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TAPALANKADUN, OPISTONKADUN JA SAARIVIRRANTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN
MUUTOKSEN SELOSTUS

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee:
Kankaanpään kaupungin 4. ja 5. kaupunginosan (Tapala ja Järventausta) korttelin 313 tonttia
4, korttelin 381 tonttia 12 sekä katu- ja puistoalueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Kankaanpään kaupungin 4. ja 5. kaupunginosan (Tapala ja Järventausta) korttelin 313 osa,
korttelin 381 osa sekä katualueet.
Asemakaavan tunnus:
Asemakaavan päiväys:
Kaavan laatija:

21400 5212
29.3.2022
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto
Kankaanpään kaupunki, kaupunkisuunnittelu,
Suunnittelutoimisto
PL 36, 38701 Kankaanpää, Puh. 044 577 2732
Sähköposti: janne.tuomisto@kankaanpaa.fi

Vireille tulosta ilmoitettu: 3.2.2022
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 29.3.2022
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan länsipuolella Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueella. Alueen sijainti on esitetty opaskartalla (kuva 1).

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavasta käytetään nimitystä Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueen asemakaavan muutos
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueelle on suunnitteilla kiertoliittymä, joka sujuvoittaisi liikennettä ja lisäisi risteysalueen turvallisuutta. Suunniteltu
kiertoliittymä ei täysin mahdu voimassa olevalle asemakaavan katualueelle ja tästä
syystä asemakaavan katualuetta tulisi hieman laajentaa katualueeseen rajautuvien
korttelialueiden puolelle sekä puistoalueelle.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa risteysalueen asemakaavaa siten, että
suunniteltu kiertoliittymä katurakenteineen mahtuu kokonaisuudessaan asemakaavan
katualueelle.

Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta. Maanmittauslaitos ortoilmakuva
09/2020 (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40).

Kaupunkisuunnittelu

21400 5212
Asemakaavan muutoksen selostus
29.3.2022

4

____________________________________________________________________________________________________________________

1.4 Selostuksen sisällysluettelo
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................................................. 2
1.1 Tunnistetiedot ................................................................................................................................ 2
1.2 Kaava-alueen sijainti....................................................................................................................... 2
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ................................................................................................................. 3
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ............................................................................................ 5
1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista .......... 5
2 TIIVISTELMÄ........................................................................................................................................... 5
2.1 Kaavaprosessin vaiheet .................................................................................................................. 5
2.2 Asemakaava.................................................................................................................................... 5
2.3 Asemakaavan toteutus ................................................................................................................... 5
3 LÄHTÖKOHDAT ...................................................................................................................................... 6
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ................................................................................................. 6
3.1.1 Alueen yleiskuvaus ................................................................................................................... 6
3.1.2 Luonnonympäristö ................................................................................................................... 6
3.1.3 Rakennettu ympäristö .............................................................................................................. 7
3.1.4 Maanomistus............................................................................................................................ 9
3.2 Suunnittelutilanne ........................................................................................................................ 10
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ............................................ 10
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .......................................................................................... 16
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve................................................................................................. 16
4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset..................................... 16
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö .......................................................................................................... 16
4.3.1 Osalliset .................................................................................................................................. 16
4.3.2 Vireilletulo .............................................................................................................................. 16
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt .......................................................................... 16
4.4 Asemakaavan tavoitteet .............................................................................................................. 17
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ........................................................... 17
5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS .............................................................................................. 17
5.1 Kaavan rakenne ............................................................................................................................ 17
5.1.1 Mitoitus .................................................................................................................................. 18
5.2 Aluevaraukset ............................................................................................................................... 18
5.2.1 Korttelialueet ......................................................................................................................... 18
5.2.2 Katualueet .............................................................................................................................. 19
5.3 Kaavan vaikutukset....................................................................................................................... 19
5.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ............................................................ 19
5.3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon ............................................ 19
5.3.3 Vaikutukset luonnonympäristöön.......................................................................................... 19
5.3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen .............. 19
5.3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön .................................................................................................................................... 20
5.3.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen ........................................... 20
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................................. 20

