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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Lohikko) korttelin 58 tontteja 6 ja 7  koskeva ase-
makaavan muutos. Muutos koskee tiloja 214-406-3-110 ja 214-406-3-136. 

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Osa korttelista 58. Alue osoitetaan asuinrakennusten korttelialueeksi.    

 
Asemakaavan tunnus:  21400 
Asemakaavan päiväys:      28.8.2018 
Kaava-alueen koko  0,65 ha  
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

    Kankaanpään kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus 
    PL 36, 38701 Kankaanpää, puh. 044 577 2726 

Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta: 28.08.2018 
Vireille tulosta ilmoitettu:   
Kaupunginhallitus:   
Kaupunginvaltuusto:                           

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 

 
Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään ydinkeskustassa Keskuskadun eteläpuolella sen itä-
päässä.  

 
Kaavamuutosalueen sijainti osoitekartalla. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 
Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin tontteja 6 ja 7 koskeva 
asemakaavan muutos. Muutos koskee tiloja 214-406-3-13 ja 214-406-3-136.  
(Koivurinteen asemakaavan muutos) 
  
Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkistaa asemakaavaa siten, että Koivurinteen pal-
velutalon länsipuolelle on mahdollista toteuttaa 8-10 ajoneuvon pysäköintipaikka. 
Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan myös viereisen tontin 9 toteutusmahdollisuuk-
sia.  
 
 

 
 

 
Maanmittauslaitoksen ortokuva. 
 

 

Viistoilmakuva kaava-alueelta. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 
Liite 1   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2   Asemakaavakartta 
Liite 3   Asemakaavamääräykset ja –merkinnät 
Liite 4   Asemakaavan seurantalomakkeet  
  

 
Kansikuva  Ilmari Mattila 
OAS   Ilmari Mattila 
Selostus   Ilmari Mattila  
Kaavakartta  Marjo Lahtinen 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
 

1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011 
2. Kankaanpään Keskustan osayleiskaava (kv hyv. 7.12.2015, lainvoim. 7.4.2016). 

  
2 TIIVISTELMÄ 

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaavamuutosalueen kiinteistön omistajat ovat käyneet neuvotteluja kaupungin kanssa 
voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi.  Kiinteistön omistajat jättivät esityksen 
kaavan muuttamisesta 20.12.2017.  

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan ……. 
  
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaluonnokset ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman 28.8.2018. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos olivat nähtä-
villä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 
 …. välisen ajan.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely  
Kaupunginhallituksen käsittely  
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoi-
mistossa sekä kaupungin Internetsivuilla  …..  välisen ajan. 
 
Hyväksymiskäsittely: kaupunginhallitus ….., kaupunginvaltuusto ….. 
 

2.2 Asemakaava  
 
Asemakaavalla osoitetaan tuetun asumisen yksiköitä mahdollistavan asuinrakennus-
ten korttelialueen korttelin 58 tonteille 6 ja 7.  



      Koivurinne    6  
                                           Asemakaavamuutoksen selostus  
 Kaupunkisuunnittelukeskus   28.8.2018  
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

2.3 Asemakaavan toteutus 
 
Asemakaava toteutuu kiinteistönomistajien toimesta. 

  
3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään keskustan alueella Keskuskadun eteläpuolella 
Välittömästi kirkon länsipuolella. Alueen ympäristö on hyvin tiiviisti rakennettu. Kaava-
alue sijoittuu osittain melko voimakkaasti etelään laskevaan rinteeseen.   
 

