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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:
Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 511, katualuetta, osaa tiloista Korvenoja 214-406-3-168, Reimankaski 214-406-3-970, Kangas 214-406-3-1060
sekä tilaa Reima VIII 214-406-3-745.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) kortteli 511 ja katualue,
lähivirkistysalue sekä yleinen pysäköintialue.
Kaava-alueen pinta-ala

1,67ha

Asemakaavan tunnus:
Asemakaavan päiväys:
Kaavan laatija:

214005193
29.8.2017
Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila
Kankaanpään kaupunki, Kaupunkisuunnittelu
PL 36, 38701 Kankaanpää, puh. 044 577 2726
Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Vireille tulosta ilmoitettu:
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:

29.08.2017
22.05.2017
06.11.2017
13.11.2017
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1.2 Kaava-alueen sijainti ja koko
Suunnittelualue sijaitsee Kankaanpään Reiman kaupunginosassa 1,3 km etäisyydellä
keskustasta. Kaava-alue sijoittuu Reiman kaupunginosassa kerrostaloalueen ja pientaloalueen välille.

Kuva 1. Kaava-alue osoitekartalla. Alue on rajattu punaisella.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 511 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos. Neuvoksenkadun loppupään asemakaava.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Neuvoksenkadun loppuosan katualuevarausta, millä mahdollistetaan liikenneturvallisuudellisuuden kannalta turvallinen kulkuyhteys Reiman pientaloalueelle.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kansikuva

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavakartta
Asemakaavamääräykset ja –merkinnät
Asemakaavan seurantalomakkeet
Maanmittauslaitos ortoilmakuva 08/2016
(http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501)

OAS
Selostus
Kaavakartta

Ilmari Mattila
Ilmari Mattila
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. 20.2.2017).

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Reiman pientaloalueen asukkaat ovat useaan otteeseen olleet yhteydessä kaupunkiin
Neuvoksenkadun loppuosan vaarallisen liikenneyhteyden parantamiseksi. Mahdollisuuksia turvallisemman liikenneyhteyden saamiseksi on selvitelty Teknisessä keskuksessa ja Ympäristökeskuksessa. Nykyisen kaupungin maanomistuksen puitteissa ei ole
toimivaa ratkaisua alueen toteuttamiseksi. Tästä syystä on päädytty kaavamuutokseen, millä laajennetaan Neuvoksenkadun loppupään katualuetta.
Ympäristölautakunnan teki päätöksen kaavoituksen käynnistämisestä 16.5.2017
Ympäristölautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen 16.5.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä
Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 22.5. –
21.6.2017 välisen ajan.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Tekninen keskukselta ja Rakennusvalvonnasta. Kaavasta ei saatu lausuntoja.
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Kaavasta jätettiin kolme huomautusta.
1. Jouko Kankaan huomautuksessa pyydettiin ottamaan huomion Neuvoksenraitin kautta tapahtuvaan maatalouteen liittyvä ajoneuvoliikenne.
Huomautuksen perusteella kaava-alue laajennettiin koskemaan Neuvoksenraittia ja raittia koskevaa määräystä tarkistettiin siten, että maatalouteen liittyvä
ajoneuvoliikenne on sillä mahdollista.
2. Jaana Järvensivun huomautuksessa oltiin huolissaan Revonpolun tontteihin liittyvien pihakasvien säilymisedellytyksistä alueen katua muutettaessa.
Vastineessa todetaan, että kaava-alueen katualuetta laajennetaan Jämintien
suuntaan. Kaavalla ei tule muutoksia Revonpolun tontteihin.
3. As Oy Kankaanpään Kalliokumpareen jättämässä huomautuksessa otettiin kantaa piha-alueella tapahtuvaan autojen kääntämiseen ja pysäköintiongelmiin.
Huomautuksen perusteella kaupunkisuunnittelukeskus arvioi teknisen keskuksen kanssa kääntöpaikkaan ja pysäköintiin liittyviä ongelmia. Arvioinnin perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa nykyinen kerrostaloalueen ja pientaloalueen
väliin jäävä käyttämätön hiekkakenttä osoitetaan pysäköintialueeksi. Pysäköintialue toimisi myös kääntöpaikkana.

