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LAUSUNTO KOKEMÄEN KAUPUNGIN HAANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 

EHDOTUKSESTA 
 

 

 

Kaavahanke 

 
Kokemäen kaupungin Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Peipohjan 

kaupunginosassa kahden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualue rajautuu lännes-

sä Köyliöntiehen, etelässä valtatien 2 suoja-alueeseen sekä idässä ja pohjoisessa Haanmäen-

tiehen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee teollisuusalue ja idässä asuinalue.  

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asuin- ja liikerakennusten kortte-

lialue (AL), pysäköintialue (LP), pallokenttä (UP) ja yleisten rakennusten korttelialue (YO) 

asemakaavassa teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY) ja toimitilarakennusten korttelialu-

eeksi (KTY). Yleisten rakennusten korttelialueella sijainneelle omakotitalolle muodostetaan 

erillispientalotontti. Suunnittelualueella sijaitsevat vanhat koulurakennukset on tarkoitus pur-

kaa.  

 

 

Kaavoitustilanne 
 

Maakuntakaavoitus 

 

 Satakunnan maakuntakaava  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 

YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 

210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voi-

massa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kun-

nan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakun-

takaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa 

kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk1). Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjoki-

laakson valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jol-

le kohdistuu työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja pal-

velujen sekä virkistysverkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteen-

sovittamis- ja kehittämistarpeita. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Alueen kilpai-

lukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korostamalla alueen keskuksien kehittämistä. 
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Suunnittelulla tulee edistää alueen ominaispiirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen 

toiminnallisuutta seudullisena kokonaisuutena. 

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa 

myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Vyöhykettä koskee seu-

raava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa 

on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. 

Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteen sovittamine kult-

tuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkai-

luun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee 

ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa 

taajamatoimintojen alueeksi (A) osoitetulle alueelle. Taajamatoimintojen alueen merkinnäl-

lä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoimin-

noille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä 

pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Alueita koskee 

seuraava suunnittelumääräys: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yh-

dyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alu-

eilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä ta-

valla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden 

käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 

ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden 

varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeata-

soisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoit-

taa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-

kallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen 

kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. 

Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnit-

telussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella. 

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue rajautuu Satakunnan maakuntakaavassa 

osoitettuun merkittävästi parannettavaan tiehen (VT2). Merkinnällä osoitetaan sellaiset 

maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävät yhtenäiset tieosat, joiden kunto, liiken-

netarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttävät tien merkittävää parantamista. Alueella on 

voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Aluetta koskee seuraava suunnittelumää-

räys: Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että pääsy merkittäväksi parannettaval-

le valtatielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liiken-

teelle on osoitettu erillinen väylä. 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuo-

tannon alueet. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. Ympäristöministeriö 

on vahvistanut 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Satakunnan vaihemaakunta-

kaava 1 sai lainvoiman 6.5.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.  

 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mah-

dollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö 

(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuu-

riympäristöt. Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 17.5.2019 Satakunnan vaihe-

maakuntakaavan 2. 
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Yleiskaavoitus 

 

Kokemäen kaupungin keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. 

Osayleiskaavan ehdotuksessa on Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualueelle osoi-

tettu teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) 

sekä uutta työpaikka-aluetta (TP). Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Työpaikka-

alue on osoitettu toteutusjärjestyksessä ensisijaiseksi.  

 

Suunnittelualueelle on osoitettu osayleiskaavan ehdotuksessa kaksi suojeltavaa rakennusta 

(paikallisesti arvokkaat A-luokan kohteet: Etelärinne ja Keskus) sekä yksi taajamakuvan kan-

nalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä (paikallisesti arvokas B-luokan kohde: Peipohjan 

kansakoulu). Suurin osa kaava-alueesta kuuluu taajamakuvallisesti tärkeään alueeseen tai alu-

een osaan (Peipohjan taajama). 

 

Asemakaavoitus 

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualueella ovat voimassa 6.10.2003 hyväksytty 

Lehtosen konepajan asemakaava ja 16.9.1970 vahvistettu Peipohjan asemakaava. Voimassa 

olevissa asemakaavoissa suunnittelualueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialuetta (AL), opetustoimintaa palvelevien yleisten rakennusten korttelialuetta (YO), 

palloilukenttää (UP), yleisen tien aluetta (LT), katualuetta sekä pysäköimisaluetta (LP). 

 

 

Kannanotot 
 

Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa: 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleis-

kaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen 

muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleis-

kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-

menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa maa-

kuntakaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan, jos 

asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa 

laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 

säädetään.  

