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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 5. kaupunginosan (Järventausta) korttelin 379 osaa, puistoaluetta 
sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta  koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tiloja 
214-406-3-1061, 214-406-1020 ja 214-406-3-1022. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Korttelin 379 tontti 3. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä puistoalue. 

 

Asemakaavan tunnus:  214005197 
Asemakaavan päiväys:      30.1.2018 
Kaava-alueen koko  0,6155 ha  
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

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

Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta: 30.01.2018 
Vireille tulosta ilmoitettu:  14.12.2017 
Kaupunginhallitus:  19.03.2018 
Kaupunginvaltuusto:                        23.04.2018                           

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään keskustan länsiosassa lähellä Ruokojärveä.  
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Kaavamuutosalueen sijainti osoitekartalla 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kankaanpään kaupungin 5. kaupunginosan (Järventausta) korttelin 379 osaa, puisto-
aluetta sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta  koskeva asemakaavan muutos.  
Kaavoituksen lähtökohtana on osoittaa oma tontti kaupungin omistamalle Venetmäki–
rakennukselle ja muuttaa asemakaava merkinnät ja -määräykset muodostuvan tontin 
osalta. Kaupungilla ei ole käyttöä rakennukselle ja tekninen keskus on esittänyt raken-
nuksen myymistä. Samassa yhteydessä osoitetaan uusi ulkoilureitin linjaus.  
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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  
Liite 5   Venetmäen inventointiraportti 

 
Kansikuva  Ilmari Mattila 

OAS   Ilmari Mattila 
Selostus   Ilmari Mattila  
Kaavakartta  Marjo Lahtinen 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
1. Rakennusinventointi, liitteenä 

 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Tekninen keskus on jo aiemmin esittänyt kaavamuutosta Venetmäen myymisen mah-
dollistamiseksi.  Venetmäen ympäristön maankäytölliset tulevaisuuden tavoitteet ovat 
olleet epäselviä, mistä johtuen kaavoitusta ei ole aiemmin käynnistetty. Vaikka kaava-
alueen ympäristön maankäytölliset tavoitteet ovat edelleen määrittelemättä, päädyt-
tiin kaupunginarkkitehdin, tilakeskuksen johtajan ja kaupunginjohtajan kanssa käydys-
sä neuvonpidossa kuitenkin Venetmäen kiinteistön kaavoittamiseen. Näin korjausta 
kaipaava rakennus saataisiin uuteen käyttöön.  Venetmäen pihan läpi on kuntalaisten 
ulkoilureitti. Kaavassa osoitetaan ulkoilureitille uusi linjaus.   
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan 28.11.2017. 
  
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely 28.11.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 
Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin internetsivuilla       
14.12.2017 – 15.1.2018  välisen ajan.   
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely 30.1.2018. 
Kaupunginhallituksen käsittely 5.2.2018 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoi-
mistossa sekä kaupungin Internetsivuilla 12.2. -13.3.2018 välisen ajan. 
 
Hyväksymiskäsittely: kaupunginhallitus 19.3.2018, kaupunginvaltuusto 23.4.2018 
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2.2 Asemakaava  

 

Asemakaavalla Venetmäen kiinteistö osoitetaan korttelissa 379 asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueeksi. Kiinteistölle osoitetaan 2638 m2 suuruinen tontti. Ruo-
kojärven puoleinen länsiosa osoitetaan kaavassa puistoalueeksi.   Asuinrakennus osoi-
tetaan kaavassa suojelumerkinnällä.  Osa kaava-alueesta on osoitettu Rivieeran aluee-
seen kuuluvaksi puistoksi. Puistoon on osoitettu uusi ulkoilureitti.  
 

2.3 Asemakaavan toteutus 
 

Asemakaava toteutetaan Venetmäen rakennuksen myymisen mahdollistamiseksi. 
Kankaanpään kaupunki toteuttaa ulkoilureitin.  

  

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Kaavamuutosalue sijaitsee keskusta-alueen länsiosassa, lähellä Ruokojärveä.  Alue ra-
joittuu lännestä yleiseen virkistysalueeseen, mikä on osa Rivieeran uimarannan aluet-
ta. Maastomuodoltaan kaava-alue on Ruokojärveen viettävää rinnettä, minkä yläpuoli-
sella tasanteella rakennukset sijaitsevat.  Kaava-alue jatkuu eteläpuoliselle peltoalueel-
le.     
 

