
From: Mikko Eskola
To: Pasi Lappalainen
Cc: Anne Peltonen
Subject: VL: Osayleiskaavan muutos 5 - emme lausu
Date: maanantai 21. syyskuuta 2020 20.11.29

 
 

Lähettäjä: Alaspää Katariina (ELY) <katariina.alaspaa@ely-keskus.fi> 
Lähetetty: maanantai 21. syyskuuta 2020 16.05
Vastaanottaja: Kokemäki <kokemaki@kokemaki.fi>; Mikko Eskola <Mikko.Eskola@kokemaki.fi>
Kopio: Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; satakunnanmuseo@pori.fi
Aihe: Osayleiskaavan muutos 5 - emme lausu
 
Hei,
 
Viitaten kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön 24.8.2020,
 
ELY-keskuksella ei ole toimialallaan lausuttavaa kaavaehdotuksesta ”Kokemäenjoen
rantaosayleiskaavan muutos 5, kiinteistö 271-459-1-136”.
 
terveisin,
 
Katariina Alaspää
 
Katariina Alaspää
ylitarkastaja
Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue
Alueiden käytön yksikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 
PL 523, 20101  TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
 
 
 

mailto:Mikko.Eskola@kokemaki.fi
mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
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kokemaki@kokemaki.fi 
kaavan laatija: pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

viite: Lausuntopyyntönne 24.8.2020

LAUSUNTO  KAAVASTA  ”KOKEMÄEN  KAUPUNKI,  VITIKKALANLUOTO,  UUSI 
RAKENNUSPAIKKA - KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 5 ”

Kaavahanke

Suunnittelualue  sijaitsee  Vitikkalanluodossa  noin  20  kilometriä  koilliseen  Kokemäen  keskustasta. 
Suunnittelu koskee osaa kiinteistöstä 271-459-1-136 Peltovitikkala. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 
yhteensä noin 1,2 hehtaaria.

Rantaosayleiskaavan  muutoksen  tavoitteena  on  osoittaa  suunnittelualueelle  rakennusoikeus 
erillispientalolle (AO) ja poistaa nykyisen yleiskaavan rakentamisrajoite.

Kaavoitustilanne
Satakunnan maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010).  
Ympäristöministeriö  on  vahvistanut  maankäyttö-  ja  rakennuslain  210  §:n  1  momentin  nojalla 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 
5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3.  
seutukaavan kumoamisen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt maakuntakaavasta tehdyt valitukset 
ja maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013.

Satakunnan maakuntakaavasta on kumottu Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 tekemällä  
päätöksellä  taajamatoimintojen  alueen  (A),  keskustatoimintojen  alueen  (C),  vähittäiskaupan 
suuryksikköjen  alueen  (KM,  km),  palvelujen  alueen  (P),  työpaikka-alueen  (TP),  valtakunnallisesti 
arvokkaiden  maisema-alueiden  (vma)  sekä  valtakunnallisesti  ja  maakunnallisesti  merkittävien 
kulttuuriympäristöjen (kh1, kh2, kh) kaavamerkinnät ja -määräykset.

