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MEIJERIN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:
Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) tiloja 214-406-3-1089, 214-406-1-862,
214-406-3-1090, 214-406-3-1091 ja 214-406-3-794 sekä katu- ja rautatiealueita.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) kortteli 183 sekä katu- ja rautatiealueet.

Asemakaavan tunnus: 21400 5195
Asemakaavan päiväys:     18.12.2018
Kaavan laatija: Maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto

Kankaanpään kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus,
    Suunnittelutoimisto

PL 36, 38701 Kankaanpää, Puh. 044 577 2732
Sähköposti: janne.tuomisto@kankaanpaa.fi

Vireille tulosta ilmoitettu:     25.6.2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 25.9.2018, 18.12.2018
Kaupunginhallitus:      14.1.2019
Kaupunginvaltuusto:               28.1.2019

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Käpylän kaupunginosassa, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kau-
pungin ydinkeskustasta luoteeseen. Alue rajautuu luoteessa rautatiehen, koillisessa
Asema-aukioon, kaakossa Asemakatuun ja lounaassa Rautatienkatuun.
Alueen sijainti on esitetty osoitekartalla (kuva 1).

Kuva 1. Kaava-alue osoitekartalla.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavasta käytetään nimitystä meijerin alueen asemakaava.
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueella sijaitsevan K-rauta K-maatalous
erikoistavaraliikkeen suunniteltu laajennushanke sekä luoda edellytykset alueen mui-
den kiinteistöjen nykyisille ja tuleville toiminnoille. Tarkoituksena on lisäksi varautua
alueen pohjoisosassa kulkevan Haapamäki-Pori -rautatien mahdolliseen uudelleen
käyttöönottoon osoittamalla radalle riittävän leveä kulkuväylä sekä jättämällä vanha
aseman ympäristö rautatieliikennettä palvelevaksi alueeksi.

Kuva 2. Viistoilmakuva suunnittelualueelle luoteen suunnalta kuvattuna. Röni-Kuva Oy 2018.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2  Luontoselvitys
Liite 3  Ote ajantasa-asemakaavasta
Liite 4  Ote rakennuskaavasta
Liite 5  Asemakaavakartta
Liite 6  Asemakaavamääräykset ja merkinnät
Liite 7  Asemakaavan seurantalomakkeet
Liite 8  Meijerin kiinteistöjen rakennusinventointi
Liite 9  Viranomaisneuvottelun muistio

Kansikuva Maanmittauslaitos ortoilmakuva 02/2017
(http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40)

Selostus Janne Tuomisto
Valokuvat Janne Tuomisto
Kaavakartta Marjo Lahtinen

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011
2. Kankaanpään Keskustan osayleiskaava 7.12.2015
3. Kankaanpään keskustan rakennusinventoinnit 2004-2005 (Laura Hesso)
4. Kankaanpään kaupungin kaavoituskatsaus 2017 ja kaavoitusohjelma 2018-2020
5. Kankaanpään keskustan osayleiskaava  Kaupan palveluverkkoselvitys 8.7.2011,

Tuomas Santasalo Ky
6. Kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys 8.10.2014, Tuomas Santasalo, WSP
7. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ehdotus 2

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laadinta on tullut vireille alueella sijaitsevan K-rauta K-maatalous eri-
koistavaraliikkeen omistajan esityksestä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
29.8.2017 § 6 käynnistää asemakaavan laatimisen tilojen Malmivaara 214-406-3-1089,
Kankaanpään rata 214-406-1-862, Reimala 214-406-3-1090, Maitola 214-406-3-1091 ja
Sahala 214-406-3-794 alueille. Kaavahankkeeseen päätettiin ottaa mukaan koko Ase-
makadun, Rautatienkadun ja Asema-aukion välinen asemakaavoittamaton alue. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä Kankaan-
pään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internet-sivuilla 25.6.2018
17.8.2018 välisen ajan. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.10-7.11.2018 välisen ajan.

2.2 Asemakaava

Asemakaavalla on saatettu kaavoituksen piiriin Rautatienkadun, Asemakadun ja Ase-
ma-aukion välinen tähän saakka asemakaavoittamattomana ollut alue. Asemakaavassa
K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeelle on osoitettu noin 1,8 ha liikerakennustont-
ti, joka mahdollistaa liikkeen suunnitellun laajennushankkeen nykyisten rakennusten
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itäpuolelle. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön omistamalle työpajatoiminnassa ole-
valle kiinteistölle on osoitettu kaavassa noin 0,9 hehtaarin liike-, teollisuus ja varasto-
rakennusten tontti, jolle voidaan sijoittaa myös opetustoimintaa palvelevia tiloja. Enti-
selle meijerin kiinteistölle on osoitettu kaavassa noin 1,8 hehtaarin liike-, teollisuus ja
varastorakennusten tontti, jolle voidaan sijoittaa myös asuintiloja, mikäli alueen koko-
naisratkaisu sen mahdollistaa. Koska vanhan meijerin alue on osoitettu yleiskaavassa
paikallisesti arvokkaaksi alueeksi, on tontille annettu korjaus- ja uudisrakentamista
koskevia erityismääräyksiä. Entiselle kenkätehtaan kiinteistölle on kaavassa osoitettu
noin 0,6 hehtaarin teollisuustontti.

Asemakaavassa on varauduttu Haapamäki-Pori -rautatien mahdolliseen uudelleen-
käyttöönottoon osoittamalla radalle riittävän leveä kulkuväylä sekä jättämällä vanha
aseman ympäristö rautatieliikennettä palvelevaksi alueeksi. Rautatienkadun ja radan
risteykseen on lisäksi osoitettu ohjeellinen aluevaraus alikululle.

