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KAAVOITUSKATSAUS 2021 
 
 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa tietoa kuntalaisille vireillä olevista sekä 
uusista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on edistää 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä kuntalain tavoitteiden mukaista kansalaisten tie-
donsaantia ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 7 § 
Kaavoituskatsaus 
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maa-
kunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asi-
oista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä 
selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen läh-
tökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen 
yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varat-
tujen tonttien riittävyydestä. 
 
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla. 

 
Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomis-
tajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimia-
laa suunnittelussa käsitellään. 
 
Kaavan valmistelun aikana järjestetään osallistumistilaisuuksia osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa todetulla tavalla. Valmistelun tuloksena syntyneet kaavaluon-
nokset ja kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville, ja niistä kuullaan osallisia ja 
kunnan jäseniä. 
 
Kokemäen kaupungin kaavoituksesta vastaa teknisen osaston kaavoituksen ja mit-
tauksen tulosalue, jota johtaa maankäyttöinsinööri. Kaupunginhallitus hyväksyy vai-
kutuksiltaan muut kuin merkittävät kaavat ja kaupunginvaltuusto hyväksyy merkittä-
vät kaavat. 
 
 
Yhteyshenkilö ja lisätietojen kaavoitukseen liittyvissä asioissa 
 
Kokemäen kaupungin kaavoittaja 

Mikko Eskola 
Maankäyttöinsinööri 
p. 040 488 6210 
mikko.eskola@kokemaki.fi 

 
Kansilehden kuvassa rakennetaan Liikekeskus II asemakaavan muutosalueen  
uutta kevytväylää Villa Vilinän päiväkotityömaalta liikuntapuistoon. 
 
Kartat: Kokemäen kaupunki, karttapalvelu, kaavoitus. Dronekuvat Paavo Valtanen.  



1. KAAVOITUS 
 
KAAVAJÄRJESTELMÄ 

 
Kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakunta-
kaavan laatii maakunnan liitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Yleis- ja asema-
kaavan laatii kunta. 

 
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai 
sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 
sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaa-
van tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden 
käytön kysymykset.  Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä 
aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.  

 
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä 
koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten 
avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vai-
kutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeel-
liset tiedot. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy 
maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jäl-
keen se saa lainvoiman. 

 
Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa. 
Sen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiir-
teinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavalla ratkaistaan 
yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkis-
tysalueiden sijoittuminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleispiirteisellä 
yleiskaavalla suunnitellaan yleensä kuntien keskustaajamia ja määritellään tärkeim-
mät alueet, joille tullaan laatimaan yksityiskohtaiset asemakaavat.  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaa-
van laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan hyväksyy kunnanval-
tuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhtei-
nen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö. 

 
Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen. Näitä ovat 
nykyisin pääsääntöisesti lähes kaikki uudet yleiskaavat. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan yleiskaava on aina oikeusvaikutteinen, ellei kaavakartalla ole erikseen muuta 
mainittu. Kaikki rakennuslain aikana vahvistetut yleiskaavat toimivat rajoitetuilta osin 
oikeusvaikutteisina yleiskaavoina. 

 
Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Pääperiaatteena on, 
että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan toteuttamista. Oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena asemakaavaa 
laadittaessa tai muutettaessa. 



 
Rannoille on laadittu runsaasti niin sanottuja rantayleiskaavoja ja rantaosayleiskaa-
voja. Joskus rantayleiskaava on osana koko kunnan yleiskaavaa, jolloin sitä ei erik-
seen kaavan nimessä näy. Rantayleiskaavat tehdään nykyään sellaisiksi yleiskaavoiksi, 
joiden perusteella kunta voi myöntää rakennuslupia kaavan mukaiseen rantarakenta-
miseen ilman alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöstä. Jotta näin on 
mahdollista menetellä, tulee kaava perustua maanomistajakohtaiseen rakennusoi-
keuden mitoitukseen (emätilaselvitys) ja kaavamääräyksin tulee olla varmistettu ra-
kentamisesta vapaiden rantojen säilyminen rakentamattomina. Kaavassa tulee tällöin 
olla erityinen tarkasti yksilöity kaavamääräys kaavan tai sen osan käyttämisestä ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena. 

