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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaava koskee Karhoisten kylän tilaa 7:2. 
Asemakaavalla muodostuu Läykkälänlahden kaupunginosan kortteli 32. 
 
Asemakaavan laatija: Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen. 
 
Asemakaavan vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä  
2.3.2017. 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan __.__.201_ (--§). 

 

 
1.2  Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijoittuu taajamasta lounaaseen Sammin sillan vieressä, rajoittuen etelästä 
Kolmostiehen (vt 3) ja pohjoisesta Kyrösjärveen.  Tilan pinta-ala on 1,102 hehtaaria, josta maa-
aluetta 0,939 hehtaaria. Alueella sijaitsee Myllyn leivän kahvila ja entinen leipomorakennus. 
Leipomorakennuksen vieressä on asuinrakennus.  Alueen läpi kulkee 110 kV:n voimasähkölinja. 
Alue on yksityisen yrityksen omistuksessa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen alustava rajaus 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
MYLLYN LEIVÄN ASEMAKAAVA 
Alueella on Myllyn Leivän leipomokiinteistö sekä erillinen asuinrakennus. Leipomon tiloissa toi-
mii leipomon kahvila. Leipomotoimintaa ei tiloissa nykyisin enää ole. Maanomistajan tavoittee-
na on, että tontille kaavoitettaisiin omakoti- tai kerrostaloasumista. 
Ympäristölautakunta päätti 1.11.2016 katsonut, että lähtökohtaisesti tutkitaan asuinrakentami-
sen ja työpaikkatoimintojen yhteensovittamista. Lautakunta tarkensi tavoitteita 12.12.2017 si-
ten, että nykyinen käytetty rakennusoikeus voidaan korvata kokonaan asuinrakentamisella, mu-
kaan lukien kerrostalorakentaminen. Rakentaminen tulee sopeutua maisemaan korkeuden, vä-
rin ja pintamateriaalien suhteen. 
Kaavanhanke on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta. Kaavatyöstä laaditaan maankäyt-
tösopimus. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
LIITE 2: Aloitusvaiheen neuvottelumuistio 
LIITE 3: Arkeologinen inventointi 
LIITE 4: Meluselvitys 
LIITE 5: Luonnosvaiheen kuuleminen 
LIITE 6: Ehdotusvaiheen kuuleminen 
LIITE 7: Seurantalomake 

 

2 LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Taustaa. Ensimmäinen maantiesilta Karhoisten salmen yli valmistui 1896. Pian sillan rakentami-
sen jälkeen valmistui salmen länsirannalle höyryvoimalla toimiva meijeri ja vastapäätä itärannal-
le (kaava-alueelle) Salmin Oluttehdas (myöh. Ikaalisten  Juomatehdas).  Vuonna 1899 saatiin lu-
pa mallasjuomien valmistukseen alueella. Ensimmäiset rakennukset valmistuivat vuotta aikai-
semmin. Toimintaa laajennettiin 1920 – luvulla, jolloin valmistui sähköllä toimiva jauhomylly.  
Panimotoiminta loppui 1940-luvulla.  Leipomotoiminta alkoi 1950 luvulla, jolloin yrityksen ni-
meksi tuli Ikaalisten Mylly Oy. Suurin osa rakennuksista paloi 1960 sattuneessa tulipalossa. Ny-
kyiset rakennukset ovat 1960 luvulta ja sen jälkeen rakennettuja. Viimeisessä vaiheessa, 1990-
luvulla,  on rakennettu kahvilan laajennus.  Nykyinen kolmostien (valtatie 3) linjaus ja uusi silta 
rakennettiin 1956-58 vanhan sillan eteläpuolelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Etualalla on vanha meijeri ja taustalla kaava-alueen suuntaan vanha puusilta sekä oluttehdas 
(Ikaalinen-Seuran valokuvakokoelma). 

