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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

Ranta-asemakaavan koskee:
Kankaanpään kaupungin Veneskosken kylän  Iso-Mateen Tuuliniemen ranta-asemakaavan
korttelin 1 tontteja 1 ja 2  ja tiloja 214-424-6-30 ja 214-424-6-31.

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:
Tuuliniemen ranta-asemakaava kortteli 1, johon sijoittuu 4 tonttia.

Ranta-asemakaavan tunnus:  214003032
Asemakaavan päiväys:     19.12.2017
Kaavan laatija:     Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

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

Vireille tulosta ilmoitettu:              26.10.2017
Kaupunkisuunnittelulautakunta:  19.12.2017
Kaupunginhallitus:                           05.03.2018
Kaupunginvaltuusto:                       23.04.2018

1.2 Kaava-alueen sijainti ja pinta-ala

Suunnittelualue sijaitsee Iso-Made järven länsiosassa sen pohjoisrannalla noin 7 km
Kankaanpään keskustan lounaispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on 8800m2.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Tuuliniemen ranta-asemakaavan muutos.

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on muuttaa korttelin 1 tonttijakoa siten, että nykyi-
sessä kaavassa osoitetut kaksi tonttia (joista molemmille on osoitettu kaksi lomara-
kennuspaikkaa) muutetaan neljäksi lomarakennustontiksi.

Näkymä rannalta tontilta 3 tontin neljä suuntaan.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2  Ote maastokartasta ja ilmakuvasta
Liite 3  Ranta-asemakaavakartta
Liite 4  Kaavamääräykset ja merkinnät
Liite 5  Ranta-asemakaavan seurantalomakkeet

Selostus Ilmari Mattila
Valokuvat Ilmari Mattila
Kaavakartta Marjo Lahtinen

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011
2. Voimassa oleva Tuuliniemen rantakaava

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Ranta-asemakaavan laadinta on tullut vireille kiinteistön omistajien esityksestä kesällä
2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavan luonnos olivat
nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internet-
sivuilla 26.10-24.11.2017 välisen ajan. Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.1.
13.2.2018 välisen ajan.

2.2 Ranta-asemakaava

Iso-Mateen ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 1, johon on osoitettu
4 lomarakennustonttia.

2.3 Ranta-asemakaavan toteutus

Ranta-asemakaava on jo nykyisellään toteutunut. Kaava-alueella on neljä lomaraken-
nusta, joille kaikille osoitetaan oma tontti.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Iso-Mateen pohjoisrannalla, sen länsiosassa. Kaava-alue on kalli-
oista ja moreeni pohjaista mäntymetsää. Alueelle on toteutettu 4 lomarakennusta.

3.1.2 Luonnonympäristö

Alue on normaalia harvahkoa mäntymetsää, eikä alueella ole huomioitavia luontokoh-
teita.
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Näkymä tonttien 2 ja 3 välistä järvelle.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Alueelle on rakentunut alkuperäisen kaavan mukaan neljä isohkoa lomarakennusta.

Uuden kaavan mukaan tontille 1 sijoittuva rakennus
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Tontille 2 sijoittuva rakennus

Tontille 3 sijoittuva rakennus
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Tontille 4 sijoittuva rakennus

Palvelut
Kankaanpään keskustan palvelut ovat 22km etäisyydellä.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole huomioitavia kohteita.

3.1.4 Maanomistus

Kaava-alue on yksityisessä 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. Satakunnan
maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä.
Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä. Lähellä on geologisen muodostuman ja ym-
päristöarvoja omaava maa- ja metsätalousalue.
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Ranta-asemakaava
Suunnittelualue on Tuuliniemen ranta-asemakaavan aluetta. Kaavassa alue on osoitettu Loma-
asuntojen korttelialueeksi.
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Pohjakartta
Alkuperäinen pohjakartta on laadittu 29.07.1985. Pohjakarttaa on täydennetty Kankaanpään kau-
pungin mittaustoimistossa 2017.

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve

Kaava-alueen kiinteistöjen omistajat esittivät kaupungille kaavan muuttamista siten,
että nyt kahdelle tontille rakennetut neljä eri omistajan lomarakennukset ositettaisiin
kaavassa kukin omalle tontille. Yhteisomisteiset tontit kaavassa osoitetut yhteissaunat
eivät ole toimiva ratkaisu.

4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kiinteistön omistajat tekivät kesällä 2017 esityksen kaavan muuttamisesta.  Päätös
kaavan muuttamisesta tehtiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.8.2017. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelyyn 17.10.2017. Kaavaehdotus käsiteltiin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa 19.12.2017.  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 5.3.2018
ja  23.4.2018.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

Kaavahankkeen osallisia  ja naapurikiinteistöjen omista-
jat.

Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Satakuntaliitto.

4.3.2 Vireilletulo

Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 26.10.2017 sekä kau-
pungin kotisivuilla Internetissä.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Suunnittelualueen kiinteistön omistajan kanssa on neuvoteltu kaavoituksen lähtökoh-
dista.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.10-24.11.2017 ja
ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä 26.10-24.11.2017 välisen ajan, jolloin osalliset
ovat voineet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoi-
tiin kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita ja viranomaisia sekä lisäksi siitä tiedotettiin
kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 26.10.2017 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä.
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Kaavaluonnoksesta saatiin Ely-keskuksen kommentit ja yksi suullinen mielipide.
Saadun kommentin perusteella laadittiin kaava-alueelle emätilatarkastelu ja tarkistet-
tiin ylimmän rakentamistason määräystä.

