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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavoitus toteutetaan yhteistyöhankkeena Maalahden kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. Tie-
toa tästä suunnitelmasta ja kaavahankkeesta saa kunnan kaavoittajalta. 
 
KAAVOITTAJA:  
 
Maalahden kunta 
Malminkatu 5 
66101 MAALAHTI  
Puh. +358  
www.malax.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Tekninen johtaja 
John Södergran 
Puh. +358 50 430 4430 
S-posti: john.sodergran@malax.fi 

KAAVAKONSULTTI: 
 
Ramboll Finland Oy 
Teräksenkuja 1–3 E,  
65100 VAASA  
Puh. 020 755 7600 
www.ramboll.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Ryhmäpäällikkö Jonas Lindholm YKS-605  
Puh. +358 50 349 1156 
S-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 
Suunnittelija Joel Nylund 
Puh. +358 50 406 8466 
S-posti: joel.nylund@ramboll.fi  

1.2 Kaavoitettavan alueen sijainti 

Kaavoitettava alue on noin 22 ha suuruinen alue Yttermalaxissa, noin 2 km Maalahden keskustasta. 
Kaavoitettava alue käsittää koko urheilualueen, osan Maalahdentiestä ja joitakin urheilualueen vie-
reisiä kiinteistöjä. Maalahdentie kuuluu kaavoittavaan alueeseen. 
 
Urheilualueella on mm. jalkapallokenttä, jäähalli, yleisurheilualue, urheiluhalli ja leikkipuisto. Alu-
een läheisyydessä on vanhainkoti, hoito- ja kuntoutusyksikkö, asuinalueita sekä maa- ja metsäta-
lousalueita. Alueen eteläpuolelle sijoittuvat Maalahdentie ja Maalahdenjoki. 
 
Alueen likimääräinen sijainti ja rajaus osoitettu alla olevissa kuvissa.
 

      
Kuva 2. Alueen likimääräinen sijainti. ©MML Kuva 1. Alueen alustava rajaus. ©MML 

http://www.malax.fi/
mailto:john.sodergran@malax.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
mailto:joel.nylund@ramboll.fi
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on PIXNEN URHEILUALUEEN ASEMAKAAVA 
 
Kaavan tavoitteena on kehittää Pixnen urheilualuetta siten, että alueelle saadaan kokonaiskaava 
tulevaisuutta ajatellen. Alueella liikennöinnin tulee olla turvallisempaa ja alueelle tulee sallia uusien 
urheiluhallien ja -kenttien rakentaminen. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2: Liikenneselvitys 
Liite 3: Luontoselvitys 
Liite 4: Pixnevisionen 
Liite 5: Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 
Liite 6:  Rakennusinventointi 
Liite 7: Asemakaavan seurantalomake (lisätään myöhemmin) 
 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista muista asiakirjoista, taustamateriaalista ja 
lähdemateriaalista 

• Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava, hyväksytty 2017, sekä sitä varten tehty liikenneselvi-
tys 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin eri vaiheet 

 
15.3.2021   Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä 

8.3-22.3.2022  OAS julkisesti nähtävillä. 

26.7–26.8.2022  Kaavaluonnos julkisesti nähtävillä. 

__.__–__.__.202_  Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä. 

__.__.202_ § __  Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan. 

__.__.202_ § __  Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 

2.2 Asemakaava 

Keskeisintä kaavoituksessa on kehittää urheilualuetta uusien urheiluhallien rakentamisen mahdol-
listamiseksi, ja samalla tulee mahdollistaa niin turvalliset ja sujuvat liikenneratkaisut alueelle kuin 
mahdollista. 

2.3 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun se on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on 
saanut lainvoiman. Maanomistajat, urheiluseurat ja kunta vastaavat asemakaavan toteutuksesta 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Urheilualueella on mm. jalkapallokenttä, jäähalli, yleisurheilualue, urheiluhalli ja leikkipuisto. Alu-
een läheisyydessä on isohko aiemmin vanhainkotina toiminut taloryhmä, joka nykyisin on tyhjillään, 
hoito- ja kuntoutusyksikkö, asuinalueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen eteläpuolelle si-
joittuvat Maalahdentie ja Maalahdenjoki. 
 