 
2.1.2  Luonnonympäristö 

 
Topografia, maaperä ja rakennettavuus.  
Maasto on loivahkoa rinteen reunaa, länsipuolelta ja pohjoisesta Kyrösjärveen rajoittuvaa.  Kor-
keusvaihtelua on noin 8 metriä. Rakentamisen myötä on maaston luonnontilainen muoto muut-
tunut. Alueen alkuperäinen maaperä on kalliomaata ja moreenia.  
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Luonnonolot ja maisema: 
Rakentamisesta johtuen ei alueella käytännössä ole luonnontilaista ympäristöä.   Korttelialue si-
joittuu näkyvälle paikalle Kolmostien läheisyyteen. Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaan 
Kelminselän kulttuurimaisema-alueen reunaan.  
 
Pohjavesi ja pintavedet:  
Alue ei sijaitse pohjavesialueella.  Pohjoisesta ja lännestä alue rajoittuu Kyrösjärveen. 
   

2.1.3  Rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö 
Nykyinen rakennuskanta on rakennettu vuoden 1960 tulipalon jälkeen.  Pohjoisosassa on asuin-
rakennus (kaksi asuntoa), joka on rakennettu vuonna 1967 osittain vanhan myllyn perutusten 
päälle. Asuintilat ovat yhdessä kerroksessa. Kattomuotona on loiva harja.  Rakennuksen päädyt 
(puna)tiilipintaiset ja muilta osin julkisivut ovat pystylaudoitettu. Korkea kellari on betonia ja 
vanhaa kiveystä. Kellarissa on varastotilaa sekä teknistä tilaa (öljysäiliö).  Rakennuksen päädyssä 
on katos sekä vanhaa kiviperustaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3 Alueen pohjoisosan asuinrakennus (kuva Oy Sigillum Ab)  

 
Etelämpänä on vaiheittain toteutettu mylly/leipomorakennus. Ensimmäinen vaihe on valmistu-
nut vuonna 1963. Viimeisessä vaiheessa, 1990-luvulla, on tehty rannan puoleinen laajennus, 
jossa toiminut kahvila kevääseen 2018 saakka. Rakennuksessa on tiloja kaikkiaan kolmessa ker-
roksessa. Rakennuksen pääasiallisena julkisivu materiaalina on punainen tiili sekä profiilipelti. 
Kattomuotona on loiva harjakatto ja laajennuksissa tasakatto.  Kahvilan julkisivu on pääasialli-
sesti lasia. Myllyrakennuksessa on kerrosalaa noin 2400 m2 ja asuinrakennuksessa noin 100 m2. 
Rakennus ei enää ole toiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Näkymä mylly/leipomorakennuksen suuntaan.  
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Rannan tuntumassa on muuntamo sekä pumppaamo. Lisäksi alueella on 110 kV:n voimalinjan 
tukirakenne.  

 
Laaditussa arkeologisessa inventoinnissa (Oy Sigillum Ab, 2017) havaittiin kaksi vanhempaa kivi-
rakennetta. Näistä toinen on vanhan tieyhteyden kivipaasista rakennettu sillanperusta, joka on 
rakennettu kookkaista kivipaasista. Toinen on aikaisintaan vuonna 1898 rakennettu tehdasra-
kennuksin kivijalka, jonka päällä on nykyinen asuinrakennus. Tämän takana on kivipaasista koot-
tua aitaa tai penkan perustaa. Havaitut kivirakenteet voidaan Museoviraston suositusten pohjal-
ta lukea joko kulttuuriperintökohteiksi tai uudemmiksi rakenteiksi. Inventointiraportissa tode-
taan lisäksi, mikäli tontilla on ollut esihistoriallista tai ennen uutta aikaa hävinnyttä asutusta, 
juuri tehtaan alueella merkit näistä ovat mitä ilmeisimmin tuhoutuneet rakennusten perustuk-
sia, pysäköintialuetta ja putkikaivantoja tehtäessä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.  Ote Inventointiraportin liitteestä 3 (Oy Sigillum Ab, 2017) 
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Tekninen huolto: 
Alue kuuluu vesihuoltoyhtiön toiminta-alueeseen ja keskitetyn vesihuollon piiriin. Pumppaamo 
sijaitsee rannassa entisen kahvilan kohdalla.  
 
