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Lausunto, Kokemäen liikekeskus II asemakaavan muutos, ehdotusvaihe

Lausunto koskee Kokemäen Liikekeskuksen asemakaavan II ehdotusta, päivätty 07.09.2020. 
Tavoitteena on selostuksen mukaan laajentaa liike- ja toimistorakennusten osakorttelia (K) 
Satakunnantien suuntaan, osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä asuinkerrostalojen 
korttelialuetta ja yleistä pysäköintialuetta. Ruonanpään katualuetta on tarkoitus suunnittelualueen 
itäosassa kasvattaa hieman etelään jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualueelle niin, että 
katualueelta on mahdollisuus liittyä pysäköintialueelle. Suunnittelualueen eteläosan puistoalueelle 
on tarkoitus osoittaa yleiselle polkupyöräilylle ja jalankululle varattu alueen osa ja pohjoisosan K-
osakortteliin yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Maisema

Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty rakennetun ympäristön inventointi ja vaikutusten arviointi 
kulttuuriympäristöön. ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan todennut, että rakentamisen 
korkeutta tulee arvioida suhteessa ympäröivään rakentamiseen. Luonnosvaiheen lausunto on 
sinällään otettu riittävällä tavalla huomioon, että kerroslukua ja korkeutta on arvioitu tarkemmin. 
Liitteenä olevassa maisema-arviossa on runsaasti valokuvia. Suunniteltua rakentamista ei ole 
piirretty pääosaan niistä, mikä hankaloittaa vaikutusten hahmottamista. Kaavaehdotuksessa 
suunnitellun rakentamisen sijoittaminen kuviin olisi ollut hyödyllistä, jotta vaikutuksista saisi 
todenmukaisen kuvan. 

Maisemavaikutusten arviointiraportin mukaan rakennusmassa tulee olemaan osin horisontissa 
korkeampi ja näkymään näkemälinjalla kulttuurihistoriallisen ja maakunnallisesti arvokkaan 
Seuratalon vieressä. Yleismääräyksissä ei ole määräyksiä uudisrakentamisen maisemaan tai 
ympäristöön sopeutumisesta. Yleismääräys koskien tätä olisi hyvä lisätä.   

Pilaantuneet maat

Selostuksen ja vastineen tietojen mukaan aiemmin Satakunnantien ja Haapionkadun kulmassa 
sijainneen jakeluaseman maaperä on tutkittu vuonna 1999, eikä alueella todettu pilaantuneita maa-
alueita. Tiedon perusteella kohdetta ei tarvitse merkitä kaavassa saa-merkinnällä. 

Vuoden 1999 jälkeen jakelutoiminta on jatkunut nykyisessä sijaintipaikassa, joka on kaavassa 
merkitty kohdemerkinnällä pj (Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman). Tämä merkintä 
on nykyisen toiminnan osalta riittävä.
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Kaava-alueelle sijoittuva lämpövoimalan ja sen toiminnassa tarvitsemien polttoainesäiliöiden alue 
on merkitty kaavassa riittävällä kohdemerkinnällä en. 

ELY-keskuksella ei ole toimialallaan muuta lausuttavaa. Lausunto on tehty yhteistyössä 
ympäristönsuojeluyksikön kanssa. 

Yksikön päällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tiedoksi sähköpostilla:

Satakuntaliitto: kirjaamo@satakunta.fi
Satakunnan museo: satakunnanmuseo@pori.fi
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Viite: Lausuntopyyntönne 1.10.2020

Asia: Kokemäen Liikekeskus II asemakaavan muutosehdotus, päivätty 7.9.2020

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Krootilassa, aivan Kokemäen ydinkeskustassa, 
käsittäen korttelin 28 sekä katu- ja virkistysaluetta. 4,6 hehtaarin suuruinen 
suunnittelualue on osittain yksityisessä, osittain Kokemäen kaupungin sekä osittain 
valtion omistuksessa. Alueella, joka on osa Kokemäen nykyistä liikekeskustaa, 
sijaitsee päivittäistavaraliike, kolme pientaloa sekä Kokemäen Lämpö Oy:n 
lämpökeskus. Suunnittelualueen eteläosa on hoitamatonta puistoaluetta. 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa korttelin pohjoisosan liiketonttia ja 
osoittaa ko. tontille lisää rakennusoikeutta. Rakentamattomat pientalotontit sekä osa 
nykyisen asemakaavan puistoaluetta osoitetaan kerrostalorakentamiseen (AK) sekä 
yleiseksi pysäköintialueeksi (LP-1)

