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Kokemäen Moision ranta-asemakaava, Kokemäen kaupunki,
Luonnosvaihe
Pienennös kaavaluonnoskartasta on lausunnon liitteenä.
Kaavahanke
Suunnittelualue sijaitsee Kokemäellä, Sääksjärven rannalla, noin 16 kilometriä kaupungin
keskustasta pohjoiseen. Alue koostuu Moisionluodon saaresta sekä Moisionniemestä.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 24,5 ha ja sillä on rantaviivaa noin 2 kilometriä.
Suunnittelualueelle sijoittuvat tilat Kuhasalo 271-412-1-84 ja Kuhasalo I 271-412-1-105 sekä
osa tilasta Moisio 271-412-1-175.
Kaavaselostuksen mukaan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle yksi uusi
erillispientalojen rakennuspaikka (AO) ja kantatilaselvityksen mahdollistama määrä
lomarakennuksen rakennuspaikkoja.
Kaavoitustilanne
Suunnittelualueella ei 13.3.2013 lainvoiman saaneessa Satakunnan maakuntakaavassa
ole aluevarauksia. Maakuntakaavan rantarakentamista koskevan suunnittelumääräyksen
mukaan rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan
ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin
vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan rantaalueen varaaminen rannan suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös
maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden
ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen
kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen
mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti.
Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi.
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Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä rantaasemakaavaa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosistaan Sääksjärvi-Honkiluodon rantaasemakaavaan, joka on laadittu rakennuslain mukaisena rantakaavana, joka on
hyväksytty 21.1.1988 ja vahvistettu 11.4.1988.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto
Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa asemakaavaa. Edelleen maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan
laadittaessa asemakaavaa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin otettava huomioon, mitä yleiskaavan
sisältövaatimuksista säädetään. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa
maakuntakaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan
puuttuessa on tämän hankkeen yhteydessä tarpeen tehdä yleiskaavallista tarkastelua.
Kaavaratkaisu
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaratkaisu ja sen pohjana olevat rantaviivan
muuntokertoimet ja rantaviivan laskeminen sekä mitoitus vaativat vielä lisäperusteluja.
Etenkin uusien rakennuspaikkojen sijoittaminen pienehköön saareen ja saareen
sijoittuvien emätilojen rantaviivan käyttäminen kokonaan rakentamiseen on ratkaisu, joka
ehdottomasti vaatii selvittämistä. Lisäksi saaren rakennuspaikoilla jo olevan
rakentamisen suhde kaavan mahdollistamaan kerrosalaan on syytä esittää.
Rakennuspaikkojen sijoitteluun on mahdollista tarkemmin ottaa kantaa vasta
luontoselvityksen valmistumisen jälkeen. Sijoittelussa on syytä ottaa huomioon, että
alueelle muodostuu riittävästi yhtenäistä vapaata rantaviivaa. AM-alueelle osoitettu
kerrosalamäärä vaikuttaa suurelta tämänhetkiseen kerrosalaan nähden ja sen lisätarve
on syytä perustella. Myös AM-alueella on tarpeen esittää määräykset rakennusten
rantaviivaetäisyyksistä.
Pohjakartta
Pohjakartasta näyttäisi puuttuvan yksi kaavaselostuksessakin mainittu rakennus.
Pohjakartta on syytä tarkistaa ja hyväksyä asianmukaisesti.
Liikenne
Liikenteen osalta ELY-keskus toteaa, että koska maantie ei sisälly kaava-alueeseen, ei
sen ajoneuvoliittymien paikkoja tarvitse esittää kaavakartalla. Kaavan mukaisille
rakennuspaikoille pystytään järjestämään kulku nykyisten liittymien välityksellä.
Liikenteen osalta ei siten ole huomautettavaa.
Luonnonsuojelu
Luontoselvitys on kaavaselostuksen mukaan tarkoitus laatia kevään / kesän 2019
aikana. ELY -keskus ei siten voi vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa luontoarvojen osalta
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Alin rakentamiskorkeus
Ympäristöoppaan YO2014 mukaan alin tulvien kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus
määritellään keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/100)
mukaan. tähän lisätään harkinnanvarainen lisäkorkeus, johon sisältyy:
○ rakennustyypistä aiheutuva lisäkorkeus
○ ilmastonmuutoksesta aiheutuva lisäkorkeus
○ vesistön ominaisuuksista johtuva lisäkorkeus
Sääksjärvellä HW 1/100 on N2000+50,70 ja harkinnanvarainen lisäkorkeus on 0,30 m. Tähän on
lisättävä Ympäristöoppaan YO2014 mukaan avointen ulapoiden rannoilla harkinnanvarainen
aaltoiluvara, joka saadaan aallon pyyhkäisymatkan mukaan. Pyyhkäisymatka Moisionluodon
pohjoispuolella ja erillispientalojen korttelialueella on yli 10 km ja aaltoiluvara 1,0 m. Muissa
kohteissa pyyhkäisymatka on n. 4 km ja aaltoiluvara 0,6 m.
Yleismääräys alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta tulee kirjoittaa esim.
seuraavasti: Moisionluodon pohjoispuolella ja erillispientalojen korttelialueella alin
rakentamiskorkeus on N2000+52,00 m. Muissa rakentamiskohteissa alin
rakentamiskorkeus on N2000+51,60. Korkeudet sijaitsevat rakennusten
perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.