 
Kuva 3. Ilmakuva urheilualueelta idän suunnalta. 

 
Maiseman ominaispiirteet 
Alue sijaitsee Yttermalaxissa, noin 2 km etäisyydellä Maalahden kyläkeskustasta. Yttermalaxissa on 
keskustatoimintoja ja rakennuksia, kuten kouluja, kirjasto, apteekki, kauppoja ym. Maalahti sinäl-
lään sijoittuu tyypilliseen tasaiseen pohjalaiseen maaseutumaisemaan peltoineen ja metsineen. 
 

Maaperä 
Urheilualueen maaperä koos-
tuu täytemaasta, loppuosa 
alueesta on liejusavea ja hie-
noainesmoreenia.  
 

 
 
 
  

Kuva 4. Maaperä suunnittelu-
alueella ja sen läheisyydessä. 
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Vesistö 
Alueen läpi virtaa suurehko oja Maalahdenjokea kohti. Alueelle on myös rakennettu pieni lampi. 
Joen läheisyyden vuoksi alue on tulvaherkkää. Rakentamista Maalahdenjoen läheisyyteen tulee aina 
huolellisesti harkita, perustamiskorkeudet ja -tapa tulee selvittää alueen edellytysten pohjalta. 
 

 
Kuva 5. Kartta tulvista, joita voi esiintyä kerran 100 vuodessa. 

 
Luonnonsuojelu 
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. 
 
Alueelta on laadittu luontoselvitys vuonna 2021, jota käytetään kaavoituksen tausta-aineistona. 
Liito-oravan jätöksiä havaittiin alueella, mutta ei riittävästi elinympäristön varmistamiseksi. Selvi-
tyksessä suositellaan osoittamaan Maalahdentien varren viljelysalueet maisemallisesti arvokkaina 
peltoalueina. Lisätietoa luontoselvityksestä, ks. liite 3. 
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Kuva 6. Ote luontoselvityksestä 2021.  

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Asuin- ja yhdyskuntarakenne 
Kaava-alueella on yksittäisiä asuintaloja ja kunnallisia rakennuksia. Urheilualueen länsipuolella on 
isohko ryhmä, jota on käytetty vanhainkotina, ja siellä on myös kuntoutusyksikkö.  
Kaava-alueen pohjoisosa rajautuu asuntoalueeseen, jossa on omakotitaloja. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueella ei ole rakennettuja kulttuuriympäristöjä eikä tunnettuja muinaisjäännöksiä muinais-
jäännösrekisterin perusteella. 
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Rakennusinventointi 2022 
 
Kaavoitettavalta alueelta on laadittu rakennusinventointi, jossa on tutkittu alueen rakennuskantaa. 
Selvityksen perusteella on arvotettu alueen ja rakennuskannan suojeluarvot asemakaavoitusta var-
ten. 
 
Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä 6. 
 

 
Kuva 7. Ote rakennusinventoinnista 2022, kartta inventoiduista kohteista. 

 
Kuva 8. Selvityksessä inventoitu kohde, rakennettu vuonna 1955. 
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Työpaikat, elinkeinotoiminta  
Kaavoitettavalla alueella on työpaikkoja virkistys- ja urheilutoiminnoissa. Työpaikkoja on muutoin 
alueen ulkopuolella esim. koulualueen yhteydessä Kyrkbackenilla ja Yttermalaxin keskustassa.  
 
Virkistys 
Alueen nykyinen toiminta on pääasiassa virkistykseen liittyvää. 
 
Liikenne 
Kaavoitettavan alueen läpi kulkee Maalahdentie, jonka keskivuorokausiliikennemäärä on 2532 ajo-
neuvoa (2021). Pixnentie liittyy kaava-alueen länsireunalla kulkevaan Maalahdentiehen. Pixnen-
tieltä ei ole liikennemäärätietoja. 
 