2.3 Asemakaavan toteutus

Kaava-alueen kadut ja kunnallistekniikka on jo toteutettu. Myös tontit ovat suurelta
osin jo rakentuneet. Tonttien täydennysrakentamisesta vastaavat tonttien omistajat.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on suurelta osin jo rakennettua aluetta. Ainoastaan alueen koillisosas-
sa on laajahko yhtenäinen rakentamaton alue. Kyseinen alue on pääosin metsäistä ja
varsin kallioista aluetta. Aluetta rajaa pohjoispuolella käytöstä poistunut Haapamäki-
Pori rata, jonka vanha asemanympäristö ulottuu kaava-alueen koilliskulmaan. Alueen
pinta-ala on yhteensä n. 7,94 ha.

3.1.2 Luonnonympäristö

Kaava-alueen ainoa luonnontilainen alue on kaava-alueen koillisosissa oleva kallioinen
metsäalue, joka sekin on aikanaan ollut osin rautatieliikennettä palvelevana alueena.
Kyseisellä alueella kasvaa tällä hetkellä havupuuvaltaista metsää, jonka joukossa on
melko runsaasti myös lehtipuita. Luontokartoittaja Kristiina Peltomaa on tehnyt kaava-
alueen luontoselvityksen kevään ja kesän 2018 aikana, joka on tämän selostuksen liit-
teenä (liite 2). Luontoselvityksessä on osoitettu liito-oravan kulkureitti kaava-alueen
itäosaan, joka on huomioitava alueen maankäytössä. Liito-oravalle on säästettävä isoja
puita kulkupuiksi kyseisellä alueella. Kaava-alueelta itsessään ei löytynyt havaintoja lii-
to-oravasta. Muutoin alueella ei luontoselvityksen perusteella ole maankäytöllisiä es-
teitä.
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Kuva 3. Kaava-alueen koillisosan metsikköä ilmasta kuvattuna.

Kuva 4. Kaava-alueen metsikköä rautatieltä kuvattuna.
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Kuva 5. Metsikön itäreunassa sijaitseva pienipinta-alainen kallionyppylä.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Kaava-alueen luoteisosassa, tontilla 2, sijaitsee K-rauta K-maatalous erikoistavaraliike
varastorakennuksineen ja viljasiiloineen. Kaavan keskeisenä tarkoituksena on mahdol-
listaa liikkeen suunniteltu laajennushanke nykyisten rakennusten itäpuolelle.

Kuva 6. K-rauta K-maatalous erikoistavaraliike Rautatienkadun suunnalta kuvattuna.
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Kuva 7. K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen viljasiilot.

Kuvat 8-10. K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen
varastorakennuksia.
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Kaava-alueen lounaisosassa, tontilla 1, sijaitsee Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön omistama ny-
kyisin työpajatoiminnassa oleva rakennus sekä tätä palveleva varastorakennus.

Kuva 11. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön omistama työpajatoiminnassa oleva rakennus.

Kuva 12. Työpajarakennusta palveleva varastorakennus.
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Tontilla 3 sijaitsee vuonna 1937 valmistunut ja 1960-luvulla laajennettu entinen meijerirakennus,
joka toimii nykyisin konemyymälänä, 1930-luvulla rakennettu meijerin asuin- ja toimistorakennuk-
sena toiminut nykyinen asuinrakennus sekä 1954 rakennettu ja 1957 huoltotiloilla laajennettu mei-
jerin entinen asuntola, joka toimii myös nykyisin asuinrakennuksena.

Kuva 13. Meijerin rakennukset ilmasta kuvattuna.

Kuva 14. Vanha meijerirakennus, joka toimii nykyisin konemyymälänä/autokorjaamona.
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Kuva 15. Meijerin entinen asuin- ja toimistorakennus, joka toimii nykyisin asuinrakennuksena.

Kuva 16. Meijerin entinen asuntola, joka toimii myös nykyisin asuinrakennuksena.
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Kuvat 17 ja 18. Meijerin entisen asuntolan huoltotilat.

Tontilla 4 sijaitsee entinen kenkätehdas, jossa toimii nykyisin Medipiste Oy:n jalkinevarasto ja kont-
toritilat. Rakennuksessa on tällä hetkellä vuokratilat myös partiolaisilla.

Kuva 19. Medipiste Oy:n jalkinevarasto/konttori Asemakadun ja Asema-aukion kulmauksesta
kuvattuna.
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Kuva 20. Medipiste Oy:n jalkinevarasto/konttori pihasta kuvattuna.

Kaava-alueen koilliskulmassa sijaitsee Kankaanpään vanhan rautatieaseman kaksi varastorakennus-
ta.

Kuvat 21-22. Kankaanpään vanhan rautatieaseman varastorakennuksia.

Väestö
Kaava-alueella on kaksi asuinkäytössä olevaa rakennusta. Rakennuksissa asuu tällä
hetkellä toistakymmentä asukasta. Asukkaiden ikähaitari on laaja. Alue liittyy kaakossa
Käpylän laajaan asuinalueeseen, joka on pääosin jo rakennettu.

Palvelut
Kaava-alueella sijaitsee rauta- ja maatalousalan kaupallisia palveluita, autokorjaamo
sekä jalkineiden tukkuliike. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, sen lounaispuo-
lella, sijaitsee kaupallisten palveluiden keskittymä, johon kuuluu mm. päivittäistavara-
kauppoja ja erikoistavarakauppoja. Alueen länsipuolella sijaitsee lisäksi aikuiskoulutus-
keskus, paloasema sekä päiväkoti.
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Työpaikat
Kaava-alueella työllistäviä yrityksiä ovat K-rauta K-maatalous erikoistavaraliike, Medi-
piste Oy jalkineiden maahantuoja, valmistuttaja ja tukkuliike, Konfarmi Oy:n ko-
nemyymälä sekä autokorjaamo. Yritykset työllistävät tällä hetkellä yhteensä noin 20
työntekijää. Kaava-alueen läheisyydessä on huomattava määrä kaupallisten palvelui-
den sekä teollisuuden työpaikkoja.

Virkistys
Kaava-alueen kaakkoispuolella sijaitsee laaja-alainen Käpylänpuisto ulkoilureitteineen.