Liikenne: 
Kaava-alue rajoittuu valtatie 3:n liikennealueeseen.  Kolmostien pohjoispuolella on kevyen lii-
kenteen väylä. Myllyn Leivän kiinteistölle on liittymä nykyiseltä kolmostieltä. Vireillä olevassa 
tiesuunnittelussa, Valtatien 3 parantaminen välillä Ikaalisten eritasoliittymä-Teikangas (luon-
nos), on nykyinen Kolmostie osoitettu rinnakkaistienä ja uusi valtatie 3 sijoittuu rinnakkaistien 
eteläpuolelle. Nykyinen kevyen liikenteen yhteys säilyy. Suunnitelmassa ei valtatieltä ole osoi-
tettu liittymää suunnittelualueelle. Liikennöinti nykyisille kiinteistöille ohjattaisiin rinnakkaistien 
kautta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6.  Ote tiesuunnitelmaluonnoksesta (ELY-keskus, Destia,) 

 
Ympäristöhäiriöt: 
Tiesuunnittelun yhteydessä on laadittu melumallinnuksia. Karttojen perusteella nykytilanteen 
mukainen ja ennusteen mukainen päiväajan 55dB keskiäänitaso(LAeq)  ulottuu noin nykyisen 
leipomorakennuksen puolenvälin tasolle ja yöajan 50dB keskiäänitaso(LAeq)  ulottuu leipomo-
rakennuksen eteläosan tasolle.  Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista todetaan 
mm. asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50dB. Sisätiloissa 
ohjearvot ovat päivä 35 ja yö 30dB.  

Alueen halki kulkeva 110 kV:n kantaverkko on hallitsevasti maisemassa esillä. Myös voimajohto-
jen sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksia on tutkittu. Säteilyturvakeskuksen katsauksessa 
Voimajohdot ympäristössämme (2011) mm. todetaan. Voimajohtojen alle syntyvät sähkö- ja 
magneettikentät eivät ole koskaan niin voimakkaita, että ne aiheuttaisivat välitöntä haittaa ih-
misille. On kuitenkin epäilty, että asuminen tai muu pitkäaikainen altistuminen voimajohtojen 
lähellä aiheuttaisi terveysriskin.  Haittavaikutusten ehkäisemiseksi sähkö- ja magneettikentille 
on annettu altistumisrajat, jotka on kirjoitettu suosituksiksi  sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tukseen 294/2002. Voimajohtojen taajuudella (50 Hz) raja-arvot ovat magneettivuontiheydelle 
100 uT ja sähkökentälle 5kV/m. Lisäksi Säteilyturvakeskus suosittelee välttämään pysyvään oles-
keluun tarkoitettua rakentamista alueilla, joissa magneettivuon tiheys ylittää jatkuvasti noin 0,4 
uT tason. Em. taso saattaa ylittyä noin 40 metrin säteellä suurimmista 110 kV johdoista. Tapaus-
kohtaisesti etäisyydet vaihtelevat kuitenkin paljon. 
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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 on suunnittelualue taajamatoimintojen alueena. Alue kuuluu arkeologisen 
perinnön ydinalueeseen, jolla osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset ar-
keologisen perinnön tihentymät. Valtatie on merkittävästi parannettavana tienä. Maakunnalli-
sesti arvokkaan Kelminselän kulttuurimaisema-alueen rajaus ulottuu kaava-alueen läheisyyteen. 
 

 
Kuva 7. Ote maakuntakaavasta. 