ELY-keskus pyytää toimittamaan kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän laadittavan
luontoselvityksen mahdollista kaavaehdotuksesta annettavaa lausuntoa varten. ELYkeskuksella ei ole toimialaltaan edellä esitetyn lisäksi tässä vaiheessa muuta
lausuttavaa. Tämä lausunto sisältää myös L-vastuualueen lausunnon.
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KOKEMÄEN MOISION RANTA-ASEMAKAAVA
Kaavahanke
Kaava-alue sijaitsee Kokemäellä, Sääksjärven rannalla. Alue koostuu kahdesta aluekokonaisuudesta:
Moisionluodosta, joka on saari sekä Moisionniemestä. Alue sijaitsee noin 16 kilometriä kaupungin
keskustasta pohjoiseen. Suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle yksi uusi
erillispientalojen rakennuspaikka (AO) ja kantatilaselvityksen mahdollistama määrä
lomarakennuksen rakennuspaikkoja (RA).
Ranta-asemakaavan luonnoksessa osoitetaan maatilan talouskeskuksen korttelialue (AM),
erillispientalojen korttelialue (AO-1) ja kuusi yksiasuntoisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA1) ja venevalkama (LV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).

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 hallintooikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.
Kaikki Satakunnan maakuntakaavassa käytetyt merkinnät ja niihin mahdollisesti liittyvät erilaiset
suunnittelu- ja suojelumääräykset ovat ladattavissa pdf-muodossa Satakuntaliiton nettisivuilta
http://www.satakuntaliitto.fi/vahvistetut-ja-lainvoimaiset-asiakirjat.

Vaihde:
(02) 620 4300
Postiosoite:
PL 260, 28101 PORI
www.satakuntaliitto.fi
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Y-tunnus 0830322-5
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Satakunnan maakuntakaavan yleisen rantarakentamista ohjaavan suunnittelumääräyksen mukaan
rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti
sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riittävät
yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen rannan
suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon
kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja
vesihuollon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 lomaasuntoa mitoitusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla
perustellusti suurempi.
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 vesienhoitosuunnitelmien 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 ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.12.2014. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016. Vaihemaakuntakaavassa 1 määritellään tuulivoiman 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.
Vaihde:
(02) 620 4300
Postiosoite:
PL 260, 28101 PORI
www.satakuntaliitto.fi
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Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkinnät ja määräykset ovat ladattavissa verkkosivulta
http://www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2 .

Yleiskaava
Kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Asemakaava
Alueella ei ole ranta-asemakaavaa.

Kannanotot
Koska alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa, maakuntakaava ohjaa rantaasemakaavan suunnittelua. Satakunnan maakuntakaava ohjaa rantarakentamista yleismääräyksellä,
missä annetaan yleispiirteisiä ohjeita mm. rantarakentamisen mitoitusta koskien.
Kokemäen Moision ranta-asemakaavan luonnoksessa Satakuntaliitto kiinnittää huomiota juuri
mitoituksen määrittämiseen. Satakuntaliiton mielestä saaret tulee huomioida mitoituksessa
vakiintuneen käytännön mukaan pinta-alan perusteella eikä laskea niiden rantaviivaa mukaan
mitoitusrantaviivaan. Pinta-alan perusteella suunnittelualueella olevaan Moisionluoto nimiseen
saareen voisi suunnitella yksi tai kaksi lomarakennuspaikkaa, ei neljää. Jatkosuunnittelussa tulee
vielä tarkistaa mitoitusrantaviivan määrittäminen ja käytetyt korjauskertoimet ja perustella
suunniteltavien rakennuspaikkojen, niin lomarakennuspaikkojen kuin pysyvän asumisen (AO) ja
maatilan (AM) lukumäärä ja sijoittuminen.
Kaava-asioikirjoissa mainittu luontoselvitys ei luonnosvaiheen lausuntoa annettaessa ole ollut
saatavilla ja siihen ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Alimman rakennuskorkeuden osalta viitataan
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antamaan lausuntoon.
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