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KRUUNUHAAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:
Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) asemakaavan mukaista korttelia 135, ra-
kennuskaavan mukaisia kortteleita 43-46 sekä katu ja puistoalueita.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelit 141, 143-145, korttelin 135 tontit
3-5 sekä katu- ja puistoalueet.

Asemakaavan tunnus: 21400 5201
Asemakaavan päiväys:      17.12.2019
Kaavan laatija:     Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

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

Vireille tulosta ilmoitettu:     7.6.2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 25.9.2018, 17.12.2019
Kaupunginhallitus: 9.3.2020
Kaupunginvaltuusto: 15.5.2020

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään keskustaajamassa, Käpylän kaupunginosassa, Jämin-
tien länsipuolella, noin puolen kilometrin etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta poh-
joiseen. Alue rajoittuu pohjois- ja länsiosiltaan Käpylänpuistoon, itäosiltaan Knuutti-
lankatuun ja eteläosiltaan Käpylän pientaloalueeseen ja peltoalueeseen.

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

Kaavasta käytetään nimitystä Kruunuhaan alueen asemakaava 
Kaavoitettava alue on kaupungin ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva pääosin toteu-
tunut pientalovaltainen asuinalue, jonka asemakaavoittaminen on ollut suunnitteilla jo 
pitkään. Alueen eräillä maanomistajilla on kiinteistöilleen kohdistuvia kehittämissuun-
nitelmia, joita ei voida toteuttaa ilman asemakaavan laadintaa. Kaava-alue kattaa 
myös työkeskuksena toimineen vanhan kenkätehtaan, jonka osalta uudella omistajalla 
on myös kehittämistarpeita. Kaava-alue sijaitsee hyvin keskeisesti kaupunkirakentees-
sa. Keskeisestä sijainnista johtuen alueen kaikki rakentamismahdollisuudet tulisi hyö-
dyntää, kuitenkin huomioiden myös virkistyskäyttöön varattavien alueiden riittävyys.    
 
Kaavan keskeisenä tarkoituksena on ajantasaistaa vanhaa rakennuskaavaa maanomis-
tajien ja kaupungin tavoitteiden mukaiseksi ja osoittaa alueelle mahdollisuuksien mu-
kaan uusia pientalotontteja. Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan ja ratkaistaan 
myös yleiskaavassa osoitetun yleisen rakentamisen alueen osoittaminen kaavaan.   

 
 

 
Kuva 2. Viistoilmakuva suunnittelualueelle lounaasta päin kuvattuna. Röni-Kuva Oy 2018. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2  Ote rakennuskaavasta 1966 
Liite 3  Ote ajantasakaavasta 
Liite 4  Asemakaavakartta 
Liite 5  Asemakaavamääräykset ja –merkinnät 
Liite 6  Asemakaavan seurantalomakkeet 
Liite 7  Jyllin kenkätehtaan rakennusinventointi 
Liite 8  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 Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. 

Suomen Luontotieto Oy 43/2009. 
4. Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys. Eriksson Arkkitehdit Oy 

10.12.2009. 
5. Kankaanpään keskustan rakennusinventoinnit 2004‐2005 (Laura Hesso). 
6. Kankaanpään kaupungin kaavoituskatsaus 2017 ja kaavoitusohjelma 2018-2020. 

 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet    

 

Kruunuhaan alueen asemakaavoittaminen on ollut suunnitteilla jo varsin pitkään. Alu-
eelle on laadittu ensimmäinen kaavarunko jo vuonna 1982, jolloin kaavoitus oli tarkoi-
tus alueella käynnistää. Kaavoitustyö jäi tuolloin kuitenkin kaavarukovaiheeseen, eikä 
varsinaista asemakaavoitusta tuolloin käynnistetty. Nyt Kankaanpään Keskustan 
osayleiskaavan saatua kaikilta osiltaan lainvoiman vuonna 2017, päätettiin kaavahan-
ketta lähteä viemään uudelleen eteenpäin yleiskaavan pohjalta. Kaavahanke sisältyy 
Kankaanpään kaupungin kaavoituskatsaukseen 2017 ja kaavoitusohjelmaan 2018-
2020. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnitte-
lutoimistossa sekä kaupungin Internet-sivuilla 7.6.-10.8.2018 välisen ajan. Kaavahank-
keen alkuvaiheessa 11.6.2018 järjestettiin maanomistajille ja muille hankkeesta kiin-
nostuneille kuntalaisille kaavoituksen aloituskokous kaupungintalolla, jossa osalliset 
saivat esittää toiveitaan alueen kaavoituksen suhteen. Kokoukseen osallistui yhteensä 
24 henkilöä. Asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 25.6.-17.8.2018 välisen ajan. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40
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Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.10.-7.11.2018 välisen ajan. Ehdotusvaiheen jäl-
keen kaava-aluetta päätettiin supistaa niin, että Kankaantien eteläpuolinen osa jätet-
tiin pois kaavasta. Kyseinen alue on tarkoitus viedä myöhemmin eteenpäin erillisenä 
kaavana. Kruunuhaan alueen kaavoituksen vaiheistamiseen päädyttiin siitä syystä, että 
neuvottelut Kankaantien eteläpuolisen alueen maanomistajien kanssa kaavoitukseen 
liittyvistä maankäyttösopimuksista ovat vielä kesken, eikä ole kaupungin ja alueen 
muiden maanomistajien kannalta tarkoituksenmukaista, että alueen kaavoitus muilta 
osin viivästyy kohtuuttomasti.  
 
Asemakaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä 20.1.-19.2.2020 välisen ajan. 
 

2.2 Asemakaava  
 

Asemakaava-alue on jo pääosin toteutunut, joten kaavassa osoitetut aluevaraukset 
noudattavat pitkälti alueen toteutunutta maankäyttöä. Kaavan laadinnan perustana 
on ollut myös vuonna 2017 lainvoiman saanut Kankaanpään keskustan osayleiskaava.  
 
Lottienkujan, Sarvannontien ja Riemunrinteen väliset korttelit 143 ja 144 sekä Kruunu-
nojankadun eteläpuolinen kortteli 145 on osoitettu kaavassa kokonaisuudessaan eril-
lispientalojen korttelialueiksi nykyisen rakennuskannan mukaisesti.  

 
Kruununojankadun pohjoispuolella, korttelissa 135, sijaitsevan entisen kenkätehtaan 
melko suuri asemakaavoitettu Y-tontti on jaettu kolmeen osaan siten, että kenkäteh-
taalle jäävä tontti on osoitettu asuin- liike- ja toimistorakennusten tontiksi, tehtaan 
länsipuolinen tontti rivitalotontiksi ja tehtaan itäpuolinen tontti erillispientalotontiksi. 
Muutos tehtiin, koska tehdaskiinteistössä pitkään toiminut työkeskustoiminta on päät-
tynyt ja tontin uudella omistajalla on kiinteistölleen kohdistuvia kehittämistarpeita.   
 
Kaupungin omistama kortteli 141 on osoitettu nykyisen toimintansa mukaisesti yleis-
ten rakennusten korttelialueeksi. Alueella sijaitsee nykyisin työpajatoimintaa ja nuori-
son kerhotoimintaa.  

 
Kaava-alueen länsiosan laaja-alainen Käpylänpuisto on osoitettu kaavassa kokonaisuu-
dessaan lähivirkistysalueeksi.  
 
Kaavassa osoitetut katualueet mukailevat pitkälti alueen olemassa olevaa tiestöä.  

 
2.3 Asemakaavan toteutus 
 

Kaava-alueen rakentamisesta katujen ja muun kunnallistekniikan osalta vastaa kunta. 
Kaava-alueen tontit ovat jo pääasiassa rakentuneet. Rakentamattomien tonttien ra-
kentamisesta vastaavat tonttien omistajat/ostajat.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Kaava-alue sijaitsee Kankaanpään keskustaajamassa, aivan kaupungin ydinkeskustan 
läheisyydessä. Alueen rakennuskaavassa osoitetut korttelialueet ovat jo pääosin to-
teutuneet, mutta rakennuskaavasta poiketen kortteleihin on rakentunut lähinnä eril-
lispientaloja. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee kaupungin omistama kiinteistö, jonka ra-
kennuksissa on tällä hetkellä työpaja- ja nuorisotoimintaa. Alueen pohjoisosan asema-
kaavoitetulla alueella sijaitsee työkeskuksena toiminut vanha kenkätehdas. Laaja-
alainen Käpylänpuisto sijoittuu kaava-alueen länsipuolelle. Kyseinen alue on muodos-
tunut asuinalueiden virkistyskohteeksi ja siellä kulkee useita polkuja. Kaava-alueen 
pinta-ala on yhteensä noin 11,15 ha. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kaava-alueen ainoa osittain luonnontilainen alue on kaava-alueen länsipuolella sijait-
seva Käpylänpuisto, josta iso osa kuuluu nyt kaavoitettavaan alueeseen. Suomen Luon-
totieto Oy on laatinut aluetta koskevan luontoarvojen perusselvityksen vuonna 2009. 
Kaava-alueeseen kuuluva Käpylänpuiston osa on länsiosiltaan pääasiassa hiekkapoh-
jaista mustikkatyypin tuoretta kangasta. Valtapuustona kohteella vuorottelevat kuusi 
ja mänty. Muuta puustoa alueella on hyvin niukasti. Aluskasvillisuus on tavanomaista 
tuoreen kankaan lajistoa. Valtalajistoon kuuluu mustikka, puolukka ja metsälauha. Itä-
osiltaan alue on louhikkoista mäntyä kasvavaa kalliomaastoa.  Alueella on muutamia 
mäntykeloja, mutta muuten kohteen luontoarvot ovat vähäiset. Aluskasvillisuus muo-
dostuu mustikasta, puolukasta sekä kanervasta. Vaateliaampaa lajistoa ei kohteella 
esiinny. Suomen Luontotieto Oy:n tekemässä luontoselvityksessä ei alueelta löytynyt 
huomioitavia luontokohteita.  
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Kuva 3. Käpylänpuiston metsikköä ilmasta kuvattuna. Röni-Kuva Oy 2018. 
 

 
Kuva 4. Käpylänpuiston eteläosan tiheää havupuumetsää. 
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Kuva 5. Käpylänpuiston pohjoisosan korkein kalliokohta.  
 
 
 
 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Asemakaavan korttelialueet ovat pääosin jo toteutuneet. Kortteleissa 143-145 sijaitsee vanhan ra-
kennuskaavan rakennuspaikkajaon mukaisesti rakentuneita erillispientaloja. Alueella sijaitsee yksi, 
kaksi ja puolitoista kerroksisia erillispientaloja, joista valtaosa on rakennettu 1940-luvun lopun ja 
1980-luvun lopun välisenä aikana. Alueella on kuitenkin myös uudempaa rakennuskantaa, uusim-
pien talojen ollessa vuodelta 2007. 
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Kuva 6. Lottienkujan ja Sarvannontien välistä rakennuskantaa. Röni-Kuva Oy 2018.  
 

