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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 14. kaupunginosan (Lohikko) korttelia 941 koskeva asemakaavan 
muutos. Muutos koskee 214-14-941-1. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Kortteli 941 ja lähivirkistysaluetta.   

 

Asemakaavan tunnus:  214005198 
Asemakaavan päiväys:      30.1.2018 
Kaava-alueen koko  2,3747 ha  
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

    Kankaanpään kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus 
    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 Lohikon kylän keskusalueella lähellä Pohjanmaan-
tietä.  

 
Kaavamuutosalueen sijainti osoitekartalla. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kankaanpään kaupungin 14. kaupunginosan (Lohikko) korttelia 941 koskeva asema-
kaavan muutos. Muutos koskee 214-14-951-1. Lohikon vanhainkodin asemakaava. 
  
Lohikon vanhainkodin käyttö vanhusten asumiseen päättyy vuoden 2017 lopussa. Kaa-
van tarkoituksena on mahdollistaa rakennuksen ja siihen liittyvän tontin monipuoliset 
käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös 
tontin rajausta.    

 
 
 

 
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   Lohikon vanhainkodin inventointiraportti 

 
Kansikuva  Ilmari Mattila 

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, lainvoim. 7.4.2016). 

  

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Lohikon vanhainkoti ei enää täytä nykyisiä vaatimuksia vanhusten palveluasumisessa. 
Kankaanpään kaupunki päätyi uuden vanhusten palveluasumisyksikön toteuttamiseen 
Kankaanpään keskusta-alueelle. Jotta vanhainkodin jatkokäyttö johonkin muuhun 
käyttötarkoitukseen olisi mahdollista edellyttää se kaavamääräysten muuttamista ja 
tontin tarkistamista. Tällöin kaupungin on myös mahdollista myydä kiinteistö. Tekni-
sen keskuksen, kaupunginjohtajan ja kaupunkisuunnittelukeskuksen kesken käydyssä 
neuvottelussa päädyttiin esittämään asemakaavoituksen käynnistämistä kaupunki-
suunnittelulautakunnalle.   
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan 28.11.2017. 
  
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman 28.11.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos olivat nähtä-
villä 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 19.03.2018, kaupunginvaltuusto 23.4.2018. 
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2.2 Asemakaava  

 

Asemakaavalla osoitetaan kortteli 941, josta pääosa on osoitettu asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueeksi. Alueella olevalle lämpölaitokselle on osoitettu oma 
tontti energiahuollon alueena. Kaava-alueen pohjoisosa osoitetaan kaavassa lähivirkis-
tysalueeksi. Vanhin rakennusosa osoitetaan kaavassa suojelumerkinnällä.  
 

2.3 Asemakaavan toteutus 
 

Asemakaavaa muutetaan kiinteistön myymisen mahdollistamiseksi yksityisille tahoille. 
Uusi omistaja toteuttaa asemakaavan.  

  

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue sijaitsee keskusta-alueen pohjoispuolella Lohikon kaupunginosassa, 
etäisyyttä keskustaan on noin 3,5 km.  Alue rajoittuu lännestä Pohjanmaantiehen ja 
idästä Lohikontiehen. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole muita rakennuk-
sia.  

 
Lohikon vanhainkoti sijoittuu Pohjanmaantien varteen.  

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaava-alueesta pääosa on Lohikon vanhainkodin hoidettua pihapiiriä. Vanhainkodin 
itäpuolella on puistomaisesti hoidettua metsikköä, minkä alueella ei ole huomioitavia 
luontokohteita.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueelle sijoittuva vanhainkodin vanhin osa on rakentunut vuosina 1939-1940. 
Vanhainkotia on laajennettu 1960-luvulla ja saneerattu 1990-luvulla.  Rakennus on 
osoitettu Kankaanpään keskustan osayleiskaavassa paikallisesti suojeltavaksi raken-
nukseksi. Kiinteistöllä on myös vuokra-alueella yksityinen lämpökeskus, mikä palvelee 
vanhainkodin kiinteistöä.  Kiinteistöllä on taajamakuvallisia ja historiallisia arvoja.  
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Näkymä parkkipaikalta pohjoisen suuntaan.  

 
Näkymä rakennuksen suuntaan lännestä. 

 
Näkymä rakennuksen suuntaan lännestä. 
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Rakennuksen vanhin osa. 
 

 
Rakennuksen keskiosa,  missä 1990 luvulla rakentunut hissi. 
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 Rakennuksen länsipuoli.  

. 
 

 
Rakennuksen pohjoispuolella oleva lämpökeskus. 
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Kaupungin puupankki. 

 
Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu keskustan pohjoispuolelle. Alueen läheisyydessä on run-
saasti pientaloasutusta.  
 
Palvelut 
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat 3,5 km etäisyydellä. 
 
Työpaikat 
Kaava-alueen lähiympäristössä on Lohikon teollisuusalue, missä on työpaikkoja. Muut 
työpaikat sijaitsevat keskustassa.      
   
