Ak 5213

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

26.4.2022

ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) tiloja 214-406-12-20, 214-406-12-144 ja 214406-12-145 sekä määräalaa 214-406-12-36-M601 koskeva asemakaavan muutos (Kankaanpään
Helluntaiseurakunnan asemakaavan muutos).

1. SUUNNITTELUALUE
SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustan luoteispuolella Keskuskadun ja Onnelankadun
kulmauksessa. Alueen sijainti on esitetty opaskartalla alla.
ALUEEN KOKO
Alueen pinta-ala on noin 0,45 ha.

Sijaintikartta (kaava-alue on rajattu punaisella).
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kankaanpään Helluntaiseurakunnan edustajat ovat olleet yhteydessä kaupunkiin
kirkkorakennuksensa laajennustarpeesta. Tarkoituksena heillä olisi toteuttaa lisäsiipi vanhan
kirkkorakennuksen kylkeen, jonka koko olisi arviolta 300-320 k-m². Kirkon rakennusalalla ei ole
kuitenkaan rakennusoikeutta jäljellä ja kaupunkisuunnittelussa on todettu, että laajennus vaatii
kaavamuutoksen.
Helluntaiseurakunta omistaa voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun YKL-2 alueen kokonaan,
käsittäen tilat 214-406-12-20, 214-406-12-144 ja 214-406-12-145 sekä määräalan 214-406-12-36M601. Alueesta on rakennettu ainoastaan kaavan mukainen tontti 2, jossa kirkkorakennus
sijaitsee. Alueen Keskuskadun puoleinen osa on vielä kokonaan rakentumatta. Kaavamuutoksessa
tuleekin tarkasteltavaksi Helluntaiseurakunnan omistaman korttelialueen käyttömahdollisuudet
kokonaisuutena.
Nykyinen kirkkorakennus on suojeltu asemakaavassa, joten kaikista rakennukseen tehtävistä
muutostoimenpiteistä tulee pyytää Satakunnan Museon lausunto. Helluntaiseurakunnan edustajat
ovatkin olleet jo ennalta yhteydessä Museoon suunnitellusta laajennushankkeesta ja ovat saaneet
Museolta ohjeistuksia hankkeen jatkosuunnitteluun. Museoon tullaan olemaan yhteydessä myös
hankkeen myöhemmissä vaiheissa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kirkkorakennuksen suunniteltu laajennus sekä
tarkastella Helluntaiseurakunnan omistaman YKL-2 -korttelialueen tonttijaotusta ja
rakennusoikeuksien jakautumista kokonaisuutena.
Helluntaiseurakunta on sitoutunut korvaamaan kaupungille kaavoituksesta aiheutuvat
kustannukset.

3. KAAVOITUSTILANNE
MAAKUNTAKAAVA
Maakuntakaava Päiväys

30.11.2011 Nimi

Satakunnan maakuntakaava
(Satakunnan maakuntakaava on saanut
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.)

17.5.2019

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

YLEISKAAVA
Osayleiskaava

Päiväys

7.12.2015

ASEMAKAAVA
Asemakaava

Päiväys

14.11.2011 Nimi

Nimi

Kankaanpään Keskustan osayleiskaava
(Keskustan osayleiskaava on saanut kaikilta
osiltaan lainvoiman 20.2.2017.)
Asemakaava nro. 21400 5158
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Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 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.
Alueella on voimassa myös Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, joka on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 17.5.2019.
Suunnittelualue on kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) ja matkailun
kehittämisvyöhykkeellä (mv1) keskustatoimintojen aluetta (C).

Ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Suunnittelualueen sijainti
on osoitettu keltaisella ympyrällä.
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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 julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Helluntaiseurakunnan nykyinen
kirkkorakennus on osoitettu yleiskaavassa suojelumerkinnällä paikallisesti arvokas rakennus.

Ote Kankaanpää Keskustan osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella.
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Asemakaava
Kaavamuutosalueella on voimassa 14.11.2011 hyväksytty asemakaava nro. 5158.
Kaavamuutosalue on asemakaavassa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten ja
liikerakennusten korttelialuetta (YKL-2). Helluntaiseurakunnan nykyinen kirkkorakennus on
osoitettu asemakaavassa suojeltavaksi merkinnällä sr-5.

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu kartalla punaisella.
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Voimassa olevat kaavamääräykset:

4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA
PÄÄTÖKSET
Kankaanpään Helluntailähetys ry:n 14.1.2022 päivätty kaavamuutosanomus.
Asemapiirustusluonnos 15.1.2022 (Suunnittelutoimisto Insar Oy)
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.1.2022 § 10 päätös asemakaavamuutoksen käynnistämisestä.

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), Satakunnan Museo, Satakuntaliitto, Satakunnan pelastuslaitos,
Tekninen keskus, Rakennusvalvonta ja Mittaustoimisto.
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6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY
Aloitusvaihe
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 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. Nähtävilläolosta kuulutetaan Kankaanpään Seudussa ja
kaupungin kotisivuilla Internetissä. Maanomistajia, rajanaapureita ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 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.
Päätösprosessi
 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely, jos kaavaan on tehty muutoksia ehdotusvaiheen
jälkeen.
 Kaupunginhallitus
 Kaupunginvaltuusto
 Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen
 Kunnan jäsenillä, osallisilla ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien
valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti:
Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä selvittäen kaavan vaikutukset
alueeseen kokonaisuuden kannalta.
Asemakaavan 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
Kaupunkisuunnittelu
PL 36
38701 KANKAANPÄÄ
puh. 044 577 2732
sähköposti
janne.tuomisto@kankaanpaa.fi

Kaavavalmistelija
Karoliina Paino
Kankaanpään kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
PL 36
38701 KANKAANPÄÄ
puh. 044 577 2724
sähköposti
karoliina.paino@kankaanpaa.fi
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LIITE 1
Helluntaiseurakunnan nykyinen kirkkorakennus

Kankaanpään Helluntaiseurakunnan kirkkorakennus etuviistosta kuvattuna.

Havainnekuva kirkon laajennuksesta

Havainnekuva Helluntaiseurakunnan kirkkorakennuksen laajennuksesta (Suunnittelutoimisto Insar Oy).