 
Kaava-alue sijoittuu keskusta-alueelle 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakentunutta ympäristöä, eikä alueella ole luonnon-
tilaista aluetta. Maaperältään alue on hiekkaharjua.  Kaava-alueella ei ole huomioitavia 
luontoarvoja. 
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Tontin 7 jyrkkää rinnettä 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alueen itäosassa tontilla 6 on 1966 rakentunut Koivurinteen palvelutalo. Raken-
nus on kooltaan 2377 k-m2. Rakennus on hyväkuntoinen ja hoivakäytössä. Kaava-
alueen länsiosassa tontilla 6 on noin 1930 rakentunut rapattu2-kerroksinen asuinkiin-
teistö. Rakennukset eivät ole olleet mukana keskustan rakennusinventoinneissa, eikä 
alueelle kohdistu suojelumääräyksiä.   Alueelle sijoittuvilla rakennuksilla ei ole merkit-
täviä taajamakuvallisia arvoja Kankaanpään keskustan kaupunkikuva kannalta.  Koivu-
rinne edustaa 60-luvun palvelurakentamista ja on lajissaan varsin onnistunut koko-
naisuus.  Rakennuksella on näin ollen rakennushistoriallista merkitystä. Kohde ei ole 
kuitenkaan niin merkittävä, että se edellyttäisi suojelua.  Tontille 7 1930 rakentunut 
asuinrakennus sijoittuu rinteeseen ja sijaitsee osittain maanpinnan alapuolella.  Ra-
kennus poikkeaa selkeästi ulkoasultaan ja materiaaleiltaan Kankaanpään muusta ra-
kentamisesta. Rakennus on ulkoasultaan varsin alkuperäisessä kunnossa.  Rakennus on 
kostunut rakenteiltaan maata vasten olevilta osiltaan.  Rakennus edellyttäisi kohtuulli-
sen isoja korjauksia säilyäkseen.  Rakennuksella on selkeästi rakennushistoriallisia ar-
voja.  Vanha rakennus inventoidaan kaavoituksen yhteydessä.  
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Näkymä keskuskadulta Koivurinteen suuntaan.  

 
Näkymä Koivurinteen itäpäästä 
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Näkymä Koivurinteen sisäpihasta 

 
Rinne-tilan rakennus. Näkymä Keskuskadun reunasta Vihonrinteen kadun suuntaan.   
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Näkymä Vilhonrinteen kadulta Keskuskadun suuntaan 

 
Näkymä tontin 7 sisäpihasta vanhan rakennuksen suuntaan.   

. 
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Näkymät Keskuskadulta kaava-alueen suuntaan.  
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Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu keskustaan, missä on runsaasti väestöä.  
 
Palvelut 
Kaava-alue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä keskustan palveluista.  
 
Työpaikat 
Keskusta-alueella ja sen lähiympäristössä on runsaasti työpaikkoja.   
   
Virkistys 
Kaava-alue sijaitsee Keskustan virkistyspalvelujen läheisyydessä. 
 
Liikenne 
Alueella sijaitsee toimiva katuverkosto.  
 
Tekninen huolto 
Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalueen länsipuolella on Pohjanmaantie, minkä aiheuttama melu ei vuon-
na 2011 tehdyn selvityksen perusteella ylittänyt ohjearvoja. Vuoden 2030 Ennusteti-
lanteen mukaan melu ylittäisi kaava-alueella annetut ohjearot.  Keskuskadulla on myös 
merkittävästi liikennettä, joka aiheuttaa meluhaittaa.  Asuin-, potilas- ja majoitushuo-
neissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB ja yöoh-
jearvon (klo 22-7) 30 dB. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole muinaismuistoja tai yleiskaavassa suojeltuja rakennuksia tai alueita.  
 

3.1.4 Maanomistus 
 
Kaava-alueen kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu 30.11.2011. Sa-
takunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty keltaisella pisteellä. 
Alue sijoittuu keskustoimintojen alueelle(C). Alueelle sijoittuu myös kaupunkikehittä-
misen kohdevyöhykemerkintä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhyke (mv-1).  
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hy-
väksynyt 7.12.2015 ja saanut lainvoiman 20.2.2017. Kaava-alue on osayleiskaavassa 
merkitty keskustoimintojen alueeksi. Alue on osoitettu Melualueeksi.  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 16, joka on hyväksytty 30.4.1976. Asemakaava-
alue on osoitettu Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten ja rivitalojen ja mui-
den kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi.  
 

 
 

         Voimassa olevat kaavamääräykset: 
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Tonttijako ja rekisteri 
 
Alueella ei ole tonttijakoa. 

 
Kiinteistö 214-406-3-136 (Kansakoulu) on rekisteröity 25.11.1937 
Kiinteistä  214-406-3-110 (Rinne) on rekisteröity 4.11.1933 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 6.8.2018.  