Kokemäenjoen  rantaosayleiskaavan  muutoksen  suunnittelualue  sijoittuu  Satakunnan 
maakuntakaavassa  osoitetulle  matkailun  kehittämisvyöhykkeelle  (mv2).  Merkinnällä  osoitetaan 
merkittävät  kulttuuriympäristö-  ja  maisemamatkailun  kehittämisen  kohdevyöhykkeet.  Vyöhykettä 
koskee  seuraava  suunnittelumääräys:  Vyöhykkeiden  sisällä  toteutettavassa  alueidenkäytön 
suunnittelussa  on  kiinnitettävä  erityistä  huomiota  matkailuelinkeinojen  ja  virkistyspalveluiden 
kehittämiseen.  Suunnittelussa  on  otettava  huomioon  toteutettavien  toimenpiteiden 
yhteensovittaminen  kulttuuri-,  maisema-  ja  luontoarvoihin  sekä  olemassa  oleviin  elinkeinoihin  ja  
asutukseen.  Matkailuun  liittyviä  toimintoja  suunniteltaessa  ja  vyöhykkeen  vetovoimaisuutta 
kehitettäessä  tulee  ottaa  huomioon  vyöhykkeen  erityisominaisuudet  ja  niiden  ominaispiirteiden 
säilyttäminen. 
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Kokemäenjoen  rantayleiskaavan  muutoksen  suunnittelualueesta  pohjoiseen  on  Satakunnan 
maakuntakaavassa  osoitettu  voimalinjan  merkintä.  Merkinnällä  osoitetaan  vähintään  110  kV:n 
voimalinjat. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Satakunnan maakuntakaavan koko maakuntakaava-aluetta koskevan  rantarakentamista  ohjaavan 
suunnittelumääräyksen mukaan rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen 
suunnitellaan  ensisijaisesti  sijoitettavaksi  sietokyvyltään  kestäville  ranta-alueille,  turvaten  kullakin 
vesistöalueella  riittävät  yleiset  virkistyskäyttö  mahdollisuudet  ja  yhtenäisen  vapaan  ranta-alueen 
varaaminen  rannan  suunnittelussa.  Suunnittelussa  on  turvattava  myös  maankohoamisrannikolle 
ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. 

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten 
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja 
vesihuollon järjestäminen.  Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille  0-8  loma-
asuntoa  mitoitusrantaviivakilometriä  kohti.  Yhteisrantaisena  loma-asutuksena  mitoitus  voi  olla  
perustellusti suurempi.

Tulvasuojelua  koskevan  koko  maakuntaa  koskevan  yleisen  suunnittelumääräyksen mukaan 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-
alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan 
poiketa  vain,  jos  tarve-  ja  vaikutusselvityksiin  perustuen  osoitetaan,  että  tulvariskit  pystytään 
hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville  
herkkiä  toimintoja  tulee  tulvasuojelusta  vastaavalle  alueelliselle  ympäristöviranomaiselle  varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Vesien suojelua koskevan yleisen suunnittelumääräyksen mukaan koko maakuntakaava-alueella on 
yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien 
ja  toimenpideohjelmien  toteuttamista  edistävää.  Vesiensuojelullisesti  erityisen  herkillä,  kaltevilla 
sekä  eroosio-  ja  tulvaherkillä  vesistöjen  rannoilla  tulee  maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukainen 
alueidenkäyttö  suunnitella  siten,  että  estetään  tai  vähennetään  ravinteiden,  kiintoaineen  ja 
haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

Kaikki Satakunnan maakuntakaavaan liittyvät asiakirjat, kuten esimerkiksi merkinnät ja määräykset 
ovat saatavilla Satakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntakaava.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Satakunnan  vaihemaakuntakaava  1  hyväksyttiin  maakuntavaltuustossa  13.12.2013  ja  ympäristö-
ministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman korkeimman 
hallinto-oikeuden  päätöksellä  6.5.2016.  Vaihemaakuntakaavassa  1  määritellään  tuulivoiman 
tuotantoon  parhaiten  soveltuvat  maakunnallisesti  merkittävät  alueet  Satakunnassa.  Vaihe-
maakuntakaava  1  perustuu  vuonna  2011  valmistuneeseen  Mannertuulialueet  Satakunnassa  - 
selvitykseen. 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 merkinnät ja määräykset ovat ladattavissa verkkosivulta http://
www.satakuntaliitto.fi/vahvistamisvaihe .
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Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan  maakuntahallitus  päätti  24.11.2014  käynnistää  vaihemaakuntakaavan  2  laatimisen. 
Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  2  teemana  on  energiantuotanto;  turve,  bioenergia  ja  
mahdollisesti  tuulivoimatuotanto  ja  aurinkoenergia.  Muita  teemoja  ovat  soiden  moninaiskäyttö 
(kasvuturve,  soiden  suojelu  ja  virkistyskäyttö),  kauppa,  maisema-alueet  ja  rakennetut 
kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. 

