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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa kaavan tavoitteet sekä sen, mi-
ten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Pukkalassa noin 15 kilo-
metriä kaakkoon Kokemäen keskustasta. Suunnittelualueelle on tieyhteys. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©Maanmittauslaitos 
 

Kaavamuutos koskee kiinteistöä 271-420-3-42 ja osaa kiinteistöstä 271-
420-3-40 sekä osaa vesialueesta 271-420-876-1. Suunnittelualueella sijait-
see yksi vapaa-ajan asunto. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.  

Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 0,86 hehtaaria. 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus (sinisellä): 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©Maanmittauslaitos 
 
Suunnittelualue ilmakuvassa (sinisellä): 

 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©Maanmittauslaitos 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijoittuu tasaiselle ranta- ja peltomaalle. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi vapaa-ajan asunto. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 
2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista 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. 

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. 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

Suunnittelualueesta on merkitty maakuntakaavassa peltoalueeksi. 

 

Suunnittelualue sijaitsee matkailun kehittämisvyöhykkeellä. 

  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-
riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 
kohdevyöhykkeet. 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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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  

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäenjoen ranta-
osayleiskaava Huittisten raja – Kolsi, joka on tullut voimaan 15.3.2010. 

Suunnittelualueen sijainti yleiskaavassa (sinisellä): 

 
Lähde: Kokemäen yleiskaava 
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Suunnittelualue on osoitettu yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi sekä maa-
talousalueeksi.  

 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä asemakaavaa. 
 
Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjär-
jestys. 

- Rakennettaessa ranta-alueella rakennushankkeeseen ryhtyvän on otet-
tava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suurella varmuu-
della. Veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava 
mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennelmia voidaan niiden ar-
von, käyttötarkoituksen ja vedenkestävyyden perusteella sijoittaa harkin-
nan mukaan myös alemmas.  

- Alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus määritellään keskimäärin kerran 
100 vuodessa esiintyvän ylimmän (HW 1/100) tulvakorkeuden mukaan, jo-
hon tulee lisätä riittävä lisäkorkeus (0,7 - 1,0m) jääpato- ja suppotulvariskin 
varalta. Rakentamiskorkeuden määrittelee lähtökohtaisesti suunnittelija. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-
nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Ra-
kennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain 
harventaminen on sallittua.  

- Asuinrakennuksen / rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin ra-
kennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mah-
dollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden kes-
kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä 
olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä.  
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- Saunarakennuksen, joka on yksikerroksinen ja jonka kerrosala on enin-
tään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi ranta-
viivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta 
tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.  

- Saunan lisäksi rannan välittömään läheisyyteen saa rakentaa korkeintaan 
yhden alle 20 m² suuruisen rakennelman vähintään 10 metrin päähän ran-
nasta.  

- Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee 
olla kuitenkin sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy mahdolli-
suuksien mukaan.  

- Rakennuspaikan rannan ja vesirajalaitteiden rakentaminen saattaa vaatia 
rakennusvalvonta-, ympäristölupa- tai muun viranomaisen myöntämää lu-
paa tai se voi edellyttää ilmoitusmenettelyä. Luvat eivät ole toisistaan riip-
puvaisia. Rannan ruoppaukset ja rantaviivan muuttamiset ovat vesiraken-
nustöitä, joita säädellään vesilaissa.  

- Ranta-alueella vakituiseen asuntokäyttöön tarkoitettujen rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 300 m² ja kerros-
ten lukumäärä enintään 1 ½. Muutoin rakentamisen määrään sovelletaan 
18 § määräyksiä. Rakennuspaikalle, joka sijaitsee ranta-alueella, saa ra-
kentaa enintään yhden 1-asuntoisen asuinrakennuksen.  
 
Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri-
kartta- ja peruskarttarasteriaineistoja. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnit-
telualue kaavassa omakotitalojen alueeksi, jolla mahdollistetaan loma-
asuntojen alueen muutos vakituiseen asumiseen. Pieni alue jää maatalous-
valtaiseksi alueeksi. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavatyön aikana arvioidaan kaavan vaikutuksia ainakin alueen luonnon-
ympäristöön, maisemaan sekä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. 

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 maanomistaja, 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 
Museo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Toukokuu 2019: Rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulo sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-
täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 
kaupunginvirastossa 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 

Toukokuu 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 

Elokuu 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 

Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
 
Kokemäen kaupunki: 

maankäyttöinsinööri Mikko Eskola 
puh. 040 488 6210, mikko.eskola@kokemaki.fi 

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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