Satakunnan Museo on antanut lausuntonsa Kokemäen Liikekeskus II 
asemakaavaluonnoksesta 13.8.2020 ja todennus suunnittelualueen ja sen 
lähiympäristön kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön arvot, eikä enää toista niitä 
tässä lausunnossa. Luonnosvaiheen jälkeen kaupungin maankäyttöinsinööri on 
tehnyt museon luonnoslausunnossaan toivoman rakennusinventoinnin sekä siihen 
liittyvän kohteiden arvottamisen. 

Koska suunnittelualueen nykyinen rakennuskanta on varsin matalaa, kehotti museo 
luonnosvaiheen lausunnossaan havainnollistamaan asemakaavan muutoksen 
mahdollistamaa kerrostalorakentamista kuvasovittein ja arvioimaan sen vaikutuksia  
erityisesti läheisiin, kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Kokemäen 
seurantaloon ja museokäytössä olevaan entiseen muuntamorakennukseen. 
Laadittavien havaintomateriaalin pohjalta museo kehotti edelleen arvioimaan 
tarvetta alentaa kerrostalojen kerroslukua. Kolmanneksi museo kehotti 
täydentämään asemakaavaa uudisrakentamisen ohjauksella rakentamisen 
sovittamiseksi ympäristöönsä sekä määrittelemään liiketontin 28-1 mainostornin 
enimmäiskorkeuden. 

mailto:kokemaki@kokemaki.fi
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Satakunnan Museon kannanotto
Maankäyttöinsinööri Mikko Eskolan suunnittelualueelta laatima rakennusinventointi 
helpottaa huomattavasti alueella olevan kolmen pientalon merkityksen arviointia. 
Museo pitää selvitystä riittävänä ja yhtyy Eskolan näkemykseen siitä, ettei 
rakennusten suojeluun ole tarvetta. 

Rakentamisen toivottu havainnollistaminen on jäänyt kaavaehdotusaineistossa 
varsin ohueksi. Aineistoon sisältyy vain yksi havainnekuva, josta uudisrakentamisen 
vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida. Ehdotusaineiston lähettämisen jälkeen 
maankäyttöinsinööri on kuitenkin laatinut kaksi valokuvasovitteita perspektiivikuviin. 
Uusista sovitteista kerrostalorakentamisen vaikutuksia ennestään matalasti 
rakennetulle alueelle, on mahdollista arvioida. Sovitteita on tarkoitus laatia vielä 
tuoreisiin sammakkoperspektiivikuviin. Nyt jo tehdyistä sovitteista voi nähdä 
rakentamisen poikkeavan merkittävästi alueen muuten matalasta ympäristökuvasta. 
Rakentamisen hallitsevuutta suhteessa suunnittelualueen reunalla sijaitsevaan, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kokemeäen seurantaloon pystynee arvioimaan 
paremmin sammakkoperspektiivikuvien valmistuttua. 

Museo kehottaa edelleen täydentämään kaavakarttaa jo aiemmin toivomallaan 
uudisrakentamisen ohjauksella (käytettävät julkisivumateriaalit, väritys, 
kattomuodot, jne.) sekä määrittelemään liiketontin 28-1 mainostornin 
enimmäiskorkeuden. 

