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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 903 sekä virkistysaluetta. 

Alue on Kokemäen kaupungin omistuksessa. 

Kaava-alue sijaitsee Kokemäellä Pitkäjärven rannalla Köyliöntien varrella 

noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen. Kaava-alu-

etta rajaavat Köyliöntie lännessä, Urheilutie pohjoisessa sekä Pitkäjärvi ete-

lässä. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Pitkäjärven vapaa-

ajankeskus. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,75 hehtaaria. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Suunnittelualue ilmakuvassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Pitkäjärven pohjoisrannalla. Alueella on harvaa 

mäntymetsää. 

Rakennettu ympäristö 

Ranta-alueella on rakennettuna huvilarakennus, lomarakennus / ns. alue-

vartijan mökki, rantasauna sekä talousrakennus. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on laaja Pitkäjärven vapaa-ajan-

keskus, jossa on monipuolisia urheilu-, virkistys- ja majoituspalveluja. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 

17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 

30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä 13.3.2013. 

Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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Suunnittelualue on maakuntakaavassa virkistysaluetta (V). Suunnittelualue 

on pohjavesialueella (pv). Alueelle on osoitettu arvokas geologinen muo-

dostuma (ge1), jossa sijaitsee maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvo-

kas harjualue. Alueella sijaitseva Pitkäjärven huvila on osoitettu rakennus-

perintökohteeksi (kh). Kaava-alue kuuluu lisäksi laajaan kaupunkikehittä-

misen kohdevyöhykkeeseen (kk). 

Kaava-alueen länsipuolella kulkeva Köyliöntie on osoitettu tärkeäksi yhdys-

tieksi/kokoojakaduksi (yt). Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksen ympäristö on 

osoitettu palvelujen alueeksi (p). Kaava-alueen pohjoispuolelle on osoitettu 

yhdysvesijohto. 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset: 

 VIRKISTYSALUE 

Merkinnällä osoitetaan ulkoilun, retkeilyn ja virkis-

tyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on 

voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön 

ja virkistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. 

Rakentamismääräys 

Alueilla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan 

rakentamisen lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus-, muu-

tos- ja laajentamistyöt. 

 POHJAVESIALUE 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankin-

nan kannalta tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesi-

alueet. 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja 

muodostumisen turvaaminen. 

ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA 

Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen 

kannalta arvokkaat harjualueet. 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa on otettava huomion alueella olevat maa-aines-

lain tarkoittamat maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maise-

mavaurioiden korjaustarve. 



Nosto Consulting Oy  6 (12) 

Kokemäen kaupunki: Pitkäjärven majan asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  5.9.2017 

 

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ  

KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudulli-

sesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Alueeseen si-

sältyvät rakennusperintökohteet on osoitettu kaa-

vaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja mit-

takaavallisista syistä. 

Suunnittelumääräys 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 

alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että ediste-

tään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien 

avoimet viljelyalueet. 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, 

jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviran-

omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa 

on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympä-

ristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaran-

neta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

 

 

  KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson 

valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen 

aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu 

työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimin-

tojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistys-

verkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toi-

minnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys 

Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korosta-

malla alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alu-

een ominaispiirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toimin-

nallisuutta seudullisena kokonaisuutena. 

 

PALVELUJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksityisten pal-

velujen ja hallinnon alueita. Alueelle voidaan sijoit-

taa myös paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä. 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 
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Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa Pitkäjärven osayleiskaava, joka on vahvistettu 

22.12.1999 Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa. 

Ote Pitkäjärven osayleiskaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue on osayleiskaavassa pääosin liike- ja toimistorakennusten alu-

etta (K) ja vähäisiltä osin liiketoiminnan sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen 

aluetta (KU) sekä puistoa (VP). Kaava-alue sijaitsee pohjavesialueella (pv). 

Alueelle on osoitettu suojelukohde tunnistenumerolla 6, jolla viitataan Pit-

käjärven huvilaan järven pohjoispäässä. 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset: 

 

 

 

Lähde: Pitkäjärven osayleiskaava 
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Pintavesiä ei tule ohjata Pitkäjärveen. 

Pitkäjärven rantavyöhykkeellä 200 m:n etäisyydellä järvestä, sekä alueilla, 

joiden pintavedet kulkeutuvat ojastoa pitkin järveen, ei saa suorittaa toi-

menpiteitä, jotka rehevöittävät järveä tai likaavat järven vettä, esim. lan-

noitteiden käyttö, käymälä- ja pesuvesien maahanimeyttäminen, torjunta-

aineiden käyttö jne. 

Pohjavesialueella maa-ainestenottoa ja kaivamista ei saa ulottaa 3–4 m lä-

hemmäs pohjaveden ylintä tasoa ja ottopaksuuden tulee olla keskimäärin 

yli 2 m. 

Asemakaavoituksessa sallitut enimmäisrakennusoikeudet rakennuspai-

koilla: 

- YO, YV, K, KU, ER-1 ja ER-2 -alueilla e=0,25. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 16.9.1970 vahvistettu Peipohjan asema-

kaava (hyväksytty kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaavana). 

Kaava-alue on voimassa olevassa kaavassa pääosin liikerakennusten kort-

telialuetta (AL). Alueelle saa rakentaa yhden asunnon. Kaava-alueen ranta-

alue on luonnontilassa säilytettävää puistoa (PL). 

Liikerakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 1000 k-m². 
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Ote Peipohjan asemakaavakartasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote asemakaavayhdistelmästä: 
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Rakennusjärjestys 

Kokemäen kaupungissa on voimassa 1.7.2016 voimaan tullut rakennusjär-

jestys. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) on Kokemäen kaupungin ylläpitämä pohja-

kartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakar-

talle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Laadittavan asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kaava-alu-

eelle kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa. Kaava-alu-

eelle laaditaan erillinen tonttijako. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 

 Sosiaaliset vaikutukset 

 Yritysvaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Kulttuurivaikutukset 

 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

 naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen 

haltijat 

 Kokemäen kaupungin hallintokunnat: tekninen toimi, rakennusval-

vonta, palo- ja pelastustoimi, kaupungin elinkeino-, ympäristö- ja va-

paa-aikatoimet 
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 viranomaiset: Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sata-

kunnan Museo 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Syyskuu 2017: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kau-

punginvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. Aineisto pidetään kaupungissa nähtävillä 

30 päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaa-

valuonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mah-

dollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnok-

sesta kaupunki pyytää tarvittavat lausunnot viran-

omaisilta. 

 Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 

Ehdotusvaihe 

Joulukuu 2017: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa lau-

sunnot viranomaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Helmikuu 2018: Kaupungin hyväksymispäätös. Hyväksymistä kos-

kevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun 

hallinto-oikeuteen. 
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5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi 

Eerikinkatu 4, 20100 TURKU 

 

Kokemäen kaupunki: 

tekninen johtaja Markus Virtanen 

puh. 040 488 6190, markus.virtanen@kokemaki.fi 

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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