 
Venetmäen ympäristössä on runsaasti puustoa. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaava-alue sijoittuu kaupungin keskusta-alueelle rakennettuun ympäristöön. Kaava-
alueella ei ole luonnontilaisia alueita.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueelle sijoittuva Venetmäen asuinrakennus on rakentunut vuonna 1938. Ra-
kennuksen on rakentanut kodikseen paikallinen liikemies Artturi Leppänen. Rakennus 
on ollut kaupungin käytössä ja nyt tyhjillään. Sisätiloihin on tehty muutoksia.  Raken-
nuksen pohjoispuolella on Seurakunnan omistama 1900- luvun alussa rakentunut pik-
kupappila ja pienehkö jälleenrakennuskauden asuinrakennus.  Kaava-alueelle sijoittu-
valla Venetmäen asuinrakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja.  Alueella on 
myös kohtuullisen uusi vanhaan malliin toteutettu aittarakennus, millä ei ole suojelul-
lista arvoa.  Pihapiiriin on kuulunut alkuaan kaava-alueen ulkopuolelle jäävä varastora-
kennus, mikä on huonokuntoisena purettu.  Tontilla on alkuaan ollut hoidettu järveen 
laskeva puutarha.   
 

 
Näkymä pihapiiriin, oikealla myöhemmin rakennettu aitta.  
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Näkymä pihapiiriin. 
 

 
Näkymä pihapiiriin. Taustalla näkyy varastorakennus, mikä jää kaava-alueen ulkopuolelle.  
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Asuinrakennus 

 
Asuinrakennus 
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Asuinrakennus järveltä päin katsottuna. 

  
Myöhemmin rakentunut aittarakennus.  
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Näkymä päädystä järven suuntaan. 

 
Näkymä pihalta järvelle. 

 

 
Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu keskusta-alueelle. Alueen läheisyydessä on runsaasti asu-
tusta.  
 
Palvelut 
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. 
 
Työpaikat 
Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee kauppaan ja palveluihin liittyviä työpaikkoja.  
Kankaanpään keskusta-alueella on runsaasti työpaikkoja.   
   
Virkistys 
Alueella sijaitsee hyvät kevyenliikenteen yhteydet.  Rivieeran laaja virkistysalue/ uima-
ranta rajoittuu kaava-alueeseen.  
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Liikenne 
Alueella sijaitsee toimiva katuverkosto.  
 
Tekninen huolto 
Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon ja kaukolämpöverkkoon.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Venetmäen–rakennuksessa on uusklassistisia ja funktionalismin tyylipiirteitä, se on ra-
kennettu 1938 asuintaloksi. Rakennuksella on paikallista kulttuurihistoriallista merki-
tystä keskustan vanhana rakennuskantana. Kyseinen rakennus on osoitettu suojelu-
kohteeksi voimassa olevassa asemakaavassa ja keskustan osayleiskaavassa. Kohteen 
inventointiraportti on liitteenä. 
 

3.1.4 Maanomistus 

 
Kaava-alue on kaupungin 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. Kaava-alueen sijainti on merkitty keltaisella pisteellä. Alue 
sijoittuu keskustatoimintojen alueelle, kaupungin kehittämisen ja matkailun kehittämi-
sen vyöhykkeille sekä kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja kohteet -erilliskuvan 
alueelle. Kaava-alueelle ei sijoitu merkintöjä edellä mainitussa erilliskuvassa. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hy-
väksynyt 7.12.2015 ja saanut lainvoiman 7.4.2016. Kaava-alue on osayleiskaavassa 
merkitty asuntoalueeksi. Venetmäki -rakennus on osoitettu osayleiskaavassa paikalli-
sesti huomioitavaksi rakennukseksi (nro. 26).  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 5103, joka on hyväksytty 11.4.1994. Asema-
kaava-alue on seurakunnallisten rakennusten ja julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialuetta (YKL-1) sekä alueella sijaitseva rakennus on merkitty suojeltavaksi ra-
kennukseksi (sr-4). Eteläisin osa on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu Ul-
koilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU). 
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Tonttijako ja rekisteri 
 
Alueella ei ole tonttijakoa. 

 
Kiinteistö 214-406-3-1061 on rekisteröity 14.10.1994. 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 6.11.2017.  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
   

Kankaanpään kaupungin omistuksessa oleva Venetmäki -rakennus on nykyisin tyhjil-
lään. Kaupungilla ei ole käyttöä rakennukselle ja tekninen keskus on esittänyt raken-
nuksen myymistä.  Jotta rakennuksen myynti olisi mahdollista, edellyttää se kaava-
muutoksella kaavamääräyksen muuttamista ja tontin osoittamista rakennukselle. Ra-
kennus olisi hyvä saada käyttöön, sen säilymisen turvaamiseksi.  Teknisen keskuksen ja 
kaupunginjohtajan kanssa käydyn neuvonpidon perusteella alueen kaavoitusta esite-
tiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle.  
 
