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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosan (Koskenoja) osaa kortteleista 410 ja 414 
sekä katualuetta   
 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
kaupunginosan 6.  (Koskenoja) korttelin 410 tontin tontit 9 ja 10 sekä katu- ja puistoalueet 
 

Asemakaavan tunnus:  214005194 
Asemakaavan päiväys:      16.5.2017 
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

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

Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta: 29.08.2017 
Vireille tulosta ilmoitettu:               22.05.2017   
Kaupunginhallitus:                           06.11.2017                             
Kaupunginvaltuusto:                       13.11.2017                          

 

1.2 Kaava-alueen sijainti ja koko 
 

Suunnittelualue sijaitsee Koskenojan kaupunginosassa Koskenojan teollisuusalueen 
keskellä.  Kaava-alueelle on liikenneyhteydet Pirkanlaaksonkadun ja Savikadun kautta.  
Kaava-alue on kooltaan 4,47ha.  

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

 
Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosan (Koskenoja) osaa kortteleista 410 ja 414 
koskeva asemakaavan muutos.  
 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Kankaanpään keskustaa palvelevan kau-
kolämpölaitoksen tonttia vastaamaan kaukolämpölaitoksen kehittämis- ja laajennus-
tarpeita.   

 
 
 

Kuva 2.  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  Maanmittauslaitos ortoilmakuva 08/2016 

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

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, lainvoima 20.2.2017). 

  
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Vatajankosken sähkön toimitusjohtaja on ollut Kankaanpään kaupungin ympäristökes-
kukseen ja esittänyt tarpeen lisäalueesta kaukolämpölaitoksen toiminnan kehittämi-
sen tarpeisiin.  Laajennusalueen laajuudesta ja sijoittumisesta on neuvoteltu Vatajan-
kosken asiantuntijoiden kanssa.  
 
Kevään 2017 aikana on Ympäristökeskuksessa laadittu alueesta asemakaavaluonnos.   
Ympäristölautakunnan käsittely 16.5.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos oli nähtävil-
lä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 
22.5. -21.6.2017 välisen ajan.  
 
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi pelastuslaitoksen lausunto ja Ely-keskukselta kaava-
selostukseen ja hulevesien käsittelyyn liittyviä tarkennusesityksiä.   

 
Kaavaehdotus  
 
Kaupunginhallituksen käsittely 11.9.2017 . 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoi-
mistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 18.9. – 17.10.2017 välisen ajan. 
 
Hyväksymiskäsittely: kaupunginhallitus 6.11.2017, kaupunginvaltuusto 13.11.2017 
 
 

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

Kaavamuutoksella laajennetaan Kaukolämpölaitoksen tonttia 9430 m2 ja siirretään 
Kankaanpää Worksin tuleviin tarpeisiin tehtyä katualuevarausta. Kaavamuutoksella 
mahdollistetaan kaukolämpölaitoksen toiminnan kehittäminen.  Kaavan itäreunan 
puistoaluetta laajennetaan kaukolämpölaitoksen tontin muodostamisen helpotta-
miseksi.    
 

2.3 Asemakaavan toteutus 
 

Vatajankosken sähkö Oy toteuttaa kaukolämpölaitostoiminnan laajentamisen kaava-
alueella.  
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään keskustassa Koskenojan teollisuusalueella. 
Teollisuusalueen tonteista pääosa on rakentunut.  Kaava-alueella sijaitsee Vatajankos-
ken sähkön omistama Kankaanpään keskustan kaukolämpölaitos.  
 

 
Kuva 3.Viistokuva luoteesta. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaava-alueella ei ole luonnontilaista aluetta, eikä näin ollen huomioitavia luontokoh-
teita.   
 

 
Maaperä 
 

 
 

 
 
Maaperältään alue on hiekkaa ja hienoa hietaa.  Vedenläpäisykyvyltään hieno hieta ei 
ole paras mahdolinen.  
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaavamuutosalueella sijaitsee kaukolämpölaitos ja lähiympäristössä on useita teolli-
suuskiinteistöjä.  Kaava-alueen tai sen läheisyyden rakennuskanta ei edellytä huomi-
oimista asemakaavaratkaisussa.  
 