Ehdotusvaihe:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely 29.8.2017
Kaupunginhallituksen käsittely 11.9.2017
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 18.9. – 17.10.2017 välisen ajan.
Hyväksymiskäsittely: kaupunginhallitus 6.11.2017, kaupunginvaltuusto 13.11.2017
2.2 Asemakaava
Kaavamuutoksella laajennetaan Neuvoksenkadun loppuosaa. Kadun laajennuksen yhteydessä pienennetään korttelin 511 tonttia 1. Tontti jää kuitenkin edelleen rakentamiskelpoiseksi. Kaava mahdollistaa Neuvoksenkadun loppuosan toteuttamisen siten,
että liikenneväylä muodostuu ajoväylästä, viherkaistasta ja kevyenliikenteenväylästä.
2.3 Asemakaavan toteutus
Kaupunki toteuttaa Neuvoksenkadun loppupään uudistamisen.

Kaupunkisuunnittelukeskus

AK 5193
Asemakaavamuutoksen selostus
29.8.2017

7

____________________________________________________________________________________________________________________

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään Reiman kerrostaloalueen ja pientaloalueen
välissä. Pientaloalueella on 41 pientaloa, joista pääosa on erillispientaloja.

Kuva 2. Viistokuva asuinalueelle pohjoisesta. Röni-Kuva Oy 2016.

3.1.2 Luonnonympäristö

Kaavamuutoksen alueella ei ole varsinaisesti luonnontilaista aluetta. Katualue laajenee pois viljelykäytöstä jääneelle ja pusikoituneelle alueelle. Alueella ei ole huomioitavia luontoarvoja.
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Kuva 3. Kuva kaava-alueen keskivaiheilta.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Kaava-alueen eteläpäässä olevat kerrostalot ovat rakentuneet 1970-luvulla ja kaavaalueen pohjoispäässä oleva pientaloalue 1980-luvulla. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön.

Kuva 4. Näkymä Neuvoksenkadulta kaava-alueen eteläosaan.
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Kuva 5.

Näkymä kaava-alueen eteläosasta.

Väestö
Kaavamuutosalue sijoittuu kaupungin keskusta-alueelle missä on runsaasti asutusta.
Palvelut
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat noin 1300 metrin etäisyydellä.
Työpaikat
Kaava-alue sijoittuu Kankaanpään keskustaajamaan, missä on runsaasti palveluihin liittyviä työpaikkoja.
Virkistys
Kaavamuutosalue rajautuu etelä- ja länsipuolelta kaupungin virkistysalueisiin.
Liikenne
Reimankallion kerrostaloalueen ja Reiman pientaloalueen pääkokoojakatu on Neuvoksenkatu, minkä liikenneturvallisuutta kaavalla parannetaan.
Tekninen huolto
Kaava-alue on teknisen verkoston piirissä.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ei ympäristönsuojelullisia tekijöitä tai ympäristöhäiriöitä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.
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3.1.4 Maanomistus

Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa.

Kuva 6. Ilmakuva kaava-alueesta.

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 hallintooikeuden (KHO) päätöksellä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty sinisellä pisteellä.
Alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle(A). Alueelle sijoittuu myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykemerkintä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhyke (mv-1).
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 7.12.2015 ja saanut lainvoiman 7.4.2016. Suunnittelualue on merkitty keltaisella rajauksella. Alueelle on osayleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalue (VL), Pientalovaltainen asuntoalue (AP) ja Asemakaavalla osoitettava asuntoalue, Tiivis asuntoalue,
joka on yhdyskuntarakenteellisesti ensisijaisesti kaavoitettavaa aluetta (AP-1) sekä
kerrostalovaltainen asuntoalue (AK).
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Asemakaava
Kaavamuutosalueella on voimassa Kankaanpään kaupungin asemakaavat 36 ja 5105.
Kaavoissa on osoitettu kortteliin 511 kerrostalotontti ja loput kaava-alueesta on katualuetta.

Pohjakartta
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 24.4.2017
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Reiman pientaloalueen asukkaat ovat useaan otteeseen olleet yhteydessä kaupunkiin
Neuvoksenkadun loppuosan vaarallisen liikenneyhteyden parantamiseksi. Kaupungilla
on tiedostettu liikenneyhteyden turvattomuus ja arvioitu erilaisia vaihtoehtoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lopulta on päädytty ratkaisuun, missä katualuetta
laajennetaan asemakaavalla ja näin mahdollistetaan turvallisen liikenneyhteyden toteuttaminen.