 
 

 
 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
   
Koivurinteen palvelutalossa ei ole nykyisellään riittävästi pysäköintipaikkoja.  Pysäköin-
tipaikkoja ei ole voitu toteuttaa, sillä osa Koivurinteen omistamasta kiinteistöstä on 
kaavassa osoitettu viereiseen rivitalotonttiin (tontti 7).  Viereisen rivitalotontin osittain 
omistama henkilö ja Koivurinteen palvelutalo esittävät asemakaavassa osoitetun tont-
tirajauksen muuttamista siten, että Koiurinteen palvelutalon länsipäähän olisi mahdol-
lista toteuttaa henkilökunnan parkkialue. Samalla on esitetty että kaavoituksen yhtey-
dessä arvioidaan tontin 7 toteutusmahdollisuuksia.  
 
 
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan 30.1.2018. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat kaava-alueen kiinteistön omistaja sekä naapurikiinteistö-
jen omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Satakunnan 
pelastuslaitos, Tekninen keskus ja Rakennusvalvonta. 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa sekä kaupungin kotisi-
vuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti. 

 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos 
olivat nähtävillä ……….. välisen ajan, jolloin osalliset ovat voineet esittää mielipiteensä 
suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kirjeitse rajanaapureita, viran-
omaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään 
Seudussa ……… ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.   
 
Kaavaluonnoksesta saatiin ….. lausuntoa. Lausuntojen perusteella  
 
Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä ……… välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotet-
tiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ……….. ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. 
Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Kaavaehdo-
tuksesta tiedotettiin viranomais- ja yhteistyötahoja. 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisen kaavan tonttijakoa siten, et-
tä Koivurinteen hoivakodille on mahdollista toteuttaa pysäköintialue. Kaavan tavoit-
teena on myös arvioida tontin 7 käyttö- ja toteutusmahdollisuuksia.  
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavasta on laadittu kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehtoiset ratkaisut koskevat tontille 7 
esitettyjä ratkaisuja.  
 
 
 
 
 
 
 



      Koivurinne    19  
                                           Asemakaavamuutoksen selostus  
 Kaupunkisuunnittelukeskus   28.8.2018  
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kaavamuutoksella osoitetaan korttelin 58 tontit 8 ja 9 asuntorakentamiseen. Tontin 8 
toiminta ja rakennusoikeus säilyvät ennallaan. Tontin 9 osalta on kaavan luonnosvai-
heessa esitetty kolme erilaista toteutusvaihtoehtoa.    
 
 

 
Ortoilmakuva kaava-alueesta ja sen lähiympäristöstä. 

 
Koivurinteen palvelutalon osalta ei kaavoituksen yhteydessä ole nähty huomioitavia 
kehittämistarpeita lukuunottamatta nyt kaavassa esitettyä tontin laajennusta, johon 
on osoitettu varaus pysäköintialueelle.  Tontin 9 osalta on arvioitu erilaisia toteutus-
mahdollisuuksia.  Rinteeseen sijoittuva tontti (9) on rakentamisen kannalta haastava, 
sillä tontin sisäinen korkeusero on 6 metriä. Katselmusten ja laadittujen luonnostel-
mien perusteella on päädytty arvioon, jossa tontille on selkeästi kolme erilaista toteu-
tusmahdollisuutta.  Vaihtoehto 1. Tontilla oleva vanha 1930 rakentunut asuinrakennus 
kunnostetaan asuinkäyttöön ja tontin eteläpäähän on mahdollista toteuttaa toinen 
pientalo. Vaihtoehto 2. Tontilla oleva rakennus puretaan ja keskuskadun varteen ra-
kennetaan 1 tai 2 kerroksien rivitalo, jonka parkkipaikat sijaitsevat alhaalla, tontin län-
sireunassa.  Vaihtoehto 3. Tontilla oleva rakennus puretaan ja Keskuskadun/ Vilhonrin-
teen kulmaan rakennetaan Keskuskadun puolelta 3-kerroksinen kerrostalo. Pysäköinti 
sijoittuisi tontin länsireunalle.      
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5.1.1 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 6426 m2. 
Tontin 8 pinta-ala on 5212m2 ja rakennusoikeus 3200 k-m2.  
 