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa 

taajamatoimintojen alueelle. Maakuntakaavassa osoitetulla taajamatoimintojen merkinnällä 

osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, 

kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienem-

piä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Haanmäen asemakaavan 

muutoksen ratkaisun lähtökohtana on ollut alueen osoittaminen kokonaisuudessaan teollisuus-

alueeksi. Suunnittelualueen sijoittuminen maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle mah-

dollistaa useiden erilaisten toimintojen sijoittumisen alueelle. Kuten Satakuntaliitto luonnos-

vaiheen kannanotossaan esitti, suunnittelussa on huomioitava kuitenkin toimintojen yhteenso-

vittaminen. Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksessa on asuinalueen ja teolli-

suusalueen väliin osoitettu työpaikka-aluetta. Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutoksen rat-

kaisu on kehittynyt parempaan suuntaan toimitilarakennusten korttelialueen sijoittuessa teolli-

suusalueen ja lähialueen asutuksen väliin. Toimitilarakennusten korttelialuetta olisi edelleen 

hyvä laajentaa myös eteläiselle korttelialueelle (729) vähentämään teollisuudesta mahdollisesti 

aiheutuvia haittoja asutukselle. Asemakaavaan on myös ehdotusvaiheessa lisätty istutettavia 
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alueen osia teollisuusrakennusten korttelialueelle. Asemakaavatyössä tulee huomioida maa-

kuntakaavan tavoitteiden mukaisesti lähialueen asutus ja tarkastella teollisuus- ja varastora-

kennusten korttelialueen mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haittoja suhteessa lähialueen 

asutukseen ja huolehtia riittävistä etäisyyksistä mahdollisten melu-, tärinä- ja pölyhaittojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Haanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualueen sijoittuessa osittain osayleiskaavan ra-

kennusinventoinnin mukaiseen Peipohjan taajamakuvallisesti tärkeään alueeseen (arvot; histo-

riallinen, rakennushistoriallinen ja maisemallinen) tulee Satakunnan maakuntakaavan taajama-

toimintojen suunnittelumääräyksen mukaisesti huolehtia, että teollisuusalueen rakennukset ja 

rakennelmat soveltuvat ympäristöönsä sijoittelultaan, mittakaavaltaan ja väritykseltään. Lisäk-

si suunnittelussa tulee maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti ottaa huomioon 

asemakaavan muutosalueen kulttuurihistorialliset arvot kuten hyvin alkuperäisasussaan säily-

nyt Peipohjan koulu, Peipohjan kirjasto, vanha kansakoulu, kohde Keskus (ent. kansakoulu ja 

pahvilaatikkotehdas).  

 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Koke-

mäen kaupungin Haanmäen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta muuta lausuttavaa. 

 
SATAKUNTALIITTO 

 

 
 
 

Päivi Liuska-Kankaanpää   Susanna Roslöf 
alueiden käytön johtaja    maakunta-arkkitehti 
 
 
 
Tiedoksi:  
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Satakunnan Museo  





























Haluan antaa muistutuksen Haanmäen asemakaavan muutoksesta johtuen, suunniteltuun Haanmäentien 
siirtoon ja siihen mahdollisesti kohdistuvaa raskaan liikenteen liikenne rajoituksia.  
Tilani pellot sijaitsevat hajallaan pitkin Kokemäkeä, joten pääsy esteettömästi ja turvallisesti kakkostielle 
olisi taattava. Nykyisin kulkua vaikeuttavat Peipohjan alikulkutunnelin mataluus, ST1.n liittymän sulkeminen 
tasoristeyksen rakentamisen jälkeen ja nyt vielä suunniteltu Haanmäentien liikenteen rajoitukset. Kulku 
Köyliöntien kautta Järiläntielle, Satakunnantielle josta vasta pääsy kakkostielle on melko hankala reitti 
leveillä maatalouskoneilla, (traktori paripyörillä 3,5 m, puimuri 5,0 m, perunannostokone 3,5 m), johtuen 
Satakunnantien kapeudesta ylikulkusillan kohdalla, (korkeat kaiteet, väistäminen mahdotonta). Nykyinen 
liikennöintini Haanmäentien kautta on sujunut mielestäni kitkatta ja turvallisesti, hitaan vauhdin ja 
yhteisymmärryksen merkeissä. Toivoisin maatalousliikennöinnin jatkuvan edelleen tulevista muutoksista 
huolimatta. 
 



Peipohjan liikuntapaikat palaveri 
Kokoustila Kellari 14.8.2019 klo 13:00-13:30 
 
Osallistujat: 
Maankäyttöinsinööri Mikko Eskola, koollekutsuja 
Vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä 
Katu- ja puistomestari Ilkka Välke 
Tekninen johtaja Markus Virtanen 
Kaavoituskonsultti Pasi Lappalainen 
 
Palaverissa pohdittiin Peipohjan alueen liikuntapaikkojen nykyistä ja tulevaa palvelutasoa. 
 