Liikenne
Kaava-alueen kaakkoisosassa kulkee varsin vilkkaasti liikennöity Asemakatu, jolta on
suora yhteys Laviantielle (kantatie 44). Alueen lounaisosassa kulkee puolestaan Rauta-
tienkatu, jolta on Ruukinkadun kautta yhteys Parkanontielle (valtatie 23). Kaava-alue
rajautuu luoteessa Haapamäki Pori-rataan, joka on nykyisin lakkautettu.

Tekninen huolto
Alue kuuluu kaupungin vesi- ja viemäriverkoston sekä hulevesiverkoston piiriin.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Alueen koillisosa kuuluu suuronnettomuu-
den riskialueeseen.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Asemakaavan mukaisen tontin 3 alue on osoitettu yleiskaavassa paikallisesti arvok-
kaaksi alueeksi. Tontilla sijaitsee vuonna 1937 rakennettu entinen Kankaanpään
Osuusmeijerin meijerirakennus, jonka meijeritoiminta on lakannut vuonna 1992. Ton-
tilla sijaitsee lisäksi 1930-luvulla rakennettu meijerin entinen toimistorakennus, joka
on nykyisin asuinkäytössä sekä 1950-luvulla rakennettu asuntola/varastorakennus.

3.1.4 Maanomistus

Kaava-alueen tontit 2-4 ovat yksityisessä omistuksessa ja tontin 1 omistaa Kankaan-
pään aikuiskoulutussäätiö. Alueen katualueet ovat Kankaanpään kaupungin ja Kan-
kaanpään aikuiskoulutussäätiön omistuksessa. Alueen koillisosan rautatiealueen (LR)
omistaa Suomen valtio.

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 hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kartalla keltaisella ympyrällä. Suunnittelualue on kaupunki-
kehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv1) taajamatoiminto-
jen aluetta (A).
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt
7.12.2015 ja joka on saanut kaikilta osiltaan lainvoiman 20.2.2017. Suunnittelualue on osayleiskaa-
vassa palvelujen ja hallinnon aluetta (P), palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla ympäristö säilytetään
(P/s-2) sekä teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).
Alueen koillisosa kuuluu suuronnettomuuden riskialueeseen.
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Asemakaava
Alueen koillisosassa on voimassa 27.4.1982 vahvistettu asemakaava nro. 31. Vanha asema-alue on
osoitettu kaavassa merkinnällä LR rautatiealue.
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Rakennuskaava
Alueen eteläosassa on voimassa Kankaanpään keskustan rakennuskaava, joka on hyväksytty
26.11.1966. Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu rakennuskaavassa yhdistettyjen teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi (TTV).

Pohjakartta
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, joka on hyväksytty 14.5.2018.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Alueella sijaitsevan K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen omistaja on hankkinut li-
säaluetta Senaatti-kiinteistöiltä nykyisen liikkeen koillispuolelta tarkoituksena laajen-
taa nykyisiä liiketiloja. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on todettu, että liikkeen suun-
niteltu laajennushanke edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. Samassa yhteydes-
sä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi kaavoittaa koko Asemakadun, Rautatienkadun
ja Asema-aukion välinen alue, sillä kyseiseltä alueelta on puuttunut tähän saakka ase-
makaava, lukuun ottamatta alueen koillisosan pientä rautatiealueeksi osoitettua aluet-
ta. Alueen eteläosassa on voimassa vuonna 1966 hyväksytty rakennuskaava.
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4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan laadinta on tullut vireille alueella sijaitsevan K-rauta K-maatalous eri-
koistavaraliikkeen omistajan esityksestä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
29.8.2017 § 6 käynnistää asemakaavan laatimisen tilojen Malmivaara 214-406-3-1089,
Kankaanpään rata 214-406-1-862, Reimala 214-406-3-1090, Maitola 214-406-3-1091 ja
Sahala 214-406-3-794 alueille. Kaavahankkeeseen päätettiin kokouksessa ottaa mu-
kaan koko Asemakadun, Rautatienkadun ja Asema-aukion välinen asemakaavoittama-
ton alue. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen laatimisvai-
heen vuorovaikutusmenettelyyn 29.5.2018 § 40.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

töjen omistajat.

Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Liikennevi-
rasto, Tekninen keskus, rakennusvalvonta ja Satakunnan pelastuslaitos.

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa
25.6.2018 sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kiinteistöjen Malmivaara 214-406-3-1089, Reimala 214-406-3-1090, Maitola 214-406-
3-1091 ja Sahala 214-406-3-794 omistajien kanssa on neuvoteltu kaavoitushankkeesta
jo ennen kaavan vireilletuloa. Lisäksi Liikenneviraston asiantuntijalta on selvitetty rata-
alueen minimi tilavarausta, joka asemakaavassa tulee osoittaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.6.2018  17.8.2018 ja asemakaa-
valuonnos oli nähtävillä 25.6.2018  17.8.2018 välisen ajan, jolloin osalliset ovat voi-
neet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin kir-
jeitse maanomistajia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä
tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 25.6.2018 ja kaupungin kotisivuilla
Internetissä.

Luonnoksen nähtävilläoloaikana saatiin Satakunnan Museon, Satakuntaliiton, Liiken-
neviraston, Satakunnan pelastuslaitoksen ja DNA Oyj:n lausunto sekä Varsinais-
Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. Yhtään huomautusta
ei kaavaluonnoksesta jätetty.

Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.9.2018 Kan-
kaanpään kaupungintalolla, jossa yhtenä käsiteltävänä kaavana oli Meijerin alueen
asemakaava. Viranomaisneuvottelussa olivat läsnä kaupunkisuunnittelukeskuksen
edustajien lisäksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Sata-
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kuntaliiton ja Satakunnan Museon edustajat. Viranomaisneuvottelun muistio Meijerin
asemakaavaa koskevalta osalta on tämän selostuksen liitteenä.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun pohjalta kaavaan teh-
tiin seuraavia muutoksia:

- Tontin 4 kaavamääräys/merkintä on muutettu muotoon TY- usten
kort

- Asemakaavaratkaisua on muutettu siten, että se mahdollistaa tarvittaessa 3,4 metriä
korkean alikulun rakentamisen. Alikulun toteuttaminen edellyttäisi kahden rataa lä-
hinnä olevan tonttiliittymän sulkemista. Tästä syystä tontille 2 on osoitettu vaihtoeh-
toinen kulkuyhteys tontin 1 kautta, mikäli rata otettaisiin käyttöön ja alikulku sen
vuoksi toteutettaisiin.