Tontin 9 pinta-ala on 1214m2.  Tontin 9 rakennusoikeus vaihtelee esitetyn ratkaisun 
makuaan. Vaihtoehto 1. 560k-m2, vaihtoehto 2 700 k-m2 ja Vaihtoehto 3 1200k-m2.   
 

 

 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Korttelissa tapahtuva rakentaminen on ohjattu Keskuskadun läheisyyteen, millä vah-
vistetaan kaupunkimaisen selkeän katutilan syntymistä.  Rakennusten julkisivujen ja 
kattojen koskevilla materiaaleja ja väritystä koskevilla määräyksillä sovitetaan alueen 
rakennuskanta lähiympäristön rakennuksiin.  
 
 

 
 

5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavamuutoksessa korttelin tontit 8 ja 9 osoitetaan asuntorakentamiseen.  
 
Tontin 8 osalta kaavamerkintä on sama kaikissa luonnosvaiheen vaihtoehdoissa.  
A-1 Asuinrakennusten korttelialue. 
 

Korttelialueelle saa sijoittaa tuetun asumisen yksiköitä. Kerrosalasta saa käyt-
tää enintään 15 % sosiaalipalveluita varten. Rakennukset tulee sijoittaa kadun 
suuntaisesti tai 90 asteen kulmaan. Pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla 
punatiili tai valkoinen materiaali ja katteen väri tumman harmaa.  

 
Tontin 6 osalta on rakennusoikeutta käytetty tällä hetkellä 2427 k-m2, joten alkuperäi-
sessä kaavassa osoitettu 3200 k-m2 rakennusoikeus on riittävä palvelutalon tarpeisiin.  
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Tontin 9 osalta on kaavaluonnosvaiheessa esitetty kolme erilaista toteutusvaihtoeh-
toa. 
 
Vaihtoehdossa 1 tontti on osoitettu merkinnällä AO-30 erillispientalojen korttelialu-
eeksi.  
 

Rakennukset tulee sijoittaa kadun suuntaisesti tai 90 asteen kulmaan. Julkisi-
vumateriaalin tulee olla vaalea rappaus ja katteen väri tumman harmaa. Ra-
kennusten tulee olla harjakattoisia. Autopaikkoja on rakennettava 2 ap / 
asunto. 
 

Vaihtoedon ajatuksena nykyinen vanha asuinrakennus säilytetään ja tontille on mah-
dollista sijoittaa toinen vastaavan kokoinen pientalo. Vaihtoehdolla mahdollistetaan 
vanhan asuinrakennuksen säilyttäminen ja luodaan edellytyksiä kaupunkimaiselle 
pientaloasumiselle.  
 

 
Mallinnus erillistalot ratkaisusta (1)  
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Vaihtoehdossa 2 tontti on osoitettu merkinnällä AR-16 Rivitalojen ja muiden kytketty-
jen asuinrakennusten korttelialueeksi.  
 

Rakennukset tulee sijoittaa kadun suuntaisesti tai 90 asteen kulmaan. Pääasi-
allinen julkisivumateriaali tulee olla punatiili tai valkoinen materiaali ja kat-
teen väri tumman harmaa. Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / asunto.  

 
Vaihtoehto on pitkälti aiemmin voimassa olleen kaavan mukainen.  Asuinrakennus 
edellytetään rakennettavaksi Keskuskadun suuntaisesti ja sen läheisyyteen. Pysäköinti 
on osoitettu alemmas tontin länsireunaan.  Vaihtoehto mahdollistaa Koivurinteen pal-
veluihin tukeutuvan tuetun asumisen/ vanhusten asumisen toteuttamisen. Tuetun 
asumisen kannalta ongelma on huomattavasti alempana olevat pysäköintitilat. Tässä 
vaihtoehdossa jäävät pihatilat hyvin pieniksi ja asuntopihojen toteutus länsipuolelle on 
hyvin hankalaa.  Ratkaisu mahdollistaa noin 5 asunnon toteutuksen.   
 

 
Mallinnus rivitaloratkaisusta (2)  
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Vaihtoehdossa 3 tontti on osoitettu merkinnällä AK-13 Kerrostalojen korttelialueeksi. 
 

