
 

 

 

 

        
                          

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
     

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 9.6.2020 

 
KANKAANPÄÄN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 2020 
 

Kankaanpään Keskustan osayleiskaavan muutos koskien Pansian / Mettälänkankaan alueen TY, 
VL ja AP-01 aluevarauksia.  
 

 

1. SUUNNITTELUALUE 
 

SIJAINTI  

 
Suunnittelualue sijaitsee Pansian teollisuusalueen ja Mettälänkankaan asuinalueen raja-alueella 
Mettälänkadun pohjoispuolella. Alue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä kaupungin 
ydinkeskustasta idän suuntaan. Alueen sijainti on esitetty opaskartalla alla. 
  

ALUEEN KOKO 

 
Alueen pinta-ala on noin 8,94 ha. 

 
 

 
Sijaintikartta (kaava-alue on rajattu punaisella). 
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 

Tampionkadun päässä sijaitsevan korttelin 901 omistaja on ollut yhteydessä kaupunkiin ja 
esittänyt että korttelialueen rajausta muutettaisiin asema- ja yleiskaavassa. Omistajan esitys on, 
että asemakaavan mukaista korttelialuetta kavennettaisiin länsipuolelta ja laajennettaisiin 
pohjoispuolelle. Tämä mahdollistaisi korttelialueella toimivan eläinlääkäritoiminnan kehittämisen.  
  
Korttelialueen länsiosaan on osoitettu voimassa olevassa Keskustan osayleiskaavassa 
lähivirkistysalue ulkoilureittineen. Lähivirkistysalue on osoitettu osittain toteutuneiden 
rakennusten päälle. Tässä voidaan katsoa tapahtuneen virhe, sillä kyseisille rakennuksille on 
myönnetty rakennuslupa vuonna 2012 kaavan ollessa vielä valmisteluvaiheessa. Kaavan 
jatkokäsittelyssä olisi tullut huomioida tämä asia, mutta se on jäänyt jostain syystä huomioimatta. 
 
Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on arvioitu asiaa ja todettu että asemakaavan mukaista 
korttelialuetta voidaan kaventaa länsipuolelta noin 20 metriä ja vastaavasti laajentaa 
pohjoispuolelle noin 20 metriä. Tämä mahdollistaa eläinlääkäritoiminnan suunnitellut 
kehittämistoimet sekä yleiskaavan mukaisen puistoyhteyden toteuttamisen hieman nykyisestä 
yleiskaavavarauksesta lännen suuntaan.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yleiskaavassa osoitettua lähivirkistysaluetta (VL) ja 
ulkoilureittiä hieman lännen suuntaan. Tämä kaventaa hieman yleiskaavan asuntoaluevarausta 
(AP-01), mutta se mahdollistaa korttelissa 901 sijaitsevan eläinlääkäritoiminnan kehittämisen ja 
puistoyhteyden toteuttamisen. Yleiskaavamuutoksen kanssa samaan aikaan laaditaan 
asemakaavamuutosta, joka mukailee nyt laadittavaa yleiskaavamuutosta. 
 

 
 
 

3. KAAVOITUSTILANNE 
 

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava Päiväys 30.11.2011 Nimi Satakunnan maakuntakaava  
(Satakunnan maakuntakaava on saanut 
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.) 

YLEISKAAVA 

Osayleiskaava Päiväys 7.12.2015 Nimi Kankaanpään Keskustan osayleiskaava 
(Keskustan osayleiskaava on saanut kaikilta 
osiltaan lainvoiman 20.2.2017.) 

ASEMAKAAVA 

Asemakaava Päiväys 

 
 
 
 

11.1.1982 
 

Nimi 

 
 
 

Asemakaava nro. 30 
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Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja määräyksistä 
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 punaisella ympyrällä. Suunnittelualue on 
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv1) 
taajamatoimintojen aluetta (A). 

 

 
Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella 

ympyrällä. 
 