Yleiskaava: 
Keskeisen alueen osayleiskaava (Keskusta, Kylpylä, Kilvakkala, Teikangas) on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 27.9.2005 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 
 
Yleiskaavassa suunnittelualue on kokonaan osoitettu työpaikkatoimintojen alueena (TP). Alue 
kuuluu selvitysaluerajauskokonaisuuteen (aluerajausmerkintä se), jolla vt 3:n tiealue liittymi-
neen tutkitaan tiesuunnittelun yhteydessä.  Kaavassa on osoitettu valtatien likimääräinen 55 
dB:n päivämelualueen raja. Rajaus ulottuu noin 100 metrin etäisyydelle nykyisen valtatien keski-
linjasta. Lisäksi on osoitettu olemassa oleva voimasähkölinja. 

  
Kuva 8. Ote osayleiskaavasta 
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Asemakaava: 

Alueelle eikä lähialueelle ei ole laadittu asemakaavaa. 
 
 

3 KAAVASUUNNITTELUN VAIHEET   
 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Maanomistaja on aloitteessaan todennut, että nykyinen rakennuskanta huonokuntoista ja vaa-
tisi perusteellisen remontin niin sisällä kuin ulkona. Lisäksi epäillään rakennuksessa olevan kos-
teusvaurioita. Maanomistaja on toivonut tontille kaavoitettavan omakoti- tai kerrostaloasemis-
ta. Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.  Osayleiskaavassa alue on nykyisen käytön mukaisesti 
työpaikka-alueena.   
 
 

3.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 1.11.2016 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 kaavoituskatsauksesta kuuluttamisen yhteydes-
sä.   

 
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Yhteenveto valmisteluvaiheen kuulemisesta liitteessä 5. Edotusvaiheessa aineistojen nähtävillä-
olosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi.  Aloitusvaiheen neuvottelu on pi-
detty 14.3.2017. 
Valmisteluvaiheessa on pyydetty lausunnot. Yhteenveto on liitteessä 5. Ehdotusvaihe toimite-
taan mahdollisia lausuntoja varten.  
 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
3.4.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa alue on silloisen käytön mukaisesti työpaikka-alueena.  
 

3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Alueella on Myllyn Leivän vanha leipomokiinteistö sekä erillinen asuinrakennus. Leipomon tilois-
sa toimii edelleen leipomon kahvila. Leipomotoimintaa ei tiloissa nykyisin enää ole. Maanomis-
tajan tavoitteena on, että tontille kaavoitettaisiin omakoti- tai kerrostaloasumista. 
Ympäristölautakunta päätti 1.11.2016 katsonut, että lähtökohtaisesti tutkitaan asuinrakentami-
sen ja työpaikkatoimintojen yhteensovittamista. Lautakunta tarkensi tavoitteita 12.12.2017 si-
ten, että nykyinen käytetty rakennusoikeus voidaan korvata kokonaan asuinrakentamisella, mu-
kaan lukien kerrostalorakentaminen. Rakentaminen tulee sopeutua maisemaan korkeuden, vä-
rin ja pintamateriaalien suhteen. Ehdotukseen on tehty tarkistuksia mm. maakuntamuseon ja 
vesiyhtiön lausuntojen perusteella. 
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3.5 Asemakaavan vaihtoehdot   
Alueelta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, joilla on tutkittu alueen korvaavaa rakentamista. Mo-
lemmissa vaihtoehdoissa kaikki nykyiset rakennukset puretaan. Asuinrakentaminen sijoitetaan 
korttelialueen pohjoisosaan voimasähkölinjan suojavyöhykkeen ulkopuolelle. Alueen eteläosaan 
suojavyöhykkeen ulkopuolelle sijoitetaan autokatoksia sekä talousrakennuksia. Havainnekuvissa 
talousrakennusten ja autokatosten yhteyteen on rakennettu meluseinää. Voimasähkölinjan alla 
on paikoitusalue, mutta ei rakennuksia.  Viereiselle kiinteistölle (7-1)  on osoitettu ajoyhteys.  
 