 
Kuva 7. Sarvannontien ja Riemurinteen välistä rakennuskantaa. Röni-Kuva Oy 2018. 
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Kuva 8. Sarvannontien ja Riemurinteen välistä rakennuskantaa. Röni-Kuva Oy 2018. 
 
 

 
Kuva 9. Sarvannontien ja Kruununojankadun välistä rakennuskantaa. Röni-Kuva Oy 2018.   
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Kaava-alueen itäosassa, korttelissa 141, on kaupungin omistama entinen TVH:n tukikohdan kiinteis-
tö, jolla sijaitsee vuonna 1953 rakennettu työpajatoiminnassa oleva tiilinen vanha autotal-
li/huoltotila, vuonna 1958 rakennettu nuorisotilana oleva puinen vanha varasto/toimistorakennus 
sekä 1950-luvun lopulla rakennettu puinen entinen tiemestarin asuinrakennus, joka ei ole tällä het-
kellä asuinkäytössä. Tontin itäosaa käytetään nykyisin kaupungin maa-ainesvarastona. 
 

 
Kuva 10. Kaupungin omistama entinen TVH:n kiinteistö Knuuttilankadun ja Sarvannontien kulmauksessa.  
Röni-Kuva Oy 2018.   
 
 

Kaava-alueen pohjoisosan asemakaavoitetulla alueella, korttelissa 135, sijaitsee työkeskuksena toi-
minut vanha kenkätehdas. Kenkätehtaan rakennus on rakennettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu 
varsinainen tehdasosa ja entinen tehtaanomistajan asunto. Tehdas edustaa Kankaanpäälle tyypillis-
tä 1950-luvun tiilipintaista teollisuusrakentamista. Kenkätehtaan rakennus on osoitettu yleiskaavas-
sa paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Kenkätehtaan rakennusinventointi on selostuksen liittee-
nä. 
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Kuva 11. Jyllin vanha kenkätehdas idän suunnalta kuvattuna. Kuvassa etualalla tehtaan asunto-osa. 
Röni-Kuva Oy 2018.   
 

 
Kuva 12. Jyllin vanha kenkätehdas koillisen suunnalta kuvattuna. Röni-Kuva Oy 2018.    
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Väestö 
Kaava-alueella asuu noin 70 henkilöä. Väestön ikähaitari on alueella varsin laaja. 
 
Palvelut 
Hypermarket K-Citymarket sijaitsee noin 200 m päässä kaava-alueesta. Kaupungin 
ydinkeskustan palveluihin on alueelta matkaa noin 500 m.  
 
Työpaikat 
Koskenojan laaja teollisuusalue sijaitsee noin 300 m etäisyydellä kaava-alueesta. Muu-
toin työpaikat sijaitsevat lähinnä keskustassa, kaupungin muilla teollisuusalueilla sekä 
Niinisalon varuskunnassa. 

 
Virkistys 
Kaava-alueen länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee laaja-alainen Käpylänpuisto monine 
polkuineen.  

 
Liikenne 
Kaava-alueen eteläosissa kulkee Kankaantie, joka toimii kokoojakatuna Lottienkujalle 
ja Sarvannontielle. Kankaantieltä on Knuuttilankadun kautta yhteys keskustaan johta-
valle Jämintielle. Alueen pohjoisosassa kulkee Kruununojankatu, joka on pääasiallinen 
tonttikatu korttelin 145 tonteille sekä kenkätehtaalle. Myös Kruununojankadulta on 
Knuuttilankadun kautta yhteys keskustaan johtavalle Jämintielle. Asemakaavassa Lot-
tienkujan ja Sarvannontien tonttikaduille on osoitettu riittävän leveät katualuevarauk-
set kadun ja muun kunnallistekniikan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Samassa yh-
teydessä Sarvannontie on muutettu Sarvannonkaduksi. Kokoojakatu Kankaantie on 
muutettu kaavassa Kankaankaduksi ja rakennuskaavassa osoitettu Riemunrinne yhdis-
tetään Kankaankatuun. Kankaankadun katualue muodostetaan kaupungin nykyisen 
tiealueomistuksen mukaisesti. Kruununojankatuun ei kaavalla tehdä muutoksia. Kaa-
valla ei sanottavasti lisätä alueella tapahtuvaa liikennettä.  

 
Tekninen huolto 
Kaava-alue kuuluu vesi- ja viemäriverkoston sekä osittain hulevesiverkoston piiriin. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaava-alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.   
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueen pohjoisosan asemakaavoitetulla alueella, korttelissa 135, sijaitsee työ-
keskuksena toiminut vanha kenkätehdas, joka on osoitettu Kankaanpään Keskustan 
osayleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Kenkätehtaan rakennus on 
rakennettu vuonna 1957 ja siihen kuuluu varsinainen tehdasosa ja entinen tehtaan-
omistajan asunto. Tehdas edustaa Kankaanpäälle tyypillistä 1950-luvun tiilipintaista 
teollisuusrakentamista. Kenkätehtaan rakennusinventointi on selostuksen liitteenä.  
 