Virkistys 
Alueelle on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustasta. Virkistyspalvelut ja virkistys-
alueet sijoittuvat kuntakeskustan alueelle 3,5 km etäisyydelle.  
 
Liikenne 
Alueella sijaitsee toimiva katuverkosto.  
 
Tekninen huolto 
Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennus lämpiää yksityises-
sä omistuksessa olevalla lämpökeskuksella. Lämpökeskuksella on vuokrasopimus maa-
alueesta.   
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalueen länsipuolella on Pohjanmaantie, minkä aiheuttama melu on ym-
päristöhaitta.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueelle sijoittuva vanhainkodin vanhin osa on rakentunut vuosina 1939-1940. 
Vanhainkotia on laajennettu v 1960 ja saneerattu 1990-luvulla.  Rakennus on osoitettu 
Kankaanpään keskustan osayleiskaavassa paikallisesti suojeltavaksi rakennukseksi.  
Kohteen inventointiraportti on liitteenä. 
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3.1.4 Maanomistus 

 
Kaava-alue on kaupungin omistuksessa. 
 

3.1.5 Melu 

Kaava-alue sijaitsee Pohjanmaantien läheisyydessä, mistä johtuen Tienpuoleiselle osal-
la kaava-aluetta melu ylittää yö- ja päiväajan ohjearvot.  
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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-alueelle on osoitettu palvelukylän merkintä.   
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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 julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Vanhainkoti -rakennus on osoitet-
tu osayleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (nro. 73).  Uusi Tuetun 
asumisen palveluyksikkö on rakennettu Kankaanpään keskustaan ja Lohikon van-
hainkoti on jäänyt tyhjilleen. Kaupungilla ei ole käyttöä kiinteistölle, eikä tontille. 
Osayleiskaava on näin ollen vanhentunut julkisten palvelujen ja hallinnon alueva-
rauksen osalta.  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 5104, joka on hyväksytty 23.1.1995. Asema-
kaava-alue on Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortteli-
alue (YS-2) Alueella sijaitseva rakennuksen vanhin osa on osoitettu suojeltavaksi ra-
kennukseksi (sr-4). 
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Tonttijako ja rekisteri 
 
Alueella ei ole tonttijakoa. 

 
Kiinteistö 214-14-941-1 on rekisteröity 4.9.2001 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 6.11.2017.  

 
 

 

 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
   

Lohikon vanhainkoti ei enää täytä nykyisiä vaatimuksia vanhusten palveluasumisessa. 
Kankaanpään kaupunki päätyi uuden vanhusten palveluasumisyksikön toteuttamiseen 
Kankaanpään keskusta-alueelle. Jotta vanhainkoti voidaan ottaa muuhun käyttötarkoi-
tukseen edellyttää se kaavamääräysten muuttamista. Myös lämpölaitos, rakennusoi-
keudet, rakennusalat ja tontin rajaus edellyttävät tarkistamista. Nämä muutokset 
mahdollistaisivat myös kiinteistön myymisen. Teknisen keskuksen, kaupunginjohtajan 
ja kaupunkisuunnittelukeskuksen kesken käydyssä neuvottelussa päädyttiin esittä-
mään asemakaavoituksen käynnistämistä 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 
Kaavaehdotus on esitelty kaupunginhallitukselle 5.2.2018 

 
kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittely 19.03.2018, kaupunginvaltuusto 23.4.2018 
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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 kotisi-
vuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos oli nähtävillä samanaikaisesti. 

 
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 14.12.2017 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.   
 
Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa. Lausuntojen perusteella kaavaan tehtiin 
seuraavat muutokset.  
- Pohjanmaantien puoleinen rakentamisen laajennusvaraus on poistettu ja muita  

rakentamisen laajennusalueita ja kerroslukuja on tarkistettu.  Lisärakentamisen mää-
rää on pienennetty luonnoksen 3116 k-m2:stä 1484 K-m2:iin. 

-  Pohjanmaantien meluun liittyvät kaavamääräykset on lisätty kaavaan. 
- Kunnallisteknistä varausta on tarkistettu tarkentuneen lähtömateriaalin perusteella.  
- Päivittäistavarakaupan osalta on annettu enimmäiskerrosalaksi 200 k-m2.  
- Hulevesien osalta on lisätty kohta yleismääräyksiin.  
- Kaavaselostukseen on lisätty havainnekuva lisärakentamisen mahdollisuuksista.  
 
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. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin yksi lausunto Satakunnan Museolta. Lau-
sunnossaan Satakunnan Museo totesi kaavaan luonnosvaiheen jälkeen tehtyjen muu-
tosten olevan riittäviä. Yhtään muistutusta ei kaavaehdotuksesta saatu. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisin vanhainkotikäytössä olevan 
kiinteistön asemakaavaa siten, että se mahdollistaa tulevaisuudessa kiinteistön erilai-
set mahdolliset käyttötarkoitukset. Yksityiselle lämpökeskukselle osoitetaan kaavassa 
oma tontti.  Samalla tarkistetaan tontin pinta-alaa ja rakennusoikeutta.  
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
Kaavamuutoksen luonteesta johtuen vaihtoehtoisia ratkaisuja ei laadittu. 
 