Kaupunkisuunnittelu

21400 5212
Asemakaavan muutoksen selostus
29.3.2022

5

____________________________________________________________________________________________________________________

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ote ajantasa-asemakaavasta
Asemakaavakartta
Asemakaavamääräykset ja -merkinnät
Asemakaavan seurantalomakkeet

Kansikuva
Selostus
Valokuvat
Kaavakartta

Janne Tuomisto
Janne Tuomisto
Janne Tuomisto
Marjo Lahtinen ja Karoliina Paino

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
1. Satakunnan maakuntakaava 30.11.2011
2. Kankaanpää Keskustan osayleiskaava 7.12.2015
3. Katusuunnitelmaluonnos 10.12.2021. Destia Oy.

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laadinta on tullut vireille kaupungin rakennettu ympäristö tulosalueen
aloitteesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2022 § 8 käynnistää asemakaavan muuttamisen koskien Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysaluetta. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos olivat nähtävillä Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa
sekä kaupungin Internet-sivuilla 3.2. – 4.3.2022 välisen ajan. Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx välisen ajan.
2.2 Asemakaava
Asemakaavamuutoksella Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueen
asemakaavaa muutetaan siten, että suunniteltu kiertoliittymä katurakenteineen mahtuu kokonaisuudessaan asemakaavan katualueelle. Katualuetta on asemakaavassa laajennettu hieman kortteleiden 313 ja 381 sekä Veeranpuiston alueelle.

2.3 Asemakaavan toteutus
Katualueiden rakentamisesta vastaa kaupunki.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee Kankaanpään Tapalan ja Järventausta kaupunginosien rajaalueella alle kilometrin etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta lännen suuntaan. Kaava-alue käsittää Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueen läheisine
katualueineen, asuintontin 313-4, liiketontin 381-12 sekä pienen osan Veeranpuistoa.
Asuintontilla sijaitsee rivitalo ja paritalo. Liiketontilla sijaitsee liikerakennus, jossa on
päivittäistavarakauppa, yksityinen lääkärikeskus ja apteekki. Kaava-alueen lähiympäristö on pääasiassa pientalovaltaista asuinaluetta, mutta läheisyydessä sijaitsee myös
merkittäviä julkisia palveluita, kuten Peruspalvelukeskus Tapala ja Kankaanpään opisto. Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 1,63 ha.

Kuva 3. Risteysalue Saarivirrantien suunnasta kuvattuna.

3.1.2 Luonnonympäristö

Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaisia kohteita.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö

Kaava-alueeseen kuuluvalla asuintontilla sijaitsevat vuonna 1996 valmistunut kolme
asuntoinen rivitalo sekä vuonna 1999 valmistunut kaksiasuntoinen paritalo. Molemmat rakennukset ovat kaksikerroksisia ja julkisivumateriaaliltaan puu/punatiilisiä. Tontilla sijaitsee lisäksi autokatos ja talousrakennus.

Kuva 4. Kaava-alueeseen kuuluvalla asuintontilla sijaitsevat paritalo ja rivitalo.
Paritalo etualalla.

Kuva 5. Asuintontilla sijaitseva rivitalo.
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Kaava-alueen liiketontilla sijaitsee vuonna 1983 valmistunut liikerakennus, jota on laajennettu vuonna 2005. Rakennuksen nykyinen kerrosala on 2148 m². Rakennuksessa
sijaitsee nykyisin päivittäistavarakauppa, yksityinen lääkärikeskus sekä apteekki.

Kuva 6. Kaava-alueen liiketontilla sijaitseva liikerakennus.

