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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee korttelia 28 sekä katu- ja virkistysaluetta. 

Suunnittelualue on osittain yksityisessä, Kokemäen kaupungin sekä valtion 

omistuksessa. 

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 271-895-0-2471 SONNILA-KOKEMÄKI YH-

DYSTIE (osa), 271-455-2-145 YLI-HAAPIO (osa), 271-455-2-139 RIKU, 

271-455-2-140 TOKI, 271-455-2-143 KOULU-HAAPIO (osa), 271-455-2-

142 LIIKEKULMA II, 271-455-1-140 KAUPPAKULMA (osa), 271-455-1-150 

KAUPPAKILKKU, 271-455-2-163 KATUKILKKU, 271-455-2-145 (osa), 271-

104-28-1, 271-455-1-75 KIVISTÖ, 271-455-1-163 KUJARINTA II, 271-455-

1-139 KUJARINTA, 271-455-1-138 KENTTÄ, 271-104-28-4, 271-455-1-120 

LEIVONMÄKI, 271-455-1-118 RUONANPÄÄ, 271-104-28-5, 271-104-9901-

0 (osa), 271-455-1-151 TONTTIKILKKU (osa), 271-104-9903-0, 271-455-

1-94 POHJOISKAARRE, 271-455-1-160 URHEILUKENTTÄ (osa), 271-455-1-

147 PELTOKILKKU (osa). 

Kaava-alue sijaitsee Krootilassa Kokemäen keskustassa Satakunnantien, 

Haapionkadun ja Ruonanpään rajaamalla alueella. Kaava-alue rajautuu 

pohjoisessa asuntokerrostalojen tai vaihtoehtoisesti rivitalojen korttelialu-

eeseen sekä autopaikkojen korttelialueeseen, lännessä liike- ja toimistora-

kennusten korttelialueeseen, puistoalueeseen sekä lähipalvelurakennusten 

korttelialueeseen, etelässä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten 

korttelialueeseen ja idässä Tulkkilan liikuntapuiston alueeseen, joka on ase-

makaavoittamatonta aluetta.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,6 hehtaaria. 



Nosto Consulting Oy  3 (15) 

Kokemäen kaupunki: Liikekeskus II asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  23.6.2020 

 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. 

Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus: 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. 
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Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Kaava-alue on pääosin rakennettua kaupunkiympäristöä. Kaava-alueen 

eteläosassa sijaitsee puistoalue ja omakotitalojen piha-alueilla on istutettu 

kasvillisuutta, kuten puita ja pensaita. Kaava-alueen ulkopuolella urheilu-

kentän ympäristössä on runsaasti metsäistä virkistyskäyttöön soveltuvaa 

aluetta. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella korttelin 28 alueella on rakennettuna liikerakennus, 

kolme omakotitaloa sekä Kokemäen Lämpö Oy:n lämpölaitos (varavoima-

laitos). Suunnittelualueen ulkopuolella välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
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kaupan ja ravintola-alan liikkeitä, Tulkkilan liikuntapuisto urheilukenttineen 

sekä paloasema. Suunnittelualueen ympäristössä on pientaloasutusta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudista-

misesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 2018. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tar-

kistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

o Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri alueiden 

elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytyk-

set elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestöke-

hityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuo-

tannolle. 

o Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 

olevaan rakenteeseen. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

o Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden 

alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

o Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-

destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 

17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 

30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä 13.3.2013.  

Vaihemaakuntakaava 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 

13.12.2013 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Satakunnan 

vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksellä 6.5.2016. Vaihemaakuntakaavassa 1 teemana ovat Satakunnan 

merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. 
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Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihe-

maakuntakaavan 2 ja maakuntavaltuuston päätös sai lainvoiman 1.7.2019. 

Vaihemaakuntakaavan voimaantulosta kuulutettiin 20.9.2019. Vaihemaa-

kuntakaavan 2 teemoina ovat mm. energiantuotanto, soiden moninais-

käyttö (mm. suojelu ja virkistys), kauppa, maisema-alueet sekä rakennetut 

kulttuuriympäristöt. Vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakun-

takaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 kanssa ovat maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja ase-

makaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön jär-

jestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 

koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava 

maakuntakaava huomioon. 

Suunnittelualue on maakuntakaavoissa osoitettu keskustatoimintojen alu-

eeksi (C). Suunnittelualue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkee-

seen (kk-1), matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv-2) sekä suoja-

vyöhykkeeseen, jolla osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-

rastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke) (sv-1). Suunnitte-

lualueen ulkopuolelle on osoitettu Kokemäen kirkonseudun valtakunnalli-

sesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY) sekä maakunnallisesti merkittä-

vää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue ei ole osa valtakunnallista tai maa-

kunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristörajausta. 

Ote Satakunnan maakuntakaavasta: 
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Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2: 

 

Kaava-aluetta koskevat määräykset: 

  

  KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE   

Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kau-

punkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten 

ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten pal-

velu-, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alu-

eita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa 

merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryk-

siköitä. 

Suunnittelumääräys 

Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, omi-

naispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja 

julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöt-

tömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelu- 

ja liiketilatarjontaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-

tava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja tur-

vattava merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen 

myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. 

 

  KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson 

valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen 

aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu 
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työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimin-

tojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistys-

verkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toi-

minnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys 

Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korosta-

malla alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alu-

een ominaispiirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toimin-

nallisuutta seudullisena kokonaisuutena. 

   

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-

riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 

kohdevyöhykkeet. 