 

 
 



4 
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Ote Keskustan osayleiskaavasta  
Alueella on voimassa Kankaanpään Keskustan osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt 7.12.2015 ja joka on saanut kaikilta osiltaan lainvoiman 20.2.2017. Suunnittelualue on 
osayleiskaavassa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 
(TY), asemakaavalla toteutettavaa asuntoaluetta (AP-01) ja lähivirkistysaluetta (VL). 
Lähivirkistysalueen läpi kulkee ulkoilureitti. 
 

 
Ote Kankaanpään Keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla 

punaisella. 
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Asemakaava 
Osalla suunnittelualuetta on voimassa 11.1.1982 vahvistettu asemakaava nro. 30. Suunnittelualue 
on asemakaavassa varastorakennusten korttelialuetta (TV-1), virkistysaluetta (V) ja katualuetta. 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella. 

 

 
 
 

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA  
    PÄÄTÖKSET 
 

Korttelialueen 901 omistajan 1.4.2020 päivätty kaavamuutosanomus. 
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5. OSALLISET 
 

Osallisia ovat: 

Kaavahankkeen ensisijaisia osallisia ovat kaava‐alueen kiinteistöjen omistajat sekä 
naapurikiinteistöjen omistajat. 
 
Suunnittelun viranomais- ja yhteistyötahoja ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus), Satakuntaliitto, Vatajankosken Sähkö Oy, Kankaanpään seudun 
luonnonystävät ry, Tekninen keskus, mittaustoimisto ja Rakennusvalvonta.   
 

 
 

 

6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY 
 

Aloitusvaihe 

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettami-
sesta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä (MRL 63 §).  
 

Luonnosvaihe 

Kaavaluonnos valmistellaan samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.  
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen ja asettaa sen MRL 62 §:n ja MRA 30 
§:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.  
 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan Kankaanpään 
Seudussa ja kaupungin kotisivuilla Internetissä. Maanomistajia, rajanaapureita ja yhteistyötahoja 
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenette-
lystä. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä 
kirjallisesti tai suullisesti. Lisäksi järjestetään tarpeellinen määrä neuvotteluja osallisten kanssa 
(MRL 62 §). Viranomaisille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen.  
 

Kaavaehdotus 

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan 
vastineet. Saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
käsittelee kaavaehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ehdotuksen asettamista nähtäville 
muistutusten tekoa varten. 
 
Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti ja pyytää kaavasta 
lausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan 
kaupungin kotisivuilla Internetissä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
 
Kaavaehdotuksesta saatu palaute käsitellään ja saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan 
vastineet. Jos saatu palaute sitä edellyttää, muutetaan kaavaehdotusta. Jos kaavaan tulee 
merkittäviä muutoksia, asetetaan kaava uudelleen nähtäville ehdotuksena. Jos muutokset eivät 
ole merkittäviä kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.  
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Päätösprosessi 

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely, jos kaavaan on tehty muutoksia ehdotusvaiheen 
jälkeen.  

 Kaupunginhallitus 

 Kaupunginvaltuusto 

 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen 

 Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan 
hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 
 

 

 

7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset 
alueeseen kokonaisuuden kannalta.  
 
Yleiskaavan kaavoitusmenettelyn yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset: 
 

 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 Luonnonympäristöön 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 
 

 
 

 

 

 

8. YHTEYSTIEDOT 
 

Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti 
Janne Tuomisto 
Kankaanpään kaupunki 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
PL 36 
38701 KANKAANPÄÄ 
puh. 044 577 2732 
sähköposti 
janne.tuomisto@kankaanpaa.fi 

Suunnitteluavustaja                                            
Marjo Lahtinen                                      
Kankaanpään kaupunki                     
Kaupunkisuunnittelukeskus                                                     
PL 36                                                                   
38701 KANKAANPÄÄ                                          
puh. 044 577 2724                                    
sähköposti                   
marjo.lahtinen@kankaanpaa.fi 

  

mailto:janne.tuomisto@kankaanpaa.fi
mailto:marjo.lahtinen@kankaanpaa.fi
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Ortoilmakuva 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1 

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40


10 

 

 

 

 
Viistoilmakuva 
 

 
Viistoilmakuva suunnittelualueelle. Lentokuva Vallas Oy 2013. 

LIITE 2 


