvaiheen lausunnot on käsi-

telty ja niihin on laadittu vastineet. 
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4. Rantaosayleiskaavan muutos 
 

4.1. Kaavamuutoksen rakenne ja aluevaraukset 
 

Kaavamuutoksella laajennetaan olemassa olevaa ahdasta omakotirakentamiselle osoitettua 

(AO) aluetta. Laajennus tehdään osalle lisämaaksi lohkottua maa- ja metsätalousvaltaista 

(M) aluetta (2100 m2). Jokirannan ja omakotirakentamiselle varatun alueen (AO) välinen 

osuus, rantaniitty ja rantaan viettävä kallio jäävät maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 

(M) ja vesialueeksi (W) (2100 m2). Kapea kaistale omakotitalorakentamisen alueen (AO) län-

sipuolella (200 m2) jää entiselleen, eli maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) 

 

4.2. Mitoitus ja yhteydet 
 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 6100 m2, josta muutosalueen osuus on 2100 m2. 

Rantaosayleiskaavassa kiinteistölle on osoitettu 300 k-m2 omakotirakentamisen (AO) ra-

kennusoikeus, johon ei tule muutoksia. Kaavamuutos ei aiheuta muutosta rantaosayleis-

kaavan mukaiseen rantarakentamisoikeuden kokonaismäärään. 

Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet ja ne säilyvät entisellään.  

Kiinteistölle ja muille alueen kiinteistöille on hyvät yhteydet Flutantien kautta, tie kulkee 

kiinteistön rajaa pitkin. Suunnittelualueen poikki kulkeva, heinittynyt ja osin metsittynyt 

Uppaantien jatke on liikenteellisesti merkityksetön.  
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4.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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5. Vaikutusten arviointi 
 

5.1. Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan 
 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 määrittelee suunnittelualueen arvokkaaksi maisema-

alueeksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Rantaosayleiskaavassa 

alueelle on jo osoitettu 300 k-m2 rakennusoikeus, siihen ei tule muutosta.  

Kiinteistölle rakentamisessa nämä kaavamääräykset ja myös Kokemäen kaupungin raken-

nusjärjestys on huomioitava rakennusten muodoissa, materiaaleissa ja sijoittelussa. Kaa-

vamuutos mahdollistaa nämä huomioimiset, nykyisen kaavan ahtaalla rakennusoikeusalu-

eella sitä ei voida toteuttaa.  

Kylän suunnasta katsottuna rakennusten sijoittelu ja muoto voidaan tehdä paremmin mai-

semaan ja ympäristöön sopivaksi. Joen suunnasta katsottuna kaavamuutoksella ei ole ha-

vaittavaa merkitystä kulttuuriympäristöön tai maisemaan. Muista suunnista muutosalueelle 

ei ole näkymää. 
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5.2. Vaikutukset luontoympäristöön 
 

Rantaosayleiskaavan muutosalue on koivuvaltaista sekametsää. Muutosalueella ei ole 

uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. Luontoarvot alueella jolle omakotirakentamisen 

(AO) alue laajenee, ovat vähäiset, joten alue sopii muutoksessa suunniteltuun käyttöönsä. 

Luonnontilaista aluetta on Kokemäenjoen rannassa, rantaniitty ja kallion reunama, jolle ei 

kohdennu rakentamista. Rantaosayleiskaavan vaikutukset luontoympäristöön eivät siten 

ole merkittäviä. 

Liitteenä luontoarviokatselmus, LIITE 3 

 

 

Kuva 11. Ranta-alue kuvattuna, M-alue 

 

5.3. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

Uudisrakentaminen sijoittuu kiinteästi olemassa olevan pihapirin tuntumaan, joten sillä ei 

ole merkitystä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Kiinteistölle ovat olemassa tie-, vesijohto-, 

valokuitu- ja sähköyhteydet, joten niihin ei tule muutoksia. 
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6. Rantaosayleiskaavan muutoksen toteutus 
 

6.1. Kaavamuutoksen hyväksyminen 
 

Rantaosayleiskaavan kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää Kokemäen kaupunginhalli-

tus. 

 

6.2. Kaavamuutoksen toteuttaminen ja seuranta 
 

Rakentamisen toteuttamisesta vastaa maanomistaja. Kokemäen kaupungin rakennusval-

vonta vastaa toteuttamisen seurannasta ja rakentamista varten tarvittavien lupien käsitte-

lystä.  