 
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö, mitä säilytetään, mitä saa raken-
taa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko 
ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta, asuin-, työ- ja 
virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii ja hyväksyy 
kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, joka laadi-
taan maanomistajan toimesta. 

 
OSALLISTUMISMENETTELY KAAVOITUKSESSA 

 
Kaavoitusmenettely perustuu vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin. Kaavaa 
laadittaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, 
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osalliset). Kaavaa 
laadittaessa on myös tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastelta-
vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset. Vuorovaikutus- ja arviointi-
menettelyt kirjataan kaavoituksen alussa laadittavaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan (OAS). 

 
Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettava siten, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystä. Suunnittelun tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista on tiedotettava niin, 
että on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuk-
sia ja lausua siitä mielipiteensä. Kaavaa koskeva ehdotus on asetettava julkisesti näh-
täville ja osallisille on varattava tilaisuus esittää siitä muistutus. 
 
 

  



 

 
 
ASEMAKAAVOJEN AJANTASAISUUDEN SEURANTA 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 51 § ja 60 §) mukaan kunnan tulee seurata asema-
kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden ase-
makaavojen uudistamiseksi. 

  

KAAVOITUSPROSESSI KOKEMÄELLÄ 
1.7.2019 hallintosääntö uudistuksesta lähtien 
ALOITUS 

Aloite 
Alku-/esiselvitys 

 

KÄYNNISTÄMINEN 
Kaupunginhallitus 
Vireilletulo 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
Kuulutus 
 
Osallinen ja viranomaiset: 
Mielipideneuvottelu OAS:n riittävyydestä ja kaa-
voituksen lähtökohdista 

VALMISTELU-
VAIHE 

LUONNOS 
Kaupunginhallitus 
Valmisteluaineisto 
Nähtävillä vähintään 14 – 30 pv 
 
Osallinen ja viranomaiset: 
Mielipide/lausunnot 

EHDOTUS 
Kaupunginhallitus 
Kaavaehdotus 
Nähtävillä vähintään 30 pv 
 
Osallinen ja viranomaiset: 
Muistutus/lausunnot 

EHDOTUS- 
VAIHE 

HYVÄKSYMINEN 
Kaupunginvaltuusto merkittävät kaavat 
Kaupunginhallitus muut kuin merkittävät kaavat 

HYVÄKSYMIS- 
VAIHE 

EI VALITUSTA: VALITUS: LAINVOIMAISUUS 
JA MUUTOKSEN-
HAKU 

KUULUTUS JA LAINVOI-
MAISUUS 

HALLINTO-OIKEUS 



2. MAAKUNTAKAAVA 
 
SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA 
 
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan. Maakunta-
kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 
13.3.2013. 
 
Satakunnan maakuntakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ko-
konaismaakuntakaavana, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset alueidenkäyttöky-
symykset. Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu maakunnan kehittämistavoit-
teiden mukaiset aluevaraukset seuraaviksi 10 - 20 vuodeksi painottaen taloudellista 
ja toimivaa yhdyskuntarakennetta, maakunnan kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 
 
VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää 
tuulivoimatuotannon aluetta. Vaihemaakuntakaavassa osoitetut tuulivoimaloiden 
alueet sijoittuvat pääosin rannikkovyöhykkeelle ja Pohjois-Satakuntaan. 
Maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoimatuotannon alueiksi luokitellaan yli 8-10 
tuulivoimalan alueet. 
 
Ehdotuksessa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden teoreettinen tuottavuus 200 
metrin korkeudelta arvioituna on 3,26 terawattituntia (TWh). Määrä ylittää selkeästi 
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet Satakunnan 
tuulivoimatuotannon lisäämisestä 2 terawattituntiin (TWh) nykyisestä noin 0,035 
terawattitunnista (TWh). 
 
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 13.12.2013 vaihemaakuntakaava 1:n eli 
ns. tuulivoimakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti 4.12.2014 Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 1. 
 
