
 

 

 

 

        
                        AK 5203 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
     

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.8.2018 

 
ASEMAKAAVA – KOIVURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  
 

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), korttelin 58 tontteja 6 ja 7 koskeva 
asemakaavan muutos (Koivurinteen asemakaavan muutos). Asemakaava koskee tiloja 214-406-3-
110 ja 214-406-3-136. 

 

1. SUUNNITTELUALUE 
 

SIJAINTI  

Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään ydinkeskustassa Keskuskadun eteläpuolella sen itäpäässä.     

ALUEEN KOKO 

Alueen pinta-ala on 0,6500 ha. 

  
                     

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

Koivurinteen palvelutalossa ei ole nykyisellään riittävästi pysäköintipaikkoja.  Pysäköintipaikkoja 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 tonttirajauksen muuttamista siten, 
että Koiurinteen palvelutalon länsipäähän olisi mahdollista toteuttaa henkilökunnan parkkialue. 
Samalla on esitetty että kaavoituksen yhteydessä arvioidaan tontin 7 erilaisia 
toteutusmahdollisuuksia.  Kaavamuutos on todettu tarpeelliseksi ja mahdolliseksi toteuttaa.  
 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Koivurinteen palvelutalon parkkialueen toteuttaminen ja 
löytää tontille kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti hyvä toteuttamisvaihtoehto.  

 
 

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 

 
 Nimi 

 
Asemakaava  
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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 merkitty keltaisella pisteellä. Alue sijoittuu keskustoimintojen 
alueelle(C). Alueelle sijoittuu myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykemerkintä (kk) ja matkailun 
kehittämisvyöhyke (mv-1).  
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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 
keskustoimintojen alueeksi. Alue on osoitettu Melualueeksi.  
 

 
Ote osayleiskaavasta.    
 

 
 

         
 
 
 
 



6 

 

Asemakaava 
 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 16, joka on hyväksytty 30.4.1976. Asemakaava-alue on 
osoitettu Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
rakennusten korttelialueeksi. 

 
 
Voimassa olevat kaavamääräykset: 
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5. OSALLISET 
 

Osallisia ovat: 

Kaavahankkeen ensisijaisia osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen ja naapurikiinteistöjen 
omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Tekninen keskus, Satakunnan Museo, Pelastuslaitos 
ja Rakennusvalvonta. 
 

 
 

6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY 
 

Aloitusvaihe 

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

Luonnosvaihe 

Kaavaluonnos valmistellaan samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Luon-
nos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja siitä tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään 
Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Maanomistajia, rajanaapureita ja yhteistyötahoja 
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenette-
lystä.  
 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon 
antamiseen. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipi-
teensä kirjallisesti tai suullisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten 
kanssa (MRL 62 §).  
 
Kuulemisten pohjalta laaditaan lopullinen asemakaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn. 
 

Päätösprosessi 

 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunginhallitus  

 Asemakaavaehdotus nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti mahdollisten muistutusten tekoa var-
ten vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa ja 
kaupungin kotisivuilla Internetissä. 

 Tarvittaessa kaupunkisuunnittelulautakunnan uusi käsittely 

 Kaupunginhallitus 

 Kaupunginvaltuusto 

 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen 
Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hy-
väksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
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7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset 
alueeseen kokonaisuuden kannalta.  
 
Asemakaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioitavat vaikutukset:  

 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon  

 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 

 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutukset 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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