Kaava-alueen itäosassa sijaitseva entinen TVH:n kiinteistö on myös inventoitu osana 
yleiskaavoitukseen liittyvää Keskustan rakennusinventointihanketta. Kiinteistöä ei kui-
tenkaan pidetty kulttuurihistoriallisesti niin merkittävänä, että kohdetta olisi yleiskaa-
vassa osoitettu suojeltavaksi. 
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3.1.4 Maanomistus 

 
Kaava-alue on valtaosaltaan yksityisten omistuksessa. Kaupungin omistuksessa on ka-
tu- ja puistoalueita sekä Knuuttilankadun, Sarvannontien ja Lottienkujan väliin jäävä 
alue. 
 
 

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).  
 
 

 
Kuva 13. Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on  
osoitettu keltaisella ympyrällä. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksy-
nyt 7.12.2015 ja joka on saanut kaikilta osiltaan lainvoiman 20.2.2017. Suunnittelualue on osayleis-
kaavassa pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä 
lähivirkistysaluetta (VL).  
 

 
Kuva 14. Ote Kankaanpään Keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla  
keltaisella. 
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Asemakaava 
Alueen koillisosassa on voimassa 24.5.1983 vahvistettu asemakaava nro. 26.1. Vanhan kenkäteh-
taan tontti on osoitettu kaavassa merkinnällä Y-3 yleisten rakennusten korttelialue.  
 

 
Kuva 15. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella ja alueeseen  
kuuluva asemakaavoitettu alue on väritetty violetilla. 
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Rakennuskaava 
Valtaosalla suunnittelualuetta on voimassa Kankaanpään keskustan rakennuskaava, joka on hyväk-
sytty 26.11.1966. Suunnittelualue on rakennuskaavassa pienteollisuusrakennusten korttelialuetta 
(Tp), puistoaluetta (P) sekä tiealuetta.  
 

 
Kuva 16. Ote Kankaanpään keskustan vanhasta rakennuskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla  
punaisella ja rakennuskaava-alue on väritetty violetilla.  
 

 
Tonttijako ja rekisteri 
Kortteliin 135 on laadittu erillinen sitova tonttijako, joka on hyväksytty 25.7.1983.  
 
Tontti 214-2-135-1 on rekisteröity 15.11.1983. 
 
 
Pohjakartta 
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, joka on hyväksytty 8.6.2018. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa keskustan vanha rakennuskaava, joka on hy-
väksytty vuonna 1966. Rakennuskaava on sisällöltään vanhentunut, sillä alueen kortte-
lit ovat toteutuneet asuinkortteleina, kun ne rakennuskaavassa on osoitettu pienteolli-
suusrakennusten korttelialueiksi. Rakennuskaava on merkinnöiltään ja määräyksiltään 
muutoinkin vanhentunut. Alueen tulevat rakennushankkeet edellyttävät siten uuden 
asemakaavan laatimista alueelle.  
 
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan entisen kenkätehtaan käyttötarkoitus on 
muuttunut. Kiinteistössä pitkään toiminut työkeskustoiminta on päättynyt ja kiinteis-
tön uuden omistajan on tarkoitus muuttaa kiinteistö asuin- ja liiketilaksi. Tehtaan tont-
ti on nykyisellään myös varsin iso ja se on siitä syystä mahdollista jakaa kolmeen 
osaan.  

 
4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kruunuhaan alueen asemakaavoittaminen on ollut suunnitteilla jo varsin pitkään. Alu-
eelle on laadittu ensimmäinen kaavarunko jo vuonna 1982, jolloin kaavoitus oli tarkoi-
tus alueella käynnistää. Kaavoitustyö jäi tuolloin kuitenkin kaavarukovaiheeseen, eikä 
varsinaista asemakaavoitusta tuolloin syystä tai toisesta käynnistetty. Nyt Kankaan-
pään Keskustan osayleiskaavan saatua viimein kaikilta osiltaan lainvoiman vuonna 
2017, päätettiin kaavahanketta lähteä viemään uudelleen eteenpäin yleiskaavan poh-
jalta. Kaavahanke sisältyy Kankaanpään kaupungin kaavoituskatsaukseen 2017 ja kaa-
voitusohjelmaan 2018-2020. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaava-
luonnokset (kaksi erilaista vaihtoehtoa) laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn 
19.6.2018 § 48. 

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen omistajat ja naapurikiinteistö-
jen omistajat sekä alueen keskeisen sijainnin vuoksi kaikki kuntalaiset. 
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, Tekninen 
keskus, rakennusvalvonta, mittaustoimi, Satakunnan pelastuslaitos, Vatajankosken 
Sähkö Oy ja Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (PoSa).  
 

4.3.2 Vireilletulo 

 
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 7.6.2018 
sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Kaavahankkeen alkuvaiheessa 11.6.2018 järjestettiin maanomistajille ja muille hank-
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keesta kiinnostuneille kuntalaisille kaavoituksen aloituskokous kaupungintalolla, jossa 
osalliset saivat esittää toiveitaan alueen kaavoituksen suhteen. Paikalle saapui yhteen-
sä 24 henkilöä. Tällöin aloitettiin myös maankäyttösopimusten esivalmistelut osan 
maanomistajista kanssa. Aloituskokouksessa saadun palautteen pohjalta valmisteltiin 
kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosvaihtoehtoa luonnosvaiheen vuorovaikutusmenet-
telyyn. Ensimmäisessä kaavaluonnosvaihtoehdossa kaava-alueen länsiosaan, Käpylän-
puistoon, osoitettiin yleiskaavan mukaisesti yleisten rakennusten tontti mahdollista 
päiväkotitoimintaa tai muuta yleistä palvelutoimintaa varten. Toisessa luonnosvaihto-
ehdossa kyseinen alue jätettiin puistoksi. 