- Tontin 2 rakennusalan rajausta on tarkennettu niin, että rakennusala ei ulotu alikul-
kua varten varatulle tontinosalle.

- Kaavaan on lisätty melua ja tärinää koskevat määräykset, joilla varaudutaan radan
mahdolliseen uudelleenkäyttöönottoon.

- Tontin 3 meijerirakennuksen eteen on osoitettu puistomaisena säilytettävä tontin-
osa, jolla halutaan turvata puistomaisesti hoidetun tontin miljööarvoja.

- Tontin 2 rakennusoikeus on rajattu 4900 kerrosalaneliömetriin ja tontin 3 liikeraken-
tamisen rakennusoikeus on rajattu 4900 kerrosalaneliömetriin.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.10-7.11.2018 välisen ajan. Nähtävilläolosta
tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 8.10.2018 ja kaupungin kotisivuilla
Internetissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lisäksi lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja
yhteistyötahoilta.

Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen, Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausunnot. Yhtään muistutusta ei kaava-
ehdotuksesta jätetty.

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen pohjalta kaavaan tehtiin seuraavat muutokset:

Liikerakennusten korttelialueen (KL-13) kaavamääräyksiin on lisätty seuraavat mää-
räykset:
Korttelialueelle saa rakentaa tiloja tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle sekä näiden
toimintaa palvelevia tiloja. Korttelialueelle ei saa rakentaa tiloja päivittäistavarakau-
palle.
Korttelialueelle voidaan sijoittaa tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö.

Liikerakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen, jolla ympäristö
säilytetään (KTV-2/s-4) kaavamääräystä on muutettu siten, että liiketiloja korttelialu-
eelle voidaan toteuttaa enintään 3900 k-m2.
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pu-alueen merkintään on lisätty seuraava kaavamääräys: Alueella oleva puusto tulee
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä säilyttämään.

Kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin.

Asemakaavaan ehdotusvaiheen jälkeen tehdyt muutokset ovat kaavaan liittyviä tar-
kennuksia, joista on sovittu muutosten alaisten tonttien omistajien kanssa. Muutokset
eivät näin ollen edellytä asemakaavan asettamista uudelleen nähtäville.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen laajen-
nushanke sekä luoda edellytykset alueen muiden kiinteistöjen nykyisille ja tuleville
toiminnoille. Tavoitteena on lisäksi varautua alueen pohjoisosassa kulkevan Haapamä-
ki-Pori -rautatien mahdolliseen uudelleen käyttöönottoon osoittamalla radalle riittä-
vän leveä kulkuväylä sekä jättämällä vanha aseman ympäristö rautatieliikennettä pal-
velevaksi alueeksi.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Kaavan tavoitteet olivat kaavan valmisteluvaiheessa selkeät, joten kaavasta ei laadittu
eri vaihtoehtoja.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne

Kaavalla muodostuu Liikerakennusten korttelialue KL-13, Liikerakennusten sekä teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään KTV-2/s-4, Liikera-
kennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue KTV-3, Teollisuusraken-
nusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY-
5, Rautatiealue LR sekä katualueet.

K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeelle on osoitettu kaavassa noin 1,8 hehtaarin
liikerakennustontti, joka muodostuu liikkeen omistajan aikaisemmin omistamasta tilas-
ta 214-406-3-1089 sekä osasta Senaatti-kiinteistöiltä hankittua määrä-alaa, josta osa
oli jo aikaisemmin vuokrattu liikkeen omistajalle. Kaavassa osoitettu tontti mahdollis-
taa liikkeen suunnitellun laajennushankkeen nykyisten rakennusten koillispuolelle.
Tontin radan puoleinen reuna on rajattu siten, että rata-alueelle jää noin 15 metrin ti-
lavaraus radan keskilinjasta tontin rajaan saakka radan mahdollista uudelleenkäyt-
töönottoa varten.

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön omistamalle työpajatoiminnassa olevalle kiinteis-
tölle on osoitettu kaavassa noin 0,9 hehtaarin tontti kiinteistön nykyisen piha-alueen
mukaisesti. Tontin omistavalla aikuiskoulutussäätiöllä ei ole tarkkaa tietoa tontin tule-
vasta käytöstä, joten tontille on osoitettu kaavassa melko väljä määräys. Tonttia voi-
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daan käyttää liiketoimintaan, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuus- ja va-
rastotoimintaan sekä opetustoimintaan. Tontti sijaitsee varsin hyvällä paikalla keskus-
tan pohjoisen palvelukeskittymän sekä teollisuusalueiden läheisyydessä, joten tontin
käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Nykyisestä tilasta on kaavassa osoitettu noin
265 m2 maakaistale tonttiin 2 nykyisen käytössä olevan ajoväylän mukaisesti.

Entiselle meijerin kiinteistölle on osoitettu kaavassa noin 1,8 hehtaarin tontti pääosin
nykyisten tilarajojen mukaisesti. Tontin nykyinen käyttö on varsin monipuolista. Tontil-
la sijaitsee asuinkäytössä olevia rakennuksia, konemyymälä ja autokorjaamo. Tästä
syystä tontille on osoitettu melko väljä kaavamääräys, joka mahdollistaa tontin moni-
puolisen käytön myös vastaisuudessa. Tonttia voidaan käyttää liiketoimintaan, ympä-
ristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuus- ja varastotoimintaan sekä myös asumi-
seen, mikäli alueen kokonaisratkaisu sen mahdollistaa.  Koska vanhan meijerin alue on
osoitettu yleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi alueeksi, on tontille annettu korjaus- ja
uudisrakentamista koskevia erityismääräyksiä. Tontille on lisäksi osoitettu puistomai-
sena säilytettävä tontinosa, jolla halutaan turvata puistomaisesti hoidetun tontin mil-
jööarvoja.