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.1.  13.2.2018 välisen ajan. Nähtävilläolos-
ta tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 15.1.2018 ja kaupungin kotisivuilla
Internetissä. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistu-
tus. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lisäksi lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja
yhteistyötahoilta.

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on jakaa kaavassa osoitetut 2 loma-asuntotonttia nel-
jäksi rakennuspaikaksi. Alkuperäisessä kaavassa oli yhdelle tontille osoitettu rakennus-
alat kahdelle lomarakennukselle.

4.5 Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Kaavasta ei laadittu vaihtoehtoja.

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne

Kaavalla osoitetaan Loma-asuntojen kortteli 1 Loma-asuntojen korttelimerkinnällä.

Korttelialueelle on osoitetaan neljä loma-asuntotonttia.

Rakennusten tulee olla yksikerroksisia.

Yhden tontin kokonaisrakennusoikeus on 80 k-m2, joka jakaantuu seuraavasti:
- loma-asunto 60 k-m2
- saunarakennus 20 k-m2

5.1.1 Mitoitus

Emätilatarkastelu

Kaava-alueen emätila on Mateenmaa 214-424-6-11 lohkottu 4.3.1952. Todellinen ran-
taviivan pituus 260m. Kaava-alue on 100-200m kapeassa lahdessa, mikä laskee mitoi-
tusrantaviivan pituuden puoleen 130m. Emätilan rantarakennusoikeudeksi saadaan
mitoituksella 8 paikkaa/km yksi lomarakennuspaikka. Kaavassa on osoitettu emätilalle
kolme lomarakennuspaikkaa joista kahdelle tontille on osoitettu rakennusalat kahdelle
erilliselle lomarakennukselle. Nykyinen kaava ylittää selvästi laskennallisen lomara-
kennuspaikkojen määrän.
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Perustelut tonttien jakamiselle

Kaavan alueella kahdella tontilla on jo nykyisellään neljä loma-asuntoa, joilla kaikilla on
eri omistaja.  Rakentaminen on toteutunut myös kaavan mukaisesti.  Kahden tontin ja-
kaminen ei muuta alueen maankäyttöä, eikä lisää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta,
sillä kaavamuutoksella ei lisätä uusien lomarakennusten rakennuspaikkoja. Kaavamuu-
toksella selkiytetään alueen maankäyttöä sillä eri omistajalla oleville loma-asunnoille
osoitetaan omat tontit.

Rakennusoikeus

Kaavassa on osoitettu neljä loma-asuntotonttia, joille kaikille on osoitettu rakennusoi-
keutta 80 k-m2.

kaava-alueen/ Korttelin rakennusoikeus lisääntyy muutoksessa 40 k-m2, kun kullekin
tontille osoitetaan oma rantasaunan rakennusoikeus.

Pinta-alat

Kaava-alueen pinta-ala on 0,8800ha. = 8800m2

Tonttien pinta-alat ovat tontti 1 2303m2, tontti 2 2278m2, tontti 3 2156m2 ja tontti 4
2063m2.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavassa on annettu määräyksiä luonnonympäristön säilyttämisestä maisemallisesti
luonnonympäristön kannalta tärkeissä kohdissa.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet ja muut aluevaraukset

RA  Loma-asuntojen korttelialue.
Kullekin rakennusalalle saa rakentaa yhden loma-asunnon.

Kaavassa on ositettu erillisenä saunan ja lomarakennuksen rakennusalat. Rannan osalle on
osoitettu luonnontilaisena säilytettävä tontin osa.

Yleismääräyksiä

Rakennusten kerrosluku on yksi.

Maanpäällisen kellarikerroksen rakentaminen on kielletty.

Katto- ja julkisivumateriaaleina ei saa käyttää kirkkaita heijastavia pintoja.
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Saunatilat voidaan rakentaa myös varsinaisen loma-asunnon yhteyteen.

Kuivakäymälä on sijoitettava vähintään 30 m päähän rantaviivasta.

Ohjeellisten rakennuspaikkojen mukaan määräytyvää rakennuspaikkojen
lukumäärää ei saa ylittää.

Rakennusten tulvaherkkien rakenteiden alin perustamistaso tulee olla vähintään
+92,90 m N2000. Korkeus sijaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkai-
sevan kerroksen alapuolella.

Rakennus paikkojen vesi, jätevesi ja jätehuollossa on noudatettava voimassa
olevia viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä
pohjaveden pilaantumisriskiä

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavalla ei ole vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.

5.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön

Koska rakennuspaikkoja ei lisätä, ei kaavalla ole vaikutusta luonnonympäristöön.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Alueella ja sen lähiympäristössä ei ole ympäristön häiriötekijöitä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Ranta-asemakaava on loma-asuntojen osalta toteutunut.

Kankaanpäässä 19.12.2017

Ilmari Mattila
Kaupunginarkkitehti
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