 
 
 

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan 28.11.2017. 
 
Kaavaluonnos on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 28.11.2017 
Kaavaehdotus on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 30.1.2018,  upunginhal-
kaupunginhallitus  5.2.2018.          

 
kaupunginhallituksen käsittely 19.3.2018, kaupunginvaltuusto 23.4.2018 
 
 

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 koti-
sivuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos 
olivat nähtävillä 14.12.2017 – 15.1.2018 välisen ajan, jolloin osalliset ovat voineet esit-
tää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kirjeitse raja-
naapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulutuksella 
Kankaanpään Seudussa  ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.   
 
Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa/ kommenttia 
 
Saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
1. Kaava-aluetta laajennettiin etelän suuntaan, uuden ulkoilureitin osoittamiseksi.  
2. Suojelumääräystä on tarkistettu. 
3. Kaavamääräystä on tarkistettu rakentamisen ohjaamisen osalta siten, että uudis-

rakentamisessa pitää ottaa huomioon suojelurakennuksen asettamat lähtökohdat. 
4. Hulevesiä koskeva yleismääräys on lisätty kaavamääräyksiin.  

 
Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 12.2. – 13.3.2018 välisen ajan. Nähtävillä-
olosta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 12.2.2018 ja kaupungin kotisi-
vuilla Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen 
muistutus. Kaavaehdotuksesta tiedotettiin viranomais- ja yhteistyötahoja. Kaavaehdo-
tuksesta saatiin yksi lausunto. Satakunnan Museolla ei ollut huomautettavaa.  
 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Venetmäen rakennukselle oma tontti. 
Kaavalla mahdollistetaan rakennuksen monipuoliset toimintavaihtoehdot. Kaavalla py-
ritään edesauttamaan rakennushistoriallisesti huomioitavan rakennuksen säily-
misedellytyksiä.  Kaavalla osoitetaan korvaava ulkoilureitti piha-alueen läpi kulkevalle 
reitille.  
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavamuutoksen luonteesta johtuen vaihtoehtoisia ratkaisuja ei laadittu. 
 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaavamuutoksella muodostuu 2638 m2 laajuinen tontti Venetmäelle.  Kaavamääräyk-
sellä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) mahdollistetaan kiinteistön 
monipuoliset käyttömahdollisuudet.  Kaavassa on ositettu talousrakennuksen raken-
nusala, mikä mahdollistaa 230 k-m2 suuruisen rakennuksen rakentamisen.  Kaava-
alueen länsiosa ja eteläosa on osoitettu osaksi Rivieeran alueen puistoa.  Kaavassa on 
osoitettu uusi ulkoilureitti Rivieeralta S-marketin suuntaan.  
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Ortoilmakuva kaava-alueesta ja sen lähiympäristöstä. 

 
 
 
 

5.1.1 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,6155 ha 
Kaavassa osoitetaan Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti kooltaan 2638 m2. 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaavamuutoksella säilytetään ympäristöä osoittamalla asuinrakennus suojelumerkin-
nällä.  
 
 

5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavamuutoksella muodostuu Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ja lähi-
virkistysalue.   
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- kerrosluku asuinrakennuksessa II ja talousrakennuksessa I 
- rakennusoikeus asuinrakennuksella 450 k-m2 ja talousrakennuksella 230 k 
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5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavalla luodaan edellytyksiä rakennushistoriallisesti huomioitavan rakennuksen säi-
lymiseksi.  
 

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 
Kaavamuutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonympäristöä. 
Alue on rakennettua keskusta-aluetta. 
 

5.4.3 Vaikutukset taajamakuvaan 

 
Kaavassa suojelumerkinnällä osoitettu Venetmäen rakennus säilyttää omalta osaltaan 
keskustaajaman vanhaa taajamakuvaa.  
 

5.4.4 Toiminnalliset vaikutukset 

 
Kaavamuutosalueella sijaitseva rakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Rakennuksen 
myynnin seurauksena rakennus tulee todennäköisesti käyttöön, jolloin keskustaaja-
man toiminta vilkastuu.  Kaavassa osoitetaan uusi ulkoilureitti.  
 
 

5.4.5. Liikenteelliset vaikutukset 
 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikennemääriin. Alueella on toimiva katuverkosto 
ja läheisyydessä yleinen pysäköintialue. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Kaavan toteutuksesta vastaa kaavoituksen ja kiinteistön myynnin jälkeen tontin osal-
ta uusi omistaja.  Kaupunki toteuttaa ulkoilureitin.   

 
 

Kankaanpäässä 30.1.2018 
 
 

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