Entiselle kenkätehtaan kiinteistölle on osoitettu kaavassa noin 0,6 hehtaarin tontti ny-
kyisten tilarajojen mukaisesti. Tontin kaavamääräys mahdollistaa kiinteistön käytön
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan teollisuus- ja varastotoimintaan. Kiinteistöllä si-
jaitsee tällä hetkellä jalkinevarasto ja konttoritiloja, joten kaavamääräys mahdollistaa
tontin nykyisen ja vanhan käytön.

Asemakaavassa on varauduttu Haapamäki-Pori -rautatien mahdolliseen uudelleen
käyttöönottoon osoittamalla radalle riittävän leveä kulkuväylä sekä jättämällä vanha
aseman ympäristö rautatieliikennettä palvelevaksi alueeksi. Asemakaavassa on lisäksi
annettu melua ja tärinää koskevia määräyksiä.

Kaavassa on osoitettu jo toteutuneet Asemakadun ja Rautatiekadun katualueet sekä
osoitettu ohjeellinen aluevaraus mahdolliselle alikululle Rautatienkadun ja radan ris-
teykseen. Alikulun maksimikorkeus 8 % kallistuksella ja 68 m pituudella on 3,4 m, sillan
rakenteiden korkeuden ollessa 2 m. Alikulun toteuttaminen edellyttäisi kahden rataa
lähinnä olevan tonttiliittymän sulkemista. Tästä syystä tontille 2 on osoitettu vaihtoeh-
toinen kulkuyhteys tontin 1 kautta, mikäli rata otettaisiin käyttöön ja alikulku sen
vuoksi toteutettaisiin. Paloaseman osalta alikulun rakentaminen edellyttäisi tallien 10-
11 sisäänkäynnin uudelleenjärjestämistä, koska liittymä niiden kohdalta jouduttaisiin
sulkemaan.

Asemakaavassa on lisäksi osoitettu liito-orava -kulkuväylät kaava-alueen itäosaan, joi-
den tarkoituksena on toimia yhdessä rata-alueen ja Asemakadun puustoisten reuna-
mien kanssa linkkinä Käpylänpuiston ja Koskenojanpuiston välillä.
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5.1.1 Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala on 7,9415 ha.

Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:

  Pinta-ala  Rakennusoikeus Käytetty rakennusoikeus

Kortteli 183

Tontti 1  9146 m2  3658 k-m2  n. 2454 k-m2

Tontti 2  18081 m2 4900 k-m2  n. 2848 k-m2

Tontti 3  17736 m2  7094 k-m2  n. 2735 k-m2

Tontti 4  6265 m2  2506 k-m2  n. 1624 k-m2

5.1.2 Palvelut

Kaava-alueella sijaitsee rauta- ja maatalousalan kaupallisia palveluita, autokorjaamo
sekä jalkineiden tukkuliike. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, sen lounaispuo-
lella, sijaitsee kaupallisten palveluiden keskittymä, johon kuuluu mm. päivittäistavara-
kauppoja ja erikoistavarakauppoja. Alueen länsipuolella sijaitsee lisäksi aikuiskoulutus-
keskus, paloasema sekä päiväkoti.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Vanhan Meijerin kulttuurihistoriallisesti arvokas alue on otettu kaavassa huomioon an-
tamalla meijerin tontille korjaus- ja uudisrakentamista koskevia erityismääräyksiä sekä
osoittamalla tontille puistomaisena säilytettävä tontin osa.

Kaava-alueen itäosaan on osoitettu liito-orava -kulkuväylät, joiden tarkoituksena on
toimia yhdessä rata-alueen ja Asemakadun puustoisten reunamien kanssa linkkinä Kä-
pylänpuiston ja Koskenojanpuiston välillä.

5.2.1 Hulevesi

Kaavaa-alueen reunoilla, Asemakadun ja Rautatienkadun varsilla sijaitsee olemassa
olevat hulevesiviemärit, joihin alueen hulevedet tulee johtaa.
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Kaava-alueen reunamilla kulkevat hulevesiviemärit on osoitettu kuvassa
punaisella ja violetilla. Sweco ympäristö Oy 2016.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet

KL-13 Liikerakennusten korttelialue (tontti 2)

Korttelialueelle saa rakentaa tiloja tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle sekä näiden
toimintaa palvelevia tiloja. Korttelialueelle ei saa rakentaa tiloja päivittäistavarakaupal-
le.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, on istutettava tai
pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Korttelialueella on rakennettava vähintään yksi autopaikka kerrosalan 60 m2 kohti.

Korttelialueelle voidaan sijoittaa tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö.

KTV-2/s-4 Liikerakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla
ympäristö säilytetään (tontti 3)

Korttelialueelle saa rakentaa liiketiloja ja niiden toimintaa palvelevia tiloja sekä tiloja
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastotoiminnalle. Korttelialueel-
le voidaan osoittaa myös asumista, mikäli alueen kokonaisratkaisu sen mahdollistaa.
Liiketiloja korttelialueelle voidaan toteuttaa enintään 3900 k-m2.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Rakennuksissa suori-
tettavien korjaus- ja muutostoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niiden kaupunki-
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kuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen
maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Alueeseen kohdistuvien toi-
menpiteiden yhteydessä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon anta-
miseen.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, on istutettava tai pidettä-
vä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 60 liikekam2 ja teollisuustilojen osalta yksi kuta-
kin tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti.

KTV-3 Liikerakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (tontti 1)

Korttelialueelle saa rakentaa liiketiloja ja niiden toimintaa palvelevia tiloja sekä tiloja
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastotoiminnalle. Korttelialueel-
le saa rakentaa lisäksi opetustoimintaa palvelevia tiloja.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, on istutettava tai pidettä-
vä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 60 liikekam2 ja teollisuustilojen osalta yksi kuta-
kin tontilla samanaikaisesti työskentelevää henkilöä kohti.