 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kankaanpään kau-
pungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin Internet-sivuilla 7.6.-10.8.2018 välisen 
ajan. Asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 25.6.2018 – 17.8.2018 välisen ajan, jol-
loin osalliset ovat voineet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävillä-
olosta informoitiin kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyö-
tahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa ja kaupungin 
kotisivuilla Internetissä.  
 
Luonnosten nähtävilläoloaikana saatiin Satakunnan Museon, Satakunnan pelastuslai-
toksen, DNA Oyj:n ja Kankaanpään seudun luonnonystävät ry:n ja Suomen luonnon-
suojeluliiton Satakunnan piiri ry:n lausunnot, kuusi huomautusta sekä 94 nimeä käsit-
tävä nimilista kaavaluonnosvaihtoehto 2:n puolesta.  
 
Luonnosten nähtävilläolon jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.9.2018 Kan-
kaanpään kaupungintalolla, jossa yhtenä käsiteltävänä kaavana oli Kruunuhaan alueen 
asemakaava. Viranomaisneuvottelussa olivat läsnä kaupunkisuunnittelukeskuksen 
edustajien lisäksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Sata-
kuntaliiton ja Satakunnan Museon edustajat. 
 
Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta asemakaavaratkaisuksi valittiin kaava-
luonnosvaihtoehto 2, jossa Y-tonttia ei osoiteta Käpylänpuistoon. Lisäksi kaavaan teh-
tiin 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-alueet) on 
osoitettu merkintä lu ”mahdollisimman luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa”.   
 
- Rakennuskortteleiden kaavamääräyksiä täydennettiin tarpeellisilta osin. 
 
- Kunnallisteknisiä aluevarauksia on tarkistettu. 
 
- Katualueille on lisätty viisteitä.  

 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.10.-7.11.2018 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedo-
tettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 8.10.2018 ja kaupungin kotisivuilla Inter-
netissä. Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lisäksi lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja yhteis-
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työtahoilta.  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin Satakunnan Museon lausunto ja Varsinais-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. Yhtään varsinaista muistutusta ei 
kaavaehdotuksesta jätetty. Kaavaehdotuksesta saatiin kuitenkin maanomistajilta suul-
lista palautetta. 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aluetta päätettiin supistaa niin, että Kankaantien etelä-
puolinen osa jätettiin pois kaavasta. Kyseinen alue on tarkoitus viedä myöhemmin 
eteenpäin erillisenä kaavana. Kruunuhaan alueen kaavoituksen vaiheistamiseen pää-
dyttiin siitä syystä, että neuvottelut Kankaantien eteläpuolisen alueen maanomistajien 
kanssa kaavoitukseen liittyvistä maankäyttösopimuksista ovat vielä kesken, eikä ole 
kaupungin ja alueen muiden maanomistajien kannalta tarkoituksenmukaista, että alu-
een kaavoitus muilta osin viivästyy kohtuuttomasti. Kankaantien pohjoispuolen maan-
omistajilla on kiinteistöilleen kohdistuvia rakentamistarpeita ja myös kaupungille on 
tärkeää, että ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalta kunnallistekniikan piirissä olevalta 
alueelta tulisi uusia asuintontteja tarjolle ja alue toteutuisi tehokkaasti. Kankaantien 
pohjoispuolinen ja eteläpuolinen alue muodostavat selkeästi omat erilliset kokonai-
suutensa ja siksi on perusteltua jakaa alueen kaavoitus kahteen osaan.  
 
Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan tehtiin myös muutamia pienempiä muutoksia: 
 
- Korttelin 145 tonttien 8 ja 9 välistä rajaa on tarkistettu nykyisen tilajaotuksen mu-
kaiseksi. 
 
- Korttelin 144 kaavamääräystä on muutettu siten, että korttelin tonteille saa rakentaa 
toisenkin talousrakennuksen. 
 
- Kaava-alueen pohjoisrajalla kulkenut sähköjohtoa varten varattu alueen osa on pois-
tettu kaava-aluetta koskevalta osalta, koska kyseisellä kohtaa kulkenut sähkölinja on 
nykyisin maakaapeloitu Kruununojankadun reunaan. 
 
- Kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin. 
 
Koska kaava-alueen laajuus muuttui merkittävästi ehdotusvaiheen jälkeen, päätettiin 
kaava viedä uudelleen ehdotuksena nähtäville. Asemakaavaehdotus oli toisen kerran 
nähtävillä 20.1.-19.2.2020 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella Kan-
kaanpään Seudussa 20.1.2020 ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Osallisilla oli mah-
dollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Kaavaehdotuksesta pyydet-
tiin lisäksi lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja yhteistyötahoilta.  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin Satakunnan Museon ja Satakunnan pelastuslaitoksen lau-
sunnot ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kommentit. 
Kaavaehdotuksesta saatiin lisäksi yksi muistutus koskien tilan Tyhjärinne 214-406-3-
569 käyttöä. Saadun palautteen perusteella ei katsottu tarpeelliseksi tehdä kaavaan 
muutoksia. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
Asemakaavan keskeisenä tavoitteena on ajantasaistaa vanhaa kaavaa maanomistajien 
ja kaupungin tavoitteiden mukaiseksi ja osoittaa alueelle mahdollisuuksien mukaan 
uusia pientalotontteja. Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan ja ratkaistaan myös 
yleiskaavassa osoitetun yleisen rakentamisen alueen osoittaminen kaavaan.   
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 
Asemakaavasta laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista ensimmäisessä kaava-
alueen länsiosaan, Käpylänpuistoon, on osoitettu yleiskaavan mukaisesti yleisten ra-
kennusten tontti mahdollista päiväkotitoimintaa tai muuta yleistä palvelutoimintaa 
varten. Toisessa luonnosvaihtoehdossa kyseinen alue on jätetty puistoalueeksi. En-
simmäinen vaihtoehto pienentäisi jonkin verran Käpylänpuiston suosittua virkistysalu-
etta ja lisäisi ajoneuvoliikennettä asuinalueella. Samalla se kuitenkin mahdollistaisi jul-
kisten lähipalveluiden (esim. päiväkoti) toteuttamisen asuinalueen yhteyteen. Toinen 
luonnosvaihtoehto säilyttäisi alueen nykyisellään virkistyskäytössä. 
 
Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta kaavaratkaisuksi valikoitui luonnosvaih-
toehto 2, jossa Y-tonttia ei osoiteta Käpylänpuistoon. 
 
Asemakaavan ensimmäisen ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aluetta päätettiin supistaa 
niin, että Kankaantien eteläpuolinen osa jäi pois kaavasta. Kyseinen alue on tarkoitus 
viedä myöhemmin eteenpäin erillisenä kaavana. 

 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

 
Kaavalla muodostuu Erillispientalojen korttelialueet AO-30 ja AO-31, Rivitalojen ja 
muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR-17, Asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue AL-27, Yleisten rakennusten korttelialue Y-6, Lähivirkistysalueet 
VL-1 sekä Katualueet. 
 
Kaava-alue on jo suurelta osin toteutunut, mikä on luonut perustan kaavassa esitetyil-
le aluevarauksille. Kaavan laadinnan perustana on ollut myös vuonna 2017 lainvoiman 
saanut Kankaanpään keskustan osayleiskaava.  
 
Korttelit 143-145 on osoitettu olemassa olevan rakennuskannan mukaisesti erillispien-
talojen korttelialueiksi. Kortteleiden tonttijaotus mukailee muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta nykyisiä tilarajoja. Korttelin 143 tontit 6 ja 7 on muodostettu kolmesta 
tilasta jakamalla keskimmäinen tila puoliksi kyseisiin tontteihin.  Korttelin 145 tonttien 
9 ja 10 välistä rajaa on suoristettu suhteessa tilarajaan. Lisäksi Sarvannonkadun katu-
alueeseen on osoitettu pieniä alueita muutamasta tilasta. Rakentumattomia raken-
nuspaikkoja kortteleissa on yhteensä viisi.  
 
Korttelissa 135 sijaitsevan entisen kenkätehtaan melko suuri asemakaavoitettu Y-
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tontti on jaettu kolmeen osaan siten, että kenkätehtaalle jäävä tontti on osoitettu 
asuin- liike- ja toimistorakennusten tontiksi, tehtaan länsipuolinen tontti rivitalotontik-
si ja tehtaan itäpuolinen tontti erillispientalotontiksi. Muutos tehtiin, koska tehdaskiin-
teistössä pitkään toiminut työkeskustoiminta on päättynyt ja tontin uudella omistajalla 
on kiinteistölleen kohdistuvia kehittämistarpeita. Vanha kenkätehtaan rakennus on 
osoitettu yleiskaavassa paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi ja rakennukselle on siitä 
syystä osoitettu asemakaavassa suojelumerkintä sr-1. 
 
Kaupungin omistama kortteli 141 on osoitettu nykyisen toimintansa mukaisesti yleis-
ten rakennusten korttelialueeksi. Alueella sijaitsee nykyisin työpajatoimintaa ja nuori-
son kerhotoimintaa. 

 
Kaava-alueen länsiosan laaja-alainen Käpylänpuisto on osoitettu kaavassa kokonaisuu-
dessaan lähivirkistysalueeksi. Puistoon on osoitettu kaavassa ohjeellisia ulkoilureittejä.  
 
Kaavassa osoitetut katualueet mukailevat pitkälti alueen olemassa olevaa tiestöä. 
Kruununojankadun katualuevaraus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena 
kaupungin omistamalla maalla. Myös Kankaankadun katualue on osoitettu kokonai-
suudessaan kaupungin omistamalle maalle. Vanhassa rakennuskaavassa esiintynyt 
Riemunrinne nimenä poistuu ja katualue yhdistetään Kankaankatuun.  
 
Lottienkujan alkuosan katualuevaraus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaise-
na. Asemakaavoittamaton katualueen loppuosa on osoitettu kaavassa kaupungin 
omistamalle maalle. Sarvannonkadun alkuosa on viistettä lukuun ottamatta osoitettu 
kaupungin omistamalle maalle ja loppuosa yksityisomisteiselle maalle. Lottienkujalle ja 
Sarvannonkadulle on varattu kaavassa minimileveys 9 metriä.  
 
Kaavassa on annettu hulevesiä koskeva yleismääräys, jonka mukaan hulevedet tulee 
viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti tai hulevedet ohjataan kaupungin hulevesiver-
kostoon.  
 

5.1.1 Mitoitus 

 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 11,15 ha. Kaavassa on osoitettu yhteensä 32 
erillispientalotonttia, joista kuusi on rakentumattomia. Tonttien rakennusoikeus on yh-
teensä 9500 k-m2. Kaavassa on osoitettu myös yksi uusi rivitalotontti, jonka rakennus-
oikeus on 500 k-m2. Kaavassa on lisäksi osoitettu yksi rakennettu Y-tontti, jonka ra-
kennusoikeus on 2353 k-m2 sekä yksi rakennettu AL-tontti, jonka rakennusoikeus on 
1600 k-m2.  