Palvelutasoon on Peipohjassa tullut heikennys koulun lopettamisen myötä, joka on Haanmäen asemakaavaprosessissa 
johtamassa entisen koulun läheisyyden liikuntapaikkojen poistumiseen. Peipohjan koulun hiekkakenttä on jo pitkään 
ollut vailla käyttöä ja todettiin, että kentän ainoastaan varanneet pesäpalloilijat eivät ole vuorojaan käyttäneet. 
Peipohjan koulun alueelle aktiivisessa käytössä on ollut vain kyläyhdistyksen jäädyttämä kiekkokaukalo. Todettiin, että 
kiekkokaukalo voi olla paikallaan vielä ainakin talvikauden 2019-2020. Keskustelussa vielä käyttökelpoisena pidetylle 
kaukalolle sovittiin ennalta selvitettäväksi sopivia varastointi tai uudelleen pystytyspaikkoja, jos kaukalo osoittautuu 
Välkkeen tarkastuksessa vielä siirtokelpoiseksi. 
 
Peipohjan häviävän ja Tulkkilan jo hävinneen kaukalon korvaamiseksi on vapaa-aikalautakunta §31 26.9.2018 ja 
sivistyslautakunta § 60 2.10.2018 esittäneet uuden luistin/hiekkakentän ja lämmitettävän huoltorakennuksen 
rakentamista Tulkkilan liikuntapuiston yhteyteen. Hanke ei kuitenkaan mahtunut vuoden 2019 talousarvion raamiin.  
 
Lähiliikuntapaikkojen merkitys varhaiskasvatuksen ja koulujen liikunnassa sekä vapaa-ajan lasten ja nuorten sekä myös 
aikuisten liikuntaharrastukselle on tärkeä. 
 
Korvaavia liikuntapaikkoja voisi Peipohjassa järjestää esim. Ratalanpuistoon Myyränkadulle 
https://kokemaki.karttatiimi.fi/link/as3tD , jossa on ohjeellinen palloilukentän alue asemakaavassa. Keskustelussa kävi 
ilmi, että Ratalanpuistossa on sijainnut jo aiemmin pallokenttä, jonka toiminta loppui jalkapallomaalien tultua 
käyttöikänsä päähän. Puistoon olisi palloilun lisäksi mahdollista tehdä valmiudet luistelupaikalle rakentamalla 
kasteluvesiposti kadun varteen, jolloin talviliikuntamahdollisuudet Peipohjassa pysyisivät ennallaan. Puiston toisessa 
päässä sijaitsee leikkipuisto ja puolivälissä puistoa on hoidettuja kumpareita. Puisto voisi soveltua myös 
lähiliikuntapaikkamaiseen toimintaan, jos kaupungilla on siihen osoittaa resurssia. Puisto rajautuu palloikentän 
päädyssä Tuohitorin liikekiinteistön takapihaan ja rivi- ja kerrostalotontteihin, joiden oleskelupihat eivät ole suoraan 
puistoa kohti tai niiden ja palloilukentän välissä on riittävästi etäisyyttä ja suojaistutuksia. Ratalanpuisto on 
palautettavissa nopeasti liikuntapaikkakäyttöön vähäisillä toimenpiteillä. 
 
Vaihtoehtona on myös yhteistyö Sataedun kanssa, jolla on Peipohjan ammattikoulun alueellaan käytössä oleva 
palloilukenttä ja aiemmin alueella on sijainnut myös kiekkokaukalo. Sataedun Peipohjan toimipisteen rehtori Anne 
Laine suhtautui puhelinkeskustelussa Eskola/Laine 13.8.2019 positiivisesti ammattikoulualueen liikuntapaikkojen 
yhteiskäyttöön kaupungin kanssa ja piti myös luistelualuetta ammattikoulun alueella mahdollisena. Sovittiin, että 
Heinilä on yhteydessä Laineeseen. 
 
Sovitut toimenpiteet: 
Heinilä on yhteistyöyhteydessä Sataeduun. 
Välke selvittää Peipohjan kaukalon siirtokelpoisuuden. 
Heinilä ja Välke valmistelevat ratkaisun riittävään liikuntapaikkojen palvelutasoon Peipohjassa. 
Kaavoituskonsultti ottaa tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet huomioon Haanmäen asemakaavan vastineiden 
valmistelussa. 
 
Muistion laati 

- Mikko Eskola 
 