Väestö
Kaavamuutosalue sijoittuu Tapalan ja Järventaustan taajaan asuttujen kaupunginosien
raja-alueelle. Alueen läheisyydessä on runsaasti pientaloasutusta.
Palvelut
Kaava-alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa, yksityinen lääkärikeskus ja apteekki.
Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee mm. julkisia terveyspalveluja tarjoava Peruspalvelukeskus Tapala ja koulutuspalveluja tarjoava Kankaanpään opisto.
Työpaikat
Kaava-alueella sijaitsevat päivittäistavarakauppa, yksityinen lääkärikeskus ja apteekki
työllistävät useita ihmisiä. Lisäksi alueen läheisyydessä toimiva Peruspalvelukeskus Tapala on yksi kaupungin merkittävimmistä työnantajista.
Virkistys
Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee suosittu Rivieeran uimaranta siihen liittyvine puistoalueineen.
Liikenne
Tapalankatu on hyvin vilkkaasti liikennöity kaupungin länsiosan pääväylä, jonka kautta
valtaosa Järventausta/Tapalan ja keskustan välisestä liikenteestä kulkee. Tapalankadun liikenne on myös kasvanut Tapalan peruspalvelukeskuksen laajennuksen johdosta.
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Myös Saarivirrantie ja Opistonkatu ovat melko vilkkaasti liikennöityjä kaupunginosiensa alueellisia kokoojakatuja. Kaikkien näiden katujen rinnalla kulkee kevyen liikenteen
väylät.
Tekninen huolto
Kaava-alue kuuluu kaupungin vesi- ja viemäriverkon piiriin. Alueella on myös valokuituverkko.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen kadut ovat vilkasliikenteisiä ja aiheuttavat jonkin verran melua lähiympäristöön. Muutoin alueella tai sen lähiympäristössä ei ole ympäristön häiriötekijöitä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei ole huomioitavia kohteita.

3.1.4 Maanomistus

Kaavamuutosalueen katu- ja puistoalueet omistaa kaupunki. Asuintontti 313-4 on yksityisessä omistuksessa ja liiketontin 381-12 omistaa Satakunnan Osuuskauppa.
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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.
Alueella on voimassa myös Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019.
Suunnittelualue on kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) ja matkailun kehittämisvyöhykkeellä (mv1) taajamatoimintojen aluetta (A).

Kuva 7. Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä.
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Yleiskaava
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 pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM) sekä tiealuetta. Alueelle on osoitettu myös kevyen liikenteen laatukäytävän merkinnät.

Kuva 8. Ote Kankaanpään Keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla vihreällä.
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Asemakaava
Kaavamuutosalueella ovat voimassa 29.10.1980 vahvistettu asemakaava nro. 27, 11.4.1991 vahvistettu asemakaava nro. 27.2, 21.12.1994 vahvistettu asemakaava nro. 5103 sekä 17.1.2005 hyväksytty asemakaava nro. 5138.
Kaavamuutosalue on asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP-6), liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1), katualuetta sekä puistoaluetta
(VP).

Kuva 9. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella.
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AP-6

Asuinpientalojen korttelialue.
Asuinrakennusten yhteyteen saa rakentaa asuinympäristöön
sopivaa työ- tai palvelutilaa rakennusalakohtaisesti enintään 20 % sallitusta asuinkerrosalan enimmäismäärästä.
Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla kaksoispulpettikatto, pääasiallisen julkisivumateriaalin punainen tiili
ja katteen värin sekä julkisivuissa käytettävän tehostevärin vaalea. Tontti on aidattava Tapalankatua vastaan
n. 1,2 m korkealla punatiiliaidalla.
Korttelialueen rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköimis-, leikki- yms. alueina, on istutettava
tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.
Korttelialueelle on rakennettava autopaikkoja vähintään
seuraavasti:
-asunnot:
yksi autopaikka asuntoa kohti
-työ- tai palvelutilat:
yksi autopaikka kerrosalan 50 m2
kohti, kuitenkin yksi autopaikka
jokaista huoneistoa kohti.

KM-1

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön.
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin kerrosalan 30 m2 kohti.
Osa autopaikoista voidaan sijoittaa viereiselle yleiselle pysäköintialueelle.

VP

Puisto

Tonttijako
Korttelin 313 osalle on laadittu erillinen sitova tonttijako, joka on hyväksytty 2.9.1991.

