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Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) korttelin 219 tonttia 4 sekä
puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos (Hydropojat asemakaavan muutos)

1397/51.512/2019

KAUPSL 19.11.2019 § 69

Hydropojat Oy:llä on tarkoitus kehittää toimintaansa rakentamalla ny kyis ten
liike- ja varastotilojen yhteyteen uusi varastorakennus ja katos tontin poh-
jois osaan. Nykyinen voimassa oleva asemakaava ei kuitenkaan mah dol lis-
ta suunnitelmien mukaista lisärakentamista, sillä suunnitellut ra ken nuk set
eivät mahdu mm. paloturvallisuusetäisyyksien vuoksi nykyisten ton tin- ja
rakennusalarajojen sisälle. Kaavan tavoitteena onkin muuttaa voi mas sa
olevaa asemakaavaa siten, että yrityksen nykyistä teollisuustonttia laa jen-
ne taan tontin pohjoispuolella sijaitsevalle kapealle kaupungin omis ta mal le
puistokaistaleelle ja samalla tontin voimassa olevaa rakennusalan ra jaus ta
laajennetaan Jyllinmäenkadun katualuevarauksen suuntaan. Näil lä
muutoksilla yrityksen on mahdollista toteuttaa suunnitellut ra ken ta mis toi-
men pi teet.

Asemakaavamuutosluonnoksessa noin 400 m2 pala kaupungin omis ta maa
Kuop pa nii tyn puis toa on liitetty Hydropojat Oy:n tonttiin 219-4 (muo dos tuu
tont ti 219-5). Samalla tontin Jyllinmäenkadun katualuevarauksen puo leis ta
ra ken nus alan rajausta on laajennettu katualueen suuntaan kol me metriä.
Ton tin rakentamistehokkuus on säilytetty ennallaan 0,35:ssä. Myös suurin
sal lit tu kerrosluku on säilytetty ennallaan kerrosluvussa II. Ton tin kaa va-
mää räyk siä on täydennetty siten, että tontille voidaan to teut taa myös tontin
pää käyt tö tar koi tuk seen liittyviä myymälätiloja. Kaa va mää räyk siin on lisätty
myös hulevesi- ja tärinämääräykset. Asemakaavassa on osoitettu sitova
tonttijako.

Esityslistan liitteet: Nro 5 / Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 Nro 6 / Asemakaavan muutosluonnos 1:1000
 Nro 7 / Tonttijako
 Nro 8 / Asemakaavan selostusluonnos

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

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

Vt.kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan ehdotus:

 Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laa-



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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: -

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 577
2732

_____________________
KAUPSL 28.01.2020 § 8

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavamuutosluonnos ovat ol-
leet MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11.2019 -
3.1.2020.

Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, lii ken ne- ja ym pä-
ris tö kes kuk sen, Väyläviraston, Satakuntaliiton ja Sa ta kun nan pe las tus lai-
tok sen lausunnot. Yhtään huomautusta ei kaa va luon nok ses ta jätetty.
Luon nok ses ta saadun palautteen perusteella kaa va se los tus ta täy den net tiin
tarpeellisilta osin. Itse kaavaratkaisuun ei katsottu tar peel liseksi tehdä
muu tok sia. 

Esityslistan liitteet: Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Kaavakartta 1:1000
 Tonttijako
 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-,
lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Satakuntaliitolta ja Tur val-
li suus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).

Vt. kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan 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), Satakuntaliitolta ja Tur val-
li suus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).



Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 577 2732
_____________________
KHALL 10.02.2020 § 38

Esityslistan liitteet: Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
 Kaavakartta 1:1000
 Tonttijako
 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
kaavaehdotuksesta lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta (ELY-keskus), Satakuntaliitolta sekä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta (Tukes).

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginkanslia
 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Satakuntaliitto
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 577 2732
_____________________
KHALL 06.04.2020 § 99

Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä
13.2. - 16.3.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin Satakuntaliiton
lau sun to ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kom ment ti. Yhtään muistutusta ei kaavaehdotuksesta jätetty. Eh do tuk ses ta
saadun palautteen perusteella kaavamääräyksiin on lisätty seuraava mää-
räys: ”Mahdollinen asuinrakentaminen tulee toteuttaa riittävän etäälle ra-
das ta.” Asemakaavamääräyksiin tehty lisäys on kaavaan liittyvä vä häi nen
tarkistus eikä se edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville eh do tuk-
se na.

Esityslistan liitteet: Kaavakartta
 Kaavaselostus



 Tonttijako
 Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

 Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja esittää kaupunginvaltuustolle, että
kau pun gin val tuus to hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa: Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 577 2732
_____________________
KVALT 15.05.2020 § 34      

Esityslistan liitteet: Kaavakartta
 Kaavaselostus

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________


