
 

ELINKEINOJEN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO  

Aika: 17.11.2022 klo 16:00 – 17:16    

Paikka:  Vanha Yhteiskoulu, Kokemäki  

 
Paikalla:  

Juhani Vähä-Ruka, puheenjohtaja 

Teemu Nieminen, kaupunginjohtaja (etä) 

Marjatta Sutinen, KV:n puheenjohtaja 

Juhani Seppälä, KH:n puheenjohtaja 

Olli Leino, Kokemäen kaupunki  

Ilkka Kosonen, Kokemäen kaupunki  

Ossi Ruohonen, Kokemäen kaupunki (etä) 

Kari Ylikoski, Kokemäen kaupunki  

Aapo Kivenmaa, Kokemäen kaupunki 

Ilkka Boberg, Sasky 

Johanna Rantalainen, Sataedu 

Paavo Toikka, Kokemäen kaupunki  

Jari-Pekka Niemi, Prizztech Oy (etä)  

Tero Patoranta, Prizztech Oy  
 

 

 
 

 

Poissa:  

Minna Tarmi, Kokemäen Yrittäjät 

Jasmin Bly, Kokemäen kaupunki  

Kari Myllymäki, SAK Sydän-Satakunta 

Mervi Ala-Kleemola, Kokemäen kaupunki 

Tomi Suovanen, Kokemäen Yrittäjät 

Antti Lahti, Sasky  

Essi Piirojärvi, hallintojohtaja  

Saku Mekkonen, MTK, Kokemäen yhdistys 

Mikko Eskola, Kokemäen kaupunki  

MUISTIO: 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.  

 

 

2. Kokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa sovittiin, että käsitellään esityslistan mukaiset asiat, asioiden käsittelyjärjestys 

voi erota esityslistasta.  

 

3. Teema: Kokemäen keskustaajaman osayleiskaava   

Kokemäen kaupungin ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski kertoi Kokemäen keskustaajaman 

osayleiskaavasta. Konsulttina työssä on ollut FCG, jonka edustajien kanssa on käyty kaava-

tilannetta läpi. Kaavan avulla hahmotellaan tulevaisuutta sekä tavoitellaan yhteistä sopimus-

ta eri sidosryhmien kesken. Kaava ohjaa kaupungin kehitystä 2030–2040-luvulle saakka. 

Maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavaa.  

 

Syksyn aikana on luotu yhteistä näkemystä kaavasta. Osayleiskaavaa on suunniteltu aiem-

minkin, mutta se on otettu nyt uuteen käsittelyyn. Osayleiskaavan aluetta on pyritty rajaa-

maan siten, että kaava kohdistuisi kaupungin keskeisimpiin kehittämisen alueisiin kahden 

seuraavan vuosikymmenen ajan. Viranomaisneuvotteluissa Kokemäen yleiskaavatyön jat-

kamista on pidetty hyvänä ja tärkeänä asiana.  



 

Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, velvoittako kaava muuttamaan alueen toimintaa esi-

merkiksi viljellyillä pelloilla. Ylikosken mukaan kaavoitetulle alueelle suunnitellaan ensisi-

jaisesti kaavan mukaista toimintaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta mahdollisuuksien mu-

kaan huomioiden.  

 

Aseman seudun kehityksen suunnittelu on kaavassa yksi keskeisistä asioista. Myös radan 

melu ja tärinä asettavat vaatimuksia kaavassa osoitettavalle rakentamiselle. Keskustelussa 

on ollut myös junan toinen seisakkiasema Kokemäelle. Ylikosken mukaan kahden seisak-

keen saamista Kokemäelle on pidetty viranomaisneuvotteluissa kuitenkin epätodennäköise-

nä.  

 

Kaavassa pitää huomioida myös kaksoisraiteiden mahdollisuus.  

 

Liikenteen osalta kaavassa pitää huomioida myös mahdolliset uudet teollisuusalueet.  

 

Satakuntaliitto ja Ely-keskus auttavat Kokemäkeä mielellään liikenneselvityksissä.  

 

Uusien teollisuusalueiden kaavoituksessa ja toteutusaikataulussa on pohdittava näiden aluei-

den käyttöönoton vaiheistusta.  

 

Myös mm. muinaisjäännökset on otettava huomioon suunnittelussa.  

 

Kaavan arvioidaan olevan valmis alkuvuodesta 2024.  

 

Kokouksessa pohdittiin mm. sitä, mille alueille rakennuksia olisi hyvä rakentaa. Kokoukses-

sa pohdittiin myös asukasviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

 

4. Kaupungin kuulumiset 

Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen kertoi, että Kokemäen kaupunki on päättänyt käynnistää 

tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Takajärven alueelle Myrsky Energia Oy:n kaavara-

jauksen mukaisesti, käsittäen kaikki tuulivoimalapaikat, rakennettavan ja parannettavan ties-

tön, sähköaseman sekä tarvittavat voimajohto- ja kaapelointireitit alueella. Samalla päätet-

tiin, että Myrsky Energia Oy ja Kokemäen kaupunki laativat kaavoitussopimuksen, jossa 

mm. sovitaan kaavoituksen kustannuksista (lainaus KH pöytäkirjasta 24.10.2022).  

 

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginval-

tuustolle, että se päättää hyväksyä purkamissopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan (lai-

naus KV:n pöytäkirjasta 14.11.2022). Kaupunginjohtaja pohti myös hyvinvointialueen mah-

dollisuuksia ostaa palveluita yksityisiltä toimijoilta.  

