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Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten
arvioinnista.

1. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Kokemäen kaupungissa Säpilän kylässä Kokemäenjoen rannalla, noin 10 kilometrin etäisyydellä Kokemäen keskustasta.
Muutos koskee kiinteistöä 271-452-1-137 Nurmi.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvassa. (Lähde: Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu)
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Kuva 2. Sijainti (Lähde: Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu)

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Suunnittelutehtävänä on päivittää ja korjata oikeusvaikutteista, 15.3.2010 voimaan tullutta, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaa vakituisen asuinrakennuspaikan (kaavamerkintä AO, omakotitalojen alue) osalta.
Kokemäen kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt § 51, 17.12.2019, että kiinteistön 271-452-1-137 rantavyöhykkeen rakennusoikeusasia tulee ratkaista kaavamuutoksen kautta.
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavaan merkitty olemassa oleva asuinrakennuspaikka on
alun perin ollut pinta-alaltaan vain 1700 m2 ja sille on mahdollistettu yleiskaavassa 300
k-m2:n rakennusoikeus. Kiinteistöllä on asuinrakennus 50 m2 ja talousrakennus 47 m2.
Uudis- ja lisärakentamiseen kaavaan merkitty rakennuspaikka on haja-asutusalueen tiiviissä kylämäisessä rakenteessa ahdas. Yleiskaavan valmistumisen jälkeen rakennuspaikkaa on laajennettu lohkomalla kiinteistöön lisämaata 4400 m2. Lisämaa-alue on
yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä M), jolla
on sallittu osin maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen yli 150 metrin etäisyydelle
rantaviivasta sekä saunan rakennusoikeutena osoitettujen maatilasaunojen rakentaminen. Pieni kiila alueen länsireunassa on MA aluetta.
Kaavamuutosalue on yhteensä 6100 m2.
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Suunnittelutehtävän tavoitteena on mahdollistaa lisä- ja uudisrakentaminen olemassa
olevalla rakennuspaikalla niin, että jo sallittu rakennusoikeus pystytään hyödyntämään,
laajentamalla AO -kaavamerkinnän aluetta.

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

3.1 Kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Maakuntavaltuuston 17.12.2009 hyväksymä Satakunnan maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.
Kokemäen maakuntakaavoituksesta vastaa Satakuntaliitto.
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa osin peltoalueelle ja alueelle, jossa ei ole
aluevarausta. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (kh2) sekä sen lähistöllä on perinnemaisemaa (kh3) ja maiseman ja
luonnonarvojen kannalta arvokas kallioalue (ge2) sekä pohjavesialue (pv). Suunnittelualue sijaitsee matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv2).

Kuva 3. Sijainti, Satakunnan maakuntakaava
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2.
Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Kuulutus Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 voimaantulosta julkaistiin Satakuntaliiton ja Satakunnan kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla 20.9.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset.
Suunnittelualue sijaitsee vaihemaakuntakaava 2:ssa maakunnallisesti arvokkaalla maisemaalueella (vma-e) sekä on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Kuva 4. Sijainti, Vaihemaakuntakaava 2

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, joka
on tullut voimaan 15.3.2010.
Suunnittelualue on merkitty yleiskaavaan omakotitalojen alueeksi (AO) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä pieni kiilamainen osa maisemallisesti arvokasta peltoaluetta
(MA). Suunnittelualue on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta (kh-141, Satakunnan seutukaava 5).
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Kuva 5. Sijainti ja määräykset, Kokemäenjoen rantaosayleiskaava

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa tai asemakaavaa.

3.2 Rakennusjärjestys
Kokemäen kaupungissa on 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjärjestys, joka huomioidaan.
Erityisesti §7 etäisyydet, §8 soveltuminen ympäristöön ja §17 rakennuspaikan koko.

3.2 Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.

3.3 Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen ajan tasalla olevia kartta-aineistoja.
Alueen maasto-olosuhteet tai rakennuskanta ei ole muuttunut vuonna 2010 hyväksytystä
rantaosayleiskaavasta.

3.4 Laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi
Osayleiskaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan suunnittelun kuluessa. MRL 9 §:n mukaisesti
kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut
vaikutukset. Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mukaisesti merkittäviin
vaikutuksiin.
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Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin, jotka on selvitetty tai selvitetään neuvotteluin eri sidosryhmien kanssa. Selvityksien pohjaksi tehdään mm. maastokäyntejä.

4. OSALLISET
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§).
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat ainakin
Maanomistajat ja asukkaat
- kaavoitettavan alueen omistaja
- naapurialueiden maanomistajat
- muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat
- mahdolliset vuokra-alueen haltijat
Kokemäen kaupungin hallintokunnat
- kaupunginhallitus
- tekninen lautakunta
- ympäristölautakunta, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
- vesilaitos
Viranomaiset
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Satakuntaliitto
- Satakunnan museo
- Satakunnan pelastuslaitos

5. ALUSTAVA AIKATAULU JA OSALLISTUMINEN
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
Helmikuu 2020
Kaavamuutoksen vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä rantaosayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen.
Rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
asetetaan nähtäville kaupungintalolla ja kunnan internet-sivuille www.kokemaki.fi kaavan laadinnan ajaksi (MRL 63§). Rantaosayleiskaavan luonnosvaihe pidetään nähtävillä
30 päivän ajan. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koko kaavatyön ajan (MRL 6§, 62§). Luonnosvaiheesta sen nähtävillä
olon aikana.
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Ilmoitus kaavamuutoksen nähtävillä olosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin
verkkosivuilla. Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään kaavamuutoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä. Kaavaluonnoksesta kaupunki pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Kaavan laatija antaa vastineensa tehtyihin huomautuksiin.
Ehdotusvaihe
Maaliskuu 2020
Ilmoitus rantaosayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan paikallislehdessä ja
kaupungin verkkosivuilla. Ehdotus on nähtävillä Kokemäen kaupungintalolla 30 päivän
ajan. Kuntalaiset ja osalliset voivat tuon ajan kuluessa tehdä kaavaa koskevia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja kaavaehdotus
tarvittaessa tarkistetaan.
Rantaosayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen
Huhti- toukokuu 2020
Kaupunki hyväksyy kaavamuutosehdotuksen.
Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen (MRL 191 §).

6. LISÄTIEDOT, YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot osoitetaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa Kokemäen kaupunginhallitukselle nähtävillä oloajan kuluessa. Rantaosayleiskaavamuutos
laaditaan yhteistyössä Kokemäen kaupungin ja Hovirakenne Oy:n kanssa.
Lisätietoja rantaosayleiskaavan muutoksen laatimiseen liittyvistä asioista antavat
Kaavan laatija
Hovirakenne Oy
Tulkkilantie 39, 32800 Kokemäki
Jesse Salmi, rak.ins. (AMK)
p. 0500 322556
jesse.salmi@hovirakenne.fi

Kokemäen kaupungin kaavoittaja
Mikko Eskola DI, FM
040 488 6210
mikko.eskola@kokemaki.fi
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