Satakunnan Museo

Vs. Museonjohtaja Johanna Jakomaa

Tutkija Liisa Nummelin 

Tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo, Katariina Alaspää
Satakuntaliitto/kirjaamo, Niina Uusi-Seppä, Susanna Roslöf
Museovirasto/kirjaamo

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä
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viite: Lausuntopyyntönne 23.9.2020

LAUSUNTO KOKEMÄEN KAUPUNGIN LIIKEKESKUKSEN II ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
EHDOTUKSESTA KORTTELISSA 28

Hanke

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäen Liikekeskuksessa Haapionkadun ja Ruonanpään välissä, 
urheilukentän vieressä. Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa liike- ja toimistorakennusten 
osakorttelia Satakunnantien suuntaan ja osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä 
asuinkerrostalojen korttelialuetta erillispientalojen, liike- ja toimistorakennusten alueelle sekä osin 
puistoalueelle.

Maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011 (N:o 
YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman 
hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.

Asemakaava-alue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen 
kohdevyöhykkeelle (kk1). Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti 
merkittävä, monikeskuksinen aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- ja 
teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistysverkoston 
pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. Niitä 
koskee suunnittelumääräys: Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään 
korostamalla alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alueen ominaispiirteitä ja 
liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toiminnallisuutta seudullisena kokonaisuutena.

Asemakaava-alue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Merkinnällä osoitetaan 
merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Niitä koskee 
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.

Asemakaava-alue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 
suojavyöhykkeellä (sv1, 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 
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tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee tärkeä yhdystie / kokoojakatu (yt).  Merkinnällä osoitetaan 
yhdystiet ja vastaavat kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.12.2013. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 3.12.2014 ja kaava on saanut lainvoiman korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Asemakaava-alueelle ei ole osoitettu 
merkintöjä vaihemaakuntakaavassa 1.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja se on saanut 
lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto, soiden 
moninaiskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan 
vastaavat merkinnät ja määräykset.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 asemakaava-alue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle (C). 
Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten 
keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden 
toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Aluetta koskeva 
suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja 
toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen 
sekä häiriöttömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään palvelu- ja 
liiketilatarjontaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee suunnitella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja 
sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön ja mitoitukseltaan täydentävät keskustan palvelutarjontaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 suunnitellun asemakaava-alueen vieressä on 
maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Kokemäen seuratalo ja muuntamo. Alueen lähellä 
on myös Kokemäen kirkonseudun valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja 
maakunnallisesti merkittävä Vanha Tulkkila.

Yleiskaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Kokemäellä on valmisteilla keskustan 
osayleiskaava, joka on ollut 2. ehdotuksena nähtävillä 13.10.–14.11.2016.
Suunnittelualue on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, jolla 
pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen ja 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat sekä näihin liittyvät yhdyskuntateknisen 
huollon alueet sekä liikenne- ja virkistysalueet. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä 
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(C). Suunnittelualue on osoitettu myös kerros- tai rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa 
sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja ja asumista palvelevia lähipalveluja (AK). 
Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.

Osa suunnittelualueen itäosasta on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). 
Suunnittelualueelle on osoitettu kevyen liikenteen reitti, yhdystie sekä viheryhteystarve. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on osoitettu mahdollisesti pilaantunut maa-alue, jonka 
pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Tarvittaessa 
pilaantunut alue on kunnostettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

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 katualueeksi.

Lausunto

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen 
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava 
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan, jos asemakaava 
laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa 
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

Kokemäen kaupungin liikekeskuksen II asemakaavan muutoksen suunnittelualueella ei ole 
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan 
vaihemaakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.

Satakuntaliitto on luonnosvaiheessa jättämässään lausunnossa kiinnittänyt huomiota asemakaavan 
liikennejärjestelyihin, mahdollisesti pilaantuneisiin maa-alueisiin, pysäköintialuetta (LP 1) koskeviin 
merkintöihin ja määräyksiin sekä rakennetun ympäristön arvoihin ja kaavahankkeen 
kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointiin. Satakuntaliitto esitti lausunnossaan, että 
asemakaavahanketta varten on tarpeen tehdä rakennusinventointi ja liikenneselvitys. 

