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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1 Tunnistetiedot 
 

Asemakaavan muutos koskee: 
Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) toria ja osaa Torikadusta.  
Tiloja 214-406-13-108, 214-406-3-488, 214-406-3-663, 214-1-9903-0, 214-1-34-1, 214-1-34-2 
ja 214-1-34-3 

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Tori ja osa Torikadusta.  

 
Asemakaavan tunnus:  214005202 
Asemakaavan päiväys:      28.8.2018 
Kaava-alueen koko  0,68 ha  
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 

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

Sähköposti: ilmari.mattila@kankaanpaa.fi  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta: 29.05.2018 
Vireille tulosta ilmoitettu:  25.06.2018 
Kaupunginsuunnittelulautakunta: 28.08.2018 
Kaupunginsuunnittelulautakunta: 06.11.2018 
Kaupunginhallitus:                            12.11.2018   
Kaupunginvaltuusto:                        17.12.2018                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Torin       3 
                  Asemakaavamuutoksen selostus   
 Kaupunkisuunnittelukeskus    06.11.2018 
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään ydinkeskustassa Keskuskadun varrella.   
 

 
 
Kaavamuutosalueen sijainti osoitekartalla 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) torikadun osaa ja toria koskeva ase-
makaavan muutos.   
Kankaanpään kaupungin torille on laadittu kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa on 
ajoyhteyttä linjattu uudelleen ja torikatokselle esitetty uutta sijoitusvaihtoehtoa. Kos-
ka kaava ei täysin vastaa suunnitelmaa, on päädytty asemakaavan muuttamiseen torin 
ja torikadun kevyenliikenteen alueen osalta. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Torikadun kevyenliikenteen alueelle osoite-
tun ajoyhteyden sijaintia ja osoittaa ajoyhteys ohjeellisena.  Kaavassa osoitetaan myös 
ohjeellisena kaksi vaihtoehtoista esiintymislavan sijoituspaikkaa.  
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Maanmittauslaitoksen orttokuva. 
 

 
 
 
 

Viistoilmakuva kaava-alueelta. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 
Liite 1   Torisuunnitelma  
Liite 2   Asemakaavakartta 
Liite 3   Asemakaavamääräykset ja –merkinnät 
Liite 4   Asemakaavan seurantalomakkeet  

 
Valokuvat  Ilmari Mattila 
Selostus   Ilmari Mattila  
Kaavakartta  Marjo Lahtinen 
 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdetiedoista. 
 
Torisuunnitelma 

 
 
 
2 LÄHTÖKOHDAT 

 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Kaavamuutosalue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa.  Tori rajautuu lännessä Keskus-
katuun ja pohjoispäässä Torikatu on osa torialueeseen liittyvää kevyenliikenteen aluet-
ta. Tori toimii pääosan ajasta pysäköintialueena ja torstaisin ja kesälauantaisin tori-
kaupan alueena. Tori on Kankaanpääläisille tärkeä paikka.    
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Kuvia torialueelta 
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2.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaava-alueella ei ole luonnonympäristöä. 
 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alue rajautuu jokaiselta suunnaltaan tiiviisti rakennettuun kaupunkikeskustaan. 
Toria ympäröivät rakennukset ovat 1-3 kerroksisia. Rakennuskanta on iältään hyvin 
vaihtelevaa. Torialueella on pikaruokaketjun käytössä oleva kiinteistö, jossa on myös 
kaupungin yleiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja.  

 
Väestö 
Kaavamuutosalue sijoittuu keskusta-alueelle. Alueen läheisyydessä on runsaasti asu-
tusta ja tori palvelee koko Pohjois-Satakunnan väestön tarpeita kauppa- ja kohtaamis-
paikkana. 
 
Palvelut 
Keskusta-alueen palvelut sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. 
 
Työpaikat 
Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee kauppaan ja palveluihin liittyviä työpaikkoja.  
Kankaanpään keskusta-alueella on runsaasti työpaikkoja.   
   
Virkistys 
Alue sijaitsee kuntakeskuksen tarjoamien virkistyspalvelujen läheisyydessä.  
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Liikenne 
Alueella sijaitsee toimiva katuverkosto.  
 
Tekninen huolto 
Torirakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon ja kaukolämpöverkkoon.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Toria rajaavista rakennuksista viisi on asemakaavassa osoitettu suojeltaviksi.  Yleiskaa-
vassa on toria rajaavista rakennuksista kuusi osoitettu suojeltaviksi. 
 
 
 

2.1.4 Maanomistus 
 
Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

 
2.2.1 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 keltaisella pisteellä. 
Alue sijoittuu keskustoimintojen alueelle(C). Alueelle sijoittuu myös kaupunkikehittä-
misen kohdevyöhykemerkintä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhyke (mv-1). Maakunta-
kaavassa on alueelle osoitettu myös alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva alue maa-
kunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö(kh2) 
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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. Kaava-alue on osayleiskaavassa 
merkitty keskustoimintojen alueeksi.  
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueella on voimassa Ak 5146, joka on hyväksytty 29.1.2007.  
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Tonttijako ja rekisteri 
 
Alueella ei ole tonttijakoa. 
 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, hyväksytty 5.3.2018.  

