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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaava koskee Karhoisten kylän määräalaa tilasta 9-70. 
Asemakaavalla muodostuu Läykkälänlahden kaupunginosan (8) osat kortteleista 28 ja 29 sekä 
liittyvä virkistysalue. 
 
Asemakaavan laatija: Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen. 
 
Asemakaavan vireille tulosta on tiedotettu 28.6.2018.  
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan __.__.201_ (--§). 

 

 
1.2  Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijoittuu taajamaan, Karhoistentien pohjoispuolelle, rajoittuen idässä korttelei-
hin 28 ja 29. Pohjoispuolella on kapea lähivirkistysalue ja Läykkälänlahden asuinalue.  Lännessä 
on muuntamoalue.  Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Alueen läpi kulkee 110 kV:n 
voimasähkölinja. Pauninoja laskee alueen kautta Läykkälänlahteen. Alue on rakentamaton ja yk-
sityisessä omistuksessa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kuva 1. Kaava-alueen alustava rajaus 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
LÄYKKÄLÄNLAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 
Kaavanhanke on käynnistetty (ympäristölautakunnan päätös 22.5.2018) maanomistajan hake-
muksesta. Tarkoituksena on soveltuvilta osin osoittaa alue rakentamiseen. Kaavatyöstä laadi-
taan maankäyttösopimus. 

1.4  Sisällysluettelo 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ............................................................................................................................................ 2 

1.1 TUNNISTETIEDOT ........................................................................................................................................................... 2 
1.2  KAAVA-ALUEEN SIJAINTI .................................................................................................................................................. 2 
1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS ............................................................................................................................................. 3 
1.4  SISÄLLYSLUETTELO .......................................................................................................................................................... 3 
1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA ........................................................................................................................ 4 

2 LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................................................................................. 4 

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ............................................................................................................................. 4 
2.1.1 Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................................................ 4 
2.1.2  Luonnonympäristö ............................................................................................................................................ 4 
2.1.4 Maanomistus .................................................................................................................................................... 6 

2.2 SUUNNITTELUTILANNE .................................................................................................................................................... 6 

3 KAAVASUUNNITTELUN VAIHEET ..................................................................................................................................... 8 

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ............................................................................................................................... 8 
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3.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ........................................................................................................................................ 8 

3.3.1 Osalliset ............................................................................................................................................................. 8 
3.3.2 Vireille tulo ........................................................................................................................................................ 8 
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3.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT ......................................................................................................................................... 9 
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................................................................................. 9 

4.1  KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS ........................................................................................................................................ 9 
4.1.1 Palvelut ............................................................................................................................................................. 9 
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4.2.1 Korttelialueet .................................................................................................................................................... 9 
4.2.2 Muut alueet .................................................................................................................................................... 10 
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4.3.1    Yleiskaavallinen tarkastelu ............................................................................................................................. 11 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
LIITE 2: Luonnosvaiheen kuuleminen 
LIITE 3: Ehdotusvaiheen kuuleminen 
LIITE 4: Luontoselvitys 
LIITE 5: Seurantalomake 

 

2 LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijoittuu taajamaan, Karhoistentien pohjoispuolelle, rajoittuen idässä korttelei-
hin 28 ja 29. Pohjoispuolella on kapea lähivirkistysalue ja Läykkälänlahden asuinalue.  Lännessä 
on muuntamoalue.  Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Alueen läpi kulkee 110 kV:n 
voimasähkölinja. Pauninoja laskee alueen kautta Läykkälänlahteen. Alue on rakentamaton ja yk-
sityisessä omistuksessa. 
 