Satakuntaliiton  maakuntavaltuusto  hyväksyi  Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  2  maankäyttö-  ja 
rakennuslain 31 §:n mukaisesti kokouksessaan 17.5.2019 §10. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on 
kuulutettu voimaan Satakunnan kunnissa 20.9.2019.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkinnät ja määräykset ovat ladattavissa verkkosivulta http://
www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2.

Suunnittelualue on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2  valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi  ehdotettuna  alueena,  vma-e.  Merkinnällä  osoitetaan  valtakunnallisesti 
arvokkaiden  maisema-alueiden  päivitys-  ja  täydennysaineistossa  ehdotetut  alueet.  Merkintään 
kuuluvan suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimetviljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta 
koskevista  suunnitelmista  ja  hankkeista,  jotka  oleellisesti  muuttavat  vallitsevia  olosuhteita,  tulee 
museoviranomaiselle  varata  mahdollisuus  lausunnon  antamiseen.  Kohteen  ja  siihen  olennaisesti 
kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- 
ja  ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä  ja hankkeilla  vaaranneta tai  heikennetä  
edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Yleiskaavoitus

Suunnittelualueella  on  voimassa  oikeusvaikutteinen  Kokemäenjoen  rantaosayleiskaava  (Huittisten 
raja  –  Kolsin  voimalaitos),  joka  on  tullut  voimaan  15.3.2010.  Suunnittelualue  on 
rantaosayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnän määräyksen 
mukaan alueella on sallittu maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen 150 metrin etäisyydellä 
rantaviivasta sekä saunan rakennusoikeutena osoitettujen maatilasaunojen rakentaminen. Olemassa 
olevia  rakennuksia  saa  kunnostaa  ja  niiden  tilalle  saa  rakentaa  uuden  käyttötarkoitukseltaan 
vastaavan  rakennuksen.  Rakentaminen  edellyttää  rakennuslupaa.  Lisäksi  rantaosayleiskaavan 
muutoksen suunnittelualueen pohjoisosaa halkoo osayleiskaavassa osoitettu sähkölinja.

Asemakaavoitus

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä asemakaavaa.
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Kannanotot

Satakuntaliitto uudistaa osan luonnosvaiheen lausunnostaan ja toteaa edelleen, että Kokemäenjoen 
rantaosayleiskaavaa tulee tarkistaa ja uudistaa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina, jotta voidaan 
tarkastella  pysyvän  asumisen  sijoittamista  kuntatalouden  näkökulmasta  ja  arvioida  pysyvien 
asuinpaikkojen muodostamien kokonaisuuksien vaikutuksia. 

Luonnosvaiheen  lausunnossa  esitytetyt  kannanotot  maisema-arvojen  huomioimisesta  ja 
rakennuspaikan  etäisyydestä  sähkölinjaan  on  huomioitu  Kokemäenjoen  rantaosayleiskaavan 
muutoksen ehdotusvaiheen ratkaisussa. 

Satakuntaliitolla  ei  ole  Satakunnan  kokonaismaakuntakaavan  ja  vaihemaakuntakaavojen  1  ja  2 
perusteella vireillä olevasta rantaosayleiskaavan muutoksesta muuta lausuttavaa.