Alueelta on luonnosvaiheen jälkeen tehty liikenneselvitys, jonka perusteella luonnosvaiheessa 
Haapionkadulle osoitettu pihakatu-merkintä on jätetty pois kaavaehdotuksesta. Myös 
Haapionkadun ja Satakunnantien risteysaluetta koskevat merkinnät on poistettu kaavasta. 
Luonnosvaiheen lausuntoon annetun vastineen mukaan Satakunnantien ja Haapionkadun 
kulmauksessa olevia mahdollisia saastuneita maa-alueita on tutkittu vuonna 1999, eikä sieltä ole 
löytynyt pilaantuneita maa-alueita. 

Asemakaavassa on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP-1) korttelin 28 pysäköintitarvetta varten. 
Pysäköintialueella on myös yhdyskuntateknistä huoltoa ja energiantuotantoa palvelevien 
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rakennusten rakennusala. Satakuntaliitto kiinnitti luonnosvaiheen lausunnossaan huomiota alueen 
toimivuuteen ja pysäköintialan riittävyyteen. Asemakaavan yleisten määräysten mukaan yleiselle 
pysäköintialueelle voi toteuttaa autojen säilytyspaikkoja maan tason alapuolelle tai kahteen 
tasoon. Kaavakarttaa tulee täydentää mahdollisen pysäköintirakennuksen rakennusoikeudella. 

Yleisen pysäköintialueen läpi järjestettävä ajoyhteys asuin-, liike ja toimistorakennusten 
korttelialueen tontille 3 tulee osoittaa kaavakartalla.

Satakuntaliitto muistutti luonnosvaiheen lausunnossaan, että asemakaava-alue sijaitsee 
kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla, joten alueen suunnittelu kaipaisi parempaa 
havainnollistamista. Lausuntoaineistossa on nyt yksi havainnekuva, jossa kaavakartta on asetettu 
ilmakuvan päälle. Lausunnon liitteenä on lisäksi alueelta tehty rakennetun ympäristön inventointi ja  
vaikutusten arviointi kulttuuriympäristöön, jossa on runsaasti kuvia nykytilanteesta. Kuvissa ei 
kuitenkaan ole sovitettu tulevia rakennusmassoja maisemaan, vaan rakentamisen 
maisemavaikutuksia on tarkoitus arvioida lämpölaitoksen piipun ja puuston korkeuden perusteella. 
Kuitenkin maisema tulee muuttumaan myös puuston häviämisen vuoksi. 

Satakuntaliitto muistuttaa, että Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 olevan 
suunnittelumääräyksen mukaan keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, 
ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen 
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. Asemakaavassa suunnitellut 4- ja 5-
kerroksiset kerrostalot poikkeavat merkittävästi liikekeskuksen alueen ominaispiirteistä ja muusta 
arkkitehtuurista. Nyt nähtävänä olevassa lausuntoaineistossa ei ole mukana sellaisia havainnekuvia, 
joiden perusteella vaikutuksia voisi arvioida. 

Edellisessä lausunnossaan Satakuntaliitto toivoi asemakaavaan myös tarkempaa rakentamisen 
ohjausta. Rakentamista ohjaavia määräyksiä ei kuitenkaan ole lisätty kaavaan. Satakuntaliitto 
katsookin, että Kokemäen liikekeskuksen asemakaavaa tulisi vielä kehittää erityisesti 
kaupunkikuvallisen suunnittelun osalta.

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan tai Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
perusteella Kokemäen Liikekeskuksen II asemakaavan muutoksen ehdotuksesta muuta lausuttavaa.

Lausunnon ovat valmistelleet Niina Uusi-Seppä, niina.uusi-seppa@satakunta.fi p. 044 711 4374 ja 
Susanna Roslöf, susanna.roslof@satakunta.fi p. 044 711 4334.

