
 

 

 

 

        
                         

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
     

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.2.2018 

 
ASEMAKAAVA – KESKUSPUISTON ASEMAKAAVA  
 

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), kortteleita 20, 21, 26 ja katualuetta koskeva 
asemakaavan muutos.  

 

1. SUUNNITTELUALUE 
 

SIJAINTI  

Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään ydinkeskustan alueella rajautuen Keskuskatuun, Torikatuun ja 
Jämintiehen.     

ALUEEN KOKO 

Alueen pinta-ala on 2,8190 ha. 

  

 
Sijaintikartta (kaavamuutosalue on rajattu punaisella). 
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 

Kaavamuutosalue on Kankaanpään keskeisintä aluetta.  Nykyisellään alue on keskeiseen 
sijaintiinsa nähden vajaakäyttöinen. Alueella on käytöstä poistuneita rakennuksia ja muita 
huonokuntoisia rakennuksia. Keskeisestä sijainnistaan johtuen alue mahdollistaa merkittäviä 
kehittämismahdollisuuksia.   
 
Kaavan tavoitteena on löytää alueelle Kankaanpään kaupunkia ja kuntalaisia palveleva 
maankäytön kokonaisratkaisu, mikä lisää kaupungin keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä.  
Tavoitteena on kehittää aluetta monipuolisena asumisen, palveluiden ja yleisen virkistyskäytön 
kokonaisuutena.  
 

 
 

3. KAAVOITUSTILANNE 
 

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava Päiväys 30.11.2011 Nimi Satakunnan maakuntakaava  
(Satakunnan maakuntakaava on saanut 
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.) 
 

YLEISKAAVA 

Osayleiskaava Päiväys 7.12.2015 Nimi Kankaanpään keskustan osayleiskaava 
  

ASEMAKAAVA 

Asemakaava Päiväys 

 
29.1.2007 
15.12.2014 
30.1.2017 

Nimi 

 
Asemakaava 5146 
Asemakaava 5178 
Asemakaava 5186 
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Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä 
 
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. Satakunnan 
maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella nuolella. Kaava-alueen läheisyyteen on osoitettu 
palvelukylän merkintä. 
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Ote Keskustan osayleiskaavasta  
 
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 
7.12.2015 ja saanut lainvoiman 20.2.2017. Kaava-alue on osayleiskaavassa merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi.   
 

 
 
 
Ote osayleiskaavasta.    
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Asemakaavat 
 
Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaavat Ak 5146 (29.1.2007), Ak 5178 (15.2.2014) ja 
Ak 5186 (30.1.2017).  
 
Kaava-alueelta löytyvät seuraavat kaavamerkinnät ja määräykset: 
 

   

  

 
 
Asemakaavoissa on osoitettu viisi rakennusta suojelukohteeksi.  Suojelukohteista on purkukielto 
osoitettu 1. Lääkärin talolle/ vanha musiikkiopisto, 2. vanhalle paloasemalle/ musiikkiopiston 
talolle ja 3. Piirivintin rakennukselle.   
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5. OSALLISET 
 

Osallisia ovat: 

Kaavan ensisijaisia osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen omistajat.  
 
Kaavahankkeen keskeisestä sijainnista ja merkittävyydestä johtuen osallisia ovat kaikki kuntalaiset.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Posa, Vatajankosken Sähkö, 
Tekninen keskus ja Sivistyskeskus.  
 

 
 
6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY 
 

Aloitusvaihe 

 Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
asettamisesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä 
(MRL 63 §).  

 
 

Luonnosvaihe 

 Luonnosvaiheessa kaavasta järjestetään kuntalaisille esittely- ja ideointitilaisuus.   
Sidosryhmien kanssa järjestetään ideointi- ja suunnittelupalavereita.   

 

 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa sen MRL 62 §:n ja 
MRA 30 § mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.  

 

 Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan 
Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Kaavaluonnoksesta 
järjestetään avoin esittelytilaisuus kuntalaisille ja sidosryhmille. Lisäksi järjestetään 
tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa (MRL 62 §).  Nähtävilläoloaikana 
osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kirjallisesti tai 
suullisesti. Maanomistajia, rajanaapureita ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse 
hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen. Viranomaisille tarjotaan mahdollisuus 
lausunnon antamiseen. 

 

Kaavaehdotus 

 Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 
laaditaan vastineet. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus.  
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen ja esittää hallitukselle 
ehdotuksen asettamista nähtäville muistutusten tekoa varten.  

 

 Kaupungin hallitus asettaa kaavan nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti ja pyytää kaavasta 
lausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta 
kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. 
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Kaavaehdotuksesta järjestetään avoin esittelytilaisuus kuntalaisille ja sidosryhmille.   
Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa.  Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 

 

 Kaavaehdotuksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
laaditaan vastineet.  Jos saatu palaute edellyttää muutetaan kaavaehdotusta.  Jos kaavaan 
tulee merkittäviä muutoksia, asetetaan kaava uudelleen nähtäville ehdotuksena. Jos 
muutokset eivät ole merkittäviä kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.       

 

Päätösprosessi 

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely jos kaavaan on tehty muutoksia 
ehdotusvaiheen jälkeen.  

 Kaupunginhallitus 

 Kaupunginvaltuusto 

 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen 

 Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus 
kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan 
Hallinto-oikeuteen. 

 

7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä.    
 
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:  

 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Maa-ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 
 

 

 

8. YHTEYSTIEDOT 
 

Kaupunginarkkitehti 
Ilmari Mattila 
Kankaanpään kaupunki 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
PL 36 
38701 KANKAANPÄÄ 
puh. 044 577 2726 
sähköposti 
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi 

Maankäyttöinsinööri 
Janne Tuomisto 
Kankaanpään kaupunki 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
PL 36 
38701 KANKAANPÄÄ 
puh. 044 577 2732 
sähköposti  
janne.tuomisto@kankaanpaa.fi                   
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