Satakunnan maakuntahallitus käynnisti 24.11.2014 käynnistänyt 
vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen. Kaavassa käsitellään seuraavia teemoja: 
energiantuotanto (turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja 
aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja 
virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.  

 
Vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyttiin 17.5.2019 Satakuntaliiton maakuntavaltuus-
tossa ja se saavutti lainvoiman 1.7.2019. Satakuntaliiton ja Satakunnan kuntien säh-
köisillä ilmoitustauluilla julkaistiin 20.9.2019 kuulutus Satakunnan vaihemaakunta-
kaavan 2 voimaantulosta. Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja mää-
räykset kumoutuivat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan. 

 
 
 



3. YLEISKAAVOITUS 
 

Kokemäen yleiskaavoitustilanne  
 Kokemäen yleiskaava, KV 1973. 
 Pitkäjärven alueen osayleiskaava, 22.12.1999 
 Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, Huittisten raja - Kolsin voimalaitos, 15.3.2010 
 Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, 8.7.2010 

 
Vireillä oleva yleiskaavahanke: 

 
1. KOKEMÄEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 

 

  
 

Keskustaajaman osayleiskaava 
 

Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.11.2009 § 379 ryhtyä 
Kokemäen taajama-alueen osayleiskaavan laatimiseen. Osayleiskaava on tarkoitus 
laatia oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.12.2012 - 1.2.2013. Yleisöti-
laisuus järjestettiin 10.1.2013. 

 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.5 - 26.6.2015. Yleisötilaisuus järjestettiin 4.6.2015. 
Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 2. ehdotuksena 13.10 - 14.11.2016.  
 
Keskustaajaman osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ehdotusvaiheen lau-
suntojen, vastineiden käsittelyn ja uudistettavan rakennusinvestoinnin mahdollisten 
vaikutusten jälkeen sekä vaihemaakuntakaavan 2 huomioon ottamisen jälkeen. Kaa-
van määräyksiä ja aluerajauksia on tarkennettava.  



Kaava asetetaan 3. ehdotuksena uudelleen nähtäville vuoden 2021 aikana.  
 
Tässä ehdotusvaiheessa kaava tullaan jakamaan aihepiireittäin teemoihin, joita voi-
daan käsitellä omina kokonaisuuksinaan osana yleiskaavaa tai siitä irrallisina ohjel-
mina. Ensimmäinen tämäntapainen käsittely tehtiin kaupunginhallituksen 21.9.2020 
§ 207 sitoessa Kokemäen kaupungin liikenneohjelman ja yleiskaavan liikenneratkai-
sut yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka kehittämistä jatketaan yleiskaavatyön valmistut-
tuakin. Liikenneohjelman lisäksi yleiskaavan teemoiksi on valikoitumassa maankäy-
tön elinvoimaisuusohjelma, kulttuuriympäristöohjelma ja viheralueohjelma. 
 

 

  

 

Viereisissä otteissa Voimakadun, radan ja 
Sonnilantien ympäristöstä havainnoimaan 
yleiskaavan teemoitusta ohjelmiksi: 
 
Keskustaajaman osayleiskaavan 2. 
ehdotuksen aluetta siten kuin se on ollut 
nähtävillä kaikkine määräyksineen. 
 
Liikenneohjelma-teema 2. ehdotuksen 
mukaisesti, jossa kuten yläpuolisessakin 
punaisella esitetty uusien väylien tarpeet ja 
mustalla olemassa oleva pääkatuverkosto. 
 
Havainnointia varten tehty 
kulttuuriympäristöohjelma-teeman 
luonnosnäkymä 2. ehdotuksen mukaisesti. 
Arvokkaat ympäristöt esitetty 
vinoviivoituksella, lilalla sk-merkinnällä 
taajamakuvallisesti tärkeä alue ja pienin 
ympyröin  suojeluluokitellut rakennusryhmät 
tai pihapiirit.

 
Kaava tehdään konsulttityönä Kokemäen kaupungin tilauksesta ja kaavanlaatijana on 
FCG Finnish Consulting Group Oy. 
 