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen ELY-keskus       

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 

Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300

mailto:kirjaamo@satakunta.fi


EO5

EO5

EO5

EO5

EO5

EO6

Sääksjärvi

Kokemäenjoki

Kokemäenjoki

Pitkäjärvi

Köyliönjärvi

Ilmiinjärvi

Kauvatsanjoki

Pitkäjärvi

Maalisjärvi

Piilijoki

Puurijärvi

TP

kh1

kh1

kh
kh

kh

kh kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh

kh
kh

kh

kh

kh

kh

kh

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm
sm

sm

sm
sm

sm

sm

sm
sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm
sm

sm

sm

smsm
sm

sm
sm

sm

sm

sm

sm

sm
sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

sm

smsm

sm

kk1

kk1

mv2

mv3

se2

sv1

Kokemäki

Säpilä

Ehtamo

Järilä

Rajaoja

Ahvenus

Kuurola

Peipohja

Ylistaro

Levomäki

Kulkkila

Tuomaala

Tuiskula

Voitoinen

Kareksela

Korkeaoja

Järvenpää

Tynkönkylä

Lievikoski

Sääkskoski

Kakkulainen

Häyhtiönmaa

Ronkankulma

Lähteenkylä

KankaantaustaV

V

V

A

A

SL

A

EP

A

A

S

SL

T

SL

S

S

SL

C

T

T

P

MY

E1

MA
SL

T

MU

MY

MU

C

EO2

SL

S

SL

pr

pr

pv

pv

pv

pv

ge1

pv

pv

ge1

ge1

ge1

pv

ge1

ge2

ge2

ge1

ge2

ge2

ge2

ge1

ge1

ge2

ge1

ge2

ge2

ge1

ge2

ge2

ge2

ge2

ge2

ge2

ge2

ge2

ge2
ge2

ge2

ge1

k

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

vt

ht

yt

st

st

ht

vt

st

yt

yt

yt

st

yt

yt

yt

yt

yt

yt

yt

yt

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

j

en-z
en-z

en-z

en-z

et-j

et-v

et-v

et-v

et-v

et-v1

SL

EO2

MY

SL

SL

kh3

EO3 EO3

z

v

v

Liite lausuntoon SL/202/03.02.00/2020
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1 : 100 000

Pohjakartta©Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/PISA/001/08
CLC2000 maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha):©SYKE, EEA

Rakennukset ja tiestö©Maanmittauslaitos, lupanro 1075/MML/09

Satakuntaliitto
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava
(N:o YM1/5222/2010, KHO 13.3.2013) 

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVOJEN 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 liikekeskus II
asemakaavan muutosehdotuksen alue

Liikekeskuksen asemakaava-alue
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Liite lausuntoon SL/202/03.02.00/2020
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 hyväksymä 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
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Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö

Isosannan asemakaava-alue
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Kokemäen keskusta-alue
Lausunnolla oleva Kokemäen kaupungin liikekeskus II
asemakaavan muutosehdotuksen alue
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh1)
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (vma)
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ehdotus (vma-e)
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, kohde (kh)



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen lautakunta § 52 01.09.2020
Tekninen lautakunta § 62 29.09.2020

Lausunnon antaminen Liikekeskus II asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheesta

161/512/2020

TEKN 01.09.2020 § 52
 Kaavahanke koskee Satakunnantien, Haapionkadun ja Ruonanpää -ka-

dun välistä korttelialuetta nro 28 sekä katu- ja virkistysalueita. Kiin teis tö-
tun nuk set, joita aluerajaus koskee ovat: 271-104-28-1, 271-455-2-143
Kou lu-Haa pio, 271-455-2-163 Katukilkku, 271-455-1-150 Kauppakilkku,
271-455-1-151 Tonttikilkku, 271-104-28-4, 271-455-1-120 Leivonmäki,
271-455-1-118 Ruonanpää, 271-104-28-5, 271-455-1-94 Pohjoiskaarre,
271-104-9901-0 Krootilan kadut, 271-104-9903-0 Krootilan puistot ja
271-455-1-147 Peltokilkku, 271-455-1-163 Kujarinta II, 271-895-0-2471
Son ni la-Ko ke mä ki yhdystie, 271-455-2-145 Yli-Haapio, 271-455-2-139
Ri ku, 271-455-2-140 Toki, 271-455-2-142 Liikekulma II, 271-455-1-140
Kaup pa kul ma, 271-455-2-163 Katukilkku, 271-455-1-75 Kivistö,
271-455-1-139 Kujarinta, 271-455-1-138 Kenttä ja 271-455-1-160 Ur hei-
lu kent tä.