 
 
Kuva 2. Viistokuva kaava-alueelle Läykkälänlahden suunnasta. Oikealla on Karhoistentie. Punaisella viivalla 
kaava-alueen sijoittuminen 

 
2.1.2  Luonnonympäristö 

 
Topografia, maaperä ja rakennettavuus.  
Maasto on loivahkoa, viettäen alueen halkaisevaan ojaan. Korkeusvaihtelua on 1-2 metriä. Alu-
een maaperä on rakennettavuudeltaan pehmeää. Maaperäkartan perusteella alue on keskiosal-
taan Liejuhiesua (LjHs) ja Liejusavea (LjSa) ja reunoilta savea.  
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Luonnonolot ja maisema: 
Alueen luontoarvoja on kartoitettu kesän 2018 aikana. Alueelta ole todettuja erityisiä luontoar-
voja. Alueen puustoa ja pensaikkoa on siistitty ja alueen yleisilme on avoin. Alue on vanhaa pel-
toa, jossa kasvaa harvakseltaan puustoa. Pauninojan/laskuojan alueella todettiin ruskosamma-
koita ja ojan varren kasvaa mm. mesiangervoa, ruokohelpiä, korpikaislaa, saraikkoa. Alue sijoit-
tuu noin 200 metrin etäisyydelle Läykkälänlahden rannasta. 
 
Alueen ylittää 110kV:n voimasähkölinja, mikä on hallitsevana maisemassa.   Alueeseen ei koh-
distu erityisiä maisema-arvoja. 
 
Pohjavesi ja pintavedet:  
Alue ei sijaitse pohjavesialueella.  Nykyiset pintavedet imeytyvät maastoon ja osittain kulkeutu-
vat keskiosalla kulkevaan Pauninojaan, jonka kautta Läykkälänlahteen.  Pauninoja kerää pintave-
siä laajalta alueelta mm. valtatien molemmin puolin. 
   

2.1.3  Rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö 
Alue on rakentamaton. Lukuun ottamatta alueen läpikulkevaa voimalinjaa.  Rajoittuvaan ympä-
ristöön kuuluu pohjoisessa Läykkälänlahden omakotialue. Idässä, Kortteenkadun varrella, on yri-
tystoiminnassa olevia rakennuksia. Karhoistenkadun eteläpuolella on kauppakeskus. Lounais-
kulmassa on muuntamoalue.  
 
Alueeseen ei sisälly kulttuuriympäristöarvoja. Alueelta ei ole tiedossa arkeologisia kohteita eikä 
alueeseen liity selvitystarpeita. 
 

 
Kuva 3 Näkymä kaava-alueelle etelästä. Taustalla on kaava-alueeseen rajoittuvia liike- ja yritystiloja.   
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Kuva 4. Näkymä viereisestä muuntamoalueesta.  

 
Tekninen huolto: 
Alue kuuluu vesihuoltoyhtiön toiminta-alueeseen ja keskitetyn vesihuollon läheisyyteen. Viemä-
rilinja kulkee 29 korttelin (tila 29-1) ja siihen liittyvän puistoalueen länsireunassa. Ojan pohjois-
puolella ojan suuntaisesti on kaukolämpölinja sekä maakaasulinja. 
 
Liikenne: 
Kaava-alue rajoittuu etelässä Karhoistentiehen. Karhoistentien varrella on kevyen liikenteen 
väylä. 
 
Ympäristöhäiriöt: 
Alueen halki kulkeva 110 kV:n kantaverkko on hallitsevasti maisemassa esillä. 
 

2.1.4 Maanomistus 
Alue on yksityisessä omistuksessa. 

 

2.2 Suunnittelutilanne 
 
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
Alueeseen ei kohdistu valtakunnallisia erityistavoitteita. 
 
Maakuntakaava: 
Uusi kokonaismaakuntakaava (Pirkanmaan maakuntakaava 2040) on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 27.3.2017. Maakuntahallitus päätti kaavan voimaatulosta 29.5. ennen kaavan lain-
voimaisuutta.   

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa laajempaa kaupallisten palvelujen aluetta KM, jolle 
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Voimasähkölinja ja muuntamo on osoitettu kaavassa. 
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Kuva 7. Ote maakuntakaavasta. 