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ympäristölautakunnan teki päätöksen kaavoituksen käynnistämisestä 16.5.2017
Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitelty ympäristölautakunnalle 16.5.2017.
Kaavaehdotus on esitelty ympäristölautakunnalle 16.5.2017
kaupunginhallitus 11.9.2017
Kaupunginhallituksen käsittely 6.11.2017, kaupunginvaltuusto 13.11.2017
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen omistajat sekä naapurikiinteistöjen omistajat.
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Tekninen keskus ja Rakennusvalvonta.
4.3.2 Vireilletulo

Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 22.5.2017 sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos
olivat nähtävillä 22.5. – 21.6.2017 välisen ajan, jolloin osalliset ovat voineet esittää
mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin
kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 22.5.2017 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.
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Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 18.9. – 17.10.2017 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 18.9.2017 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen
muistutus. Kaavaehdotuksesta tiedotettiin viranomais- ja yhteistyötahoja. kaavaehdotuksesta ei jätetty lausuntoja eikä muistutuksia.
4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Neuvoksenkadun katualuetta, millä mahdollistetaan liikenneturvallisuuden kannalta paremman kadun toteuttaminen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Asemakaavasta ei laadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia.

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Kaavassa on osoitettu nykyistä katualuevarausta huomattavasti laajempi katualue, mikä mahdollistaa pääkokoojakatuna toimivan Neuvoksenkadun liikenneturvallisen toteutuksen. Kaavamuutoksella on otettu osa korttelin 511 kerrostalotontista katualueeksi. Kerrostalotonttia koskevaa kaavamääräystä ei ole muutettu alkuperäisestä kaavasta.

5.1.1 Mitoitus
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,67 ha (16700m2).
Kaavassa osoitetaan kerrostalotontille alkuperäisen kaavan mukainen rakennusoikeus
1300 k-m2.

5.1.2 Kaavoituksen aikana kaavaan tehdyt muutokset

Luonnosvaihe
Kaava-aluetta laajennettiin kattamaan Neuvoksenraitin alue. Neuvoksenraittia levennettiin 2m. Raitille varattu alue on nyt kaavassa 8 metriä leveä. Raittia koskevaa
määräystä on muutettu siten, että se mahdollistaa maatalouteen liittyvillä ajoneuvoilla liikkumisen.
Kaava-aluetta on laajennettu pientaloalueen ja kerrostaloalueen väliseltä osalta. Tälle alueelle on osoitettu käyttämättömän hiekkakentän kohdalle pysäköintialue, mitä
voidaan käyttää myös kääntöpaikkana. Tälle alueelle on mahdollista sijoittaa myös
jätepiste.
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5.1.3 Hulevesien käsittely

Alueen maaperä on kauttaaltaan helposti vettä läpäisevää hiekkaa. Suurien sademäärien varalle tullaan Neuvoksenkadun varteen rakentamaan oja, jonka vedet laskevat Koskenojaan. Maaperästä johtuen korttelin 511 rakennuspaikka ei edellytä hulevesien osalta erityismääräyksiä.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaava mahdollistaa istutettavan viherkaistan toteuttamisen katualueen ja kevyenliikenteenväylän väliin, millä mahdollistetaan ympäristöllisesti laadukkaan katualueen
toteutus.
5.3 Aluevaraukset
AK-5
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuinkerrostaloihin saa sijoittaa asumista häiritsemätöntä liike-, toimisto- ja palvelutoimintaa.
Näiden tilojen kerrosala saa olla enintään 15 %rakennusalakohtaisesta rakennusoikeudesta.
Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä.
Rakennusalojen ulkopuolelle saadaan, kortteleittain yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen,
sijoittaa asumista palvelevia ulkovarastoja, joiden osalta kerrosala saadaan ylittää enintään 5
%. Autosuoja ja varastorakennusten tulee muodoiltaan ja materiaaleiltaan sopeutua asuinrakennuksiin.
Rakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällisiä kellarikerroksia.
Olevaa rakennusta saa korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä mitä
edellä on määrätty.
Tontille on varattava oleskelu- ja leikkitilaa vähintään 20 % asuinkerrosalasta. Korttelialueen
rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköimis-, leikki- yms. alueina, on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.
Autopaikkoja on rakennettava 1ap /asunto ja muiden toimintojen osalta 1ap / 50 ka-m2.
5.3.1 Korttelialueet

Kaavassa osoitetaan kerrostalojen kortteli 511
5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kaavalla luodaan mahdollisuudet toteuttaa yhdyskuntarakenteellisesti toimiva kulku
yhteys Reiman pientaloalueelle. Lähitulevaisuudessa ei ole tarvetta suoran tieyhteyden
toteuttamiseen Jämintielle.
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5.4.2 Vaikutukset ihmiseen

Kaava mahdollistaa turvallisemman liikenneyhteyden toteuttamisen ja näin ollen sillä
on merkittävä vaikutus alueen asukkaille.
5.4.3 Vaikutukset liikenteeseen

Kaava lisää liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaupunki toteuttaa kadun uusimisen.

Kankaanpäässä 29.8.2017

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

Asemakaavakartta
29.8.2017
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