 Alueella on voimassa Kokemäen valtuuston 15.6.1998 hyväksymä ja
Lou nais-Suo men ympäristökeskuksessa 23.12.1998 vahvistettu Lii ke-
kes kus II -niminen asemakaava. Aluetta koskevat kaavamerkinnät ovat:
Eril lis pien ta lo jen korttelialue (AO), Liike- ja toimistorakennusten kort te li-
alue, Puistoalue (VP) sekä katualuetta.

 Kaavahankkeen tarkoituksena on kasvattaa alueen rakennusoikeutta si-
ten, että kiinteistöille 271-104-28-5, 271-455-1-147, 271-455-1-151 ja
271-104-9903-0 pyritään muodostamaan kaksi uutta asuinkerrostalon
tont tia. Muutos on yleiskaavaehdotuksen mukainen. Lisäksi tarkoitus on
kas vat taa kiinteistön 271-104-28-1 rakennusoikeutta ja rakennusalan ra-
jaus ta sekä vahvistaa alueelle nykyistä toimintaa vastaava oikeus polt to-
ai neen jakeluasemalle.

 Kaavamuutoksessa järjestetään alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä toi mi vim-
mik si esimerkiksi koulujen ja liikuntapuiston välillä. Osa Haapionkadusta
muu te taan pihakaduksi, jolloin osa liikekeskusta, S-market ja osa Haa-
pion ka tua voivat muodostaa tulevaisuudessa yhtenäisen kokonaisuuden.

 Kokemäen Lämpö Oy:n toiminnot vahvistetaan kaavamerkinnällä, ja
kau pun gin omistama maa-alue voidaan muutoin varata liikuntapuiston ja
tar vit taes sa osittain korttelin 28 pysäköintiin. Toteutuessaan kaa va muu-
tok sel la ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä vai ku-
tuk sia.

 Nosto Consulting Oy on laatinut 23.6.2020 päivätyn kaavaluonnoksen,
osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaselostuksen. Kaa-
va luon nok ses sa suunnittelualueeseen kohdistuu kaavamerkinnät: Asuin-
ker ros ta lo jen korttelialue (AK), Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
te li alue (AL), Liike ja toimistorakennusten korttelialue (K), Puisto (VP) ja
Ylei nen pysäköintialue (LP-1). Alueelle voidaan rakentaa 20 autopaikkaa
kort te lin 28 pysäköintitarvetta varten.

 Esityslistan oheismateriaalina on kaavaluonnos. Muu luonnosvaiheen ai-



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen lautakunta § 52 01.09.2020
Tekninen lautakunta § 62 29.09.2020

neis to on luettavissa kaupungin kotisivuilla (asuminen ja ym pä ris tö/kaa-
voi tus ja maankäyttö/asemakaavat).

 Lisätietoja antaa tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa Liikekeskus II ase ma-
kaa van muutoshankkeen luonnosvaiheesta seuraavan lau-
sun non:

  Kaavaluonnos on hyvällä tavalla johdettu asemakaavan
laa ti mis ta ohjaavista tavoitteista. Asuinkerrostalojen kort te-
li alu eel le AK on osoitettu nelikerroksinen ja viisikerroksinen
ker ros ta lo.

  Kaavamuutoksen suunnittelualueella osoitetaan osalle
Haa pion ka dus ta pihakatua, jonka on tarkoitus rauhoittaa
alu een liikennöintiä. Pihakadun soveltuvuutta ja toimivuutta
osa na Haapionkatua on tarkoin harkittava. Harkinnassa tu-
lee huomioida erityisesti tulevan päiväkodin ja nykyisen pa-
lo ase man liikennöinti. Turvallisten liikennejärjestelyjen
suun nit te lua on syytä miettiä myös muulla kuin pi ha ka-
tu-rat kai sul la.