Vaihtoehdossa 1 on alueen pohjoisosaan osoitettu kaksikerroksisia paritaloja, joiden yhteenlas-
kettu kerrosala on 1680 m2. Lisäksi 30 m2 teknistä tilaa. Havainnekuvaan on sijoitettu yhteensä 
kuusi paritaloa. Eteläosaan on osoitettu varastotilaa 150 m2 sekä autokatoksia. Vaihtoehdossa 1  
on rakennusoikeus yhteensä 2020 k-m2 (e= 0,20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9.  Ote vaihtoehdosta 1 (Arkkitehtuuritoimisto Jyrki Kihlakaski) 
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Vaihtoehdossa 2 on alueen pohjoisosaan osoitettu yksi kerrostalo sekä neljä paritaloa sekä eril-
linen saunarakennus rantaan. Asuinkerrostaloon on osoitettu 1/2III kerrosta ja rakennusoikeut-
ta 1200 k-m2 . Paritalojen yhteenlaskettu kerrosala on 1120.  Korttelialueen yhteiseen käyttöön 
tarkoitetun saunarakennuksen kerrosala on 25 m2. Alueen eteläosaan on osoitettu kolme auto-
katosta. Vaihtoehdossa 2  on rakennusoikeus yhteensä 2925 k-m2 (e= n.  0,29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10.  Ote vaihtoehdosta 2 (Arkkitehtuuritoimisto Jyrki Kihlakaski) 

 
 

3.6 Kuuleminen 
Yhteenveto luonnosvaiheen kuulemisesta on liitteessä 5. Ehdotusvaiheessa aineistot asetetaan 
30 vuorokaudeksi nähtäville.  
 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
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4.1  Kaavan rakenne ja mitoitus 
Asemakaavalla osoitetaan alue asuinrakentamiseen. Korttelialueen pinta-ala on yhteensä 1.06 
hehtaaria, josta korttelialuetta on 0,99 ha ja vesialuetta 0,06 ha. Kaavalla osoitetaan rakennus-
oikeutta yhteensä 2915 k-m2 josta asumiseen 2320 k-2. 
 

4.1.1 Palvelut 
Kaavalla ei osoiteta palveluja. 

 

4.2 Aluevaraukset 
 

4.2.1 Korttelialueet 
 

AKR Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue  
 
Asuinkerrostaloon on osoitettu IV kerrosta ja paritaloihin II kerrosta.  
 
Kaavamääräys:  
Tontille saa rakentaa yhden asuinkerrostalon sekä rivitaloja tai paritaloja sekä liittyviä talousra-
kennuksia ja autokatoksia. Lisäksi saa rakentaa yksikerroksisen enintään 30 k-m2 erillisen sau-
narakennuksen korttelialueen yhteiseen käyttöön.  
Rakennukset tulee toteuttaa korkealaatuisina siten, että ne sopeutuvat mittasuhteiltaan, julkisi-
vuiltaan materiaaleiltaan ja väritykseltään rantamaisemaan sekä valtatien läheisyyteen. 

 
4.2.2 Muut alueet   
 

Kaava-alueen kautta osoitetaan ajoyhteys tilalle 413-7-1.  

 
4.3 Kaavan vaikutukset 
 

4.3.1    Yleiskaavallinen tarkastelu 
Alue on oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu työpaikkatoimintojen alueena. Luon-
noksissa osoitettu maankäyttö poikkeaa yleiskaavan tavoitteista. Toisaalta yleiskaavan laatimi-
sen aikaan kiinteistöllä oli toiminnassa oleva leipomo sekä siihen liittyvä kahvila.  Merkintä on 
vastannut silloista maankäyttöä.  
Nykyisin alueella on kahvila.  Aloitteessa on todettu nykyisten rakennusten käyttöönottamisen 
edellyttävän merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Esillä on ollut myös suunnitellut tiejärjestelyt, 
joiden toteutuessa ei alueelle ole suoraa yhteyttä kolmostieltä. Kulku alueelle tulee rinnakkais-
tien kautta. Suunniteltujen tiemuutosten toteutusaikataulua ei ole tiedossa.  Mahdollisesti to-
teutuvien tiejärjestelyjen on arveltu vaikuttavan kahvilatointojen tai yritystoimintojen toimin-
taan negatiivisesti.  
 