 
Tonttien yhteismäärä on 34 ja kokonaisrakennusoikeus on 12353 k-m2. 
 

5.1.2 Palvelut 
 

Hypermarket K-Citymarket sijaitsee noin 200 m päässä kaava-alueesta. Kaupungin 
ydinkeskustan palveluihin on alueelta matkaa noin 500 m. 
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Asemakaava-alue on jo pääosin toteutunut eikä kaavalla oleellisesti vaikuteta alueen 
nykyiseen maankäyttöön. Kaavassa on osoitettu muutama uusi rakennuspaikka, jotka 
on sijoitettu jo rakentuneiden rakennuspaikkojen yhteyteen. Rakennuspaikkoja ei ole 
sijoitettu asuinalueiden virkistyskäytössä olevaan Käpylänpuistoon. 
 
Kaava-alueen pohjoisosan paikallisesti arvokkaalle entiselle kenkätehtaan rakennuk-
selle on osoitettu kaavassa suojelumerkintä sr-1, jolla turvataan rakennuksen kulttuu-
rihistoriallisten arvojen säilyminen. 
 

5.2.1 Hulevesi 
 

Kaavassa on annettu hulevesiä koskeva yleismääräys, jonka mukaan hulevedet tulee 
viivyttää ja imeyttää tonttikohtaisesti tai hulevedet ohjataan kaupungin hulevesiver-
kostoon. Tällä hetkellä alueella sijaitsee olemassa olevat hulevesiviemärit Kankaantien, 
Kruununojankadun ja Knuuttilankadun varsilla. Lottienkujalta, Sarvannontieltä ja Rie-
murinteeltä hulevesiviemärit vielä puuttuvat, Sarvannontien alkupäätä lukuun otta-
matta. 
 

 
Kuva 17. Kruunuhaan alueen rakennetut hulevesiviemärit. Sweco ympäristö Oy 2016.  
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5.3 Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Erillispientalojen korttelialue AO-30. Kortteli 144 (yht. 7 tonttia) 
 
Kullekin tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja 
enintään kaksi sitä palvelevaa talousrakennusta. 
 
Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan. 
 
Erillispientalojen korttelialue AO-31. Korttelit 143 ja 145 sekä korttelin 135 tontti 3 
(yht. 25 tonttia) 
 
Kullekin tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja sitä 

varten tarpeellisen talousrakennuksen. 

 

Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan. 

 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR-17. Korttelin 135 
tontti 5 
 
Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan. 

 

Korttelialueella on rakennettava leikkipaikoiksi ja oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluet-
ta vähintään 15 % asuinkerrosalasta. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä lii-
kenteeseen, oleskelualueiksi tai muuten piha-alueiksi on istutettava tai pidettävä 
luonnonmukaisina huolitellussa kunnossa.  
 
Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1,2 ap / asunto. 

 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-27. Korttelin 135 tontti 4 
 
Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan. 

 

Korttelialueella on rakennettava leikkipaikoiksi ja oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluet-
ta vähintään 15 % asuinkerrosalasta. Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä lii-
kenteeseen, oleskelualueiksi tai muuten piha-alueiksi on istutettava tai pidettävä 
luonnonmukaisina huolitellussa kunnossa. 
 
Autopaikkoja on rakennettava 1,5 ap / asunto ja 1 ap/ 50 liike- k-m2.  

 
Yleisten rakennusten korttelialue Y-6. Kortteli 141 
 
Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa korttelin olemassa olevaan rakennuskantaan. 

 

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskelualueiksi tai muu-

ten piha-alueiksi on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisina huolitellussa kunnos-
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sa.  

 
5.3.2 Muut alueet 

 
Lähivirkistysalue VL-1 
Kaava-alueen länsiosan laaja-alainen Käpylänpuisto on osoitettu kaavassa kokonaisuu-
dessaan lähivirkistysalueeksi. Puistoon on osoitettu kaavassa ohjeellisia ulkoilureittejä.  
Lähivirkistysalueen yhteispinta-ala on n. 3,8 ha. 
 
Alueelle on annettu seuraava kaavamääräys: Erityistä huomiota tulee kiinnittää mai-
sema- ja luontoarvojen säilyttämiseen. 
 
Katualueet 
Kaavassa osoitettujen katualueiden (Kankaankatu, Lottienkuja, Sarvannonkatu, Kruu-
nunojankatu ja kevyen liikenteen väylät) yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1,14 ha.  
 

5.4 Kaavaratkaisun suhde Kankaanpään Keskustan osayleiskaavaan 
 

Asemakaavaratkaisu on pääpiirteissään Kankaanpään Keskustan osayleiskaavan tavoit-
teiden mukainen. Kaavaratkaisu kuitenkin poikkeaa yleiskaavasta korttelin 135 ja Kä-
pylänpuiston itäosan osalta. Kortteliin 135 on osoitettu yleiskaavassa julkisten palvelu-
jen ja hallinnon alue PY. Yleiskaavan kaavamerkintä johtuu siitä, että vanhassa kenkä-
tehtaan kiinteistössä oli pitkään työkeskustoimintaa, joka on kuitenkin sittemmin päät-
tynyt. Kiinteistön omistaa nyt uusi yksityinen omistaja, jolla on kiinteistölleen kohdis-
tuvia kehittämistarpeita. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa kiinteistön uuden toimin-
nan. Vanhan kenkätehtaan rakennus on kuitenkin asemakaavassa suojeltu yleiskaavan 
mukaisesti. 
 
Käpylänpuiston itäosaan on osoitettu yleiskaavassa niin ikään julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue PY. Asemakaavasta laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista toi-
sessa vaihtoehdossa oli osoitettu Käpylänpuistoon yleiskaavan mukainen Y-tontti ja 
toisessa vaihtoehdossa kyseinen alue oli jätetty puistoksi. Lähialueiden asukkailta tuli 
asiasta runsaasti palautetta, jossa alue vaadittiin jättämään puistoalueeksi. Myös Kan-
kaanpään seudun luonnonystävät ry:ltä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan 
piiri ry:ltä tuli lausunto, jossa vaadittiin jättämään Y-tontti pois kaavasta, johtuen alu-
eella esiintyvistä liito-oravista. Saatuun palautteeseen ja kaavalliseen kokonaisarvioin-
tiin perustuen Y-tontti päätettiin jättää pois asemakaavasta. 
 
Yleisten palvelurakennusten rakentamiseen varattujen tonttien määrä on nykyiseen 
kysyntään ja toteutuneisiin palvelurakennuksiin nähden kaupungissa riittävä. Kaupun-
gin omistamia vapaita rakennettavia yleisten palvelujen tontteja on keskustaajaman 
eri puolilla yhteensä viisi kappaletta. Keskustaan on myös viime vuosien aikana raken-
tunut uusi vanhusten palvelutalo, päiväkoti, mielenterveyspalvelutalo ja vammaispal-
velutalo. 

 
5.5 Kaavan vaikutukset 
5.5.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 

Asemakaava ei oleellisesti muuta jo toteutuneen asuinalueen nykytilannetta. Alueen 
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pienimuotoinen täydennysrakentaminen tuo alueelle jonkin verran lisää asukkaita, mi-
kä tiivistään alueen sosiaalista yhteisöä. 
 
Kaavassa on osoitettu yleiskaavan mukaisesti laaja puistoalue asuinalueen länsipuolel-
le, mikä turvaa virkistysalueiden riittävyyden. 
 

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

Asemakaavan toteutuksella ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan tai 
ilmastoon.  
 

5.5.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 

Kaava-alueen ainoa osittain luonnontilainen alue on laaja-alainen Käpylänpuisto, joka 
on osoitettu kaavassa kokonaisuudessaan lähivirkistysalueeksi. Kaava-alueeseen kuu-
luvasta Käpylänpuiston osasta ei Suomen Luontotieto Oy:n vuonna 2009 tekemässä 
luontoselvityksessä löytynyt huomioitavia luontokohteita. 
 

5.5.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen 
 

Kaava-alue on jo pääosin toteutunut, joten kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- 
ja yhdyskuntarakenteeseen. Alueen täydennysrakentaminen kuitenkin tiivistää ydin-
keskustan tuntumassa sijaitsevaa pientalovaltaista asuinaluetta.  
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen ajoneuvoliikenteeseen, sillä kaavassa 
osoitetut katualueet ovat jo toteutuneet, eivätkä kaavan mahdollistamat rakentamis-
toimet lisää liikennettä alueella merkittävästi. Asemakaava kuitenkin mahdollistaa 
Sarvannonkadun ja Lottienkujan katujen levennykset ja parannustyöt, jotka toteutues-
saan parantavat kulkuyhteyksiä tonteille.  
 

5.5.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavan kaupunkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä, sillä kaava-alue 
on jo pääosin toteutunut. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakentuneiden raken-
nuspaikkojen yhteyteen.  
 
Kaava-alueen pohjoisosan paikallisesti arvokkaalle entiselle kenkätehtaan rakennuk-
selle on osoitettu kaavassa yleiskaavan mukaisesti suojelumerkintä sr-1, jolla turva-
taan rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.  
 
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevalla entisellä TVH:n kiinteistöllä on yleiskaavoitukseen 
liittyvässä Keskustan rakennusinventoinnissa todettu olevan maisemallisia arvoja. Kiin-
teistöä ei kuitenkaan yleiskaavatyössä pidetty kulttuurihistoriallisesti niin merkittävä-
nä, että kohdetta olisi yleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi. Kiinteistön mahdollista 
suojelutarvetta on arvioitu myös asemakaavoituksen yhteydessä ja todettu että kiin-
teistö ei nykykunnossaan sisällä sellaisia miljöö- tai maisemallisia arvoja, että kiinteis-
tön suojelu olisi tarpeellinen, etenkin kun ottaa huomioon, että tontin itäosa toimii 
nykyisin kaupungin maa-ainesvarastona.  
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Kuva 18. Kruunuhaan alueen pientalovaltaista asuinaluetta koillisen suunnalta kuvattuna.  
Röni-Kuva Oy 2018.    

 
 
5.5.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 
Asemakaava koskee pientaloalueen kaavoitusta, eikä sillä siten ole vaikutuksia elinkei-
noelämän toimivaan kilpailuun. 
 

5.6 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Kaava-alueen uudet asuinrakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa, joten alueen 
täydennysrakentaminen tapahtuu yksityisten maanomistajien tarpeiden mukaisessa 
aikataulussa. 
 
 
 
Kankaanpäässä 17.12.2019 
 
 
 

 
Janne Tuomisto 
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti 
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