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KAUPSL 19.06.2018 § 48

Kaavoitettava alue on kaupungin ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva,
pää osin toteutunut pientalovaltainen asuinalue, jonka ase ma kaa voit ta mi-
nen on ollut suunnitteilla jo pitkään. Alueen eräillä maanomistajilla on kiin-
teis töil leen kohdistuvia kehittämissuunnitelmia, joita ei voida toteuttaa
il man asemakaavan laadintaa. Kaava-alue kattaa myös työkeskuksena toi-
mi neen vanhan kenkätehtaan, jonka osalta uudella omistajalla on myös ke-
hit tä mis tar pei ta. Kaava-alue sijaitsee hyvin keskeisesti kau pun ki ra ken tees-
sa. Keskeisestä sijainnista johtuen alueen kaikki ra ken ta mis mah dol li suu det
tulisi hyödyntää, kuitenkin huomioiden myös virkistyskäyttöön
va rat ta vien alueiden riittävyys.

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajantasaistaa kaava maanomistajien ja
kau pun gin tavoitteiden mukaiseksi ja osoittaa alueelle mahdollisuuksien
mu kaan uusia pientalotontteja. Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan
ja ratkaistaan myös yleiskaavassa osoitetun yleisen rakentamisen alueen
osoit ta mi nen kaavaan.

Kaavasta järjestettiin alueen kiinteistönomistajille aloituskokous, jossa ker-
rot tiin kaavan lähtökohdista ja tavoitteista. Tilaisuudessa esiteltiin myös
alus ta vaa kaavaluonnosta, josta kerättiin maanomistajien palautetta ja toi-
vei ta kaavaan liittyen. Tilaisuuteen oli saapunut 24 henkilöä. Alustavasta
kaa va luon nok ses ta ei kiinteistöjen omistajilla ollut juurikaan huo mau tet ta-
vaa lukuun ottamatta Kankaantien päähän osoitettua yleisen rakentamisen
aluet ta. Tämä osa kaavasta haluttiin useissa kommenteissa puistoksi.

Suuri osa kaava-alueesta on jo rakentunut. Kaavaratkaisu perustuu näiden
aluei den osalta toteutuneen rakentamisen ja katualueiden osoittamiseen.
Kan kaan tien lounaispuolelle on kaavassa osoitettu kolme uutta ri vi ta lo tont-
tia. Vanha kenkätehtaan alue on jaettu kolmeksi tontiksi. Kaa va luon nok-
ses sa on osoitettu uusia tontteja asumiseen kaikkiaan 10 kpl. Kaavasta on
laa dit tu kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista toisessa vaihtoehdossa Kan-
kaan tien päähän on osoitettu yleiskaavan mukaisesti yleisen rakentamisen
tont ti ja toisessa vaihtoehdossa alue on osoitettu puistoksi. Ase ma kaa vas-
sa on osoitettu yleiskaavan mukainen puistoyhteys keskustasta Kä py län-
puis toon.



Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 13,72 ha.

Esityslistan liitteet: Nro 1 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Nro 2 / Asemakaavan muutosluonnokset 1:1000
 Nro 3 / Asemakaavamuutoksen selostusluonnos

 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Kaupunginarkkitehdin ehdotus:

 Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laa-
ti man osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy molemmat ase ma-
kaa va luon nok set MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen
vuo ro vai ku tus me net te lyyn.

Päätös: Maankäyttöinsinööri Janne Tuomisto esitteli asemakaavahanketta ja mo-
lem mat kaavaluonnosvaihtoehdot.

 Lautakunnalle jaettiin kartta kaupungilla tarjolla olevista rivitalotonteista
(AR) ja yleisten palvelujen (Y) tonteista.

 Lautakunta piti tauon klo 18.20 - 19.00, jonka aikana käytiin maastossa tu-
tus tu mas sa kaava-alueeseen. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi.

 Lautakunta keskusteli vilkkaasti Y-tontin tarpeesta ja soveliaimmasta si joi-
tus pai kas ta.

 Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi suunnittelutoimiston laa ti-
man osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyi molemmat ase ma-
kaa va luon nok set MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelyyn.

Täytäntöönpano: -

Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, 044 577 2726
_____________________
KAUPSL 25.09.2018 § 74

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 62 §:n ja
MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Kan kaan pään kaupungin suun nit te lu toi-
mis tos sa sekä kaupungin in ter net-si vuil la 7.6. - 10.8.2018 välisen ajan.
Ase ma kaa va luon nok set olivat näh tä vil lä 25.6. - 17.8.2018 välisen ajan, jol-
loin osalliset ovat voineet esittää mie li pi teen sä suullisesti tai kirjallisesti.

Luonnosten nähtävilläoloaikana saatiin lausunnot Satakunnan Museolta,
Sa ta kun nan pelastuslaitokselta, DNA Oyj:ltä ja Kankaanpää seudun luon-
non ys tä vät ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry:ltä. Kaa-
vas ta saatiin kuusi huomautusta, joista yksi oli 94 nimeä käsittävä ni mi lis ta
kaavaluonnosvaihtoehto 2:n puolesta.

Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu



12.9.2018  Kankaanpään kaupungintalolla, jossa yhtenä käsiteltävänä kaa-
va na oli Kruunuhaan alueen asemakaava. Viranomaisneuvottelussa oli vat
läsnä kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajien lisäksi Var si nais-
Suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton ja Sa-
ta kun nan Museon edustajat.

Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta asemakaavaratkaisuksi va-
lit tiin kaavaluonnosvaihtoehto 2, jossa Y-tonttia ei osoiteta Kä py län puis-
toon. Lisäksi kaavaan tehtiin seuraavia muutoksia/täydennyksiä:

- Korttelin 146 rajausta suoristettiin lounaispuolelta siten, että tontteihin
1, 2 ja 3 tuli hieman lisää pinta-alaa.

- Korttelin 146 luoteisosan kallioiselle metsäalueelle (tonttien 3 ja 5
osa-alu eet) on osoitettu merkintä lu "mahdollisimman luon non mu kai se-
na säilytettävä alueen osa".

- Rakennuskortteleiden kaavamääräyksiä täydennettiin tarpeellisilta
osin.

- Kunnallisteknisiä aluevarauksia on tarkistettu.
- Katualueille on lisätty viisteitä.

Esityslistan liitteet: Nro10 / Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Nro 11 / Saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Nro 12 / Kaavakartta
 Nro 13 / Kaavaselostus

 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Kaupunginarkkitehdin ehdotus:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esit tää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.

Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Satakunnan Museolta,
Kankaanpään seudun luon non ys tä vät ry:ltä., Vatajankosken Sähkö Oy:ltä
ja tekniseltä keskukselta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, 044 577 2726
_____________________
KHALL 01.10.2018 § 304

Esityslistan liitteet: Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet
 Kaavakartta
 Kaavaselostus



 Valmistelija kaupunginsihteeri Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n
ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.

 Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Satakunnan Museolta,
Kan kaan pään seudun luonnonystävät ry:ltä, Vatajankosken Sähkö Oy:ltä
ja tekniseltä keskukselta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginkanslia
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Satakunnan Museo
 Kankaanpään seudun luonnonystävät ry
 Vatajankosken Sähkö Oy
 Tekninen keskus

Lisätietoja antaa: Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, 044 577 2726
_____________________
KAUPSL 17.12.2019 § 78

Kruunuhaan alueen asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti nähtävillä 8.10. - 7.11.2018 välisen ajan.   

Kaavaehdotuksesta saatiin Satakunnan Museon lausunto ja Var si nais-
Suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. Yh tään
var si nais ta muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty. Kaa va eh do tuk ses ta
saa tiin kuitenkin maanomistajilta suullista palautetta.