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. 

 

SUOJAVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke 

(konsultointivyöhyke). 

Suunnittelumääräys 

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai 

vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai 

kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille 

mahdollisesti aiheutuvat riskit. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista 

suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä 

tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Kokemäellä on val-

misteilla keskustan osayleiskaava. Keskustaajaman osayleiskaava on ollut 

2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–14.11.2016. 
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Suunnittelualue on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu keskustatoiminto-

jen alueeksi, jolla pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskus-

taan soveltuva asuminen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaik-

katoiminnat sekä näihin liittyvät yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä 

liikenne- ja virkistysalueet. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-

köitä (C). Suunnittelualue on osoitettu myös kerros- tai rivitalovaltaiseksi 

asuntoalueeksi, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työ-

tiloja ja asumista palvelevia lähipalveluja (AK). Alueet on tarkoitettu ase-

makaavoitettaviksi.  

Pieni osa suunnittelualueen itäosasta on osoitettu urheilu- ja virkistyspalve-

lujen alueeksi (VU). Suunnittelualueelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti, 

yhdystie sekä viheryhteystarve. Suunnittelualueen pohjoisosassa on osoi-

tettu mahdollisesti pilaantunut maa-alue, jonka pilaantuneisuus on selvitet-

tävä maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Tarvittaessa pilaantu-

nut alue on kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. 

Ote osayleiskaavaehdotuksesta, jossa suunnittelualueen suurpiirteinen si-

joittuminen merkitty sinisellä: 

 

Lähde: Keskustaajaman osayleiskaavan ehdotus. 

Kaava-alueelle kohdistuvat kaavaehdotuksessa seuraavat merkinnät: 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kokemäen kunnanvaltuuston 15.6.1998 § 

24 hyväksymä ja 1.2.1999 voimaan tullut Liikekeskus II asemakaava, jossa 

suunnittelualue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 

(K), erillispientalojen korttelialueeksi (AO), puistoalueeksi (VP) sekä katu-

alueeksi. Suunnittelualueelle on osoitettu myös jalankululle ja polkupyöräi-

lylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu, katualueen rajan osia, joiden 

kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää, johtoa varten varattu alueen 

osa, kadun alittava yhteys, näkemäalueeksi varattuja alueen osia sekä is-

tutettavia tontin osia. 
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Ote Liikekeskus II asemakaavasta: 

 

Lähde: Liikekeskus II asemakaavakartta. 

 

Suunnittelualuetta koskevat kaavamääräykset: 
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Ote ajantasa-asemakaavasta: 

 

Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjär-

jestys. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta 1:2000 on Kokemäen kaupungin ylläpitämä pohja-

kartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakar-

talle asetetut vaatimukset. 
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2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on korttelin 28 alueella laajentaa liike- ja toimisto-

rakennusten osakorttelia (K) Satakunnantien suuntaan, osoittaa asuin-, 

liike- ja toimistorakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialueet voi-

massa olevan kaavan erillispientalojen (AO), osin liike- ja toimistoraken-

nusten (K) sekä osin puistoalueelle. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualu-

een itäosaan yleinen pysäköintialue (LP-1). Lisäksi Haapionkatu on pieneltä 

osin tarkoitus muuttaa pihakaduksi suunnittelualueen länsiosassa sekä 

osoittaa Haapionkadun länsiosaan pyöräilylle ja jalankululle varattua katu-

aluetta. Ruonanpään katualuetta on tarkoitus suunnittelualueen itäosassa 

kasvattaa hieman etelään jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualu-

eelle niin, että katualueelta on mahdollisuus liittyä pysäköintialueelle. Ke-

vyen liikenteen sujuvoittamiseksi suunnittelualueen eteläosan puistoalu-

eelle on tarkoitus osoittaa yleiselle polkupyöräilylle ja jalankululle varattu 

alueen osa ja pohjoisosan K-osakortteliin yleiselle jalankululle varattu alu-

een osa. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia vaiku-

tuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asi-

oita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kan-

nalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. Alueelta laaditaan luonto-

selvitys, jonka tulokset huomioidaan viimeistään kaavaehdotusvaiheessa. 

Kaava-alueelta on laadittu vireillä olevan osayleiskaavatyön yhteydessä 

mm. rakennusinventointi, selvitys rakennussuojelukohteista, maisemasel-

vitys sekä luontoselvitys. Selvitykset huomioidaan kaavan laadinnassa.  

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Ympäristölliset vaikutukset 

- Taloudelliset vaikutukset 

- Yritysvaikutukset 

- Sosiaaliset vaikutukset 

- Kulttuurivaikutukset 

- Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 
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3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat 

sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

- Kokemäen kaupungin hallintokunnat: tekninen toimi, rakennusvalvonta, 

palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja vapaa-aikatoi-

met 

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

maakuntamuseo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Kesäkuu 2020: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kau-

punginvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. Aineisto pidetään kaupungissa nähtävillä 

30 päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaa-

valuonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mah-

dollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnok-

sesta kaupunki pyytää tarvittavat lausunnot viran-

omaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Syyskuu 2020: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa lau-

sunnot viranomaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2020: Kaupungin hyväksymispäätös. Hyväksymistä kos-

kevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun 

hallinto-oikeuteen. 
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5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnitteluavustaja Päivi Leppänen 

puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi 

 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Kokemäen kaupunki: 

tekninen johtaja Markus Virtanen 

puh. 040 488 6190, markus.virtanen@kokemaki.fi 

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 