 
 
Kuva 4. Näkymä Pirkanlaaksonkadulta kaava-alueelle. Lämpölaitos vasemalla.  

 

 
 
Kuva 5. Näkymä Savikadulta kaukolämpölaitoksen suuntaan.  

 

Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu kaupungin keskusta-alueelle missä on runsaasti asutusta. 
Kaava-alueen itäpuolella on puistoalueeksi kaavoitetulla alueella asuttu vanhempi 
omakotitalo.  
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Kuva 6 Näkymä Savikadulta kaava-alueelle. Asuttu talo sijoittuu kuvassa vasem-

paan reunaan puuston taakse. Kaavassa laajennetaan puistoa suojapuuston säi-

lyttämiseksi asutun talon suuntaan.    

Palvelut 
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä. 
 
Työpaikat 
Kaava-alue sijoittuu teollisuusalueelle, jolla on runsaasti työpaikkoja.  
   
Virkistys 
Kaavamuutosalueen itäpuolalla on teollisuusalueeseen liittyvä puistoalue.  
 
Liikenne 
Liikenne korttelialueelle tapahtuu pohjoispuolelta Koskenojankadun kautta. Alueen si-
säinen liikenne toteutuu Pirkanlaaksonkadun ja Metallikadun kautta.  Kaava-alueen 
länsiosaan on osoitettu uusi katuvaraus Kankaanpää Worksin tontille mitä on mahdol-
lista hyödyntää tulevaisuudessa kun teollisuusalueelta saadaan uusi yhteys Parkanon-
tielle.    
 
Tekninen huolto 
Kaava-alueella on kaupungin kunnallistekninen verkosto. 
 
Hulevedet 
 
Kaava-alueella ei ole hulevesiviemäröintiä. Hulevedet ohjautuvat pääosin katujen vie-
ressä olevia ojia pitkin Koskenojaan.  
 
Nykyinen järjestely edellyttää hulevesien viivyttämistä/imeyttämistä tontilla.   
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Kankaanpään hulevesijärjestelmää kuvaava kartta 

 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaava-alue ei edellytä ympäristönsuojelua.   
Alueella ei ole häiriötekijöitä.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole huomioitavia kohteita. 
 
 
 

3.1.4 Maanomistus 

 
Kaavamuutosalue on kaupungin ja yksityisten kiinteistönomistajien omistuksessa.  
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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 punaisella pisteellä. 
Alue sijoittuu teollisuus- ja varastotoimintojen alueelle (T). 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 hy-
väksynyt 7.12.2015 ja saanut lainvoiman 20.2.2017. Suunnittelualue on merkitty pu-
naisella rajauksella. Alueelle on osayleiskaavassa osoitettu teollisuusaluevaraus, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja Yhdyskuntateknisen 
huollon alue (merkinnällä on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia 
ja rakenteita) (ET).   
 
Kaavamuutos ei ole yleiskaavan mukainen ET-alueen laajennuksen osalta, sillä alue on 
yleiskaavassa osoitettu teollisuusalueeksi. Toiminnallisesti kaukolämpölaitos soveltuu 
hyvin teollisuusalueelle, joten poikkeaminen yleiskaavasta on perusteltua.  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 5160 (21.9.2009) ja 5142 (3.10.2005). 
 

Kaava-alue on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon ja teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialueiksi.  
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Pohjakartta 
 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 2.5.2017. 

 

 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
   

Esitys kaavan muuttamiseksi tuli Vatajankosken Sähkö OY:tä, jolla on alueella Kan-
kaanpään keskustaa palveleva kaukolämpölaitos.  Vatajankosken Sähköllä on tarve 
kaukolämpötoiminnan kehittämiseen. Toiminnan kehittäminen edellyttää lisäaluetta.    
 