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 7, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Muutamat rantaosayleiskaava-alueen maaomistajat ovat tuoneet maankäyttöinsi-
nöörin tietoon kokemiaan muutostarpeita rantaosayleiskaavaan. Muutostarpeet 
ovat koskeneet lähinnä rakennuspaikkojen siirtoja ja uudelleen järjestelyjä. 
 
Rantaosayleiskaavan muutokseen 7 tavoitteena on koostaa syksyyn 2021 mennessä 
esiin tulevat alueen useiden eri maanomistajien muutostarpeet, joista kaupunki teet-
tää esiselvityksen maanomistajien lukuun ennen varsinaista kaavamuutoksen käyn-
nistämistä. Esiselvitys on konsultilta tilattava tarvearviointi ja samalla kilpailutusasia-
kirja, jolla maanomistajat voivat tilata varsinaisen kaavanlaatijan konsulttityön. 
 



Kaavahanketta esitetään käynnistettäväksi esiselvityksen ja sen pohjalta maanomis-
tajien kilpailuttaman konsultin laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman luon-
noksen valmistuttua. 
 
Kaava tehdään konsulttityönä maanomistajien tilauksesta. 

 
VUONNA 2020 HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAN MUUTOKSET 

 
2. KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN 

VOIMALAITOS 
3. KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 3, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN 

VOIMALAITOS 
4. KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 4, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN 

VOIMALAITOS  
5. VITIKKALANLUOTO, UUSI RAKENNUSPAIKKA - KOKEMÄENJOEN 

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 5, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN VOIMALAITOS  
6. SÄPILÄ FLUTANTIE RAKENNUSPAIKAN LAAJENNUS - KOKEMÄENJOEN 

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 6, HUITTISTEN RAJA - KOLSIN VOIMALAITOS 

 
 



Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 8.5.2018 § 50 
käynnistää Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 2 laatimiseen. Ranta-
osayleiskaavan muutoksella on tarkoitus siirtää vakituisen asunnon ja lomarakennus-
paikan sijaintia keskenään. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. 
 
Ehdotusvaihe on ollut nähtävillä 5.2. - 8.3.2019. 
 
Yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.6.2020 § 25 ja saanut lain-
voiman 17.8.2020.  
 
 
 
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.11.2018  
§ 78 käynnistää Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 3 laatimiseen. Ranta-
osayleiskaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa uuden maatilan talouskeskuk-
sen rakentaminen. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 3.1. - 4.2.2019. 
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.6. - 28.6.2019, 29.7. - 23.8.2019 ja 26.8. - 
4.9.2019 (viraston kesäsulku ja nähtävillä olo aikaan sijoittunut sähköpostikatkos). 
 
Yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2020 § 3 ja saanut lain-
voiman 11.5.2020.  
 
 
 
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4, Huittisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.6.2019  
§ 59 käynnistää Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 4 laatimiseen. Ranta-
osayleiskaavan muutoksella on tarkoitus muuttaa rakennettu vapaa-ajanasunnon ra-
kennuspaikka vakituisen asumisen rakennuspaikaksi. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.6. - 28.6.2019, 29.7. - 
23.8.2019 ja 26.8. - 4.9.2019. 
 
Yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.6.2020 § 32 ja saanut 
lainvoiman 20.8.2020.  
 
 



Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka - Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5, Huit-
tisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 2.12.2019  
§ 251 käynnistää Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka - Kokemäenjoen rantaosayleis-
kaavan muutoksen 5 laatimiseen. Rantaosayleiskaavan muutoksella on tarkoitus 
mahdollistaa uuden vakituisen asumisen rakennuspaikan rakentaminen. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.1. - 24.2.2020. 
 
Yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.11.2020 § 48 ja saanut 
lainvoiman 5.1.2021.  
 
 
 
Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus - Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6, 
Huittisten raja – Kolsin voimalaitos 
 
Kokemäen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.2.2020  
§ 25 käynnistää Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus - Kokemäenjoen ranta-
osayleiskaavan muutoksen 6 laatimiseen. Rantaosayleiskaavan muutoksella on tar-
koitus laajentaa vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. 
 