Yleiskaava: 
Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 

Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu lähivirkistysalueena VL.  Lisäksi on osoitettu olemas-
sa oleva voimasähkölinja. 

 

 Kuva 8. Ote osayleiskaavasta 

Asemakaava: 

Alueella ei ole asemakaavaa. Alue rajoittuu pohjoisessa Läykkälänlahden asuinalueen 1978 vah-
vistettuun asemakaavaan (AK7 ja AK 63) ja etelässä Nummenrinteen 2009 hyväksyttyyn asema-
kaavaan (AK 109). Idässä on osittain voimassa 1984 vahvistettu ja 2005 hyväksytty asemakaava. 
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Kuva 9. Ote asemakaavayhdelmästä 
 

3 KAAVASUUNNITTELUN VAIHEET   
 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Maanomistaja on aloitteessaan esittänyt aluetta kaavoitettavaksi yrityskäyttöön. Alue liittyy to-
teutuneisiin yrityskortteleihin.  Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.  Osayleiskaavassa alue on 
virkistysalueena.   

 

3.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.5.2018 päättänyt kaavoituksen käynnistämisestä.  

 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
3.3.1 Osalliset 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu alustavasti osallisiksi katsotut. 
 
3.3.2 Vireille tulo 

Vireille tulosta on kuulutettu lehti-ilmoituksella.   
 
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Aineistojen nähtävilläolosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi.   
Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos on toimitettu tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten.  
Lausunnon jättivät Caruna, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan liitto. Yhteenveto kuu-
lemisesta liitteessä.  
 
Kaavaehdotus toimitetaan viranomaisille mahdollisia lausuntoja varten.  
 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 
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3.4.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa alue on virkistysalueena VL. Alue ei ole virkistyskäytössä, 
eikä sijainniltaan ole virkistykseen houkutteleva. Alue liittyy itäpuoleisiin rakennettuihin liike ja 
yritystiloihin sekä pohjoisessa 1980- luvulta lähtien rakentuneeseen Läykkälänlahden asuinalu-
eeseen.  
 
Maakuntakaavassa on alue osa laajempaa kaupallisten palvelujen aluetta.  
 

3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Kaavasuunnittelu on käynnistynyt ympäristölautakunnan päätöksellä maanomistajien aloittees-
ta. Maanomistajien tavoitteena on alueen kaavoittaminen yrityskäyttöön siten, että eteläosaan 
on mahdollista osoittaa yhdyskuntateknistä teollisuutta mm. hakelämpökeskus.  
Luonnosvaiheeseen tavoitteita tarkennettiin pohjoispuoleisen alueen osalta asuin- ja liikeraken-
tamiseen. 
 
Alueen halkaiseva Pauninoja on tärkeä laskuoja, joka kokoaa hulevesiä laajalta alueelta. Kaava-
ratkaisulla turvataan riittävä tilavaraus laskuojalle. 
 
Ehdotusvaiheeseen alueen kaavamääräyksiä tarkennettiin mm. kuulemisen perusteella. Käyttö-
tarkoitukset säilytettiin ennallaan.  

 

3.5 Asemakaavan vaihtoehdot   
Alueen maankäytöstä ei ole laadittu vaihtoehtoja. 
 

3.6 Kuuleminen 
Luonnosvaiheessa jätettiin yksi yhteismielipide sekä kolme lausuntoa. Tiivistelmä kuulemisesta 
sekä vastineet liitteessä 2 (LIITE 2). 
 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

4.1  Kaavan rakenne ja mitoitus 
Asemakaavalla osoitetaan asuin- ja liikerakentamisen korttelialue AL, toimitilarakennusten kort-
telialue KTY, lähivirkistysalue VL sekä katualue. Koko kaava-alueen pinta-ala on 2,54 hehtaaria, 
josta korttelialuetta on yhteensä 2,02 hehtaaria. Enimmäisrakennusoikeuden määrä yhteensä 
on 6050 k-m2.  
 