 

Kaupunginjohtaja kävi läpi lyhyesti vuoden 2023 talousarviota, joka on KH:n esityslistalla 

21.11.2022 järjestettävässä kokouksessa.  



 

Hyvinvointialueeseen siirtymisen vuoksi kunnallisveroaste pienenee. Yhteisövero pysynee 

samana. Kiinteistövero tulee kasvamaan vähän tulevaisuudessa. Valtionosuuksissa tapahtuu 

isoja muutoksia.  

 

Talousarvion mukaan tilinpäätöksestä tulee noin 300.000 € ylijäämäinen. Investointeja esite-

tään ensi vuodelle noin 4,1 miljoonaa. Osa investoinneista on ehdollisia.  

 

Akkuteollisuudesta käydään rahoitusneuvotteluita, kaupunki odottaa investointipäätöstä.  

 

Talousarvioesitystä on mahdollista kommentoida.  

 

 

5. Prizztechin kuulumiset 

Tero Patoranta kertoi tilastoja Prizztechin toiminnasta ja asiakasmääristä alkavien yritysten 

osalta, sekä toimivien yritysten osalta palveluittain ja projektien mukaan jaoteltuna.   

 

Pienyritysten energiailta järjestetään 30.11.2022 Vanhalla Yhteiskoululla ja etäyhteydellä 

klo 17:30 alkaen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.prizz.fi/tapahtumat/tapahtuma-

arkisto/pienyritysten-energiailta.html  

 

Tero Patoranta esitteli yritysportaalihankkeen ajankohtaisia kuulumisia, jonka projektipääl-

likkö Katja Ojakoski oli laatinut esityksen Elinkeinojen neuvottelukuntaan. Hankkeessa 

suunnitellaan Satakunta Business Lounge -tapahtuman järjestämistä Kokemäelle 15.12.2022 

klo 16:00 alkaen.  

 

Tero Patoranta esitteli Open platform entrepreneurship education for future work -hanketta. 

Kyseessä on yrittäjyyden ja projektiosaamisen digitaalinen alusta. Hankkeen projektipääl-

likkönä toimii Tia Kataja Prizztechistä.  

  

Prizztechin tapahtumateollisuusklusteri eli Eventcoast -hanke (Mari Antikainen ja Kaisa 

Löfgren) oli tukemassa ja sparraamassa Kokemäki-päivän suunnittelua 20.10.  

 

Prizztech ja kaupungin työllistämispalvelut ovat tehneet yhteistyötä mm. yrittäjyysinfossa ja 

työvoiman hankintaan liittyvissä asioissa.   

 

   

https://www.prizz.fi/tapahtumat/tapahtuma-arkisto/pienyritysten-energiailta.html
https://www.prizz.fi/tapahtumat/tapahtuma-arkisto/pienyritysten-energiailta.html


6. Yrittäjien kuulumiset 

Kokemäen Yrittäjät ry:n edustajat olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen, mutta puheen-

johtaja Tomi Suovanen lähetti kokoukselle terveisiä Tero Patorannan välityksellä:  

 

Kokemäen Yrittäjät ry:n syyskokous järjestetään 26.11.2022.  

Syyskokous valitsee uuden hallituksen ja puheenjohtajan.  

 

 

7. Oppilaitosten kuulumiset 

 

SATAEDU 

Johanna Rantalainen kertoi, että Sataedu voitti kotoutumiskoulutusten järjestämisen.  

Koto-koulutusten uusia ryhmiä on alkamassa lisää.  

Ukrainalaisilla on paljon kiinnostusta suomen kielen koulutukseen.  

Suomen kielen koulutukseen haetaan lisärahoitusta.  

Suomi-startti-koulutuksessa opiskelee ukrainalaisia nuoria.  

Ammattistartti-koulutus alkaa 23.1.2023.  

Maahanmuuttajille suunnattu Kahvila-, ravintola-, suurtalous- ja puhtauspalvelualan koulu-

tus (Kokemäki) sekä Kahvila-, ravintola- ja puhdistuspalveluala maahanmuuttajille (Kan-

kaanpää) alkavat maaliskuussa.  

Sataedu järjestää Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksia yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. 

Sataedussa on oltu aktiivisesti mukana akkukoulutuksen suunnittelun pohtimisessa.  

 

 

SASKY 

Ilkka Boberg kertoi, että vanha navetta ja konehalli ovat remontissa. Remontit alkavat ole-

maan loppusuoralla.  

 

Päärakennuksen katto uusitaan, työ alkaa joulukuussa. Katon uusiminen pitäisi olla valmis 

helmikuun loppuun mennessä.  

 

Saskyssä suunnitellaan uusia investointeja. LVI-, sähkö- ja arkkitehtisuunnitelmat tulevat 

kokemäkeläisiltä yrittäjiltä.  

  

 

KOKEMÄEN LUKIO 

 

Ei paikalla.  

 

  

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.   

 



9. Seuraavan kokouksen sopiminen  

Seuraavat Elinkeinojen neuvottelukunnan kokoukset järjestetään klo 16:00 seuraavasti:  

 

19.1.2023 Yritysportaali 

15.3.2023 Joukkoliikenne 

11.5.2023 Markkinointi 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:16.  

   

 

Muistion laati  

Tero Patoranta 