TY-5 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. (tontti 4)

Korttelialueelle saa rakentaa tiloja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja
varastotoiminnalle sekä näiden toimintaa palvelevia tiloja.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, on istutettava tai
pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kutakin tontilla samanaikaisesti
työskentelevää henkilöä kohti.

5.3.2 Muut alueet

Rautatiealue

Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu leveydeltään noin 15 metriä radan keskilinjas-
ta oleva rautatiealue. Alueen koillisosan vanha aseman ympäristö on lisäksi jätetty
rautatieliikennettä palvelevaksi alueeksi. Rautatiealueiden yhteispinta-ala on 16330
m².

Rautatienkadun ja radan risteykseen on osoitettu ohjeellinen aluevaraus mahdolliselle
alikululle. Alikulun maksimikorkeus 8 % kallistuksella ja 68 m pituudella on 3,4 m, sillan
rakenteiden korkeuden ollessa 2 m.
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Katualueet

Kaavassa on osoitettu jo toteutuneet Asemakadun ja Rautatienkadun katualueet. Ka-
tualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 11860 m².

5.4 Kaavaratkaisun suhde Satakunnan maakuntakaavaan ja Kankaanpään Keskustan
osayleiskaavaan

Asemakaavaratkaisu on pääpiirteissään Satakunnan maakuntakaavan ja Kankaanpään
Keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Kaava-alue sijoittuu maakuntakaa-
vassa taajamatoimintojen alueelle (A), jolle voidaan kaavamääräyksen mukaan sijoit-
taa asumista ja muita taajamatoimintoja, kuten keskustatoimintoja, palveluja ja teolli-
suutta. Yleiskaavassa kaava-alue sijoittuu palvelujen ja hallinnon alueelle (P), palvelu-
jen ja hallinnon alueelle, jolla ympäristö säilytetään (P/s-2) sekä teollisuusalueelle, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).

Kaupan ratkaisun osalta asemakaava poikkeaa jossain määrin Satakunnan maakunta-
kaavasta ja Keskustan osayleiskaavasta, mutta on kuitenkin Satakunnan vaihemaakun-
takaava 2 ehdotus 2 periaatteiden mukainen. Maakuntakaavan taajamatoimintojen
suunnittelumääräyksen mukaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan
taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia.
Suunnittelumääräyksen mukaan, jollei selvitysten perusteella muuta osoiteta, merki-
tykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan 5000 k-m2 ja muissa
kunnissa alle 3000 k-m2. Satakunnassa on vireillä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
laatiminen, jossa käsitellään mm. kaupan teemaa maankäyttö- ja rakennuslakiin tullei-
den kaupan ohjausta koskevien muutosten mukaisesti. Kaavaa varten laaditun Sata-
kunnan Kaupan palveluverkkoselvityksen mukaisesti Satakunnan vaihemaakuntakaa-
van 2 ehdotuksessa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon ala-
raja on Satakunnassa kaikkien kaupan laatujen osalta 4000 k-m2 lukuun ottamatta ti-
laa vaativan erikoistavaran kauppaa, jonka osalta on alaraja mm. Kankaanpään keskus-
taajaman alueella 5000 k-m2. K-rauta K-maatalouden tontti 183-2 on asemakaava-
määräyksen mukaan tarkoitettu tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle, joten tontin ra-
kennusoikeus 4900 k-m2 mahdollistaa vaihemaakuntakaavan kriteereiden perusteella
paikallisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen, mutta ei seudul-
lisesti merkittävää. Korttelin 183 tonteilla 1 ja 3 liikerakennusoikeus puolestaan alittaa
maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n vähittäiskaupan suuryksikön rajan, joka on nykyi-
sin 4000 k-m2.

Yleiskaavassa K-rauta K-maatalouden tontti sijoittuu palvelujen- ja hallinnon alueelle P,
jota ei ole erikseen tarkoitettu tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle, kuten on tilanne
P-1 merkinnän osalta. Yleiskaavan P-alueelle on kuitenkin aikaisemminkin osoitettu
asemakaavassa tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä (kortteli 178 Keskus-
kadun ja Laviantien välissä), joten poikkeamaa voidaan pitää verrattain vähäisenä.

Asemakaavan kaupan ratkaisua tukee Keskustan osayleiskaavatyön pohjaksi laadittu
kaupan palveluverkkoselvitys 2011 sekä selvityksen päivitys 2014 (Tuomas Santasalo,
WSP). Selvitysten johtopäätöksissä todetaan, että Kankaanpäässä on selvää puutetta
tilaa vaativan erikoiskaupan palveluissa ja että niiden lisääminen Kankaanpään keskuk-
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sissa vahvistaisi kaupan palvelurakennetta. Selvitysten mukaan Kankaanpäässä on kak-
si kaupallista keskustaa, kaupungin ydinkeskusta sekä Käpylän ja Myllymäen alueen
pohjoinen market-keskusta. Ydinkeskustaan ovat sijoittuneet paikallis- ja lähipalvelut
sekä eräitä muita kaupallisia palveluita. Market-keskustaan on puolestaan sijoittunut
lähinnä erikoistavarataloja, tilaa vaativan kaupan palveluita, autokauppaa sekä päivit-
täistavarakauppaa. Nyt asemakaavoitettava alue on selvityksessä luettu pääosin kuu-
luvaksi market-keskustaan ja tontilla 2 sijaitseva K-rauta K-maatalous erikoistavaraliike
on jo selvityksissä katsottu tilaa vaativaksi kaupaksi. Selvityksessä todetaan edelleen,
että pohjoisen keskustan väljää rakennetta tulee tiivistää lisärakentamisella ja vahvis-
taa olemassa olevaa kaupan toimintaa. Tällöin keskustan nykyinen kaupan luonne
vahvistuu ja tavoittaa paremmin kuluttajat. Näin vahvistetaan myös Kankaanpään
kaupallista vetovoimaa markkina-alueen keskuksena.