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aluetta on supistettu siten, että Kan kaan tien
eteläpuolinen osa on jätetty pois kaavasta. Kyseinen alue on tarkoitus vie-
dä myöhemmin eteenpäin erillisenä kaavana. Kruunuhaan alueen kaa voi-
tuk sen vaiheistamiseen on päädytty siitä syystä, että neuvottelut Kan kaan-
tien eteläpuolisen alueen maanomistajien kanssa kaavoitukseen liit ty vis tä
maankäyttösopimuksista ovat vielä kesken, eikä ole kaupungin ja alu een
muiden maanomistajien kannalta tarkoituksenmukaista, että alueen kaa-
voi tus muilta osin viivästyy kohtuuttomasti. Kankaantien pohjoispuolen
maan omis ta jil la on kiinteistöilleen kohdistuvia rakentamistarpeita ja myös
kau pun gil le on tärkeää, että ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalta kun-
nal lis tek nii kan piirissä olevalta alueelta tulisi uusia asuintontteja tarjolle ja
alue toteutuisi tehokkaasti. Kankaantien pohjoispuolinen ja eteläpuolinen
alue muodostavat selkeästi omat erilliset kokonaisuutensa ja siksi on pe-
rus tel tua jakaa alueen kaavoitus kahteen osaan.



Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan on tehty myös muutamia pienempiä muu-
tok sia:

- Korttelin 145 tonttien 8 ja 9 välistä rajaa on tarkistettu nykyisen ti la-
 jao tuk sen mukaiseksi.

- Korttelin 144 kaavamääräystä on muutettu siten, että korttelin tonteille
saa rakentaa toisenkin talousrakennuksen.

- Kaava-alueen pohjoisrajalla kulkenut sähköjohtoa varten varattu
alueen osa on poistettu kaava-aluetta koskevalta osalta, koska
kyseisellä koh taa kulkenut sähkölinja on nykyisin maakaapeloitu
Kruununojankadun reu naan.

- Kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin.

Koska kaava-alueen laajuus on muuttunut merkittävästi ase ma kaa va eh do-
tuk sen nähtävilläolon jälkeen, tulee kaava asettaa uudelleen nähtäville
ehdotuksena.

Esityslistan liitteet: Nro 3 / Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Nro 4 / Kaavakartta 1:1000
 Nro 5 / Kaavaselostus

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys: Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta,
Kankaanpään seudun luonnonystävät ry:ltä, Vatajankosken Sähkö Oy:ltä
ja tekniseltä keskukselta.

Vt. kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:

 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta,
Kankaanpään seudun luonnonystävät ry:ltä, Vatajankosken Sähkö Oy:ltä
ja tekniseltä keskukselta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
KHALL 13.01.2020 § 10

Esityslistan liitteet: Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet



 Kaavakartta 1:1000
 Kaavaselostus

 Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n
ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi ja päättää pyytää
kaa va eh do tuk ses ta lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ym pä ris tö kes kuk sel ta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Kan kaan-
pään seudun luonnonystävät ry:ltä, Vatajankosken Sähkö Oy:ltä ja tek ni-
sel tä keskukselta.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginkanslia
 Varsinais-Suomen ELY-keskus
 Satakunnan Museo
 Satakuntaliitto
 Kankaanpään seudun luonnonystävät ry
 Vatajankosken Sähkö Oy
 Tekninen keskus

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
KHALL 09.03.2020 § 69

Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä
20.1. - 19.2.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin Satakunnan Mu-
seon ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnot ja Varsinais-Suomen elin-
kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. Kaa va eh do tuk ses ta
saatiin lisäksi yksi muistutus koskien tilan Tyhjärinne 214-406-3-569 käyt-
töä. Saadun palautteen perusteella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä kaa-
vaan muutoksia.

Esityslistan liitteet: Kaavakartta 1:1000
 Kaavaselostus
 Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Saatu muistutus ja siihen laadittu vastine

 Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.



Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
KVALT 15.05.2020 § 33      

Esityslistan liitteet: Kaavakartta 1:1000
 Kaavaselostus

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________