Maakuntakaavan merkintänä on taajamatoimintojen alue. Rantaan on osoitettu viheryhteyden 
merkintä.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi si-
jainti.  Kaava-alue sekä viereiset kiinteistöt on rantaan rajoittuen rakennettu eikä yhteyttä voi-
taisi aivan rantaan toteuttaa. Muilta osin kaavaluonnokset ovat maakuntakaavan taajamatoi-
mintojen mukaisia. 
 
 

4.3.2    Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön 
Vanhat rakennukset tuhoutuivat palossa.  Nykyinen rakennuskanta on 1960 –luvulta ja myö-
hemmin rakennettua. Tyyliltään rakennukset ovat aikakaudelle tavanomaista teollisuusraken-
tamista.  Alueen rakennuksilla ei ole merkittäviä tai erityisiä rakennustaiteellisia arvoja. Alueen 
arvot liittyvät lähinnä vanhaan teolliseen toimintaan ja elinkeinon harjoittamiseen.  Molempien 
kaavaratkaisujen lähtökohtana on nykyisten rakennusten purkaminen ja korvaaminen uusilla 
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asuinrakennuksilla. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna rakennusoikeuden kokonaismäärä säilyy 
ennallaan, mutta käyttötarkoitus muuttuu.  
 
 Tehdyn arkeologisen inventoinnin perusteella alueelta havaittiin kaksi vanhempaa kivirakennet-
ta. Näistä toinen on vanhan tieyhteyden kivipaasista rakennettu sillanperusta. Kaavaehdotuk-
seen on lisätty siltapenkere kulttuuriperintökohteen aluerajauksella. Toinen kivirakenne on kuu-
lunut palaneen tehdasrakennuksen perustusrakenteisiin.  Kaavaehdotukseen on lisätty aluera-
jaus ja määräys, jolla kivirakenteen purkaminen tulee tehdä arkeologin valvonnassa (Vrt lausun-
to). Osoitettu kaavaratkaisu  ei tue vanhan rakennuksen perustusten säilymistä.   
  
 

4.3.3    Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskuntatalouteen 
Kaava ei edellytä uusien katujen eikä luultavasti alueen ulkopuolisen vesihuollon rakentamista. 
Alueen liikennöinti ei merkittävällä tavalla tule muuttumaan, vaikka käyttö muuttuisikin. Kaava-
alue rajoittuu valtatiehen sekä kevyen liikenteen verkostoon. Kaavaratkaisu ei edellytä uusien 
liittymien rakentamista.   
Tiivis taajaman ulkopuolinen tiivis rakentaminen ja mahdollinen kerrostalorakentaminen ei var-
sinaisesti tue taajamaa eheyttävää rakennetta.  Päätöksenteossa on kuitenkin katsottu kaavan 
toteutumisen lisäävän vesistön ääreen sijoittuvien houkuttelevien asuinpaikkojen määrää, jolla 
tavoitellaan positiivista muuttoliikennettä kaupunkiin. Uusien muuttajien avulla voidaan osal-
taan parantaa lievästi laskusuuntaisen asukasmäärän suuntaa. Uudet asukkaat tuovat verotuloja 
kaupungille ja parantavan paikallisten yritysten elinvoimaa. 

 

4.3.4    Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 
Alueella tapahtunut rakentaminen on muuttanut maisemaan aikojen saatossa.  Luonnontilaista 
ympäristöä ei juuri ole jäljellä. Alue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaan Kelminselän kulttuuri-
maisemakokonaisuuden vaikutuspiiriin.  Rakentamisen edellytetään korkealaatuista toteutusta 
sekä sopeutumista rantamaisemaan ja näkyvälle paikalle kolmostien läheisyyteen. Toisaalta ny-
kyisten rakennusten ei voida katsoa tätä kovinkaan hyvin täyttävän.   