 
Kuva 9. Ote liikennemääräkartasta 2021 (Väylävirasto). Likimääräinen suunnittelualue katkovii-
valla. 
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Liikenneselvitys 2022 
 
Alueen liikennemäärät ja -tilanteet ylipäätään on tarkasteltu uudessa liikenneselvityksessä, joka 
laadittiin uutta asemakaavaa varten, ks. liite 2. 
 
Selvityksen tarkoituksena oli tutkia mahdollisuudet visiossa osoitettujen liikennejärjestelyjen to-
teuttamiseen. Selvityksen perusteella uudelle pääliittymälle tarvitaan kanavointi. Selvityksessä esi-
tetään myös tarve pysäköintipaikoille, niiden ohjeellinen sijainti sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen 
yhteydet.  
 

 
Kuva 10. Ote liikenneselvityksestä 2022. 

3.1.3 Maanomistusolot 

Kaavoitettava maa-alue on sekä yksityisten että kunnan omistuksessa.  
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3.2 Suunnittelutilanne 

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yk-
sityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat 
voimaan 1.4.2018. Alueiden käyttötavoitteet on ryhmitelty 
asiasisältönsä mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi: 
 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luon-
nonvarat. 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

 

3.2.1.2 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntakaava on suunnitelma, jossa on osoitettu alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet liiton toiminta-alueella. Suunnittelusta vastaa maakuntaliitto eli Maalahdessa Pohjanmaan 
liitto. Kaava tuli voimaan 11.9.2020.  
 
Maakuntakaava tulkitsee ja ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä välittää 
ne kuntien kaavoitukseen. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien ja kaupunkien yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa. 
 
Pohjanmaan rannikkoseutua koskee Pohjanmaan maakuntakaava 2040 (hyväksytty: 15.6.2020). 
Kaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. 
Maakuntakaavan tehtävä on määritellä alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakentamisen perusteet sekä 
osoittaa aluevarauksia, jotka kuuluvat kansallisiin tai maakunnallisiin tavoitteisiin tai alueidenkäyt-
töön, joka koskee useampia kuin yhtä kuntaa, siinä laajuudessa ja tarkkuudella, että alueidenkäyttö 
voidaan sovittaa yhteen. 
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Kuva 11. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualue osoitettu keltaisella nuolella. 

 

Taulukko 1. Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen on maakuntakaavassa osoitettu seu-
raavat pääasialliset varaukset.  

Merkintä Merkinnän kuvaus 

 Virkistys/Matkailukohde 

 
Taajamatoimintojen alue 

 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

 Siirtoviemäri 

 Ohjeellinen pyörätie 

 Melontareitti 

 Ohjeellinen ulkoilureitti 

 Seututie 
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3.2.1.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava 2030, joka on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 18.5.2017 § 37. Osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin merkinnällä VU (urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alue). Alueen poikki on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Olemassa olevat asunnot 
on osoitettu AP-merkinnöillä. Alueen poikki on osoitettu hulevesien käsittelyn pääreitti (hv). 
 

 
Kuva 12. Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta. Pixnen urheilualue osoitettu VU-merkinnällä (ur-
heilualue). 

3.2.1.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaava, Byggnadsplan över Pixne 25.1.1988 § 9. 
 

 
Kuva 13. Ote voimassa olevasta Pixnen alueen asemakaavasta. Urheilualue osoitettu VU-merkin-
nällä. 
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3.2.1.5 Rakennusjärjestys 

Maalahden kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 8.4.2002 ja se tuli voimaan 
15.5.2002. 

3.2.1.6 Pohjakartta 

Alueelta on laadittu ajantasainen pohjakartta vektorimuodossa, jota käytetään kaavoituksessa. 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN ERI VAIHEET  

4.1 Kaavan eri vaiheet 

Kaavaprosessi toteutetaan neljässä päävaiheessa. 
 

1) Aloitusvaihe. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdolli-
suus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja ar-
viointimenettelystä. 
Aloitusvaiheessa laaditaan OAS, joka asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävilläolon aikana mah-
dollisuus jättää OAS:sta palautetta kuntaan. OAS:aa päivitetään koko kaavaprosessin ajan. 

2) Valmisteluvaihe (luonnosvaihe). Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaava-
luonnos, joka teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen pidetään nähtävillä 30 päivää ja siitä kuulu-
tetaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla. Osalliset voivat tällöin 
esittää mielipiteensä kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti.  