Kankaanpään kaupungin Ympäristökeskus on käynyt neuvotteluja Vatajankosken asi-
antuntijoiden kanssa ja laatinut tältä pohjalta aluetta koskevan kaavaluonnoksen.   
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen kaavoitustyön käynnistämisestä.  
 
Kaavaluonnos on esitelty Ympäristölautakunnalle 16.5.2017 
Kaavaehdotus on esitelty Kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29.8.2017 
         Kaupunginhallitus 11.9.2017           

 
Kaupunginhallituksen käsittely 6.11.207,   kaupunginvaltuusto  13.11.2017
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen omistajat sekä naapurikiin-
teistöjen omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan pelastuslaitos, Poh-
jois-Satakunnan Peruspalvelu-Liikelaitoskuntayhtymä (PoSa), Tekninen keskus ja Ra-
kennusvalvonta. 
 

4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 22.5.2017 sekä kau-
pungin kotisivuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti.  
 

 

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos 
oli nähtävillä 22.5. – 21.6.2017 välisen ajan, jolloin osalliset ovat voineet esittää mieli-
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piteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kirjeitse maanomista-
jia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulu-
tuksella Kankaanpään Seudussa 22.5.2017 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.   

 
Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 18.9. – 17.10.2017 välisen ajan. Nähtävillä-
olosta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 18.9.2017 ja kaupungin kotisi-
vuilla Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen 
muistutus. Kaavaehdotuksesta tiedotettiin viranomais- ja yhteistyötahoja. Kaavaehdo-
tuksesta ei jätetty lausuntoja eikä muistutuksia. 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavan tavoitteena on laajentaa kaukolämpölaitoksen tonttia, mikä mahdollis-
taa kaukolämpölaitoksen toiminnan kehittämisen. Kaavamuutos edellyttää uuden ka-
tuvarauksen osoittamista Kankaanpää Worksin tulevaisuuden tarpeisiin kaava-alueen 
länsiosaan.  Kaavan tavoitteena on myös kaukolämpölaitoksen tontin muodostamisen 
mahdollistaminen laajentamalla kaava-alueen itäpuolella olevaa puistoaluetta. Tällä 
muutoksella mahdollistetaan asuminen kaukolämpölaitoksen itäpuolella olevassa 
omakotitalossa.  
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.  
 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaavamuutoksella muodostuu korttelin 410 tontit 9 ja 10. Pirkanlaaksonkatua lyhen-
netään ja osoitetaan uusi katuyhteys kaava-alueen länsireunaan.  Kaavaalueen itäpuo-
lella sijaitsevaa Pirkanlaaksonpuistoa laajennetaan.   
 

 
5.1.1 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4,47 ha (44700m2). 
Kaavassa osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue 35000 m2. ja teollisuustontti 2760 m2.   
 

5.1.2   Kaavaprosessin aikana kaavaan tehdyt muutokset 
 

Luonnosvaihe  
 
Kaavan hulevesiä koskevaa yleismääräystä tarkennettiin siten, että tontin pinta-alasta 
20% tulee olla vettä läpäisevää.  Kaavaselostusta tarkennettiin yleiskaavan ohjausvaikutuk-
sen osalta.  
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaava-alue soveltuu hyvin kaukolämpölaitoksen toiminnalle.  Tontin osalta on annettu 
määräyksiä istutuksista ja asfaltoineista.  
 

 
 
 

5.3 Aluevaraukset 
 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavassa osoitetaan seuraavat korttelialuemerkinnät: 
 

ET-2  
 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 
 
Korttelialueelle saa rakentaa lämpökeskuksia ja lämpö- 
voimaloita tarvittavine sosiaali-, huolto- ja varastotiloineen. 
 
Istuttamatta jäävä tontinosa on asfaltoitava ja tontti aidattava. 
 
Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kutakin työpaikkaa 
kohti. 
 