4.1.1 Palvelut 
Kaava mahdollistaa liike ja myymälätilojen rakentamisen. Kaava-alueelle ei voida sijoittaa päivit-
täistavarakauppaa eikä vähittäiskaupan suuryksikköä. 

 

4.2 Aluevaraukset 
 

4.2.1 Korttelialueet 
 

AL-14 Asuin- ja liikerakennusten korttelialue  
 
Korttelialueen pinta-ala on 0,8605 hehtaaria ja enimmäisrakennusoikeus 2580 k-m2 (e=0,30). 
Suurin sallittukerrosmäärä on II. 
 
Kaavamääräys:  
Korttelin kerrosalasta saa enintään 40% käyttää ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike- ja 
toimitiloja varten. Alueelle ei voida sijoittaa teollisuustiloja.  
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Rakennusten on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa sopivia pintamateriaaleja.  
 
KTY-5 Toimitilarakennusten korttelialue 
 
Korttelialueen pinta-ala on 1,1570 hehtaaria ja enimmäisrakennusoikeus 3470 k-m2 (e=0,30). 
Suurin sallittukerrosmäärä on II. 
 
Kaavamääräys:  
Alueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja va-
rastorakennuksia sekä myymälätiloja. Lisäksi saa sijoittaa lämpökeskuksen. Alueelle ei saa sijoit-
taa päivittäistavarakaupan tiloja tai vähittäiskaupan suuryksikköä. Rakennusoikeudesta enin-
tään 50% saa sijoittaa myymälätiloja varten.  
Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia pintamate-
riaaleja. Pääasiallisena pintamateriaalina tulee olla sileä metallipintainen julkisivukasetti, kiviai-
nes tai lasi. Ulkovarastointiin ja jätehuoltoon käytettävät tontin osat on aidattava tontilta ulos 
näkyviltä osilta noin 180 cm korkealla, ulkoasultaan huolitetulla näkösuoja-aidalla ja riittävin is-
tutuksin.  

 
4.2.2 Muut alueet   

Pauninojan laskuoja sen ympäristö osoitetaan lähivirkistysalueena VL. 
Pohjoisosassa jatketaan Läykkälänlahdentien katualuetta 

 
4.3 Kaavan vaikutukset 
 

 

4.3.1 Kaavan vaikutukset maakuntakaavaan 
Vaikutukset KM-aluerajaukseen. Maakuntakaavan KM- aluerajauksen piiriin kuuluu keskusta-
alueen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja Ikaalisten osalta on merkitty Nummenrinne. KM-
rajaus on varsin yleispiirteinen ja ulottuu pitkälle taajamaan aina Pirkantielle saakka.   Pirkantien 
risteysalue on keskustan taajaman sisällä ja hyvin lähellä asemakaavoitettujen alueiden keskipis-
tettä. Vaikka laskettaisiin keskipisteeksi terveyskeskuksen ja päiväkodin, liikuntahallin ja alakou-
lun alue, tulee etäisyydeksi keskimäärin 700 metriä. Ikaalisten taajaman laajentuessa ovat kau-
pallisten palvelujen toiminnat siirtyneet 1980-luvulta lähtien Vanhasta kauppalasta liikenteelli-
sesti paremmin saavutettaville alueille mm. Pirkantien läheisyyteen.  
 
Maakuntakaavassa Nummenrinteen KM aluevaraukseen on sisällytetty 21 000 k-m2 enimmäis-
mitoitus, johon kuuluu keskustahakuista kaupan tilaa enintään 12 000 k-m2 ja päivittäistavara-
kaupan tilaa enintään 5000 k-m2.  Nummenrinteen vuonna 2009 voimaan tulleeseen ns. kaupan 
asemakaavaan on kaikkiaan osoitettu 21 168 k-m2. Tästä määrästä on tähän mennessä raken-
nettu 9505 k-m2. Määrä koostuu suurimmalta osaltaan kauppakeskuksen rakennetusta kerros-
alasta. Toisaalta kaikki kauppakeskuksen tilat eivät ole käytössä. 
 
