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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOKEMÄEN KAUPUNKI 

KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 

 

Rantaosayleiskaavan muutos koskee: 

Osa kiinteistöä 271-452-5-82 Takalehto. 

Rantaosayleiskaavan muutoksella muodostuu: 

Maatilojen talouskeskusten aluetta (AM-h) ja maa- ja metsätalous-

valtaista aluetta (M).  

 

Suunnitteluorganisaatio 

Rantaosayleiskaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 

piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-

dapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 21.12.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos  

ovat olleet nähtävillä 3.1.2019 – 4.2.2019 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä      24.6 – 28.6.2019 sekä 29.7 – 

4.9.2019 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2020 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Säpilässä noin 10 

kilometriä koilliseen Kokemäen keskustasta. Suunnittelualueelle on 

rakennettu uusi tie. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

1). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa 

suunnittelualue kaavassa maatilojen talouskeskusten alueeksi, 

jolle mahdollistetaan Kokemäen ympäristölautakunnan päätöksen 

22.5.2018 § 19 mukainen rakentaminen. Pieni alue jää maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 
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Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue muodostuu osasta kiinteistöä 271-452-5-82 Ta-

kalehto. Suunnittelualue on rakentamaton ja yksityisessä omistuk-

sessa.  

Kokemäen ympäristölautakunta myönsi 22.5.2018 § 19 määräai-

kaisen poikkeamisen asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja 

muun rakennuksen rakentamiseksi osalla kiinteistöä 271-452-5-39 

ja osalla määräalaa 271-452-6-47-M601. Nykyisessä kiinteistöjao-

tuksessa poikkeamislupa kohdistuu suunnittelualueelle. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 1,4 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue sijoittuu tasaiselle metsä- ja peltomaalle, metsän 

reunaan. 

Näkymä kohti lounaista/metsän reunaa. 
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Näkymä kohti tietä ja idässä sijaitsevaa peltoaluetta. 

 

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa varten on laadittu luontoselvi-

tys (Biota BD Oy, 2003), jossa tarkistettiin erityisesti luonnonsuo-

jelulain mukaiset suojellut luontotyypit, metsälain mukaiset erityi-

sen tärkeät elinympäristöt, uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien 

kasvilajien esiintymät sekä vesilain 15a ja 17a § tarkoittamat 

elinympäristöt osayleiskaava-alueelta. Luontoselvityksessä suun-

nittelualueelta ei havaittu erityisiä luontoarvoja. 

Kaava-alueen maaperä on hiekkamoreenia ja savea (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). 

Rakennettu ympäristö 

Täydennetty 9.12.2019 

Kaava-alueella on rakenteilla (3.10.2019) asuinrakennus, hevos-

talli/konehalli sekä maneesin perustukset. 
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Suunnittelualue ilmakuvassa 2019. 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©Maanmittauslaitos 

 

Kuva idästä: asuinrakennus. 
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Kuva kaakosta: hevostalli/konehalli. 

 

Kuva koillisesta: maneesin perustukset. 
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Kuva idästä: rakennuspaikalle johtava tie. Kuvat: Pasi Lappalainen 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018.  

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
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Maakuntakaava 

Täydennetty 9.12.2019 

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: 

 
Lähde: Satakunnan maakuntakaavakartta. 

 

Osa suunnittelualueesta on merkitty maakuntakaavassa peltoalu-

eeksi, ja pienellä osalla suunnittelualuetta ei ole aluevarauksia lain-

kaan (ns. valkoista aluetta).  
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Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän kulttuu-

riympäristön reunalla (kh2: Raitio-Säpilän kulttuurimaisema). Li-

säksi suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee perinnemaisema (kh3: 

Säpilän tienvarren ketolaikut) sekä geologisesti arvokas kalliomuo-

dostuma (ge), ja suunnittelualue sijaitsee matkailun kehittämis-

vyöhykkeellä (mv). 

 

 

 

 

 

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 
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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.                         