 
 
 
 
 

T-7 
 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
 
Korttelialueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastotiloja,  
näiden toimintaa palvelevia tiloja, sekä tonttia kohti  
enintään yhden asunnon rakennusten hoidon vaatimaa  
henkilökuntaa varten. Asuntoon tulee liittyä suojaisa oleskelupiha. 
 
Rakennusten etäisyyden tulee olla vähintään 4 m tontin rajasta  
tai vähintään 8 m naapuritontin rakennuksesta. 
 
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä välttämättömään  
liikenteeseen tai varastoimiseen, on istutettava tai pidettävä  
luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa. 
 
Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kutakin 
tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti. 
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Muut määräykset 
 
Hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti. Mikäli toiminta edellyttää, tulee hule-
vesijärjestelmä varustaa öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmän ylivuoto johdetaan kaupun-
gin hulevesiverkostoon. Tontin pinta-alasta 20% tulee olla vettä läpäisevää. 

 
  

 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

 
Kaavalla mahdollistetaan yhdyskunnan kannalta keskeisen kaukolämpölaitoksen toi-
minnan kehittäminen.  Alue on yhdyskuntarakenteellisesti hyvä kaukolämpölaitoksel-
le. Kaukolämpölaitoksen kehittäminen edesauttaa tiiviimmän yhdyskuntarakenteen 
syntymistä.  Kaava poikkeaa yleiskaavasta, jossa kaukolämpölaitoksen alue on osoitet-
tu teollisuusalueeksi. Kaukolämpölaitostoiminta soveltuu hyvin teollisuusalueelle ja 
poikkeaminen on näin ollen perusteltua.  
 

5.4.2 Vaikutukset ympäristöön 

 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan kaukolämpölaitoksen kehittäminen, mikä vähentää 
ympäristöön kohdistavia vaikutuksia.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
   Alue toteutunee lähivuosina kaavan valmistumisen jälkeen. 
 
 
 
 
 

 
Kankaanpäässä 29.8.2017 

 
 

 
 
Ilmari Mattila, Kaupunginarkkitehti 
Kankaanpään kaupunki    
PL 36, 38701 Kankaanpää    
044 577 2726 
ilmari.mattila@kankaanpaa.fi 
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Asemakaavamääräykset ja -merkinnät:

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Korttelialueelle saa rakentaa lämpökeskuksia ja lämpövoimaloita tarvittavine

sosiaali-, huolto- ja varastotiloineen.

Istuttamatta jäävä tontinosa on asfaltoitava ja tontti aidattava.

Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kutakin työpaikkaa kohti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastotiloja,

näiden toimintaa palvelevia tiloja, sekä tonttia kohti

enintään yhden asunnon rakennusten hoidon vaatimaa

henkilökuntaa varten. Asuntoon tulee liittyä suojaisa oleskelupiha.

Rakennusten etäisyyden tulee olla vähintään 4 m tontin rajasta

tai vähintään 8 m naapuritontin rakennuksesta.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä välttämättömään

liikenteeseen tai varastoimiseen, on istutettava tai pidettävä

luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kutakin

tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti.

Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Vaara-alueen raja.

YLEISMÄÄRÄYS

Hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti. Mikäli toiminta edellyttää,

tulee hulevesijärjestelmä varustaa öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmän

ylivuoto johdetaan kaupungin hulevesiverkostoon.

Yleismääräys:

Hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti. Mikäli toiminta edellyttää, tulee

hulevesijärjestelmä varustaa öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmän ylivuoto johdetaan

kaupungin hulevesiverkostoon.   Tontin pinta-alasta 20% tulee olla vettä läpäisevää.

Yleismääräys:

Hulevedet tulee viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti. Mikäli toiminta edellyttää, tulee

hulevesijärjestelmä varustaa öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmän ylivuoto johdetaan

kaupungin hulevesiverkostoon.   Tontin pinta-alasta 20% tulee olla vettä läpäisevää.

Korttelin 410 osalle laaditaan erillinen sitova tonttijako.
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