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 14.2. - 16.3.2020. 
 
Yleiskaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.6.2020 § 26 ja saanut lain-
voiman 17.8.2020.  
 

  



7. ASEMAKAAVOITUS 
 
 
KAAVAYHDISTELMÄ 
  

  
Kokemäen kaupungin kaavayhdistelmä (MRA 29 §) asemakaavoista on nähtävillä 
kaupungin karttapalvelussa, kokemaki.karttatiimi.fi/ 
 
VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAHANKKEET 2021 
 
1. PITKÄJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

                          
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 § 85 käynnistänyt ranta-
asemakaavan laatimisen Pitkäjärvellä. Kaavamuutos koskee osaa kiinteistöä 271-422-1-
467 Pitkäjärven maja.  Kaavatyössä suunnitellaan alueen uusi maankäyttö ja pyritään 
muodostamaan Pitkäjärven Majan alueelle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa. 

  
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä ajalla 2.10.2017 - 2.11.2017. 



 
Tavoitteena on laatia valtuustokauden vaihduttua uusi muutettu ja laajennettu 
kaavaluonnos. Harkitaan muutosalue laajentamista koskemaan myös uimarannan 
takana sijaitsevaa Lystikujan yleiskaavan mukaista pientaloaluetta ja mahdollisesti muita 
tarpeellisia Pitkäjärven yleiskaavanmukaisia ratkaisuja. 
 
Aikataulutavoitteena on asettaa asemakaavan toinen luonnos nähtäville vuoden 2021 
lopulla. 
 
Kaavaluonnos on tehty konsulttityönä kaupungin tilauksesta ja kaavanlaatijana on 
Nosto Consulting Oy. 
 
  
2. LÄMPÖYHTIÖN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

 
 

Kaupunginhallitus päätti käynnistää kokouksessa 1.10.2012 § 212 Lämpöyhtiön 
asemakaavan muutoshankkeen (kiinteistöt 271-103-64-8, 271-445-1-149 ja  
271-445-3-0). Kaavan muutoksella ja laajentamisella suunnitellaan Kokemäen Lämpö 
Oy:n laajenemissuunta sekä suunnitellaan toimintojen sijoittelu alueella. 
 
Kokemäen Lämpö Oy on hakenut asemakaavan laajennusta sekä asemakaavan 
muutosta toiminnan laajentumisen vuoksi.  

  
Asemakaavan muutostyö voidaan aloittaa, kun lämpöyhtiön suunniteltu laajentuminen 
on ensin selvitetty keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä.  
 
 
3. RAUTATIEASEMAKAAVA 
 
Ratayhteydet Porista, Raumalta ja Tampereelta Kokemäen risteysasemalle ovat mer-
kittävästi vaikuttaneet kaupungin kehitykseen. Kokemäen rautatiealueiden kaavat 
eivät enää vastaa nykyajan tarpeita. Osalle rautatien lähialueista ei ole laadittu ase-
makaavaa. Rauman radan henkilöliikenteen alkaminen on vilkastuttanut keskustelua 
henkilöliikenteen aseman siirtämisestä.  

  



Rautatieasemakaava kattaa Peipohjan risteysaseman ja Kokemäen vanhan rautatie-
aseman välisen rataosuuden ja kaavoittamattomia tai kaavamuutostarpeessa olevia 
alueita näiden läheisyydestä. Rautatieasemakaava vaatii laajaa osallistamista, viran-
omaisneuvotteluja ja laajoja selvityksiä. Kaavaprosessi kestää arviolta kaksi vuotta. 
 
Asemakaavan ensisijaisena tavoitteena on kehittää Kokemäen henkilöliikenteen ris-
teysasemaa, tehostaa maankäyttöä radan läheisyydessä, huomioida Peipohjan ase-
makylän valtakunnallisesti merkittävän RKY-kulttuuriympäristön asema sekä muo-
dostaa muutamia uusia rakennuspaikkoja, että kulkuyhteyksiä. 
 

  
 
Tavoiteaikatauluna on asettaa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ke-
väällä 2021 ja asemakaavan luonnos syksyllä 2021. 
 