Lausunnon ovat valmistelleet:
vs. alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, susanna.roslof@satakunta.fi
maakuntainsinööri Anne Nummela, anne.nummela@satakunta.fi

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus: Päivi Valkama (paivi.valkama@ely-keskus.fi)
Satakunnan Museo: Liisa Nummelin (liisa.nummelin@pori.fi)
Leena Koivisto (leena.koivisto@pori.fi)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 
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Satakuntaliitto
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava
(N:o YM1/5222/2010, KHO 13.3.2013) 

YHDISTELMÄKARTTA

Ympäristöministeriön 3.12.2014 vahvistama Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(N:o YM7/5222/2013, KHO 6.5.2016) 
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019  hyväksymä
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Lausunnolla oleva Kokemäen kaupungin Vitikkalanluodon,
uusi rakennuspaikka, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan
muutoksen 5 ehdotusvaiheen alue

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5



From: Anne Peltonen
To: Mikko Eskola; Pasi Lappalainen; Päivi Leppänen; Markus Virtanen; Jari Ruponen
Subject: VL: Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5, ehdotusvaiheen nähtävilläolo Kokemäellä
Date: keskiviikko 30. syyskuuta 2020 16.53.13

Lähettäjä: Liisa Nummelin <liisa.nummelin@pori.fi>
Lähetetty: keskiviikko 30. syyskuuta 2020 16.48
Vastaanottaja: Anne Peltonen <Anne.Peltonen@kokemaki.fi>; Leena Koivisto
<leena.koivisto@pori.fi>
Aihe: VS: Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5, ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Kokemäellä
 
Hei!
Huomasin nyt, että tämä kaava-asia oli jäänyt meillä jonnekin sähköpostin syövereihin!
Asia on kuitenkin museon kannalta pieni ja kaikki on sanottu jo luonnosvaiheessa. Kaavaan on
myös lisätty museon pyytämä lauseke, joten museolla ei ole kaavaehdotuksesta
huomautettavaa!
Terveisin Liisa Nummelin
 
Rakennustutkija – Researcher
Liisa Nummelin
Satakunnan Museo
Hallituskatu 11
28100 PORI
 
Tel +358 (0)44 7011077
E-mail liisa.nummelin@pori.fi
www.pori.fi/smu
 

 
Lähettäjä: Anne Peltonen <Anne.Peltonen@kokemaki.fi> 
Lähetetty: torstai 27. elokuuta 2020 13.43
Vastaanottaja: Liisa Nummelin <liisa.nummelin@pori.fi>; Leena Koivisto
<leena.koivisto@pori.fi>
Aihe: Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5, ehdotusvaiheen nähtävilläolo Kokemäellä
 
 
 
Hei!
 
Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka - Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5,
ehdotuksen nähtävilläolo aineisto
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Lausuntoaika 25.9.2020 asti.
 
Ystävällisin terveisin
Anne Peltonen
Kokemäen kaupunki



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta § 31 29.09.2020

Lausunto Vitikkalanluodon Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta

YMPL 29.09.2020 § 31 Kokemäen kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lau sun-
toa Nosto Consulting Oy:n laatimasta kaavaehdotuksesta Ko ke mäen-
joen rantaosayleiskaavan muutokseksi kiinteistön 271-459-1-136 osalta.
Lau sun to toimitetaan 25.9.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
kokemaki@kokemaki.fi.

 Kaavamuutoksen luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen ja vi ran omais-
kom ment tien perusteella kaavanlaatija on tehnyt seuraavia muutoksia
kaa va eh do tuk seen: A) Kaavakarttaan on lisätty tekstiä rakennuksen si-
jain nis ta, jonka tulee olla rakennuspaikalla sellainen, että maiseman
luon non mu kai suus säilyy mahdollisuuksien mukaan. B) Rakennuspaikan
mer kin tä muutettu AO-4 muotoon, jolla korostetaan, että ran ta osa yleis-
kaa va muu tok sen määräykset poikkeavat ympäröivän ran ta yleis kaa-
va-alu een määräyksistä. C) Suunnittelualueelta on laadittu lii to-ora va sel-
vi tys, jonka tulokset on huomioitu ehdotusvaiheessa.

 Rantaosayleiskaavan kaavamuutosehdotuksen aineisto löytyy kau pun-
gin hal li tuk sen kokouksen pöytäkirjan 24.8.2020 § 179 liitteistä.

 Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski 044 747 5885.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa kaavaehdotuksesta
seu raa van lausunnon.

  Kaavakonsultti on riittävällä tavalla ottanut huomioon ja
vas tan nut kaavamuutoksen luonnosvaiheessa saaduissa
lau sun nois sa ja viranomaiskommenteissa esille nos tet tui-
hin kysymyksiin.

  Kaavamuutosta varten laaditun liito-oravaselvityksen joh to-
pää tös oli, että suunnitellun rakennuspaikan rakentamiselle
ei ole liito-oravasta johtuvia esteitä.

  Ympäristölautakunta ei näe estettä muuttaa Kokemäenjoen
ran ta osa yleis kaa vaa kiinteistön 271-459-1-136 osalta kaa-
va eh do tuk ses sa esitetyllä tavalla.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 ____________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

 Kokemäellä 5.10.2020



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta § 31 29.09.2020

 pöytäkirjanpitäjä



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Vapaa-aikalautakunta § 13 23.09.2020

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka - Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5
ehdotusvaiheen nähtävilläolo

193/511/2019

VAPLA 23.09.2020 § 13 Nosto Consulting Oy on laatinut 19.8.2020 päivätyn kaavaehdotuksen
Kokemäenjoen rantayleiskaavan muutokseksi kiinteistön 271-459-1-136
osalta.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja luonnos
valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 24.1. – 24.2.2020 Kokemäen
kaupungin teknisessä toimistossa ja kaupungin internetsivuilla. Kuulutus
kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen nähtävilläolosta on julkaistu
kaupungin internetsivuilla ja paikallislehti Jokilaaksossa. Muutosalueen
naapureille on tiedotettu kirjallisesti.

Luonnoksesta on Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta,
Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakunnan pelastuslaitokselta,
Kokemäen Lämpö Oy:ltä, Kokemäen Sähkö Oy:ltä, Kokemäen
Vesihuolto Oy:ltä, Väylävirastolta ja Kokemäen kaupungin
hallintokunnilta.

Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipiteitä osallisilta. Lausunnon ovat
antaneet Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY -keskus, Satakunnan
Museo, Väylävirasto, Kokemäen Vesihuolto, kaupungin ympäristö- ja
sivistyslautakunta. Kaupungin vapaa-aikalautakunnalla ei ollut
huomautettavaa.

Saatujen lausuntojen ja viranomaiskommenttien perusteella
kaavanlaatija on tehnyt seuraavia muutoksia kaavamuutokseen:
-Kaavakarttaan on lisätty tekstiä rakennuksen sijainnista, jonka tulee olla
rakennuspaikalla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy
mahdollisuuksien mukaan.
-Rakennuspaikan merkintä muutettu AO-4 muotoon, jolla korostetaan,
että rantaosayleiskaavamuutoksen määräykset poikkeavat ympäröivän
rantayleiskaava-alueen määräyksistä
-Suunnittelualueelta on laadittu liito-oravaselvitys, jonka tulokset on
huomioitu ehdotusvaiheessa.

Ilmoitus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin
internetsivuilla: www.kokemaki.fi ja paikallislehti Sydän-Satakunnassa
Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää muistutus
kaavaehdotuksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä. Viranomaisilta
pyydetään lausunnot tarpeen mukaan.
Aineisto löytyy kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan 24.8.2020 §
179 liitteistä tai kaavoitus-ja-maankaytto/yleiskaavat/  sivulta.

Vapaa-aikapäällikön päätösehdotus

  Vapaa-aikalautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa
kaavaehdotuksesta.

Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösesityksen
yksimielisesti.

 _________

http://www.kokemaki.fi
http://kokemaki.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203560-9
http://kokemaki.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203560-9
https://kokemaki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/yleiskaavat/


KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Vapaa-aikalautakunta § 13 23.09.2020

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

 Kokemäellä 24.9.2020

 EIJA LATVANIEMI
 Eija Latvaniemi
 pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Ympäristölautakunta


