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Lähtökohtaisesti teollisuusaluetta ei tule kaavoittaa asutuksen keskelle. Tähän on ottanut myös ELY-keskus 

lausunnoissaan kantaa, mutta lausunnot on pääsääntöisesti jätetty kaavaa laadittaessa huomioimatta. 

Alueella on toki jo pitkään ollut teollisuutta, mutta nyt tehtävä teollisuusalueen laajennus kasvattaa tätä 

huomattavan paljon. Tämä on täysin väärin lähialueen asukkaita kohtaan. Kaavasta tuli sekä luonnos että 

ehdotusvaiheessa alueen asukkailta ennen näkemättömän paljon muistutuksia. On käsittämätöntä, ettei 

Kokemäen kaupunki välitä asukkaisen mielipiteistä ollenkaan. Tämä saattaa näkyä entisestään kiihtyvänä 

väestökatona. Alue on myös liikenneyhteyksien kannalta erittäin hankala teollisuudelle. Kokemäellä on jo 

olemassa olevaan teollisuusaluetta todella hyvällä paikalla, jota voidaan tarpeen vaatiessa myös helposti 

kasvattaa. Kyse ei ole siitä, etteikö teollisuuden kehitystä pitäisi tukea. Tätä pitää ehdottomasti tukea, 

mutta se pitää ohjata sille soveltuvaan paikkaan. 

Alueella on myös suojeltuja rakennuksia ja lisäksi Köyliöntien varren ympäristö on määritelty 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Muun muassa Satakunnan museo on huomauttanut sekä luonnos että 

ehdotus vaiheessa näistä asioista, mutta molemmat lausunnot on jätetty käytännössä täysin huomiotta. 

Suojelluille rakennuksille on toki tehty rakennusinventointi. Inventointi olisi kuulunut täysin yksiselitteisesti 

Satakunnan museon toimialaan, mutta jostain syystä tämä on teetetty muualla. Satakunnan museo on 

myös huomauttanut tästä lausunnossaan. Sekä ELY-keskus että museo ovat lausunnoissaan huomauttaneet 

rakennusinventoinnin puutteista, mutta nämäkin asiat on jätetty kaavan valmistelun yhteydessä 

huomiotta. Hyväksytty kaava on kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen osalta ristiriidassa tekeillä 

olevan osayleiskaavaehdotuksen kanssa. On erikoista, että valmistellaan yhtä aikaa toistensa kanssa 

ristiriidassa olevia kaavoja. 

Peipohjan alueella tarvitaan lähiliikuntapaikkaa. Peipohjan koulun kenttä on tällä hetkellä lisäksi keskustan 

lähistöllä ainoa paikka, jossa on jääkiekkokaukalo. Tämä on hoidettu kaupungin kannalta tällä hetkellä 

todella kustannustehokkaasti. Uusien paikkojen rakentaminen tulee aiheuttamaan jälleen kerran 

kustannuksia kaupungille. Esitetty uusi paikka Myyränkadun kerrostalojen lähellä on lisäksi hyvin 

ongelmallinen alueella hyvin tiedossa olevin ongelmien vuoksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaavasta on sekä luonnos että ehdotusvaiheessa jätetty todella paljon 

muistutuksia. Nämä muistutukset – myös viranomaisten – on jätetty hyvin suurelta osin kaavaa laadittaessa 

huomiotta. Tällä perusteella kaava olisi tullut hylätä. 
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