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KOKEMÄENJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 4, OSA KIINTEISTÖÄ 
271-420-3-42 JA OSA KIINTEISTÖÄ 271-420-3-40 SEKÄ OSA VESIALUETTA 
271-420-876-1 

 
 

Kaavahanke 
 
Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Pukkalassa noin 15 kilometriä kaakkoon 
Kokemäen keskustasta. Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue 
kaavassa omakotitalojen alueeksi, jolla mahdollistetaan loma-asuntojen alueen muutos vakituiseen 
asumiseen. Pieni alue jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 
 
Rantaosayleiskaavassa osoitetaan omakotitalojen aluetta (AO) ja maatalousaluetta (MT). 
 
 

Kaavoitustilanne 
 
Maakuntakaava  
 
Satakunnan maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Ministeriö on määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella 
maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.  Samalla 
ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan 
seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan 
Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Kaikki Satakunnan maakuntakaavassa käytetyt merkinnät ja niihin mahdollisesti liittyvät erilaiset 
suunnittelu- ja suojelumääräykset ovat myös ladattavissa pdf-muodossa Satakuntaliiton 
nettisivuilta http://www.satakuntaliitto.fi/vahvistetut-ja-lainvoimaiset-asiakirjat. 
 
Suunnittelualueelle ei ole osoitettu maakuntakaavan aluevaraus- tai kohdemerkintöjä.  
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Suunnittelualue kuuluu matkailun kehittämisvyöhykkeeseen mv2 (merkittävä kulttuuriympäristö- 
ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhyke). Matkailun kehittämisvyöhykkeisiin kohdistuvan 
suunnittelumääräyksen mukaan 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. 
 
Tulvasuojelua koskevan koko maakuntaa koskevan yleisen suunnittelumääräyksen mukaan 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 
Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit 
pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa 
alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle 
ympäristöviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Vesien suojelua koskevan yleisen suunnittelumääräyksen mukaan koko maakuntakaava-alueella 
on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien vesienhoito-
suunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää. Vesiensuojelullisesti erityisen 
herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään 
ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2013 ja ympäristö-
ministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Vaihemaakuntakaavassa 1 määritellään tuuli-
voiman tuotantoon parhaiten soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet Satakunnassa. 
Satakunnan Vaihemaakuntakaava 1 perustuu vuonna 2011 valmistuneeseen Mannertuulialueet 
Satakunnassa - selvitykseen.  
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
 
Satakunnan maakuntahallitus päätti 24.11.2014 käynnistää vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen. 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja 
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö 
(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat.  
 
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maankäyttö- ja 
rakennuslain 31 §:n mukaisesti kokouksessaan 17.5.2019 §10. Turun hallinto-oikeus on ilmoittanut 
8.7.2019, että kaavasta ei ole määräaikaan mennessä jätetty valituksia Turun hallinto-oikeuteen. 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 kuulutetaan voimaan Satakunnan kunnissa syksyn alussa 2019. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkinnät ja määräykset ovat ladattavissa verkkosivulta 
http://www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2 . 
 
 

http://www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2


 
 

SL/135/03.01.00/2019 

id: 76310 

3 (3) 

 

 

 

 
 

Vaihde: (02) 620 4300    etunimi.sukunimi@satakunta.fi  Y-tunnus 0830322-5 
Postiosoite:  PL 260, 28101 PORI   Käyntiosoite:  Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI  www.satakuntaliitto.fi  

 

Yleiskaava 
 
Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäenjoen rantaosayleiskaava, joka on tullut 
voimaan 15.3.2010.  
 
Asemakaava 
 
Alueella ei ole ranta-asemakaavaa. 
 
 

Kannanotot 
 
Satakuntaliitto toteaa, lausunnolla olevassa rantaosayleiskaavan muutoksessa on yhdelle 
rakennuspaikalle osoitettu huomattava rakennusoikeuden nosto ja samalla käyttötarkoituksen 
muutos. Jatkosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota mitoitukseen ja pohtia, onko 
mahdollista muuttaa yksittäistä rakennuspaikkaa koskevalla yleiskaavamuutoksella 
lomarakennuspaikka yhdeksi mahdollisesti kaksiasuntoisen omakotitalon käsittäväksi AO-
rakennuspaikaksi. Samalla tulee pohtia, miten maanomistajien tasapuolinen kohtelu vastaavissa 
tilanteissa toteutuu ja mitä vaikutuksia tällaisilla muutoksilla laajemmin on. 
 
Satakuntaliiton mielestä yhtä rakennuspaikkaa kerrallaan koskevat muutokset eivät ole suositel-
tavia, vaan lomarakennuspaikkojen muutamista pysyvän asutuksen käyttöön tulee tarkastella 
laajemmin ja huomioida mm. vakiintuneet mitoituskäytännöt rannalle sijoittuviin rakennus-
paikkoihin liittyen.  
 
Teknisenä huomiona Satakuntaliitto toteaa, että AO-rakennuspaikkaan on sisällytetty aluetta myös 
naapuritilan puolelta yhteisestä vesialueesta. Tälle ei kuitenkaan ole esitetty kaava-asiakirjoissa 
mitään perustetta. Suunnittelualueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Koska 
kaavamuutoksen alue on vain muutettavan rakennuspaikan kokoinen, jää vanhaan kaavaan vielä 
voimaan viisi lomarakennuspaikkaa mahdollistava RA 5 -korttelimerkintä; tämä ei voi olla 
kaavamuutoksen tarkoituksena.  
 

 
 

SATAKUNTALIITTO 
 
 
 

Päivi Liuska-Kankaanpää   Anne Nummela 
alueiden käytön johtaja   maakuntainsinööri 
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