Vähäiseksi poikkeamiseksi yleiskaavasta voidaan katsoa myös tonttien 1 ja 3 kaava-
määräykset, jotka sallivat liikerakentamisen ohella ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
man teollisuus- ja varastorakentamisen sekä tontilla 3 myös asumisen. Poikkeaminen
teollisuus- ja varastorakentamisen osalta voidaan katsoa perustelluksi, sillä tontit si-
jaitsevat Koskenojan ja Lorvikylän teollisuusalueiden välittömässä läheisyydessä ja ne
ovat myös erittäin hyvin liikenteellisten yhteyksien varrella. Asumisen osalta poikkea-
minen voidaan puolestaan katsoa perustelluksi, sillä tontilla 3 on tälläkin hetkellä kaksi
asuinkäytössä olevaa rakennusta.

Vanhan Meijerin alue on osoitettu yleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi alueeksi ja
tämä on huomioitu Meijerin tontin asemakaavamääräyksissä. Myös maakuntakaavas-
sa ja yleiskaavassa osoitettu yhdysrata on otettu asemakaavaratkaisussa huomioon.

5.5 Kaavan vaikutukset
5.5.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Asemakaavalla ei ole suoranaisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai elinympäristöön.
Kaava kuitenkin turvaa alueella sijaitsevien yritysten toimintaedellytykset ja kehittymi-
sen, millä voi olla positiivisia työllistäviä vaikutuksia.

Kaavan mahdollistama teollinen toiminta tulee kaavamääräysten mukaan olla ympä-
ristöhäiriöitä aiheuttamatonta toimintaa, joten siitä ei aiheudu haittaa ihmisille.

5.5.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Tontin 2 itäosasta jouduttaneen louhia kalliota K-rauta K-maatalous erikoistavaraliik-
keen suunnitellun laajennushankkeen johdosta. Muita vaikutuksia kaavalla ei ole maa-
ja kallioperään, veteen, ilmaan tai ilmastoon.

5.5.3 Vaikutukset luonnonympäristöön

Kaava-alueen ainoa luonnontilainen alue on kaava-alueen koillisosissa oleva kallioinen
metsäalue. Metsäalueen länsiosasta, tontin 2 alueelta joudutaan kaatamaan puustoa
sekä tasaamaan kalliota K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen suunnitellun laajen-
nushankkeen johdosta. Metsäalueelta ei alueen luontoselvityksessä ole löytynyt erityi-
siä luontoarvoja.
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Kaava-alueen itäosaan on osoitettu alueelle tehdyn luontoselvityksen mukaisesti liito-
orava -kulkuväylät, joiden tarkoituksena on toimia yhdessä rata-alueen ja Asemakadun
puustoisten reunamien kanssa linkkinä Käpylänpuiston ja Koskenojanpuiston välillä.

5.5.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen

Kaava-alue on jo suurelta osin toteutunut, joten kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen suunnitel-
tu laajennushanke sekä muiden tonttien mahdolliset täydennysrakentamiset kuitenkin
tiivistävät yhdyskuntarakennetta alueella.

Kaavalla ei muuteta alueen katualuejärjestelyjä, sillä alueelle on olemassa olevat hyvät
ja toimivat kulkuyhteydet Asemakadun ja Rautatienkadun kautta. Kaavan toteuttami-
nen ei ainakaan ensi vaiheessa lisää liikennettä alueella merkittävästi, sillä K-rauta K-
maatalous erikoistavaraliikkeen suunniteltu laajennushanke on nykyisen toiminnan
tapaan tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa, jonka asiointitiheydet ovat suhteellisen
vähäiset. Tonttien 1 ja 3 mahdollinen uusi liikerakentaminen tai teollinen toiminta voi
tulevaisuudessa lisätä liikennettä alueella jonkin verran, mutta nykyinen katuverkosto
pystyy hyvin vastamaan lisääntyväänkin liikenteeseen.

Kaavassa on varauduttu Haapamäki-Pori -rautatien mahdolliseen uudelleenkäyttöön-
ottoon osoittamalla radalle riittävän leveä kulkuväylä sekä jättämällä vanha aseman
ympäristö rautatieliikennettä palvelevaksi alueeksi. Kaavassa on myös osoitettu oh-
jeellinen aluevaraus mahdolliselle alikululle Rautatienkadun ja radan risteykseen. Ali-
kulun maksimikorkeus 8 % kallistuksella ja 68 m pituudella on 3,4 m, sillan rakenteiden
korkeuden ollessa 2 m.

5.5.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaavan toteutuksen kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat melko vähäiset, sillä kaava-
alue  on  jo  suurelta  osin  toteutunut  ja  lisäksi  se  sijaitsee  ydinkeskustan  ulkopuolella
market-alueen ja teollisuusalueiden välittömässä läheisyydessä. Mahdollinen uusi lii-
kerakentaminen vahvistaisi kaupungin pohjoisen keskustan luonnetta kaupallisena
keskittymänä.

Kaava-alueen ainoa kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde on tontilla kolme sijaitse-
va entinen meijerin kiinteistö, jolla on myös maisemallisia arvoja lähiympäristössään.
Meijerin tontille on annettu kaavassa korjaus- ja uudisrakentamista koskevia erityis-
määräyksiä, joiden tarkoituksena on vähentää kaavan toteutuksen kulttuuriympäris-
töön ja maisemaan aiheuttamia vaikutuksia. Tontille on lisäksi osoitettu puistomaisena
säilytettävä tontinosa pu, jolla halutaan turvata puistomaisesti hoidetun tontin miljöö-
arvoja. Meijerin rakennetun ympäristön kokonaisuuden säilyttämiseen tähtäävien
kaavamääräysten ja pu-alueen on katsottu turvaavan meijerin tontin kulttuurihistorial-
lisia ja maisemallisia arvoja riittävässä määrin, ottaen huomioon kaava-alueen sijainti
ja kaavahankkeen keskeiset tavoitteet. Kaava-alue sijoittuu kaupungin pohjoisen liike-
keskittymän sekä Koskenojan/Lorvikylän teollisuusalueiden välittömään läheisyyteen,
joten alueen tonttien käyttömahdollisuudet ovat sijaintinsa puolesta hyvin monipuoli-
set. Kaava-alueen tontit ovat myös liikenteellisesti erinomaisessa paikassa, lähellä val-
tatie 23:sta ja kantatie 44:sta sekä myös rautatieasemaa, mikäli rataosuus otetaan tu-
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levaisuudessa uudelleen käyttöön. Asemakaavalla ei tästä syystä ole tarkoituksenmu-
kaista rajoittaa liiaksi kaupunkikehityksen kannalta keskeisten tonttien tulevia käyttö-
mahdollisuuksia, erityisesti tonttien 1 ja 3 osalta, joiden tulevaisuuden käytöstä ei
tonttien omistajilla ole vielä tarkempaa tietoa. Kaavassa osoitettu pu-alue jättää van-
han meijerirakennuksen edustalle melko laajan ja viihtyisän puistomaisen alueen, joka
myös erottaa mahdollisen täydennysrakentamisen meijerin vanhan osan läheisyydestä
Asemakadun puolella.