Rautatieasemakaavan luonnos tehdään konsulttityönä kaupungin tilauksesta. 
 
 
4. VT2 / IMPIVAARANTIE, PEIPOHJAN RAKENNUSKAAVAN PÄIVITYS 
 
Alueen rakennuskaava tulisi päivittää ajantasaiseksi asemakaavaksi, jotta alue voi-
daan osoittaa tehokkaampaan käyttöön. Kaupunki omistaa alueelta n. 3 ha, josta ra-
kennuskaavan mukaista teollisuustonttia on n. 2 ha. Tähän asemakaavamuutokseen 
voidaan ottaa mukaan myös muita soveltuvia Peipohjan rakennuskaavan osia tai kaa-
voittamattomia lähialueita.  

 
Tavoiteaikatauluna on asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville kesäkuussa. 
 
Asemakaava- ja asemakaavamuutos tehdään konsulttityönä kaupungin tilauksesta. 



 
 
5. KIRKKOKALLION ASEMAKAAVA 
 
Kaupungilla on merkittävästi raakamaata Peipohjan vesitornin ja Linjatien välisellä 
alueella valtatien ja radan välissä. Keskustan osayleiskaavan ehdotuksessa alue on 
pääosin tarkoitettu asemakaavoitettavaksi työpaikka- ja asuntoalueeksi. 
 

 
Tavoiteaikatauluna on asemakaavan tuleminen vireille syksyllä 2021. 
 
Asemakaava- ja asemakaavamuutos tehdään konsulttityönä kaupungin tilauksesta. 
 
 
VUONNA 2020 HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAN MUUTOKSET 
 
LIIKEKESKUS II ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.6.2020 § 155 käynnistänyt asemakaavan 
muutoksen Liikekeskuksessa. Kaavahankkeen tarkoituksena on ollut kasvattaa alueen 
rakennusoikeutta ja muodostaa kaksi uutta asuinkerrostalon tonttia. Lisäksi kaavan 
muutoksen tarkoituksena on ollut järjestää alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä toimivim-
miksi. Kokemäen Lämpö Oy:n toimintoja vahvistetaan kaavamerkinnällä ja polttoai-
neen jakelukeskus muutetaan nykyistä toimintaa vastaavaksi. 
 
 
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä: 271-104-28-1, 271-104-28-5, 271-455-2-143, 271-
455-2-163, 271-455-1-150, 271-455-1-151, 271-104-28-4, 271-455-1-120, 271-455-1-
118, 271-455-1-94, 271-104-9901-0, 271-104-9903-0, 271-455-1-147, 271-455-1-163, 
271-895-0-2471, 271-455-2-145, 271-455-1-140, 271-455-2-140, 271-455-2-142, 271-
455-2-145, 271-455-2-139, 271-455-2-163, 271-455-1-75, 271-455-1-139, 271-455-1-
138 ja 271-455-1-160. 
 
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 2.7. - 10.8.2020. 
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.9. - 23.10.2020. 
 



 
 
Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 § 65 ja se on 
tullut lainvoimaiseksi 29.1.2021. 
 
 
HAANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.12.2016 § 84 käynnistänyt asemakaava-
muutoksen Haanmäen alueella. Kaavamuutoksella on suunniteltu alueen tuleva 
maankäyttö. 
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 271-422-1-108, 271-422-1-150, 271-871-3-2, 271-
422-1-201, 271-422-1-202, 271-422-1-151, 271-422-1-911, 271-422-1-30, 271-422-1-
45, 271-422-1-109 ja 271-422-1-583 sekä osaa katualuetta 271-422-1-943. 
  
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut nähtävillä 23.5. - 25.6.2018.  
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.3. - 26.4.2019. 
 

 
 
Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.3.2020 § 4 ja siitä on 
tehty valitukset 23.3.2020 Sirpa Björkbacka ja 17.4.2020 Satakunnan Museo Turun 



hallinto-oikeuteen.  Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 22.6.2020 § 142 
lausunnot valituksista. 
 