Verrattaessa asemakaavoja koko maakuntakaavan KM-aluerajaukseen.  Asemakaavoissa enim-
mäisrakennusoikeus on pääsääntöisesti osoitettu tehokkuuslukuna, joissa toteutuneisuusaste 
on alhainen.  Niissä asemakaavoissa, joissa liikerakentamisen mahdollisuutta on osoitettu, on 
kaavan mukainen rakennusoikeuden enimmäismäärä noin kaksinkertainen (noin 42 600 k-m2) 
suhteessa maakuntakaavan KM aluerajauksen sisältämään määrään. Toteutunut kokonaismäärä 
on huomattavasti vähemmän, yhteensä noin 19 100 k-m2. Tästä määrästä kaupallisten palvelu-
jen käytössä on selkeästi alle 16 000 k-m2.  Määrään sisältyy päivittäistavarakaupan (2 kpl), kes-
kustahakuisen kaupan, tilaa vaativan kaupan tiloja. Rakennettuihin tiloihin, joita ei ole laskettu, 
sisältyy asuintiloja, työpaikkatiloja, opetustiloja sekä varastotiloja. 
 
Laadittu kaavaehdotus sisältää liikerakennusoikeutta AL korttelissa enintään 1030 k-m2 (40% 
koko rakennusoikeudesta).  KTY korttelissa myymälätiloja voidaan sijoittaa enintään 1730 k-m2 
(50% koko rakennusoikeudesta). Lähtökohtaisesti ja sijainniltaan kaupalliset palvelut tukisivat 
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kortteliin sijoittuvaa muuta yritystoimintaa (KTY). Asuinkortteliin (AL)sijoittuvaa liiketoimintaa 
tai toimistotiloja, joka ei aiheuttaisi ympäristöhäiriötä esim. merkittävää liikennöintiä.  Kortteli-
alueet sijoittuvat taajamaan rakennettujen vesihuoltoverkostojen ja katujen läheisyyteen täy-
dentäen taajaman rakennetta. Kokonaisuuden kannalta kaupallisten palvelujen lisäystä ei voida 
pitää merkittävänä, kun mm. huomioidaan toteutuneisuusaste ja ettei kaavalla osoiteta liikera-
kentamista pääkäyttötarkoituksena. 
 
Vaikutukset virkistysverkkoon. Maakuntakaavan virkistysreittivaraus on osoitettu rantaan KM 
alueen länsipuolelle. Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on reittivaraus/kevyenliikenteen yh-
teystarve myös muuntamon länsipuolella. Asemakaavalla ei vaikeuteta maakuntakaavan tai 
osayleiskaavan toteutumista virkistysverkon osalta.  
 

 

4.3.2 Yleiskaavallinen tarkastelu 
Alue on oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu virkistysalueena. Virkistysaluetta ei ole 
toteutettu.  Alue liittyy sijaintinsa puolesta enemmänkin olemassa olevaan rakennettuun ympä-
ristöön ja soveltuu taajaman täydennysrakennusalueeksi.  Maakuntakaavassa alue liittyy kaupal-
listen palvelujen kokonaisuuteen. Kaavaratkaisu ei estä rantaan osoitetun virkistysyhteyden ra-
kentamista. 
 
 

4.3.2    Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön 
Alue on rakentamaton eikä alueeseen sisälly todettuja kulttuuriarvoja.  
 

4.3.3    Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskuntatalouteen 
Alue rajautuu katuverkkoon ja rakennettujen verkostojen piiriin tai on niiden välittömässä lähei-
syydessä.  Pohjoisosan toteuttaminen edellyttää Läykkälänlahdetien jatkamisen. Eteläosa liittyy 
Karhoistentiehen. Vesihuollon rakentamistarpeet tarkentuvat suunnittelun aikana. Kevyen lii-
kenteen verkosto on Kortteenkadun ja Karhoistentien varrella. Alueen infrarakentamisesta ai-
heutuvat kustannukset yhdyskuntatalouteen eivät muodostu merkittäviksi. Maaperä on kanta-
vuudeltaan heikkoa ja perustamisen kustannukset ovat todennäköisesti keskimääräistä suu-
remmat.  