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaavamuutoksella osoitetaan 1,9200 ha tontti/ korttelialue Asuin- liike- ja toimistora-
kennusten käyttöön. Tällä kaavamääräyksellä mahdollistetaan kiinteistölle monipuoli-
set käyttömahdollisuudet. Tontin rakennusoikeus on 5600 k-m2, mikä mahdollistaa 
1484 k-m2 lisärakentamisen. Rakennuksen vanhin osa on osoitettu yleiskaavan mukai-
sesti rakennussuojelukohteeksi. Uudempi osa on rakentunut 60-luvulla ja sitä on muu-
tettu 1990- luvun saneerauksen yhteydessä. Muutoksista johtuen uudemmalla osalla 
ei todettu olevan riittäviä rakennushistoriallisia arvoja, mitkä edellyttäisivät suojelua. 
Lämpölaitokselle on kaavassa osoitettu oma tontti 1246 m2 Energiahuollon alueena. 
Tontin rakennusoikeus on 300 k-m2. Osa alkuperäisestä tontista on osoitettu lähivir-
kistysalueeksi, joka liittyy osaksi Iisunpuistoa.    
 

 
Ortoilmakuva kaava-alueesta ja sen lähiympäristöstä. 

 
5.1.1 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 2,3747 ha. 
Kaavassa osoitetaan Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti kooltaan 1,9239 ha. 
Kokonaisrakennusoikeus on 5600 k-m2, mistä uudisrakentamiselle on osoitettu 
1484 k-m2.  Tontin tehokkuusluvuksi muodostuu 27%. 
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5.1.2 Poikkeaminen yleiskaavasta  
 

Vanhainkotitoiminnan loputtua ja kiinteistön jäätyä tyhjilleen ja kaupungille tarpeet-
tomaksi on voimassa oleva Kankaanpään keskustan osayleiskaava tältä osin vanhentu-
nut, eikä näin ollen ohjaa asemakaavaa. Koska alueen tuleva käyttö määrittyy kiinteis-
tön uuden omistajan toimesta, ei yleiskaavan muuttaminen ole tässä kohdin mielekäs-
tä, kun alueen tarkempi käyttötarkoitus ei vielä tiedossa.    
 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaavamuutoksella säilytetään ympäristöä osoittamalla osa rakennuksesta suojelumer-
kinnällä. Pohjanmaantien varteen on osoitettu istutettava tontin osa. Rakentamista 
ohjataan kaavassa siten, että Lohikon vanhainkodin taajamakuvalliset arvot säilyvät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havainnekuva lisärakentamismahdollisuuksista 
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5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavamuutoksella muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, ener-
giahuollon alue ja lähivirkistysalue.   
 

 
 
- vanhan osan kerrosluku on III ja muiden rakennusten osalta II ja I. 
- rakennusoikeus 5600 k-m2 ja lämpökeskukselle 300 k-m2. 

 
Olemassa oleva rakennus (osa) on osoitettu suojelumerkinnällä. 
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5.4 Kaavan vaikutukset 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavalla luodaan edellytyksiä käytöstä poistuvan ja rakennushistoriallisesti huomioita-
van rakennuksen säilymiseksi.  Kaava-alueen rakennusaloja on tarkistettu ympäristön 
taajamakuvallisten arvojen säilyttämiseksi.  
 

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 

 
Kaavamuutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse huomioitavaa luon-
nonympäristöä. Vanhassa kaavassa osa tonttialuetta oleva puistomainen metsäalue 
osoitetaan nyt osaksi Iisunpuistoa.    
 

5.4.3 Vaikutukset taajamakuvaan 

 
Kaavassa suojelumerkinnällä osoitettu rakennuksen vanha osa säilyttää perinteistä ra-
kennuskantaa. Rakentamisen tarkempi ohjaaminen ja osoitettu istutettava tontin osa 
luovat edellytyksiä hyvälle taajamakuvalle.   
 

5.4.4 Toiminnalliset vaikutukset 

 
Kaavamuutosalueella sijaitseva rakennus on jäämässä tyhjilleen nykyisestä käyttötar-
koituksesta.  Kaava mahdollistaa kiinteistölle monia mahdollisia käyttötarkoituksia.   
 
 

5.4.5. Liikenteelliset vaikutukset 
 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikennemääriin. Alueella on toimiva katuverkosto 
ja tontilla laaja pysäköintialue. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Kaavan toteutuksesta vastaa kaavoituksen jälkeen mahdollinen uusi omistaja tai 
kaupunki.  

 
 

Kankaanpäässä 30.1.2018 
 
 

 
 
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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