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MAANKÄYTTÖ, Pixnen urheilualueen kaavoitus, kaavaehdotus 

Kunnanhallitus 30 15 03 2021
Tekninen lautakunta 20 16 02 2022
Tekninen lautakunta 72 16 06 2022
Tekninen lautakunta   3 16 01 2023

Kh 30 § Hallintojohtaja Markus Norrback:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Valtuutettu  Mikael  Appel  on  jättänyt  aloitteen  Pixnen  urheilualueen
kunnostamisesta.  Appel  ehdotti,  että  kunta  mitä  pikimmin  tekee  valmiiksi
kokonaissuunnitelman Pixnen urheilualueen kunnostamiseksi ja kehittämiseksi,
varaa  tulevassa  talousarviotyössä  suunnittelu-  ja  toteuttamismäärärahan  ja
hakee  paikallista  tai  valtion  tukea  suunnitteluun  ja  toteuttamiseen.
Kunnanvaltuusto on käsitellyt aloitteen loppuun 25.2.2021. 

Aloitteen  käsittelyn  yhteydessä  vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunta  asetti
työryhmän, joka sai tehtäväksi laatia vision Pixnen urheilualueelle. Työryhmä
on laatinut vision,  joka on käsitelty vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnassa ja
teknisessä  lautakunnassa  sekä  myös  vaikuttamistoimielimissä  eli
nuorisovaltuustossa, vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa.   

Sekä tekninen lautakunta että vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta hyväksyivät
vision  ja  siirsivät  sen  kunnanhallituksen  käsiteltäväksi.  Tekninen  lautakunta
ehdotti  kunnanhallitukselle,  että  alueen  kaavoitus  käynnistetään  työryhmän
vision pohjalta ja että rinnakkain kaavoituksen kanssa tehdään kustannusarvio
taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

Alueen asemakaava on vahvistettu  vuonna 1988. Tarkistettava alue sijaitsee
Pixnentien  itäpuolella,  ja  lisäksi  kaava-aluetta  tulisi  laajentaa  niin,  että  se
käsittää kaikki alueelle laaditussa visiossa esiintyvät alueet. Kaavoitettava alue
käsittäisi  seuraavat  kiinteistöt:  475-401-37-42,  475-401-30-8,  475-401-30-9,
475-401-30-5, 475-401-30-11, 475-401-88-0, 475-401-37-41, 475-401-41-16,
475-401-41-8,  475-401-41-13,  475-401-41-7,  475-401-41-6,  475-401-28-76,
475-401-37-19, 475-401-37-46, 475-401-83-1, 475-401-34-2 ja 475-401-102-
28 Pixnentien itäpuoliselta osalta.

Kun  muut  toimielimet  olivat  käsitelleet  vision,  saatiin  ehdotus  vision
täydentämisestä. Vaihtoehtoinen ehdotus on, että padelhallille osoitetaan paikka
ehdotetun  kaava-alueen  luoteiskulmasta.  Padelhalli  mainitaan  myös
vanhusneuvoston lausunnossa, jossa on useita täydennysehdotuksia. Tarkistettu
visio on liitteenä.  

Liitteet:
- visio Pixnen urheilualueelle
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- visio Pixnen urheilualueelle, sisältää padelhallin (täydennetään myöhemmin)
- otteet  vapaa-aika-  ja  kulttuurilautakunnan  ja  teknisen  lautakunnan
pöytäkirjoista
- ote nuorisovaltuuston pöytäkirjasta
- ote vammaisneuvoston pöytäkirjasta
- ote vanhusneuvoston pöytäkirjasta
- Pixnen urheilualueen voimassa oleva asemakaava.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  päättää hyväksyä  Pixnen urheilualueelle  laaditun vision sillä
täydennyksellä, että padelhallille osoitetaan paikka alueen luoteiskulmasta. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää Pixnen urheilualueen asemakaavan
tarkistamisen ja laajentamisen valmistelussa mainituilla kiinteistöillä siten, että
Pixnen  urheilualueelle  laadittu  visio  toimii  suunnittelun  tavoitteena.  Lisäksi
kunnanhallitus  päättää,  että  rinnakkain  kaavoituksen  kanssa  tehdään
kustannusarvio taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Tekn. ltk. 20 § Tekninen johtaja John Södergran:
Kaavoituskonsultti on laatinut vision pohjalta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Kaavan tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelma 
Pixnen urheilualueelle, aikajänne on 20–30 vuotta eteenpäin. Alueen 
liikenneturvallisuus paranee, ja uusien urheiluhallien ja -kenttien rakentaminen 
alueelle tulee mahdolliseksi.