 

Lähde. Satakunnan maakuntakaava, selostus, liite B2 

Vaihemaakuntakaava 2 

Täydennetty: 9.12.2019 

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on 17.5.2019 hyväksynyt Sa-

takunnan vaihemaakuntakaavan 2, jossa teemoina ovat mm. ener-

giatuotanto, soiden moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet sekä 

rakennetut kulttuuriympäristöt. Maakuntavaltuuston hyväksymis-

päätös sai lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaa-

van 2 tultua voimaan on kumoutunut samalla Satakunnan maa-

kuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. Satakunnan vai-

hemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja 

maakuntavaltuuston 13.12.2014 hyväksymän Satakunnan vaihe-

maakuntakaavan 1 (maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuo-

tannon alueet) kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 

sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisin alueidenkäytön järjestä-

miseksi. 

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettu valtakun-

nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (ehdotus) (vma-e). Suun-

nittelualue sijaitsee lisäksi maakunnallisesti merkittävän kulttuu-

riympäristön (kh) välittömässä läheisyydessä.   

Ote vaihemaakuntakaavasta 2: 
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Lähde: Vaihemaakuntaakaavakartta 2 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäen 

rantaosayleiskaava, joka on tullut voimaan 15.3.2010. 
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Otteet rantaosayleiskaavasta (kaavamuutosalueet sinisellä): 

  
 

 

Lähde: Kokemäen rantaosayleiskaavakartta. 
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Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa maa- ja metsätalous-

valtaiseksi alueeksi (M) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalu-

eeksi (MA). Suunnittelualueella kulkee myös kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan alueen raja. 

 

 

 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä ase-

makaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut ra-

kennusjärjestys. 

Luontoinventointi 

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa varten on laadittu luontoselvi-

tys (Biota BD Oy, 2003). Luontoselvityksessä tarkistettiin erityi-

sesti luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit, metsälain 

mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, uhanalaisten ja erityi-

sesti suojeltavien kasvilajien esiintymät sekä vesilain 15a ja 17a § 

tarkoittamat elinympäristöt osayleiskaava-alueelta. Suunnittelu-

alueelta ei havaittu luontoselvityksessä erityisiä luontoarvoja. 
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Vanha rakennuskanta 

Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi erityisesti huo-

mioida kaavan laadinnan yhteydessä. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteis-

törekisterikartta- ja peruskarttarasteriaineistoja. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Kaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle 

maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Täydennetty 9.12.2019 

Kaavamuutoksesta on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot 

kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa. Ehdotusvaiheen jälkeen pidet-

tiin viranomaisneuvottelu 3.10.2019 Kokemäellä kiinteistöllä 271-

452-5-82. Läsnä olivat kaavanlaatijan lisäksi Kokemäen kaupun-

gin, Satakuntaliiton, Satakunnan museon sekä Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen edustajat.  

Muistio neuvottelusta on selostuksen liitteenä 5. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Kokemäen tekninen lautakunta on tehnyt kaavatyön vireilletulo-

päätöksen 13.11.2018 § 78. 

Kaavatyön osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon 

tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-

ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maan-

omistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

- Kokemäen kaupungin hallintokunnat: tekninen toimi, rakennus-

valvonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- 

ja vapaa-aikatoimet 

- viranomaiset: Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sa-

takunnan museo 

 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 21.12.2018. Lisäksi osalli-

sille on ilmoitettu vireilletulosta kirjeitse. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma sekä 29.10.2018 päivätty kaavaluonnos ovat olleet 

yleisesti nähtävillä 3.1. - 4.2.2019. 

Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. 
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Kaavan valmisteluaineistosta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja 

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (liite 3). Kaavan laatija on an-

tanut vastineen annettuihin lausuntoihin (liite 4). 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 9.12.2019 

Kokemäen tekninen lautakunta on käsitellyt 25.3.2019 päivätyn 

kaavaehdotuksen kokouksessaan 11.6.2019 § 60. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 24.6 – 28.6.2019 sekä 

29.7. - 4.9.2019 (Kokemäen kaupungin tietohallintoverkossa ol-

leen kiristyshaittaohjelman vuoksi sähköpostit eivät ole kulkeneet 

normaalisti ajalla 29.7. -7.8.2019, joten nähtävilläoloa on jatkettu 

10 päivällä 4.9.2019 asti). 

Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta. Kaava-

ehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Sata-

kunnan museon lausunnot. Satakuntaliitto ja Satakunnan pelastus-

laitos totesivat, ettei heillä ole kaavaehdotuksesta huomautetta-

vaa. Lausunnot ovat selostuksen liitteenä 6 ja kaavanlaatijan vas-

tine lausuntoihin liitteenä 7. 

Kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia ehdotuksesta 

saatujen lausuntojen perusteella. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Yleiskaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Osayleiskaavamuutoksessa osoitetaan maatilojen talouskeskusten 

alue (AM-h), jolle mahdollistetaan Kokemäen ympäristölautakun-

nan päätöksen 22.5.2018 § 19 mukainen rakentaminen. 

Suunnittelualue ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä tar-

koitettua ranta-aluetta. Rantaosayleiskaavan muutoksella poiste-

taan nykyisessä yleiskaavassa suunnittelualueeseen kohdistuva ra-

kentamisrajoite.  

Kaavamuutoksen jälkeen rakennuslupa uuden rakennuksen raken-

tamiseen voidaan myöntää kaavamuutosalueelle maankäyttö- ja 

rakennuslain 44 §:n mukaisesti. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,41 hehtaaria, josta maati-

lojen talouskeskusten aluetta noin 1,28 hehtaaria ja maa- ja met-

sätalousvaltaista aluetta noin 0,13 hehtaaria. 

AM-h n. 1,28 ha 

M  n. 0,13 ha 

Palvelut 

Kaavamuutosalueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Ko-

kemäen keskustassa noin 10 kilometrin päässä alueelta. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 2). 
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Asumiseen varatut alueet 

 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaava-alueella ei ole Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa varten 

laaditun luontoselvityksen perusteella erityisiä luontoarvoja. Kaa-

vassa osoitettu rakentaminen sijoittuu peltoalueella. Kaavasta ei 

arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön. 

Kaavan yleisissä määräyksissä ohjataan rakentamistapaa siten, 

että rakentaminen sopeutuu maisemaan sekä olemassa olevaan 

rakennuskantaan. Yleiskaavan muutoksessa maisemallisesti ar-

vokkaana osoitettua peltoaluetta (MA) muuttuu rakennuspaikaksi 

(AM-h) noin 0,4 ha. Aiemmin arvokkaaksi luokiteltu peltoalueen 

osa on puuston suojassa; pohjoisessa aluetta rajaa maastokartas-

sakin näkyvä metsäkujanne, joka katkaisee avoimen maisema-alu-

een.  

 

Kaavasta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vaikutuksia alu-

een maisemaan.  
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Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavamuutoksessa osoitetaan yksi maatilojen talouskeskusten 

alue (AM-h), joten kaavan vaikutus vakituisen asumisen muutok-

seen on merkityksetön. 

Suunnittelualueelle on rakennettu uusi tie, ja alueelta on riittävät 

yhteydet olemassa olevaan kunnan palveluverkkoon. Kaava tukeu-

tuu olemassa oleviin palveluihin. Kaavamuutoksella ei ole tiedossa 

merkittävää vaikutusta liikenteen määrään, eikä vaikutusta virkis-

tysalueen määrään. Kaavaratkaisusta ei aiheudu haitallisia vaiku-

tuksia yhdyskuntarakenteen kannalta. 
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5. Kaavan toteutus 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun yleiskaavan muutos 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistaja vastaa kaavan to-

teuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kokemäen 

kaupunki. 

 

 

Turussa 25.3.2019  (9.12.2019) 

 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 

 