3) Ehdotusvaihe. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja kun asianomaiset viranomaistahot sekä 
muut osalliset ovat esittäneet mielipiteensä, tehdään tarvittavat tarkistukset aineistoon. Kun kun-
nanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläolon 
aikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Samalla pyyde-
tään lausunnot viranomaisilta. Julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella paikallisleh-
dissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.  

4) Hyväksyminen. Kaava hyväksytään valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
paikallislehdissä ja kunnan internet-sivulla. Lisäksi hyväksymispäätös lähetetään niille, jotka ovat 
jättäneet muistutuksen tai lausunnon, jos he ovat sitä pyytäneet. 

Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan 
samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 
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4.2 Aikataulu 

Hankkeelle on laadittu seuraava alustava aikataulu, jota päivitetään tarpeen mukaan. 
 

 
 

4.3 Asemakaavoituksen tarve 

Asemakaavoitukselle on muodostunut tarve, kun työryhmän esittämää Pixnen urheilualueen visiota 
halutaan lähteä toteuttamaan.  

4.4 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus päätti käynnistää kaavoituksen 15.3.2021. 

4.5 Osalliset 

Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja il-
maista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti (MRL 62 §:n mukaisesti).  
 
Kaavoituksessa osallisiksi on määritelty ainakin seuraavat (MRA 28 §:n mukaisesti) 
 
• Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Maalahden kunnan eri hallinto- ja luottamustoimet 
o Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus) 
o Pohjanmaan liitto 
o Pohjanmaan museo 
o Pohjanmaan pelastuslaitos 

 
• Alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa kaavoituksessa kä-

sitellään, mm.: 
o Sähkö- ja teleoperaattorit 
 

• Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa: 
o Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat. 
o Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai sidosryhmiin kaavalla saattaa olla vaikutuksia. 

4.6 Vireilletulo 

Kaava tuli vireille 8.3.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisen yh-
teydessä. 
  

1. Aloitusvaihe
1-2/2022

2. Valmisteluvaihe 
(luonnosvaihe)

3-6/2022

3. Ehdotusvaihe
8-11/2022

4. Kaavan 
hyväksyminen
11-12/2022
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4.7 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Tätä kohtaa täydennetään päivämäärillä kaavaprosessin aikana sitä mukaa kuin kyseinen vaihe on 
käsitelty. 

 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) oli nähtävillä 8-22.3.2022. OAS:sta saatiin 4 lau-
suntoa ja 4 mielipidettä. 
 
Lausunnot: 
• ELY-keskus esitti, että OAS:ssa olisi osallisia varten hyvä olla kuvaus, mitä selvityksiä 

tullaan laatimaan. 
Vastine: Prosessin aikana ilmi tuleva selvitystarve on esitetty kaava-asiakirjoissa, OAS:aa 
voidaan päivittää kaavoituksen edetessä. 
 

• Pohjanmaan liitto ilmoitti, että he eivät anna lausuntoa, kaavaa laaditaan osayleiskaavan 
mukaisesti. 
Vastine: Huomioitu. 
 

• Pohjanmaan museo katsoi, että alueen vanhimmat rakennukset 1960-luvun tienoilta tu-
lee inventoida, että vaikutuksia kulttuuriympäristöön voidaan arvioida. 
Vastine: Rakennuskannan arvot selvitetään kaavaprosessin aikana. 
 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 
Tulvariski alueella tulee ottaa huomioon. 
Vastine: Huomioitu, alimman rakentamiskorkeuden määräys osoitetaan kaavassa. 

 
Mielipiteet: 
• Mielipiteessä 1 esitetään mm., että visiossa esitetyn padelhallin rakentamista ei toivota 

lähelle asutusta. Toivotaan Pixnentien varren puuston säilyttämistä ja puiston sijoittamista 
penkkeineen ja polkuineen. Muistuttaa alueen liikenneturvallisuusriskeistä. 
Vastine: Mielipide huomioidaan kaavaluonnoksen laatimisessa, tarpeelliset suoja-alueet  
arvioidaan. Polkuja ja reittejä tulisi voida osoittaa. Liikenneturvallisuus huomioidaan kaavan 
laadinnassa. 
 