 
 
 
 
 
 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
   
Kankaanpään kaupungin tori on todettu nykyisessä muodossaan liikenteen kannalta 
hankalaksi. Ajoreittejä ja pysäköintipaikkoja on vaikea hahmottaa. Torille ajo Torika-
dulta on vaikeaa. Matalat kivitolpat ovat vaikeasti havaittavissa, mikä on aiheuttanut 
runsaasti ajoneuvovaurioita.  Torin suunnitteluun perustettiin torityöryhmä 2014, jon-
ka johdolla laadittiin uusi torialuesuunnitelma.  Laadittu torisuunnitelma ei kaikilta 
osiltaan vastaa torialueen nykyistä asemakaavaa, mistä johtuen on päädytty asema-
kaavan muuttamiseen torialueen osalta.   
 
Tällä asemakaavalla ei ratkaista, eikä oteta kantaa varsinaiseen torin suunnitteluun. 
Varsinainen torin suunnittelu tapahtuu torisuunnitelmalla, mikä asetetaan erikseen 
nähtäville ja kuultavaksi teknisen keskuksen toimesta.   
 
 

 
 

3.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen laa-
timisen kokouksessaan 29.5.2018. 
 
Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan hyvin vähäinen, ei siitä ole laadittu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa.  
 
Kaavaluonnos on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29.5.2018 
Kaavaehdotus on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 28.8.2018 
kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville  3.9.2018          

 
kaupunginhallituksen käsittely 6.11.2018, kaupunginvaltuusto 17.12.2018 
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3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
3.3.1 Osalliset 

Kaavahankkeen osallisia ovat kaava-alueen kiinteistön omistaja sekä naapurikiinteistö-
jen omistajat.  
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötaho on tekninen keskus.  
  
 
 
 

3.3.2 Vireilletulo 
 
Vireilletulosta/ kaavaluonnoksesta ilmoitetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 
sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä.  Asemakaavaluonnos asetetaan nähtävillä sa-
manaikaisesti. 
 
 
 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
 
 

Asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä 25.6. – 17.8.2018 välisen ajan, jolloin osalli-
set ovat voineet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta infor-
moitiin kirjeitse rajanaapureita ja siitä tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudus-
sa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Kaavasta pyydettiin lausunto tekniseltä kes-
kukselta.    
 
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntalii-
tolta ja DNA:lta.  Varsinaisesti kantaa kaavoitukseen otettiin vain Satakuntaliiton lau-
sunnossa: Satakuntaliitto esitti, että kaavamääräyksiä tulisi täydentää kulttuuriympä-
ristön huomioimista edellyttävillä määräyksillä.  
 
Kaavamääräyksiä on täydennetty kulttuuriympäristön huomioimista edellyttävällä 
määräyksellä. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin huomautusta. Kahdessa huomautuksessa oli usean tahon 
allekirjoitus.  Saaduissa huomautuksissa keskityttiin pääosin torin suunnitteluun ja to-
teutukseen liittyviin seikkoihin. Koska katu- ja torisuunnitelmien laatiminen kuuluu vi-
rallisesti Tekniselle keskukselle ja Teknisen lautakunnan alaisuuteen, ei Kaupunkisuun-
nittelukeskus ja –lautakunta ota kantaa varsinaiseen torin suunnitteluun. Saatu pa-
laute toimitetaan Tekniselle keskukselle ja kaupunginhallitukselle, jotka arvioivat saa-
dun palautteen perusteella tuleeko 2016 hyväksyttyä torisuunnitelmaa tarkistaa.      
 
Saatujen huomautusten perusteella on asemakaavassa osoitetuttua ohjeellista ajoyh-
teyttä tarkistettu siten, ettei osoitettuun ajoyhteyteen muodostu jyrkkää kulmaa.   
 
Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 10.9-9.10.2018 välisen ajan. Nähtävilläolos-
ta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 10.9.2018 ja kaupungin kotisi-
vuilla Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen 
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muistutus. Kaavaehdotuksesta tiedotetaan naapurikiinteistöille.  Kaavasta pyydettiin 
lausunnot Ely-keskukselta ja tekniseltä keskukselta. 
 
Ely-keskuksella ei ollut lausuttavaa kaavasta. Tekniseltä keskukselta ei saatu lausuntoa. 
Kaavasta jätettiin yksi muistutus.  
 
Muistutuksessa otettiin, että torialuetta tulisi suunnitella tarkemmin asemakaavalla ja 
esitettiin muutoksia torialueelle ja yleiselle jalankulkualueelle esitettyihin aluevarauk-
siin.  
 
Kaupunkisuunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan asemakaavoituksella määritel-
lään aluevaraukset eri toiminnoille ja ohjataan rakentamisen päälinjoja.  Asemakaavoi-
tuksella ei ole mielekästä lähteä ohjaamaan sellaista maankäyttöä, jossa ei rakenneta 
kiinteitä rakenteita ja toteutus edellyttää joka tapauksessa tarkempaa suunnittelua.  
Torialueista ja liikennealueista laaditaan omat tarkemmat suunnitelmansa. Kankaan-
päässä katu- ja torisuunnitelmien laatiminen kuuluu tekniselle keskukselle ja teknisen 
lautakunnan alaisuuteen. Näin ollen kaavoituksella ei ole mielekästä ratkaista torialu-
een suunnittelua.  
 
Saadun palautteen pohjalta kaupunkisuunnittelukeskus on arvioinut ohjeellisten tori-
lavan paikkojen ja pysäköintiin varattujen alueiden osoittamisen tarpeellisuutta kaa-
vassa. Arvioinnin perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa esiintymislavan ohjeelliset 
rakennusalat ja pysäköintipaikat poistetaan kaavakartalta ja kyseisiä toimintoja koske-
vat huomiot siirretään osaksi yleismääräystä.  Näin annetaan laajemmat mahdollisuu-
det torialueen ja yleiselle jalankululle varatun alueen suunnittelemiselle tori/ katu-
suunnitelmilla.   
    
Kaavan yleismääräykseen tehtiin seuraava lisäys: 
Torialueelle ja yleiselle jalankululle varatulle alueelle voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja ja to-
ritoiminnan tarvitsemia rakennelmia, jotka eivät ole kiinteitä.  
 
Kaavaan tehty muutos on vähäinen, eikä näin ollen edellytä asemakaavan asettamista uudel-
leen nähtäville ehdotuksena.  Kaava voidaan viedä näillä muutoksilla hyväksymiskäsittelyyn.    
  
 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laaditun torisuunnitelman toteutus. 
Keskeisin tavoite on alueen itäpäässä osoitetun ajoneuvoyhteyden ja esiintymislavan 
paikan osoittaminen ohjeellisena. Tämä mahdollistaa torialueen toimintojen tarken-
tumisen yksityiskohtaisemmassa torisuunnitelmassa.  
 
Nyt laadinnassa oleva asemakaavamuutoksen tavoitteena on väljentää kaavamääräyksiä ja 
mahdollistaa torin kehittäminen nyt hyväksytyn tai mahdollisesti myöhemmin laadittavien uu-
sien suunnitelman mukaisesti.  Ajatuksena on ollut, ettei kaava estä torin kehittämistä. Uusi 
kaava mahdollistaa myös nykyisen toriratkaisun säilymisen.  
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3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Kaavamuutoksen luonteesta johtuen vaihtoehtoisia ratkaisuja ei laadittu. 
 
 

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 

4.1 Kaavan rakenne 
 
Kaavamuutoksella muodostuu 40000 m2 laajuinen torialue ja 2800 laajuinen yleiselle 
jalankululle osoitettu alue. torialueelle on osoitettu olemassa olevan pikaruokapaikan 
rakennusala.  Kaava-alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoneuvoliikenteen ajoyhteys To-
rikadun yleiselle jalankululle varatulle alueelle.   
 
Nyt laadinnassa olevan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on väljentää kaavamää-
räyksiä ja mahdollistaa torin kehittäminen nyt hyväksytyn tai mahdollisesti myöhem-
min laadittavien uusien suunnitelmien mukaisesti.  Ajatuksena on ollut, ettei kaava es-
tä torin kehittämistä. Uusi kaava mahdollistaa myös nykyisen toriratkaisun säilymisen.   
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4.1.1 Mitoitus 

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,68 ha 
Kaavassa osoitetaan rakennusala torirakennukselle. Rakennus saa olla kooltaan 280 k-
m2.   

 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan torin toimintojen kehittäminen.  
 
 

4.3 Aluevaraukset 
4.3.1 Korttelialueet 

 
Kaavassa ei osoiteta korttelialueita.  
 
 

4.3.2 Muuta alueet 
 
Kaavalla osoitetaan katuaukio/tori ja yleiselle jalankululle varattu alueen osa.   

 
 

        
4.4 Kaavan vaikutukset 
 
4.4.1 Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja ympäristöön 

 
Kaava mahdollistaa torin kehittämisen toimivammaksi ja turvallisemmaksi.  
 

4.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon.  
 
Kaavamuutosalueella ei ole vaikutusta.  
 

4.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonympäristöön.  
 

4.4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 
 
Kaavamuutosalueella ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja 
liikenteeseen.  
 

4.4.5. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön  
 
Kaavalla ei ole vaikutusta maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäris-
töön.   
 



      Torin       22 
                  Asemakaavamuutoksen selostus   
 Kaupunkisuunnittelukeskus    06.11.2018 
____________________________________________________________________________________________________________________  
 

4.4.5. Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
 

Kaava mahdollistaa torin viihtyisyyden ja toimivuuden kehittämisen, millä on 
elinkeinoelämän kannalta positiivinen vaikutus.   
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Kaavan toteutuksesta vastaa Kankaanpään kaupunki torisuunnitelman mukaisesti.  

 
 

Kankaanpäässä 06.11.2018 
 
 

 
 
Ilmari Mattila, Kaupunginarkkitehti 

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