Asian käsittely Turun hallinto-oikeudessa on kesken. 
 
 
VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEET 2021 
 
1. MOISION RANTA-ASEMAKAAVA 

 
Tekninen lautakunta päätti kokouksessa 12.2.2019 § 23 käynnistää Moision ranta-
asemakaavan laadinnan kiinteistöillä 271-412-1-84, 271-412-1-105 ja 271-412-1-175. 
Suunnittelualue sijaitsee Sääksjärven rannalla noin 16 kilometriä pohjoiseen Kokemäen 
keskustasta. Laadultaan 24 ha suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai 
asemakaavaa. 
 

 
 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.4.2019 - 13.5.2019 kaavan laatijan Nosto 
Consulting Oy:n toimesta. 
 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.5. - 26.6.2020. 
 
Ranta-asemakaava tuodaan hyväksyttäväksi keväällä 2021. 
 
Kaava tehdään konsulttityönä maanomistajan tilauksesta ja kaavanlaatijana on Nosto 
Consulting Oy. 

 



 
2. VÄHTÄRINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 
Suunnittelualue koskee Kokemäen kaupungin Kulkkilan kylän tiloja 1:26, 1:17 ja osaa 
tilasta 1:18. Alueella on toiminut aiemmin mm. Vähtärinniemen lomakylä ja tanssilava. 
 
Tarkoituksena on laatia alueelle ensimmäinen ranta-asemakaava. Kaavoituksen tarkoi-
tuksena on etsiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueen uuskäytön ja ottavat huomi-
oon Vähtärinniemen suojelulliset seikat. 
 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.3 – 
12.4.2010 välisenä aikana. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.3 – 
12.4.2010 välisenä aikana. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.12.2012 – 1.2.2013. 
Kaavaehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 2.10.2015 – 2.11.2015. Kaavan laatijana 
on toiminut Arkkitehtitoimisto S Karjalainen, yhdyshenkilö: Janne Karjalainen. 
 
Rantakaavan täydennetty 3. ehdotus on suunnitteilla asettaa nähtäville vuoden 2021 
aikana.  
 
Kaava tehdään konsulttityönä maanomistajan tilauksesta. 

 
 
VUONNA 2019 HYVÄKSYTTY RANTA-ASEMAKAAVA 

  
KOSKENKYLÄN RANTA-ASEMAKAAVA 

 
Kaava-alue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla noin 3,5 kilometriä Kokemäen kaupungin 
keskustasta luoteeseen ja koskee kiinteistöä 271-423-1-33. Kaavatyön vireilletulosta on 
kuulutettu 31.8.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
31.8.2017 alkaen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.2. - 23.3.2018. 
 
Suunnittelutyön tavoitteena on järjestellä suunnittelualueen nykyinen maankäyttö 
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä osoittaa suunnittelualueen luoteisosaan kaksi uutta 
loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 



vaihtoehtoisten toimintojen toteutuminen suunnittelualueella huomioiden ja 
hyödyntäen kohteen maisemalliset arvot ja luonnonympäristö. Toteutuessaan ranta-
asemakaavalla ei ole valtakunnallista tai merkittävää maakunnallista vaikutusta. 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.1. - 4.2.2019.  
 
Kaupunginvaltuusto päätti 16.9.2019 § 45 hyväksyä Koskenkylän ranta-asemakaavan. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus valitti hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. 
 
Kaupunginhallitus antoi 9.12.2019 § 261 lausunnon asiasta Turun hallinto-oikeuteen. 
 
Asian käsittely Turun hallinto-oikeudessa on kesken. 
 
Kaava on tehty konsulttityönä maanomistajan tilauksesta ja kaavanlaatijana on Nosto 
Consulting Oy. 
 
 
 

8. ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYDESTÄ 
 

TONTTITARJONTA 
 
Kokemäen kaupungilla on tällä hetkellä useilla eri asemakaava-alueilla riittävästi 
tonttitarjontaa asumistarkoitukseen. Kaupungin tonttitarjonta löytyy Kokemäen 
kaupungin kotisivuilta kokemaki.fi/tonttitori. 