• Mielipiteessä 2 esitetään mm., että kaavoituksen on tärkeää olla realistista ja huomioida 
tulevat tarpeet. Liikenneturvallisuus ja pysäköintipaikkojen määrä ja sijoitus ovat tärkeitä 
huomioitavia näkökohtia. 
Vastine: Mielipide huomioidaan kaavaluonnoksen laatimisessa, maankäytössä otetaan huo-
mioon tavoitteet alueelle laaditun vision pohjalta sekä osallisten näkemykset. Polkuja ja 
reittejä tulisi voida osoittaa. Liikenneturvallisuus huomioidaan kaavan laadinnassa. 
 

• Mielipiteessä 3 esitetään, että suunniteltu jalankulku-/pyörätie, joka on esitetty visiossa 
urheilualueen läpi kiinteistön 19:106 poikki tulee poistaa. 
Vastine: Huomioitu, polun/ulkoilureitin tarpeellisuutta arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. 
 

• Mielipiteessä 4 esitetään, että urheilualueen liikenne tulee johtaa pois Pixnentieltä. Muis-
tuttaa alueen liikenneturvallisuusriskeistä. 
Vastine: Huomioitu. Liikenneturvallisuus huomioidaan kaavan laadinnassa. Tavoitteena on 
vähentää liikennettä Pixnentiellä ja ohjata liikenne sen sijaan uuden liittymän kautta Maa-
lahdentieltä alueelle. 
 

 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.7–26.8.2022. Luonnoksesta saatiin 8 lausuntoa ja 2 mielipidettä. 
 
Vastineet saatuun palautteeseen, katso liite 5. 
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4.7.1 Viranomaisyhteistyö 

Asianomaisia viranomaisia kuullaan lausuntomenettelyllä. Tarvittaessa järjestetään erillisiä neuvot-
teluja viranomaisten kanssa kaavaprosessin aikana. 

4.8 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on laatia Pixnen urheilualueelle asemakaava, joka pohjautuu työryhmän laatimaan vi-
sioon. Vision tavoitteena on laatia Pixnen urheilualueelle kokonaiskaava 20–30 vuodeksi eteenpäin. 
Alueella liikennöinnin tulee olla turvallisempaa. Alueelle tulee sallia uusien urheiluhallien ja -kenttien 
rakentaminen. Katso myös liite 4. 

 
Kuva 14. Ote ”Pixnevisiosta”, jonka pohjalta on muodostettu tavoitteet kaavoitukselle. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava perustuu alueen nykyiseen rakenteeseen, jota hyödynnetään ja parannetaan. Liiken-
teellisesti alue tulee selkeämmäksi ja turvallisemmaksi, koska alueen sisäinen ja ulkoinen liikenne 
ohjataan selkeästi osoitettujen katujen ja yhteyksien kautta. Suunniteltu toiminta sovitetaan lä-
hiympäristöön alueen ominaisuuksien pohjalta. 

5.2 Kaavaluonnos 

Kaavaluonnos pohjautuu visioon, joka on laadittu alueelle vuonna 2021. Vision tavoitteina oli jär-
jestellä alueen toimintoja järkevällä tavalla alueen kehittämismahdollisuudet ja liikenneturvallisuus 
huomioiden. Alla on kuvattu luonnoksen keskeinen sisältö. 
 

 
Kuva 15. Ote kaavaluonnoksesta 8.6.2022. 

 
Liikenneratkaisut 
 
Osoitetut yhteydet on mitoitettu liikenteen kannalta riittäviksi siten, että mm. jalankulku- ja pyö-
rätiet voidaan sijoittaa vision ja liikenneselvityksen pohjalta. Ratkaisujen mitoitus perustuu liiken-
neselvityksen liikenne-ennusteisiin, jotka on tehty asemakaavan rakennusoikeuden pohjalta. 

Uusi pääliittymä alueelle Maalahdentieltä tulee kanavoida, tilantarve sitä varten on huomioitu LT-
alueen laajuudessa. 