 

4.3.4    Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
Toteutuessa alue muuttuu rakennetuksi alueeksi. Luonnontilainen ympäristö vähenee. Alueella 
ei ole todettuja erityisiä luonto- tai maisema-arvoja.  Alue ei kuulu inventoituihin kulttuuriympä-
ristöihin, eikä alueeseen kohdistu näiltä osin selvitystarvetta. Pauninoja osoitetaan viheraluee-
na.  Korttelien rakentaminen täydentää etelässä nykyistä yritystoiminnan rakentamista ja poh-
joisessa rakentaminen täydentää viereistä asumisen ja liiketoiminnan laajenemista. Näkyvälle 
paikalle, erityisesti Karhoisten tien läheisyyteen ja rantamaisemaan sijoittuva rakentaminen 
edellyttää hyvää suunnittelua ja toteutusta.  
 
Kaava mahdollistaa hakelämpökeskuksen rakentamisen Karhoistentien läheisyyteen. Rakennuk-
sena lämpökeskus ei merkittävästi poikkea työpaikkarakentamisesta, poikkeuksena savupiippu. 
Savupiipun korkeus määritellään 2,5 kertaiseksi tuotantorakennuksen tai ympäröivän esteen 
korkeuden perusteella. Pienten lämpökeskusten kohdalla on vähimmäiskorkeutena mainittu 20 
metriä.  Alue sijoittuu maisemallisesti korkeussuhteiltaan alavalle paikalle moninaisen rakenta-
misen läheisyyteen mm.  voimasähkölinjarakenteiden sekä yritysrakentamisen. Savupiippu toki 
näkyy maisemassa monelta suunnalta.   Piipun värityksellä (esim. harmaa) voidaan maisemaan 
sopeutumista parantaa.  
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4.3.5   Vaikutukset ihmisiin 
Kaavamääräyksiä on tarkennettu pohjoisen AL alueiden osalta, ettei toiminta saa aiheuttaa ym-
päristöhäiriöitä. Eteläinen alue mahdollistaa lämpökeskuksen rakentamisen. Toiminta aiheuttaa 
päästöjä ja melua. Poltettavan hakkeen laatu vaikuttaa päästöjen määrään. Melulähteitä ovat 
mm. kuljetukset, polttoaineen purku, varsinainen käyttö.  Lähimpään asuinrakennukseen on 
etäisyyttä yli 250 metriä. Sijainti kokoojakadun varrella ei liikennöinnin kannalta muodostu on-
gelmaksi.  Päästöjen ja haittojen, kuten hiukkasten ja melun osalta on toimija velvollinen nou-
dattamaan ympäristöviranomaisten ja lakien mukaisia vaatimuksia.  

 
 

4.4         Asemakaavan toteutus 
Rakennuslupaa voidaan hakea, kun asemakaava on tullut voimaan. Rakentamisen sopivuutta 
maisemaan tarkastellaan tarkemmin lupavaiheessa. Voimasähkölinjan sijoittuminen aiheuttaa 
rajoitteita rakentamiselle. Suoja-alueelle tai lähelle sijoittuvasta rakentamisesta tulee olla yh-
teydessä linjan haltijaan.  
 
 
 

 

5 TIIVISTELMÄ 
 

5.1 Kaavaprosessin vaiheet 
- Vireilletulosta on kuulutettu 28.6. 2018.  
- Luonnosvaiheen kuuleminen 4.10.-19.10 2018. 
- Ehdotusvaiheen kuuleminen 
Hyväksyminen 
- ympäristölautakunta 
- kaupunginhallitus 
- valtuusto 

 