  Kaavaluonnoksessa esitetty merkintä [en] Ener gia tuo tan-
toa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala tulisi
muut taa käyttötarkoitukseltaan laajempaan muotoon, esim.
Ener gia huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten ra ken-
nus ala, koska varsinainen energiatuotanto va ra voi ma käyt-
töön jääneellä öljylaitoksella ei ole tarkoituksen mu kais ta
keskusta-alueen palvelujen ja asutuksen lä hei syy des sä. 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 ____________

TEKN 29.09.2020 § 62 Liikekeskus II asemakaavamuutoksen luonnosvaiheessa saatujen lau-
sun to jen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia:

 Ehdotusvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi on laadittu rakennetun
ym pä ris tön inventointi ja kaavan vaikutusten arviointi kult tuu ri ym pä ris-
töön sekä erillinen havainnekuva kerrostalokorttelista. Rakennetun ym-
pä ris tön inventoinnissa selvitysalueella ei havaittu olevan maankäytön
suun nit te luun vaikuttavia rakennustaiteellisia tai rakennushistoriallisia ar-
vo ja.

 Kaava-alueesta laadittiin asemakaavamuutoksen ehdotusvaihetta varten
eril li nen liikenneselvitys. Selvityksen johtopäätöksessä todetaan, että
Haa pion ka dun liikennemäärä kasvaa uuden kerrostalotuotannon myötä.
Ole tet ta vas ti myös Haapionkadun läpiajotarve kasvaa, koska kadun toi-
ses sa päässä on kauppa ja toisessa päiväkoti. Näistä syistä myös kä ve-
lyn ja pyöräilyn määrää lisääntyy tällä kadulla. Pelastusliikenteen nä kö-
kul mas ta Haapionkatu tulee olla läpiajettava, eikä sille saa sijoittaa es tei-
tä, jotka voivat haitata pelastustoimintaa. Jos Haapionkadulle ra ken net-
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tai siin kaavaluonnosvaiheessa esitetty pihakatu, niin se heikentäisi pe-
las tus lii ken teen toimintaa.

 Liikenneselvityksen mukaan katualuetta on mahdollista kehittää jatkossa
pi ha ka dun kaltaisena ratkaisuna ilman, että siitä tehdään merkintä ase-
ma kaa vaan. Jatkossa myös Haapionkadun uudet liikennejärjestelyt on
hel pom min toteutettavissa, kun pihakadusta ei tehdä ase ma kaa va mer-
kin tää. Tästä syystä pihakatumerkintä on poistettu kaavaehdotuksesta.

 Tekninen lautakunta esitti asemakaavamuutoksen luonnoksesta an ta-
mas saan lausunnossa, että kaavaluonnoksessa esitetty merkintä (en)
ener gia tuo tan toa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala tulisi
muut taa käyttötarkoitukseltaan laajempaan muotoon. Esimerkiksi ener-
gian huol toa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala olisi so pi-
vam pi merkintä, koska varsinainen energiatuotanto varavoimakäyttöön
jää neel lä öljylaitoksella ei ole tarkoituksenmukaista keskusta-alueen pal-
ve lu jen ja asutuksen läheisyydessä. Kaavaehdotuksessa tämä (en) koh-
de mer kin tä on muutettu teknisen lautakunnan esittämään muotoon.

 Asuinkerrostalojen autopaikkojen vähimmäisvaatimusta on muutettu
muo dos ta 1 kpl/asunto muotoon 1 kpl/85 k-m².

 Esityslistan oheismateriaalina on ehdotusvaiheen kaavaluonnos. Muu ai-
neis to on luettavissa kaupungin kotisivuilla (asuminen ja ym pä ris tö/kaa-
voi tus ja maankäyttö/asemakaavat).

 Lisätietoja antaa tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa asemakaavan muu tos-
eh do tuk ses ta seuraavan lausunnon:

  Kaavakonsultti on riittävällä tavalla ottanut huomioon ja
vas tan nut kaavamuutoksen luonnosvaiheessa saaduissa
lau sun nois sa esille nostettuihin kysymyksiin.