Liite:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.2.2022.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäväksi 14 päivän ajaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
_________

Tekn. ltk. 72 § Tekninen johtaja John Södergran:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 8.–22.3.2022.
Viranomaisilta saatiin neljä lausuntoa/kommenttia ja yksityishenkilöiltä kolme 
ja yhdeltä yhdistykseltä yksi mielipide.
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Saadun palautteen ja Pixnen urheilualueen vision perusteella kaavoituskonsultti
(Ramboll Finland Oy) on laatinut kaavaluonnoksen. Vision tavoitteena oli 
järjestää alueen toiminnot järkevällä tavalla, joka huomioi alueen 
kehittämispotentiaalin ja liikenneturvallisuuden. Seuraavassa selvitetään 
kaavaluonnoksen sisältöä:

Liikenneratkaisut
Liikenteen kannalta osoitetut yhteydet on mitoitettu riittäviksi, jotta muun 
muassa kävely- ja pyörätiet voidaan rakentaa vision ja liikenneselvityksen 
mukaisesti. Ratkaisujen mitoitus perustuu liikenneselvityksen liikenne-
ennusteisiin, jotka perustuvat asemakaavan rakennusoikeuteen. 

Alueen  uusi  pääliittymä  Maalahdentieltä  kanavoidaan,  ja  sen  tilantarve  on
huomioitu LT-alueen koossa. Kaava-alueen pientalotonteille osoitetaan uudet
ajoyhteydet,  koska  Maalahdentielle  ei  voida  enää  osoittaa  liittymiä
liikenneturvallisuussyistä.  Ajokiellot  on  osoitettu  tarvittaviin  paikkoihin.
Liikenneselvityksen mukaiset sallitut liittymät on osoitettu nuolilla LT-alueella.
Uusi  pysäköintialue  on  osoitettu  LP-merkinnällä.  Alueelle  laaditaan
myöhemmin erillinen pysäköintisuunnitelma.
 
Luonto, hulevesijärjestelyt
Liito-oravan lentoreitit on voitu sovittaa kaavaluonnokseen, niiden tueksi on 
osoitettu tarpeelliset alueet (s-1, VL/s, EV). Hulevesijärjestelyille on osoitettu 
ohjeellinen alue Maalahdenjokeen johtavan ojan varrelle (w-1).
 
Liikuntapaikat
Alueen urheilutoiminnot on osoitettu YU- ja VU-alueille. Alueille voidaan 
rakentaa sisäisiä kävelyteitä tarvittaessa. Uusien urheilurakennusten ja
-rakennelmien rakennusoikeudet on voitu osoittaa tavoitteiden mukaisesti.
 
Asutus
Alueen kehittämisen vuoksi on ryhdytty tarpeellisiin toimiin, jotta toiminnan 
häiritsevää vaikutusta lähellä sijaitsevaan asutukseen pienennetään.
Asutuksen  suuntaan  on  osoitettu  suojaviheralueita,  joille  ei  saa  tehdä
avohakkuuta.  Näille  alueille  on  mahdollista  rakentaa  myös  esimerkiksi
maavalleja,  muureja  tai  muita  näkösuojia  mahdollisten  vaikutusten
lieventämiseksi.  EV-alueiden  avulla  varmistetaan  myös,  että  urheilualueen
rakennukset sijoitetaan riittävälle etäisyydelle asutuksesta.

