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KOKEMÄEN KAUPUNKI 

KATILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Katilan asemakaavan muutos on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 31.3 – 2.5.2022. Kaavaeh-

dotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu yhteensä 3 lau-

suntoa annettuun määräaikaan mennessä. Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

Lausunto / kommentti Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 

(28.4.2022) 

ELY-keskus toteaa, että asemakaavan muutos on käynnis-

tetty alueelle suunnittelun akkumateriaalitehtaan sijoitta-

mista varten ja siksi kaavaselostuksen toteuttamista koske-

vassa osiossa olisi selkeyden kannalta tarpeellista tuoda 

esille, että alueelle sijoittuva toiminta vaatii rakennusluvan 

lisäksi myös muita lupia, kuten ympäristöluvan ja kemikaali-

lain mukaisen luvan ja näiden lupien osalta valvonta on 

muilla kuin Kokemäen kaupungilla. Lisäksi on tarpeen tuoda 

esille YVA-lain mahdolliset vaikutukset hankkeen toteuttami-

selle. 

Akkumateriaali- ja akkujenkokoonpanotehtaiden hankekoko-

naisuudesta tulee tehdä YVA-lain mukainen tarveharkinta tai 

hanke saattaa vaatia YVA-menettelyn suoraan YVA-lain han-

keluettelon mukaisesti. Päätöksen arviointimenettelyn sovel-

tamisesta yksittäistapauksessa tekee ELY-keskus. Mikäli 

hanke vaatii YVA-lain mukaisen menettelyn ei viranomainen 

saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen (esim. raken-

nus- ja toimenpideluvat, ympäristöluvat, kemikaaliluvat) tai 

tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on 

saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätel-

män (YVA-laki 25 §). 

 

 

Kaavaselostuksen kohtaa 5.2 Asemakaavan toteutta-

minen ja ajoitus täydennetään lausunnossa ehdotetun 

mukaisesti. 

 

 

 

Elinvoimalautakunnan lausunto (12.4.2022): 

Asemakaavan muutoshanke on edennyt ripeästi, mikä osoit-

taa kaupungin hyvää reagointikykyä muuttuvassa tilanteessa 

sekä halukkuutta edistää asioita kunnan sisällä. Kaava tukee 

voimakkaasti elinvoimaa ja antaa näin hyvän pohjan nor-

maalista poikkeavan teollisuuskeskittymän kasvuun kysei-

sellä alueella. Kaavan laadintatyössä on otettu alusta alkaen 

mukaan laaja-alainen asiantuntijaverkosto ja heitä sekä kau-

pungin omia virkaihmisiä on osallistettu kaavan laadintatyö-

hön aktiivisesti. Tämä on nopeuttanut kaavan etenemistä 

sekä luonut avoimen ilmapiirin asian ympärille. 

 

Merkitään tiedoksi. 

Teknisen ja ympäristölautakunnan lausunto 

(26.4.2022): 

Lautakunta toteaa, että edellä tiivistetysti esitelty kaavase-

lostus antaa riittävät perustelut kaavavalmistelun jatkami-

selle. Lautakunnalla ei ole asiaan huomautettavaa. 

 

 

Merkitään tiedoksi. 
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