  Tekninen lautakunta katsoo, että liikekeskus II ase ma kaa-
van muutosprosessia voidaan jatkaa Nosto Consulting
Oy:n laatiman ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 ____________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

 Kokemäellä 30.9.2020
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 Armi Valli
 pöytäkirjanpitäjä

Jakelu Kaupunginhallitus



KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristölautakunta § 32 29.09.2020

Kokemäen ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhalitukselle liikekeskus II
asemakaavan muutosehdotuksesta

YMPL 29.09.2020 § 32 Liikekeskus II asemakaavamuutoksen luonnosvaiheessa saatujen lau-
sun to jen perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavia muutoksia:

 Ehdotusvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi on laadittu rakennetun
ym pä ris tön inventointi ja kaavan vaikutusten arviointi kult tuu ri ym pä ris-
töön sekä erillinen havainnekuva kerrostalokorttelista. Rakennetun ym-
pä ris tön inventoinnissa selvitysalueella ei havaittu olevan maankäytön
suun nit te luun vaikuttavia rakennustaiteellisia tai rakennushistoriallisia ar-
vo ja.

 Kaava-alueesta laadittiin asemakaavamuutoksen ehdotusvaihetta varten
eril li nen liikenneselvitys. Selvityksen johtopäätöksessä todetaan, että
Haa pion ka dun liikennemäärä kasvaa uuden kerrostalotuotannon myötä.
Ole tet ta vas ti myös Haapionkadun läpiajotarve kasvaa, koska kadun toi-
ses sa päässä on kauppa ja toisessa päiväkoti. Näistä syistä myös kä ve-
lyn ja pyöräilyn määrää lisääntyy tällä kadulla. Pelastusliikenteen nä kö-
kul mas ta Haapionkatu tulee olla läpiajettava, eikä sille saa sijoittaa es tei-
tä, jotka voivat haitata pelastustoimintaa. Jos Haapionkadulle ra ken net-
tai siin kaavaluonnosvaiheessa esitetty pihakatu, niin se heikentäisi pe-
las tus lii ken teen toimintaa.

 Liikenneselvityksen mukaan katualuetta on mahdollista kehittää jatkossa
pi ha ka dun kaltaisena ratkaisuna ilman, että siitä tehdään merkintä ase-
ma kaa vaan. Jatkossa myös Haapionkadun uudet liikennejärjestelyt on
hel pom min toteutettavissa, kun pihakadusta ei tehdä ase ma kaa va mer-
kin tää. Tästä syystä pihakatumerkintä on poistettu kaavaehdotuksesta.

 Asuinkerrostalojen autopaikkojen vähimmäisvaatimusta on muutettu
muo dos ta 1 kpl/asunto muotoon 1 kpl/85 k-m².

 Liikekeskus II asemakaavan muutosehdotuksen aineisto löytyy linkistä
www.asemakaava.fi/projektit/kokemaki.

 Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski p. 044 747 5885.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa asemakaavan muu tos-
eh do tuk ses ta seuraavan lausunnon.

  Kaavakonsultti on riittävällä tavalla ottanut huomioon ja
vas tan nut kaavamuutoksen luonnosvaiheessa saaduissa
lau sun nois sa esille nostettuihin kysymyksiin. Tämän vuoksi
ym pä ris tö lau ta kun ta katsoo, että liikekeskus II ase ma kaa-
van muutosprosessia voidaan jatkaa Nosto Consulting
Oy:n laatiman ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 ____________
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

 Kokemäellä 2.10.2020

 pöytäkirjanpitäjä









MUISTUTUS A 
 
 
30.10.2020 
 
Vastine Liikekeskus II asemakaavamuutos 
 
Kaavaehdotuksen asiakirjat eivät taida olla muuttuneet edellisestä luonnoksesta. 
Siihen jätimme 09.08.2020 vastineemme. 
Vaatimuksemme kaavaan ovat edelleen ko. vastineen mukaiset. 
Vastustamme suunnitelman mukaista kaavamuutosta. 
Kaavamuutos ja rakennushankkeet typistävät kiinteistömme käyttöä, viihtyvyyttä 
ja sitä kautta myös sen jälleenmyyntiarvoa. 
Me kiinteistön omistajina olemme valmiit luopumaan kiinteistöstämme meille 
käypään hintaan. Jollakulla muulla voisi olla tehokkaampaa käyttöä tai muuta 
käyttötarkoitusta ko. kiinteistölle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