Kaava-alueen pientalotonteille uuden pääliittymän varressa osoitetaan uudet ajoyhteydet, koska 
Maalahdentien liittymiä ei enää voida osoittaa liikenneturvallisuussyistä. Liittymäkiellot on osoitettu 
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tarpeellisiin kohtiin. Liikenneselvityksen mukaan sallitut liittymäkohdat on osoitettu nuolilla LT-alu-
eelta.  

LP-merkinnällä on osoitettu uusi pysäköintialue, jota varten tulee myöhemmin laatia erillinen pysä-
köintisuunnitelma. Varapysäköintialueita ei ole voitu osoittaa kokonaan vision pohjalta Pixnentien 
varteen, koska ne johtaisivat liikennemäärien kasvuun tapahtumien aikana niin, että myös Pixnen-
tien–Maalahdentien risteykseen tulisi sijoittaa kanavointi. Tämä ei ole toivottavaa, koska tavoit-
teena on voida vähentää liikennettä Pixnentiellä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  

Pixnentien liittymän kanavointi edellyttäisi myös läheisen Töckmövägenin liittymän siirtoa idem-
pään, joka ei ole toivottavaa, koska sillä olisi suuria vaikutuksia läheisiin kiinteistöihin kaava-alueen 
ulkopuolella.  

 
Luonto, hulevesienkäsittely, tulvat 
 
Liito-oravan kulkureitit on voitu sovittaa kaavaluonnokseen, niitä tukemaan on osoitettu tarpeellisia 
alueita (s-1, VL/s, EV). Hulevesienkäsittelytarkoitusta varten on osoitettu ohjeellinen alue (w-1) 
Maalahteen laskevan ojan varteen. Alin rakentamiskorkeus on osoitettu yleismääräyksenä. 
 
Urheilutoiminnot 
 
Alueen urheilutoiminnot on osoitettu YU- ja VU-alueille. Alueen sisäisiä jalankulku-/kuntopolkuja 
voidaan sijoittaa tarpeen mukaan. Uusille urheilurakennuksille ja -rakennelmille on voitu osoittaa 
rakennusoikeutta tavoitteiden mukaisesti.  
 
Asutus 
 
Alueen kehittämisen seurauksena on ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin, että voidaan vähentää 
toiminnan häiritsevää vaikutusta läheiseen asutukseen. 

Asutusta vasten on osoitettu suojaviheralueita, joille ei saa tehdä avohakkuita. Lisäksi niille on 
mahdollisuus sijoittaa esim. maavalleja, muuri tai muuntyyppistä näkösuojaa vaikutuksia lieventä-
mään. EV-alueiden avulla varmistetaan myös, että urheilualueen toiminnot sijoitetaan riittävälle 
etäisyydelle.  

5.3 Kaavaehdotus 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen aineistoa on tarkistettu. Tarkistuksia on tehty saatujen 
mielipiteiden ja lausuntojen sekä niistä käytyjen keskustelujen pohjalta. Tarkemmat tiedot saadusta 
palautteesta sekä niiden huomioimisesta, ks. liite 5. 
 
Pääasialliset tarkistukset, joita on tehty: 
 

- Liito-oravan kulkureittien merkinnän ja määräyksen tarkistus alueella. Merkintä on yhdis-
tetty aiemmista EV-, s-1- sekä VL/s-merkinnöistä merkinnäksi VL/s. Kaavamääräystä on 
myös päivitetty siten, että alueen arvot ja lajin liikkumismahdollisuudet turvataan. Puusto 
alueilla säilytetään, siten muutoksella EV-alueesta VL/s-alueeksi ei ole käytännössä merki-
tystä lähialueen asutukseen, suojavyöhyke säilytetään. 

- Liikenneselvitystä on täydennetty erikoiskuljetustiedoilla ja ne on otettu huomioon kana-
voinnin mitoituksessa. Myös onnettomuustilastoja on lisätty. Kaavakarttaan ei edellytetty 
muutoksia. 

- Korttelia 156 on tarkistettu VL/s-alueen tarkistuksen myötä. Aluetta on muotoiltu uudelleen 
ulottumaan kauemmas Pixnentien varressa.  