Liitteet: 
- kaavaluonnos  
- kaavaselostus.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy valmisteluaineiston ja asettaa kaavaluonnoksen 
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös:
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Hyväksyttiin.
Hanna Strandberg ja Carola Bengs-Lattunen poistuivat kokouksesta.
_________

Tekn. ltk. § 3 Tekninen johtaja John Södergran:
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 26.7.–26.8.2022. Lausuntoja saatiin 
8 ja mielipiteitä 2. Kaava-aineistoa on tarkistettu saadun palautteen perusteella.
Tarkistukset eivät ole aiheuttaneet kaavaan huomattavia muutoksia. 
Kaavaehdotusta on täydennetty seuraavasti: 

- Liito-oravan kulkureittien merkinnän ja määräyksen tarkistus alueella. 
Merkintä on yhtenäistetty aiemmista EV-, s-1- ja VL/s-merkinnöistä 
merkinnäksi VL/s. 

- Liikenneselvitystä on täydennetty erikoiskuljetustiedoilla, ja ne on otettu 
huomioon kanavoinnin mitoituksessa.

- Korttelia 156 on tarkistettu VL/s-alueen tarkistuksen seurauksena. Aluetta 
on muotoiltu uudelleen. 

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

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

- Kaavaehdotusta on täydennetty yleismääräyksellä, jonka mukaan alueelle 
saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa varten tarpeellisia 
rakenteita/laitoksia/johtoja.

Kaikki mielipiteet ja vastineet käyvät ilmi vastineyhteenvedosta.

Liitteet:
- kaavaehdotus 23.12.2022
- kaavaselostus 23.12.2022
- liite 1 – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.2.2022
- liite 2 – liikenteellinen tarkastelu 10.11.2022
- liite 3 – luontoselvitys
- liite 4 – Pixne-visio
- liite 5 – vastineet 23.12.2022
- liite 6.1 – rakennusinventointi 22.11.2022
- liite 6.2 – kohdekortti.

Tekninen johtaja Södergranin ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja siirtää sen 
kunnanhallitukselle edelleen käsiteltäväksi.

Päätös:<0}
Hyväksyttiin.
_________

Kh 16 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten:
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Valmisteluvaihe on päättynyt, ja kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. 

Muutokset,  jotka kaavaehdotukseen on tehty luonnosvaiheen jälkeen, käyvät
ilmi edeltä teknisen lautakunnan valmistelusta. Lisäksi nimistötoimikunta on
ehdottanut  uusia  tiennimiä. Kaavaehdotusta  on  täydennetty  tiennimellä
Motionsvägen – Kuntotie,  joka  on  uusi  pääliittymä Pixnen alueelle. Toinen
ajoväylä on kuten aiemmin Pixnentieltä ja Urheilutieltä.

Ehdotusvaiheen  aikana,  valmisteluprosessin  päätyttyä  kunnan  tulee  asettaa
kaavaehdotus julkisesti nähtäville ennen kaavan hyväksymistä. Kaavaehdotus
asetetaan nähtäville asiakirjoineen.

Kunnan  jäsenillä  ja  osallisilla  on  oikeus  esittää  kaavaehdotuksesta
mielipiteensä  (muistutus)  kaavaehdotuksen  nähtävilläoloaikana. Kunnan
hallintoyksiköille  ja  muille  viranomaisille  varataan  tilaisuus  lausunnon
antamiseen. Tästä kuulutetaan paikallislehdissä ja kunnan verkkosivustolla. 

Liitteet:
- kaavaehdotus 22.12.2022
- kaavaselostus 23.12.2022
- liite 1 – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.2.2022
- liite 2 – liikenteellinen tarkastelu 10.11.2022
- liite 3 – luontoselvitys
- liite 4 – Pixne-visio
- liite 5 – vastineet 23.12.2022
- liite 6.1 – rakennusinventointi 22.11.2022
- liite 6.2 – kohdekortti.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1. omalta osaltaan hyväksyä kaavaehdotuksen liitteen mukaisesti
2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27. §:n mukaisesti
3.  pyytää viranomaisilta lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28. §:n
mukaisesti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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