
Diaarinumero VARELY/42/2019

Liite 1 kpl

LAUSUNTO

23.08.2019

VARSINAIS-SUOMEN  ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
Vaihde +358 295 022 500
fax  +358 2230 0009

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 12, 28100 Pori

Varsinais-Suomi

Kokemäen kaupunki
kokemaki@kokemaki.fi
anne.peltonen@kokemaki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 25.06.2019

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3, Kokemäen 
kaupunki, Ehdotusvaihe

Pienennös kaavanmuutosehdotuskartasta on lausunnon liitteenä.

Kaavahanke 

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen rannalla Säpilässä noin 10 kilometriä koilliseen 
Kokemäen keskustasta. Suunnittelualue on rakentamaton, pinta-alaltaan noin 1,4 ha ja se on 
yksityisessä omistuksessa. Kokemäen ympäristölautakunta on päätöksellään 22.5.2018 § 19 
myöntänyt määräaikaisen poikkeamisen asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja muun 
rakennuksen rakentamiseksi alueelle. Laadittavan rantaosayleiskaavan muutoksen 
tavoitteena on osoittaa suunnittelualue kaavassa maatilojen talouskeskusten alueeksi, jolle 
mahdollistetaan Kokemäen ympäristölautakunnan päätöksen 22.5.2018 § 19 mukainen 
rakentaminen.

Kaavoitustilanne

Suunnittelualue kuuluu 13.3.2013 voimaan tulleessa Satakunnan maakuntakaavassa 
matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv-2), jolla merkinnällä osoitetaan merkittävät 
kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. Suunnittelualue 
kuuluu osaksi maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Raitio-Säpilän 
kulttuurimaisema) ja suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 
arvokkaaksi ehdotettuun maisema-alueeseen (Kokemäenjokilaakson viljelymaisemat), 
joka sisältyy 17.5.2019 hyväksyttyyn vaihemaakuntakaavaan 2. Vaihemaakuntakaavan 
2 hyväksymispäätös on lainvoimainen ja kaava on tarkoitus kuuluttaa voimaan 
alkusyksystä 2019.

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kokemäen rantaosayleiskaava, joka 
on tullut voimaan 15.3.2010. Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(MA), jolla ei ole rakennusoikeutta. Lisäksi osa alueesta kuuluu yleiskaavassa 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen. 
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Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa eikä asemakaavaa.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aiemmat kannanotot ja niiden huomioon 
ottaminen

Luonnosvaiheen lausunnossa ELY-keskus on kiinnittänyt huomiota muuttuneeseen 
kiinteistöjaotukseen, yleiskaavan muuttamisen tarpeen perusteluiden tarkentamiseen 
sekä maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. ELY-keskus on todennut, että erityisiä 
perusteluita vaatii yleiskaavassa rakennusoikeutta vailla olevan, maisemallisesti 
arvokkaan peltoalueen osan muuttaminen osaksi huomattavan rakentamisen 
mahdollistavaa, kokonaan uutta maatilojen talouskeskusten aluetta. Edelleen ELY-
keskus on todennut, että kaavahanke sijoittuu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 
arvokkaaksi arvioidulle maisema-alueelle ja tähän liittyen edellyttänyt kaavaselostukseen 
lisättäväksi vaihemaakuntakaavaa 2 koskevat tiedot. Lisäksi ELY-keskus on esittänyt 
luontoselvityksen laadintaa, maisemavaikutusten havainnollistamista, rakennusoikeuden 
määrän ja sijoittelun tarkentamista sekä muita maisema-arvojen huomioon ottamiseksi 
tarpeellisia kaavamääräyksiä. Lopuksi ELY-keskus on nähnyt tarpeelliseksi järjestää 
kaavahankkeesta viranomaisneuvottelun.

Luonnosvaiheen jälkeen kiinteistöjaotus on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta ja 
kaavaselostukseen on jonkin verran täydennetty maisemavaikutuksia ja lisätty 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen tiedot. Muutoin kaavaehdotusta ei 
ole muutettu luonnosvaiheeseen nähden.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

ELY-keskus toteaa, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 17.5.2019, 
siis jo ennen lausunnolla olevan kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Päätös on 
myös lainvoimainen ja kaava on tarkoitus kuuluttaa voimaan alkusyksystä 2019. 
Vaihemaakuntakaava 2 ja sen käsittelytilanne on tarpeen ottaa huomioon 
kaavaselostuksessa ja kaavan jatkokäsittelyssä.  

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaratkaisua tulee perustella tarkemmin 
erityisesti suhteessa arvokkaaseen maisemaan ja lisäksi maisemavaikutuksia on 
tarpeen arvioida kattavammin. Kaavaselostuksessa on todettu, että alue on 
rakentamaton, mutta alueella on kuitenkin rakenteilla rakennuksia. Tämä rakentaminen 
on syytä ottaa huomioon havainnollistettaessa hankkeen maisemavaikutuksia. Lisäksi 
rakentamista arvokkaassa maisemassa on syytä ohjata tarkemmin kaavamääräyksillä 
myös rakentamisen määrän ja sijoittelun suhteen.

Lopuksi ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 
kaavahankkeesta on tarpeen pitää etenkin maisemavaikutuksiin keskittyvä 
viranomaisneuvottelu.

Yksikönpäällikön sijaisena
johtava maankäytön asiantuntija Risto Rauhala

Ylitarkastaja Päivi Valkama 
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Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
Liite Kaavanmuutosehdotus
TIEDOKSI sähköpostilla Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto

VARELY / Juha Manninen ja Katariina Alaspää

 Liite Kaavanmuutosehdotus (pienennös)
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Tämä asiakirja VARELY/42/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/42/2019  har 
godkänts elektroniskt
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