- Korttelissa 156 on yksi rakennus osoitettu suojelumerkinnällä (sr) laaditun rakennusinven-
toinnin perusteella. 

- Alimman rakentamiskorkeuden likimääräinen rajaus on osoitettu tulville, joita voi esiintyä 
kerran 100 vuodessa. 

- Kaavaehdotusta on täydennetty yleismääräyksellä, jonka mukaan alueelle saa rakentaa yh-
dyskuntateknistä huoltoa varten tarpeellisia rakenteita/laitoksia/johtoja. 
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Kuva 16. Ote kaavaehdotuksesta 22.12.2022. 

5.3.1 Mitoitus 

Kaavalla muodostuvat seuraavat tontit ja alueet.  
 

Käyttötarkoitus Pinta-ala, ha Pinta-alan osuus % Kerrosala k-m² 
AO 0,54 1,93 849 

A yhteensä 0,54 2,54 1087 
    
YL 0,42  840 
YU 2,50  10 382 
Y yhteensä 2,92 13,19 11 473 
    
VL/s 2,44  60 
VU 10,61  8000 
V yhteensä 13,05 58,85 8060 
    
LT 1,71   

LP 0,89   
L yhteensä 2,60 11,75  
    
MT 2,03   
M yhteensä 2,03 9,18  
    
Kadut, tiet 1,02 4,58  
KAAVA-ALUE YHTEENSÄ 22,17 100 % 20 369 v-m² 
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5.4 Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät on esitetty alla sekä osoitettu kaavakartalla, muut määräykset ainoastaan kaava-
kartalla. 
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6. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 
Asemakaavalla kehitetään taajamakuvaa. Rakenteellisesti toiminnot tulevat edelleen löytymään 
maantieteellisesti samasta paikasta kuin aiemmin. Alue ja lähiympäristö ovat ennestään rakennet-
tua ympäristöä. Vaikutukset vähäisiä. 
 
Asuminen 
Asemakaava tulee toteutuessaan aiheuttamaan vaikutuksia urheilualueen lähiasutukseen. Suunni-
tellut toiminnot on sovitettu nykytilanteeseen, asutusta vasten on osoitettu tarvittavaa suojausta. 
 
Liikenteellisesti tilanne tulee merkittävästi paranemaan ympäröivän asutuksen osalta, ympäristöstä 
turvallisempi, kun erillinen jalankulku- ja pyöräväylä rakennetaan Pixnentien varteen. Pixnentie ei 
enää toimi pääajoyhteytenä alueelle, josta on myönteisiä vaikutuksia vähemmän liikenteen ja tie-
melun myötä. Puustoa säilytetään VL/s-alueilla, joka lieventää vaikutuksia. 
 
Palvelut 
Kaava mahdollistaa urheiluun liittyvien palvelujen ja niihin liittyvien alatoimintojen kehittämisen 
tarkoituksenmukaisesti helposti saavutettavissa olevalla alueella. Vaikutukset myönteisiä. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Urheilualueen uudet toiminnot mahdollistavat uusia työpaikkoja alueella, vaikutukset myönteisiä. 
 
Virkistys 
Uudet liikuntahallit, urheilukentät ja muut rakenteet tulevat vaikuttamaan myönteisesti virkistyk-
seen. Alue tulee houkuttelemaan useampia ikäryhmiä ja enemmän ihmisiä ylipäänsä. Jopa suurem-
pia tapahtumia voidaan järjestää liikenneturvallisella tavalla, kun liikennöintiä parannetaan.  
 
Liikenne 
Uusilla liikennejärjestelyillä liikennöinti alueella tulee kokonaisuutena olemaan turvallisempaa. Pix-
nentiellä liikenne vähenee, kun pääosa siitä ohjataan uuden pääliittymän kautta alueelle. Pääliitty-
mästä osoitetaan kaksi tonttiliittymää nykyisiin pientaloihin. 
 