 

4.3.5   Vaikutukset ihmisiin 
Liikennemelua on selvitetty ennustetilanteessa luonnosvaihtoehtojen mukaisen rakentamisen 
perusteella (Destia 2/2018). Vaihtoehto 1: Selvityksessä todetaan, että Kolmostietä lähimpänä 
olevan kahden paritalon läheisyydessä melun ohjearvotasot ylittyvät. Näiden rakennusten poh-
joispuolelle muodostuu liikenteen melulta suojaisammat piha-alueet. Melulaskentojen tulosten 
perusteella Kolmostietä lähimpänä olevien paritalojen julkisivuille kohdistuu enintään 60-61 dB 
keskiäänitaso päivällä ja enintään 52-53 dB keskiäänitaso yöllä.  
Vaihtoehto 2: Selvityksessä todetaan, että Kolmostietä lähimpänä olevan paritalon ja pienker-
rostalon läheisyydessä melun ohjearvotasot ylittyvät. Mikäli rakennusten piha-alueet sijoitetaan 
pohjoispuolelle, ne jäävät suojaan Kolmostien liikenteen melulta. Melulaskentojen tulosten pe-
rusteella Kolmostietä lähimpänä olevien paritalon ja pienkerrostalon julkisivuille kohdistuu enin-
tään 59-61 dB keskiäänitaso päivällä ja enintään 52-54 dB keskiäänitaso yöllä. 
 
Molemmissa vaihtoehdoissa alueen eteläosassa, kolmostien suuntaisesti, osoitetut autokatok-
set ja niiden sitominen umpinaisella rakenteella estää liikennemelun leviämistä kohti asuinpien-
taloja.  Meluselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.  
 
Nyt laadittujen ja aikaisempien melukarttojen perusteella voidaan yhteenvetona todeta taus-
tamelun olevan melko korkea päivällä ja yöllä sekä nykytilanteessa että ennusteen mukaisessa 
tilanteessa.  Alueen pohjoisosaan jää aluetta ulko-oleskeluun, jolla ohjearvot ei ylity.  Eteläosan 
autokatosten suojavaikutus on melko kapea, vain katosten takana. Rakennusten sisätiloissa 
saadaan ohjearvot täyttymään nykyisillä rakennusmateriaaleilla.  
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Voimasähkölinjan sijoittuminen aiheuttaa rajoitteita rakentamiselle ja saattaa vaikuttaa tervey-
teen. Käyttöoikeuden rajoitus koskee johtokatua, jonka leveys on 30 metriä + molemmin puolin 
10 m:n reunavyöhyke, jossa puuston kasvu on rajoitettu.  Säteilyturvakeskus suosittelee välttä-
mään pysyvään oleskeluun tarkoitettua rakentamista alueilla, joissa magneettivuon tiheys ylit-
tää jatkuvasti noin 0,4 uT tason. Em. taso saattaa ylittyä noin 40 metrin säteellä suurimmista 
110 kV johdoista. Tapauskohtaisesti etäisyydet vaihtelevat. Saadun lausunnon perusteella ase-
makaavan suunnitelmat ovat suositusten mukaiset ja asuintalot voidaan rakentaa. 
 

 
4.4         Asemakaavan toteutus 

Rakennuslupaa voidaan hakea, kun asemakaava on tullut voimaan. Rakentamisen sopivuutta 
tarkastellaan tarkemmin lupavaiheessa. Huomioitava, että vanhan myllyn rakenteiden purkami-
nen on tehtävä arkeologin valvonnassa. Samassa yhteydessä tulee dokumentoida myös mahdol-
liset teollisuushistorialliset jäännökset. 
 
 

 

5 TIIVISTELMÄ 
 

5.1 Kaavaprosessin vaiheet 
- Vireilletulosta on kuulutettu 2.3. 2017.  
- Luonnosvaiheen kuuleminen15.3.-15.4 2018. 

 