Pohjakartta
Kankaanpään kaupungin numeerinen pohjakartta, joka on hyväksytty 22.12.2021.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueelle on suunnitteilla kiertoliittymä, joka sujuvoittaisi liikennettä ja lisäisi risteysalueen turvallisuutta. Suunniteltu
kiertoliittymä katurakenteineen ei täysin mahdu voimassa olevalle asemakaavan katualueelle ja tästä syystä asemakaavan katualuetta tulisi hieman laajentaa katualueeseen rajautuvien korttelialueiden puolelle sekä puistoalueelle.
4.2 Asemakaavan suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan laadinta on tullut vireille kaupungin rakennettu ympäristö tulosalueen
aloitteesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2022 § 8 käynnistää asemakaavan muuttamisen koskien Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysaluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutosluonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn 25.1.2022 § 9.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

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, Satakunnan pelastuslaitos, Tekninen keskus, Destia Oy, Rakennusvalvonta ja Mittaustoimisto.
4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 3.2.2022 sekä kaupungin kotisivuilla Internetissä.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.2. – 4.3.2022 ja
asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.2. – 4.3.2022 välisen ajan, jolloin osalliset ovat
voineet esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläolosta informoitiin
kirjeitse maanomistajia, rajanaapureita, viranomaisia ja yhteistyötahoja sekä lisäksi siitä tiedotettiin kuulutuksella Kankaanpään Seudussa 3.2.2022 ja kaupungin kotisivuilla
Internetissä.
Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Satakuntaliiton lausunnot. Yhtään huomautusta
ei kaavaluonnoksesta saatu. Saatuihin lausuntoihin laadittiin vastineet.
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella liiketonttia koskenut vähittäiskaupan suuryksikön merkintä KM-1 on muutettu merkintään KL-14 (Liikerakennusten
korttelialue), koska vuonna 2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 kerrosneliömetrin
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suuruista vähittäiskaupan myymälää (aikaisemmin raja ollut 2000 kerrosneliömetriä).
Kaavan mukainen rakennusoikeus ei ylitä vähittäiskaupan suuryksikön nykyistä rajaa.
Lisäksi kaavaselostusta täydennettiin tarpeellisilta osin.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueen asemakaavaa siten, että suunniteltu kiertoliittymä katurakenteineen mahtuu kokonaisuudessaan asemakaavan katualueelle.
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaavamuutoksen luonteesta johtuen vaihtoehtoisia ratkaisuja ei laadittu.

5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueen
asemakaavaa on muutettu siten, että suunniteltu kiertoliittymä katurakenteineen
mahtuu kokonaisuudessaan asemakaavan katualueelle. Katualuetta on asemakaavassa
laajennettu hieman kortteleiden 313 ja 381 sekä Veeranpuiston alueelle.
Korttelin 313 nykyisen asuintontin 4 pinta-ala pienenee kaavamuutoksella noin 132 m²
ja korttelin 381 nykyisen liiketontin 12 pinta-ala pienenee noin 12 m². Veeranpuisto
pienenee noin 19 m².
Korttelin 381 liiketonttia koskenut vähittäiskaupan suuryksikön merkintä KM-1 on
muutettu merkintään KL-14 (Liikerakennusten korttelialue), koska alueella sallittu rakennusoikeus ei nykylainsäädännössä ylitä vähittäiskaupan suuryksikön rajaa. Muutoin
korttelialueiden kaavamääräyksiin ei ole tehty muutoksia.
Kortteliin 313 on osoitettu kunnallistekninen aluevaraus toteutuneille vesijohdolle ja
sadevesilinjalle.
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Kuva 10. Risteysalue liiketontin kulmauksesta kuvattuna.