LT-alueen kanavoinnin rakentaminen uuden pääliittymän yhteyteen johtaa siihen, että joitakin liit-
tymiä tulee sulkea, ks. kuva alla. Korvaavia liittymiä voidaan järjestää. Maalahdentie toimii myös 
erikoiskuljetusreittinä, joka on otettu huomioon kanavoinnin muotoilussa. Kaikkien liikenneverk-
koon suunniteltujen toimenpiteiden myötä kaavan liikenteelliset vaikutukset tulevat paranemaan 
merkittävästi, ks. myös liite 2.   
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Kuva 17. Ote liikenneselvityksestä. Kanavoinnin tilatarve Maalahdentien varressa on osoitettu sini-
sellä. Jalankulku- ja pyörätie oranssilla. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Kaava-alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka 
on laaditun rakennusinventoinnin perusteella katsottu suojelunarvoiseksi, on merkitty asemakaa-
vaehdotukseen sr-merkinnällä (suojeltava rakennus). Vaikutukset kulttuuriympäristöön vähäisiä ja 
myönteisiä. 

6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 
Maiseman erityispiirteet 
Maisemaan ei vaikuteta merkittävästi, koska urheilualue liikuntahalleineen on jo olemassa. Alueen 
rakennukset tulevat näkymään Maalahdentielle enemmän kuin aiemmin, mutta ne tulevat sulautu-
maan sopivalla tavalla ympäristöön. Puustoa säilytetään vaikutusten lieventämiseksi niillä paikoin, 
missä se on mahdollista. Peltoalue säilyy avoimena ja viljelykäytössä. 
 
Korkeusolosuhteet 
Uusia suunniteltuja toimintoja toteutettaessa tulee tarve tasata maata, mutta sillä ei kuitenkaan 
ole merkittäviä vaikutuksia alueen korkeusolosuhteisiin tai maisemakuvaan. Korkeusolosuhteisiin 
ei aiheudu merkittäviä muutoksia. Merkittäviä vaikutuksia ei muodostu. 
 
Luonnonolosuhteet, luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus 
Luonnonsuojelualueita ei ole alueen läheisyydessä. Luontoselvityksen suositukset on otettu huomi-
oon kaavan laadinnassa. Liito-oravan elinmahdollisuudet alueella otetaan huomioon, vaikutukset 
myönteisiä (ks. myös liite 3).  
 
Maaperä 
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään, toteuttaminen edellyttää ainoastaan pin-
nallisia toimenpiteitä tai massanvaihtoja. Alue on joiltakin osin ennestään täytemaata. Vaikutukset 
vähäisiä. 
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Valumat, hulevesienkäsittely, vesitalous 
Alueen poikki virtaava nykyinen oja on keskeinen valumien ja hulevesien käsittelytarkoituksiin, joka 
on osoitettu kaavassa merkinnällä w-1. Suuri osa alueesta on sora- ja ruohopintaista, joiden kautta 
muodostuvia vesimassoja voidaan luonnollisella tavalla imeyttää ja hoitaa. Tarvittaessa alueelle on 
mahdollista sijoittaa keräilyaltaita w-1-alueen yhteyteen. Merkittäviä vaikutuksia ei arvioida muo-
dostuvan.  

Kaava-alueella on kunnallinen viemäri ja vesijohdot, joita tullaan käyttämään ja laajentamaan. 
Yleismääräyksellä on otettu huomioon alin rakentamiskorkeus, joka varmistaa rakentamisen oike-
alle korkeudelle.  

Kaavaehdotusta on myös täydennetty ohjeellisella rajauksella, joka osoittaa tulva-alueen rajan, 
joka voi toteutua kerran 100 vuodessa. Rajaus on osoitettu kiinnittämään huomiota tarpeeseen 
pyytää tarkempi lausunto alimmasta rakentamiskorkeudesta ELY-keskukselta rakennussuunnitel-
mien yhteydessä. Tällä tavoin voidaan estää mahdollisia haitallisia vaikutuksia. 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Tavoitteena on, että asemakaava on valmis valtuuston käsittelyyn keväällä 2023. Asemakaavan 
vahvistumisen jälkeen kaavan toteuttamisesta vastaavat kunta, maanomistajat sekä urheiluseurat.  
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