5.5.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Kaava turvaa alueella sijaitsevien yritysten toimintaedellytykset ja kehittymisen, millä
on elinkeinoelämän toimivan kilpailun kannalta positiivinen vaikutus.

5.5.7 Kaupalliset vaikutukset

Kaavaratkaisu mahdollistaa liikerakentamisen tonteilla 1-3. Tonteilla 1 ja 3 kaupan laa-
tua ei ole määrätty, mutta tontilla 2 sallitaan ainoastaan tilaa vaativa erikoistavara-
kauppa. Tontille 2 voidaan kaavamääräyksen mukaan sijoittaa myös tilaa vaativan eri-
koistavarakaupan suuryksikkö. Tontin rakennusoikeus on 4900 k-m2, joten suuryksikkö
olisi toteutuessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ehdotus 2:n nojalla paikallisesti
merkittävä suuryksikkö, mutta ei seudullisesti merkittävä. Vaihemaakuntakaavassa
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Satakunnassa
kaikkien kaupan laatujen osalta 4000 k-m2 lukuun ottamatta tilaa vaativan erikoistava-
ran kauppaa, jonka osalta on alaraja mm. Kankaanpään keskustaajaman alueella 5000
k-m2. Tonteille 1 ja 3 ei ole kaavassa osoitetusta liikerakennusoikeuden enimmäismää-
rästä johtuen mahdollista sijoittaa MRL 71 a §:n mukaista vähittäiskaupan suuryksik-
köä.

Asemakaavan kaupan ratkaisua tukee Keskustan osayleiskaavatyön pohjaksi laadittu
kaupan palveluverkkoselvitys 2011 sekä selvityksen päivitys 2014 (Tuomas Santasalo,
WSP). Selvitysten johtopäätöksissä todetaan, että Kankaanpäässä on puutetta erityi-
sesti tilaa vaativan erikoiskaupan palveluissa ja että niiden lisääminen Kankaanpään
keskuksissa vahvistaisi kaupan palvelurakennetta. Selvitysten mukaan Kankaanpäässä
on kaksi kaupallista keskustaa, kaupungin ydinkeskusta sekä Käpylän ja Myllymäen
alueen pohjoinen market-keskusta. Ydinkeskustaan ovat sijoittuneet paikallis- ja lähi-
palvelut sekä eräitä muita kaupallisia palveluita. Market-keskustaan on puolestaan si-
joittunut lähinnä erikoistavarataloja, tilaa vaativan kaupan palveluita, autokauppaa se-
kä päivittäistavarakauppaa. Nyt asemakaavoitettava alue on selvityksessä luettu pää-
osin kuuluvaksi market-keskustaan ja tontilla 2 sijaitseva K-rauta K-maatalous erikois-
tavaraliike on jo selvityksissä katsottu tilaa vaativaksi kaupaksi. Selvityksessä todetaan
edelleen, että pohjoisen keskustan väljää rakennetta tulee tiivistää lisärakentamisella
ja vahvistaa olemassa olevaa kaupan toimintaa. Tällöin keskustan nykyinen kaupan
luonne vahvistuu ja tavoittaa paremmin kuluttajat. Näin vahvistetaan myös Kankaan-
pään kaupallista vetovoimaa markkina-alueen keskuksena.

Liikerakennusten korttelialueen KL-13 (tontti 2) tarkoituksena on mahdollistaa jo ole-
massa olevan K-Rauta K-Maatalous erikoistavaraliikkeen kehittäminen
/laajennushanke, joka turvaa liikkeen toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Kyseinen
liike on toiminut nykyisessä paikassaan jo kymmeniä vuosia, eikä voida edellyttää, että
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liike laajennushankkeen johdosta jouduttaisiin siirtämään nykyiseltä erinomaiselta
paikaltaan muualle. Liikerakennusten korttelialue rajautuu Satakunnan maa-
kuntakaavassa keskustatoimintojen alueeseen ja se voidaan lukea kuuluvaksi Kan-
kaanpään pohjoiseen market-keskustaan. Korttelialue sijaitsee myös erittäin hyvien
kulkuyhteyksien äärellä. Alueelta on Rautatienkadun/Ruukinkadun kautta nopea yh-
teys Pori-Parkano –tielle ja Asemakadun kautta keskustaan. Lisäksi alue sijaitsee aivan
rautatieaseman vieressä, mikäli rataosuus otetaan joskus uudelleen käyttöön.

Edellä mainituin perustein asemakaavan kaupan ratkaisua voidaan pitää perusteltuna.

5.6 Ympäristön häiriötekijät

Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Alueen koillisosa kuuluu suuronnettomuu-
den riskialueeseen.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

K-rauta K-maatalous erikoistavaraliikkeen laajennushanke tontilla 2 käynnistettäneen
pian kaavan voimaantulon jälkeen. Muiden tonttien mahdolliset täydennysrakentami-
set toteutetaan tonttien omistajien tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Kankaanpäässä  18.12.2018

Janne Tuomisto
Maankäyttöinsinööri, vs. kaupunginarkkitehti
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