Rakennukset tulee sijoittaa kadun suuntaisesti tai 90 asteen kulmaan. Pääasi-
allinen julkisivumateriaali tulee olla punatiili tai valkoinen materiaali ja kat-
teen väri tumman harmaa. Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / asunto.  

 
Vaihtoehdon tavoitteena on olut löytää maankäytöllisesti tehokas ratkaisu, joka tukisi 
tontin hyödyntämistä Koivurinteen palveluihin tukeutuvana tuetun asumisen/ vanhus-
ten asumisen kohteena. Keskuskadun puolelta rakennus olisi maksimissaan 3-
kerroksinen ja takapihan puolelta 4-kerroksinen.  Rakennusratkaisu edellyttää hissin 
toteuttamista, mikä helpottaa tontilla liikkumista.  Ratkaisu mahdollistaa myös oleske-
lupihan toteutuksen Koivurinteen puoleiselle tontin osalle.    Ratkaisu mahdollistaa 
noin 15 asunnon toteutuksen.   
 

 
Mallinnus kerrostaloratkaisusta (3) 
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5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Tontin 6 osalta kaa-
va-alueen rakentaminen on jo toteutunut.  Tontin 7 osalta on erilaisia toteutusvaihto-
ehtoja, jotka kaikki soveltuvat ympäristöön.    
 

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 
Kaavamuutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonympäristöä. 
Kaavalla ei ole vaikutusta luonnonympäristöön.  
 

5.4.3 Vaikutukset taajamakuvaan 
 
Kaavalla ohjataan rakennusten sijoittelua ja materiaaleja taajamakuvaan soveltuviksi. 
Kaavalle ei ole merkittäviä vaikutuksia taajamakuvaan.   
 

5.4.4 Toiminnalliset vaikutukset 
 
Kaavamuutos mahdollistaa koivurinteen palvelukodin toiminnan kehittämisen ja nyt 
käyttämättömän tontin 7 rakentumisen. Kaava mahdollistaa keskustaan liittyvien toi-
mintojen kehittymisen.  
 

5.4.5. Liikenteelliset vaikutukset 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikennemääriin. Alueella on toimiva katuverkosto. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Kaavan toteutuksesta vastaa kaavoituksen jälkeen kiinteistöjen omistajat.  
 
 

Kankaanpäässä 28.8.2018 
 
 

 
 
Ilmari Mattila, Kaupunginarkkitehti 
Kankaanpään kaupunki    
PL 36, 38701 Kankaanpää    
044 577 2726 
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi 
 
 
 

 

mailto:ilmari.mattila@kankaanpaa.fi


 
 
 



Kaavakartta / VAIHTOEHTO 1 Liite 1a



 
 
 







Kaavakartta / VAIHTOEHTO 2 Liite 2b



 
 
 





2



Kaavakartta / VAIHTOEHTO 3 Liite 3b



 
 
 






	1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
	1.1 Tunnistetiedot
	1.2 Kaava-alueen sijainti
	1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
	1.4 Selostuksen sisällysluettelo
	1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
	1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

	2 TIIVISTELMÄ
	2.1 Kaavaprosessin vaiheet
	2.2 Asemakaava
	2.3 Asemakaavan toteutus

	3 LÄHTÖKOHDAT
	3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
	3.1.1 Alueen yleiskuvaus
	3.1.2 Luonnonympäristö
	3.1.3 Rakennettu ympäristö
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

	3.1.4 Maanomistus

	3.2 Suunnittelutilanne
	3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset


	4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
	4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
	4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
	4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
	4.3.1 Osalliset
	4.3.2 Vireilletulo
	4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

	4.4 Asemakaavan tavoitteet
	4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

	5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
	5.1 Kaavan rakenne
	5.1.1 Mitoitus

	5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
	5.3 Aluevaraukset
	5.3.1 Korttelialueet

	5.4 Kaavan vaikutukset
	5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
	5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
	5.4.3 Vaikutukset taajamakuvaan
	5.4.4 Toiminnalliset vaikutukset
	5.4.5. Liikenteelliset vaikutukset


	6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS



