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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan muu-
tos. Muutos koskee tiloja 214-406-3-1009 ja 214-406-3-820. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Korttelit 40 ja 41 sekä lähivirkistysaluetta ja katualuetta. 

 

Asemakaavan tunnus:  214005188 
Asemakaavan päiväys:      13.12.2016 
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

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

Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi  
 

Ympäristölautakunta:  25.10.2016, 13.12.2016 
Vireille tulosta ilmoitettu:  3.11.2016 
Kaupunginhallitus:               23.01.2017  
Kaupunginvaltuusto:                       30.01.2017  

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään keskustassa Kangasmoisionkadun itäosassa ja sen 
pohjoispuolella.  Alue rajautuu pohjoispuolelta liikuntakeskuksen urheilualueisiin.  
 

 
Kuva 1 Kaavamuutosalue osoitekartalla. Kaavamuutosalue on rajattu punaisella. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaa-
van muutos. Muutos koskee tiloja 214-406-3-1009 ja 214-406-3-820. 
 
Kangasmoisionkadun seniorikortteli 
 
Yksityinen taho on ollut kiinnostunut hoivayksikön perustamisesta Kankaanpään alu-
eelle. Hoivayksikön paikaksi on valikoitunut Kangasmoisionkadun itäosassa sijaitseva 
alue. Koska kaava-alueella on tilaa hoivakodin lisäksi myös muulle rakentamiselle, niin 
nähtiin järkeväksi tutkia mahdollisuuksia hoivayksikköön tukeutuvan asumisen osoit-
tamiseksi kaava-alueelle. 
 
Kaavan tavoitteena on osoittaa korttelin alueelle uusina toimintoina hoivayksikkö sekä 
rivitalotyyppistä asumista, joka tukeutuu hoivayksikön palveluihin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Kuva 2 Viistoilmakuva kaava-alueelta (Röni-Kuva Oy 2016). Kaava-alue on 

rajattu punaisella. 
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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 
Liite 5    Havainnekuva 

 
Kansikuva  Maanmittauslaitos ortoilmakuva 10/2016 

(http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501) 

OAS   Ilmari Mattila 
Selostus  Katri Kuusisto 
Kaavakartta  Katri Kuusisto 

 

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, lainvoima 7.4.2016). 

  
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Yksityinen taho on ollut kiinnostunut hoivakodin perustamisesta Kankaanpäähän. Vir-
kamiesten ja PoSa:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ei nähty estettä yksityi-
sen hoivakodin perustamiselle. Asemakaavamuutoksen laadinta aloitettiin kaupungin-
johtajan esityksestä. 
 
Ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laatimisen ko-
kouksessaan 25.10.2016. 
 
Ympäristölautakunnan käsittely 25.10.2016. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 
Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 3.11.-
2.12.2016 välisen ajan.  
 
Ympäristölautakunnan käsittely 13.12.2016. 
Kaupunginhallituksen käsittely 19.12.2016. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoi-
mistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 22.12.2016 – 20.1.2017 välisen ajan. 
 
Hyväksymiskäsittely: Kaupunginhallitus 23.1.2016, Kaupunginvaltuusto 30.1.2017. 
 
 
 
 

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501
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2.2 Asemakaava  
 

Hoivayksikön paikaksi on valikoitunut Kangasmoisionkadun itäosassa sijaitseva alue, 
joka on voimassa olevassa kaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. 
Kaava-alueen länsiosaan sijoittuu kaksi päiväkotia. Kaava-alueen eteläpuolella on laaja 
pientaloalue, jolla sijaitsee omakotitaloja ja rivitaloja.  Koska kaava-alueella on tilaa 
hoivakodin lisäksi myös muulle rakentamiselle, niin nähtiin järkeväksi tutkia mahdolli-
suuksia hoivayksikköön tukeutuvan asumisen osoittamiseksi kaava-alueelle.  
 
Kaavan tavoitteena on osoittaa hoivayksikkö sekä rivitalotyyppistä asumista, joka tu-
keutuu hoivayksikön palveluihin, ns. seniorikortteli. Seniorikorttelin keskiosaan muo-
dostuu yhteinen piha-alue ja sen keskiosaan on osoitettu yhteiskäyttöinen oleskelu-
alue. Alueelle voidaan rakentaa toimintaa palvelevia rakennuksia. Kaava-alueen länsi-
osassa korttelissa 40 sijaitsee kaksi päiväkotia, jotka osoitetaan yleisten rakennusten 
korttelialueen sijaan julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi. 
 

2.3 Asemakaavan toteutus 
 

Asemakaavamuutoksella varaudutaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin vanhusten 
palveluasumisen osalta. Hoivayksikön palveluihin tukeutuva rivitalotyyppinen asumi-
nen tarjoaa monipuolisempaa asuntotarjontaa. Koska yksityinen taho on ollut kiinnos-
tunut hoivayksikön toteuttamisesta, lienee se toteutuvan kaavan valmistuttua. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään keskustassa Kangasmoisionkadun itäpäässä ja 
sen pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoispuolella sijaitsevaan kansanpuistoon, jolla si-
jaitsee urheilualueita. Kaavan itäpuolella sijaitsee vesitorni. Kaava-alue rajautuu Kan-
gasmoisionkatuun, jonka eteläpuolella sijaitsee rivitaloasutusta.  
 
Kaava-alueen länsiosassa sijaitsee kaksi päiväkotiyksikköä sekä saattoliikennettä var-
ten toteutettu Petäjäisentie, joka osoitetaan kaavamuutoksen yhteydessä Vainionka-
duksi. Seniorikortteli osoitetaan kaavan itäosaan, joka on tällä hetkellä metsäaluetta. 
Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on yleisten rakennusten kortteli-
aluetta. 
 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaavamuutos sijoittuu kansanpuiston eteläpuolelle. Puistoalue on mäntyvaltaista met-
sää, jossa sijaitsee urheilualueita. Kaava-alue muodostuu kahdesta päiväkodista piha-
alueineen sekä sekametsästä, jonka valtapuuna on mänty. Alueen maasto laskee luo-
teen suuntaan. Maastonmuodoiltaan kaava-alue on tasaista, korkeuseroa kaakko - 
luode akselilla on noin puoli metriä. Alueen itäpuolella, vesitornin alueella, maasto 
nousee noin viisi metriä muuta ympäristöä korkeammalle. 
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Kuva 3 Seniorikorttelin lounaisosaa. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueella, sen länsiosassa, sijaitsee kaksi päiväkotiyksikköä Petäjäinen 1 ja Petä-
jäinen 2. Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee vesitorni ja länsipuolella koulukeskus ja kir-
jasto. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee laaja pientaloalue, jonka Kangasmoisionka-
dun puoleiselle osalle sijoittuu rivitaloasutusta. 
 

 
Kuva 4 Petäjäisen päiväkodit (kaavan länsiosaa). 
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Kuva 5 Rivitalot kaava-alueen eteläpuolella. 

  

 
Kuva 6 Kuva kaava-alueen lounaisosasta idän suuntaan. 

 
Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu Kankaanpään kaupungin ydinkeskustaan Kangasmoisionka-
dun varrelle. Alueella sijaitsee erillispientalo- ja rivitaloasumista. Alueella sijaitsee kou-
lukeskus ja kaksi päiväkotia. 
 
Palvelut 
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä. Kirjasto sijaitse noin 
400 metrin etäisyydellä ja urheilukeskus/uimahalli noin 600 metrin etäisyydellä. 
 
Työpaikat 
Kaava-alueen länsipuolella sijaitsee koulukeskus ja kirjasto. Kaava-alueella sijaitsee 
kaksi päiväkotia.  Alueelle rakentuva vanhusten hoivayksikkö työllistänee joitain kym-
meniä henkilöitä. 
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Virkistys 
Kaavamuutosalue rajautuu pohjoispuolella sijaitsevaan kansanpuistoon jolla sijaitsee 
laajalti urheilualueita sekä kattava pururataverkosto. 
 
Seniorikorttelin keskiosaan on kaavassa osoitettu yhteiskäyttöalue, joka palvelee kaik-
kia korttelin 41 asukkaita. Alueelle on mahdollisuus muodostaa toiminnallinen pihapii-
ri, oleskelualueita sekä yhteiskäyttötiloja esimerkiksi ohjattua päivätoimintaa varten. 
 

 
Kuva 7 Kaava-alueen luoteispuolella sijaitsee urheilukeskus. 

Liikenne 
Alue sijoittuu Kangasmoisionkadun varrelle, joka yhdistyy Kuninkaanlähteenkadulle, 
joka on yksi keskusta-alueen pääkaduista. Kangasmoisionkadun ja Kuninkaanlähteen-
kadun risteyksen alueelle on suunnitteilla kiertoliittymä, joka parantaa alueella liiken-
nöintiä. 
 
Tekninen huolto 
Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee vesitorni sekä kaupungin teknistä verkostoa. Toi-
minnot sijoittuvat lähivirkistysalueelle.  
 
Seniorikortteli kytketään alueelliseen tekniseen verkostoon. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalue on osa yleisten palvelujen kokonaisuutta, jonka jatkoksi vanhuspal-
velut sijoittuvat luontevasti.  
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole huomioitavia kohteita. 
 

3.1.4 Maanomistus 

 
Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa. 



      214005188     10 
      Asemakaavamuutoksen selostus  

 Ympäristökeskus     13.12.2016 
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

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. 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä. Kaava-alueen sijainti on rajattu keltaisella. Alue sijoittuu 
taajamatoimintojen alueelle, kaupungin kehittämisen ja matkailun kehittämisen 
vyöhykkeille sekä kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja kohteet -erilliskuvan 
alueelle. Suunnittelualueelle ei sijoitu erityisiä kulttuuriympäristöarvoja. 
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      214005188     12 
      Asemakaavamuutoksen selostus  

 Ympäristökeskus     13.12.2016 
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Yleiskaava 
Keskustan osayleiskaava on valtuuston 7.12.2015 hyväksymä ja lainvoimainen 
7.4.2016. Kaava-alue on osayleiskaavassa merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueeksi (PY). 
 

 

 
 
Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 11, joka on hyväksytty 28.5.1974. Alue on 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO1) sekä yleisten 
rakennusten korttelialuetta (Y1).  
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Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

YO1 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
  
Korttelialueelle saa sijoittaa rakennusoikeuteen sisältyvänä asuntoja rakennuksen hoi-
don vaatimaa henkilökuntaa varten. 
 
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, välituntipiha-alueiksi tai 
muuten leikki- ja oleskelualueiksi, on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisina huoli-
tellussa kunnossa. 
  
Korttelialueella on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti:  
1. asunnot: yksi autopaikka asuntoa kohti. 
2. oppilaitos: yksi autopaikka yhtä aikaa paikalla olevaa 2 toimihenkilöä kohti sekä yksi 
autopaikka 18 vuotta täyttänyttä 4 opiskelijaa kohti. 
3. kirjasto: yksi autopaikka 1,5 toimihenkilöä kohti sekä lisäksi kirjaston käyttäjien osal-
ta tarvetta vastaava määrä rakennuslautakunnan antamien ohjeiden mukaan. 
 
Y1 Yleisten rakennusten korttelialue 
 

Korttelialueelle saa sijoittaa rakennusoikeuteen sisältyvänä asuntoja rakennuksen hoi-
don vaatimaa henkilökuntaa varten. 
 
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen tai leikki- ja oleskelupai-
koiksi on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisina huolitellussa kunnossa. 
  
Korttelialueella on varattava autopaikkoja vähintään seuraavasti:  
1. asunnot: yksi autopaikka asuntoa kohti. 
2. muut tilat: käyttötarkoitusta vastaava määrä rakennuslautakunnan antamien ohjei-
den mukaan. 

 
  

Tonttijako ja rekisteri 
 
Alueella on erillinen korttelia 40 koskeva sitova tonttijako, joka on hyväksytty 
26.8.1974. Kaavamuutoksen myötä alueelle laaditaan uusi erillinen sitova tonttijako. 

 
Kiinteistö  214-406-3-1009 on rekisteröity  28.12.1988 

214-406-3-820     29.3.1974 
 

 
Pohjakartta 
 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 17.10.2016. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavamuutoksella varaudutaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin vanhusten 
palveluasumisen osalta.   
 
Yksityinen taho on ollut kiinnostunut hoivayksikön perustamisesta Kankaanpään alu-
eelle ja sen toteuttaminen on nähty mahdollisena. Hoivayksikön paikaksi on valikoitu-
nut Kangasmoisionkadun itäosassa sijaitseva alue, joka on voimassa olevassa kaavassa 
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaava-alueen länsiosaan sijoittuu kaksi 
päiväkotia. Kaava-alueen eteläpuolella on laaja pientaloalue, jolla sijaitsee omakotita-
loja ja rivitaloja.  Koska kaava-alueella on tilaa hoivakodin lisäksi myös muulle raken-
tamiselle, niin nähtiin järkeväksi tutkia mahdollisuuksia hoivayksikköön tukeutuvan 
asumisen osoittamiseksi kaava-alueelle.  
   
Kaavan tavoitteena on osoittaa korttelin alueelle uusina toimintoina hoivayksikön sekä 
rivitalotyyppistä asumista, joka tukeutuu hoivayksikön palveluihin. Hoivayksikön palve-
luihin tukeutuva rivitalotyyppinen asuminen tarjoaa monipuolisempaa asuntotarjon-
taa.  
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Yksityinen taho on ollut kiinnostunut hoivakodin perustamisesta Kankaanpäähän. Vir-
kamiesten ja PoSa:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ei nähty estettä yksityi-
sen hoivakodin perustamiselle. Asemakaavamuutoksen laadinta aloitettiin kaupungin-
johtajan esityksestä. 
 
Ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laatimisen ko-
kouksessaan 25.10.2016. 
 
Kaavaluonnos on esitelty Ympäristölautakunnalle  25.10.2016 
Kaavaehdotus on esitelty Ympäristölautakunnalle  13.12.2016 
         Kaupunginhallitus           19.12.2016 

 
Kaupunginhallituksen käsittely 23.01.2017, Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen omistaja sekä naapurikiinteis-
töjen omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakunnan pelastuslaitos, Poh-
jois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa), Tekninen keskus, Sivis-
tyskeskus ja Rakennusvalvonta. 
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4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 3.11.2016 sekä kau-
pungin kotisivuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos 
olivat nähtävillä 3.11.-2.12.2016 välisen ajan, jolloin osalliset ovat voineet esittää mie-
lipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kirjeitse maanomista-
jaa, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulu-
tuksella Kankaanpään Seudussa 3.11.2016 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.   
 
Luonnosvaiheessa pidettiin kaavan esittelytilaisuus kuntalaisille 8.11.2016. Kaavan 
ideaa pidettiin hyvänä. Tilaisuudessa ei tullut huomautuksia. 

 

Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 22.12.2016 – 20.1.2017 välisen ajan. Nähtä-
villäolosta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 22.12.2016 ja kaupungin 
kotisivuilla Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen 
muistutus. Kaavaehdotuksesta tiedotettiin viranomais- ja yhteistyötahoja. Kaavaehdo-
tuksesta ei tullut lausuntoja eikä muistutuksia. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Kaavan tavoitteena on osoittaa kortteli hoivayksikköä sekä rivitalotyyppistä asumista 
varten, joka tukeutuu hoivayksikön palveluihin. 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaavan luonnosteluvaiheessa pidet-
tiin suunnitteluneuvottelu yhdessä teknisen keskuksen kanssa.  
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaavamuutoksella muodostuu korttelit 40 ja 41 sekä lähivirkistysaluetta ja katualuetta.   
Kortteliin 40 saa sijoittaa julkisia lähipalveluja. Korttelissa sijaitsee jo päiväkotitoimin-
taa. Kortteliin 41 osoitetaan asuinrakennusten tontti, jolle saa sijoittaa tuetun asumi-
sen yksiköitä sekä kolme rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuintalojen tonttia, joiden 
toiminta voi tukeutua hoivayksikön palveluihin. 

 
Luonnoksessa korttelin 41 rakennuskanta on sijoitettu kehämäisesti, jolloin korttelin 
keskelle jää suojaisa piha-alue. Alueelle on sijoitettu yhteiskäyttöinen oleskelualue, jol-
le saa sijoitta toimintaa palvelevaa rakentamista (150 k-m2). 
 
Kulku rivitaloille tapahtuu Kangasmoisionkadun tai Vainionkadun kautta. Korttelin si-
sällä kulku tapahtuu ajoyhteydellä kiertäen korttelin ulkokehää. 
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Rivitalotonteilla on mahdollista rakentaa autokatoksia tai 8 k-m2 varastoja niille osoi-
tetulle paikalle sekä joka tontille on mahdollista rakentaa 70 k-m2 piharakennuksia. 
 
Luonnokseen tulleet muutokset: 
Korttelin 41 tontti 1 (A-1) on laajentunut noin 490 m2, jotta tontille on mahdollista to-
teuttaa L-mallinen hoivakotiyksikkö.  Tontti 2 on tästä syystä kaventunut 10 metrillä ja 
rakennusoikeus on muutettu 700 k-m2. 
 
Kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta on täydennetty hulevesien osalta. Hulevedet tu-
lee pääasiassa viivyttää tai imeyttää tontti- tai korttelikohtaisesti. Ylivuoto johdetaan 
kaupungin purku-uomaan. Kaava-alueen itä- ja pohjoispuolen puistoalueiden reunaan 
toteutetaan tarvittaessa uoma hulevesien johtamista varten. 
 
Vatajankosken Sähköltä tulleen lausunnon perusteella on kaavassa osoitettu itäosan 
lähivirkistysalueelle puistomuuntamon paikka 20 m2 sekä muuntamon suojavyöhyke 
20 metrin säteellä. 
 
Kaavaluonnoksesta on tehty havainnekuva ks. LIITE 5. 
 

5.1.1 Mitoitus 

       luonnos    
Kaavamuutosalueen pinta-ala    3,7 ha    
Julkisten lähipalvelurakennusten kortteli 1,6 ha 
Asuinrakennusten tontti    0,6 ha 

- pysäköintialue 510 m2 (20 ap) 
Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset 1,1 ha   
Lähivirkistysaluetta    0,2 ha 
Katualuetta     0,2 ha    
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Seniorikortteli sijoittuu palvelurakennusten kuten koulukeskuksen ja päiväkotien yh-
teyteen.  
 

5.2.1. Hulevesi 

 
Kaava-alueella syntyvät hulevedet tulee pääasiassa viivyttää tai imeyttää tontti- tai 
korttelikohtaisesti.  Alueen luoteispuolella sijaitsee yksi Kankaanpään keskustassa si-
jaitsevista purku-uomista, jonne ylivuoto johdetaan. Kaava-alueen itä- ja pohjoispuo-
len puistoalueiden reunaan toteutetaan tarvittaessa uoma hulevesien johtamista var-
ten. 
 
Kaava-alueella syntyvien hulevesien määrää on laskettu korttelialueittain. Laskelmat 
on tehty osayleiskaavaa varten tehdyn selvityksen mukaisin mitoitusperustein (Sweco 
18.11.2015). Laskenta on suoritettu viiden vuoden välein toistuvan sateen intensitee-
tin mukaan. Ohessa on esitetty hulevesivirtaamat sekä huomioitu ilmastonmuutoksen 
vaikutus + 20 %.  
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Laskennalliset hulevesien kertymisen perustiedot ovat suuntaa antavia määriä huleve-
sijärjestelmien käytännön toteutusta varten. Hulevesien kertymiseen ja liikkumiseen 
vaikuttavat merkittävästi ympäristön olosuhteet kuten päällystettyjen alueiden määrä. 
 
Laskennassa käytetty kaava: 

 
 
Laskennassa käytetyt kertoimet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laskennalliset hulevesimäärät korttelialueilla: 
 

 
Kortteli 

pinta-ala (ha) Hulevesivirtaama 
(m3/h) 

+20% 
(m3/h) 

AR 1,1 301 360 

A-1 0,6 187 225 

YL 1,6 500 599 
 

5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavassa osoitetaan kortteli 40 julkisia lähipalvelurakennuksia varten sekä kortteli 41 
vanhuspalveluja ja asumista varten. Hoivakodin lisäksi osoitetaan kolme rivitalotonttia, 
jotka voivat tukeutua hoivakodin palveluihin.  
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee jo isoja rakennusmassoja kuten koulukeskus ja 
kaksi isoa päiväkotiyksikköä. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee laaja asuinalue. Muu-
toin kaava-alue rajautuu metsä- ja urheilualueisiin. 
 
 

Valumakertoimet 

Alue Valumakerroin  

A-1 0,40  

AR 0,35  

YL 0,40  

Mitoitussateen riippuvuus valuma-alueen koosta 

Pinta-ala (ha) Mitoitussateen kesto (min)  

< 2 5  

 

Mitoitussateiden keskimääräiset intensiteetit 

Keskimääräinen in-
tensiteetti (l/s x ha) 

Ilmastonmuutoksen vaikutus 
+20% 

Mitoitussateen kesto (min) 

217 260 5 
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5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 
Yleiskaavan yhteydessä on laadittu luontoselvitys. Alueelta ei ole löytynyt huomioita-
via luontokohteita. Kaava-alueella sijaitsee mäntypuuvaltaista sekametsää. Kaava-alue 
rajautuu pohjoispuolelta kansanpuistoon jossa on urheilualueita, ulkoilureittejä sekä 
virkistysmetsää. 
 

5.4.3 Vaikutukset maisemaan 

 
Alueella sijaitsee jo isoja rakennusmassoja, joiden välittömään läheisyyteen hoivayk-
sikkö sijoittuu. Kaava-alue sijoittuu päättyvän Kangasmoisionkadun päähän vesitornin 
vieren. Kaava-alueen sijainti on rauhallinen, eikä se sijaitse keskustakuvallisesti keskei-
sellä paikalla. Puistoalue jää rakennusalueen pohjoispuolelle. 
 

5.4.4 Toiminnalliset vaikutukset 

 
Hoivakotiyksikkö tuo työpaikkoja keskusta-alueelle. Asukkaiden kannalta keskusta-
alueen palvelut sijaitsevat lähellä.  
 

5.4.5. Liikenteelliset vaikutukset 
 

Kaava-alue sijoittuu Kangasmoisionkadun varrelle joka johtaa Kuninkaanlähteenkadul-
le, joka on yksi keskustan pääkaduista. Alueen saavutettavuus on hyvä. Kangasmoisi-
onkadun ja Kuninkaanlähteenkadun risteyksen alueelle on suunnitteilla kiertoliittymä, 
joka parantaa alueella liikennöintiä. Kangasmoisionkadulla liikkuu linja-autoja jotka 
palvelevat koululiikennettä. Liikennemäärien ei nähdä kasvavan merkittävästi. 
 
Korttelissa 41 osoitettujen rivitalotonttien kulku on osoitettu korttelin ulkokehää kier-
tävillä sisäisillä ajoyhteyksillä. 
 
Korttelissa 40 on olemassa oleva katu päiväkodin saattoliikennettä varten. Katu osoite-
taan kaavamuutoksen yhteydessä. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

  Hoivayksikkö toteutunee kaavan valmistuttua. 
 

 
Kankaanpäässä 13.12.2016 

 
 

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

mailto:ilmari.mattila@kankaanpaa.fi
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