5.1.1 Mitoitus

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 16339 m².
Tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:
Pinta-ala

Rakennusoikeus

Käytetty rakennusoikeus

2895 m²

1000 k-m²

615 k-m²

7286 m²

2600 k-m²

2148 k-m²

Kortteli 313
Tontti 5
Kortteli 381
Tontti 13

5.2 Aluevaraukset
5.2.1 Korttelialueet
AP-6

Asuinpientalojen korttelialue.
Asuinrakennusten yhteyteen saa rakentaa asuinympäristöön
sopivaa työ- tai palvelutilaa rakennusalakohtaisesti enintään 20 % sallitusta asuinkerrosalan enimmäismäärästä.
Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla kaksoispulpettikatto, pääasiallisen julkisivumateriaalin punainen tiili
ja katteen värin sekä julkisivuissa käytettävän tehostevä-
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rin vaalea. Tontti on aidattava Tapalankatua vastaan
n. 1,2 m korkealla punatiiliaidalla.
Korttelialueen rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköimis-, leikki- yms. alueina, on istutettava
tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.
Korttelialueelle on rakennettava autopaikkoja vähintään
seuraavasti:
-asunnot:
yksi autopaikka asuntoa kohti
-työ- tai palvelutilat:
yksi autopaikka kerrosalan 50 m2
kohti, kuitenkin yksi autopaikka
jokaista huoneistoa kohti.
KL-14

Liikerakennusten korttelialue.
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin kerrosalan 30 m2 kohti.
Osa autopaikoista voidaan sijoittaa viereiselle yleiselle pysäköintialueelle.

5.2.2 Katualueet

Kaavassa on osoitettu Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueelle
riittävä katualuevaraus, jotta suunniteltu kiertoliittymä katurakenteineen mahtuu kokonaisuudessaan asemakaavan katualueelle. Kaavassa osoitetun katualueen pinta-ala
on yhteensä n. 0,6 ha

5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kaavamuutos pienentää hieman asuinkorttelin 313 risteyksen puoleista reunaa. Muutoksella ei voida kuitenkaan katsoa olevan olennaista vaikutusta ihmisten asuinoloihin.
5.3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Kaavan mahdollistaman kiertoliittymän toteutuessa risteysalueella joudutaan tekemään tarvittavia maanmuokkaustöitä. Muutoin kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan tai ilmastoon.
5.3.3 Vaikutukset luonnonympäristöön

Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaisia kohteita, joten kaavamuutoksella ei ole
vaikutuksia luonnonympäristöön.
5.3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, energiatalouteen ja liikenteeseen

Kaavamuutos mahdollistaa Tapalankadun, Opistonkadun ja Saarivirrantien risteysalueelle suunnitellun kiertoliittymän toteuttamisen, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa
liikennettä ja lisätä risteysalueen turvallisuutta.
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Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen.

5.3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutoksella ei ole olennaisia vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön tai rakennettuun ympäristöön.
5.3.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia vaikutuksia elinkeinoelämän toimivan kilpailun
kehittymiseen.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kiertoliittymän ja siihen liittyvien muiden katurakenteiden toteuttamisesta vastaa
kaupunki.
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2

Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Suunnittelualueen sijainti
on osoitettu punaisella ympyrällä.

3

4

5

Ote Kankaanpää Keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla vihreällä.

6

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella.

7

Puisto

Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin kerrosalan 30 m2 kohti.
Osa autopaikoista voidaan sijoittaa viereiselle yleiselle pysäköintialueelle.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön.

Korttelialueelle on rakennettava autopaikkoja vähintään
seuraavasti:
-asunnot:
yksi autopaikka asuntoa kohti
-työ- tai palvelutilat:
yksi autopaikka kerrosalan 50 m2
kohti, kuitenkin yksi autopaikka
jokaista huoneistoa kohti.

Korttelialueen rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköimis-, leikki- yms. alueina, on istutettava
tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.

Asuinrakennusten kattomuodon tulee olla kaksoispulpettikatto, pääasiallisen julkisivumateriaalin punainen tiili
ja katteen värin sekä julkisivuissa käytettävän tehostevärin vaalea. Tontti on aidattava Tapalankatua vastaan
n. 1,2 m korkealla punatiiliaidalla.

Asuinrakennusten yhteyteen saa rakentaa asuinympäristöön
sopivaa työ- tai palvelutilaa rakennusalakohtaisesti enintään 20 % sallitusta asuinkerrosalan enimmäismäärästä.

Asuinpientalojen korttelialue.
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