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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Kaava-alueen sijainti

Kaava muodostuu kolmesta erillisestä alueesta: Halmeenpelto Kauppakadun itäpuolella, Virastotie
Marttilantien ja Linnalantien kainalossa sekä Patteritie Patterintien, Rinnetien ja Vallitien välisellä
alueella.

1.2

Kaavan nimi ja tarkoitus

1.21

Kaavan nimi

Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie.
1.22

Kaavan tarkoitus

Halmeenpelto
Halmeenpelto suunnitellaan pientaloalueeksi yleiskaavan tarkoittamalla tavalla. Kaavalla turvataan
pientalojen rakennuspaikkojen kysyntä siten, että se yhdessä muiden Taavetin asemakaavoitettujen
alueiden kanssa vastaa arviolta ainakin 25-30 vuoden kysyntää. Alue varaudutaan toteuttamaan vaiheittain, alkaen pohjois- ja länsiosasta. Etelä- ja kaakkoisosa toteutuminen alkaa todennäköisesti
aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.
Virastotie
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Virastotien alueelta on purettu kerrostalo ja rivitaloja. Alueen käyttöä tehostetaan keskeisen sijainnin ja palveluiden läheisyyden perusteella. Alueella varaudutaan toteuttamaan myös sosiaalitoimen
ja terveydenhoidon palveluita sekä asumiseen liittyviä hoivapalveluita. Alueelle suunnitellaan matkahuollon varaus ja liikenneratkaisu suunnitellaan matkahuollon linja-autoliikenne huomioon ottaen.
Patteritien alue
Patteritien alueen rivitalot ovat osin niin huonokuntoisia, että aikaa myöten ja osin jo lähivuosina
niiden purkaminen on ilmeisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin peruskorjaus. Alueelta on jo purettu yksi rivitalo. Alueen kaavallinen ratkaisu on epätyydyttävä, mikä yhdessä rakennusten huonokuntoisuuden kanssa puoltaa alueen kaavallisen ratkaisun suunnittelemista uudelleen. Keskeisiä
nykytilanne koskevia puutteita ovat:
 Rakennusten suuntaus on aurinkoisuuden suhteen epäedullinen.
 Rakennuspaikkojen sisäinen ajoneuvoliikenne ja hajanainen pysäköinti haittaa asumista.
 Rakennusten sijainti, suuntaus ja pysäköintijärjestelyt eivät edistä suojaisten pihatilojen muodostamista.
Alueella sijainneen päiväkodin toiminta on lopetettu rakennuksen homeongelmien vuoksi. Alue
suunnitellaan asumiseen.
Alueen suunnitellaan siten, alueen rakennuskanta voidaan uudistaa vaiheittain ja rakennuspaikka
kerrallaan sitä mukaa kun rakennuskannan uusimisen edellytykset luovat siihen mahdollisuuden.
Alue suunnitellaan edelleen pientaloalueeksi.
Alueen länsiosaan varaudutaan sijoittamaan asumisen yhteyteen hoivapalveluita. Vanhainkodin
läheisyys puoltaa ratkaisua.
1.23

Suunnittelija

KARTTAAKO OY
Pertti Hartikainen
dipl. ins., yks. 167
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p. 09-1481943, 0400-425390
email: phartikainen@kolumbus.fi
www.karttaako.fi
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

 Kunnanhallituksen päätti Halmeenpellon asemakaavan vireille tulosta 15.05.2017
 Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30§) … välisen ajan.
 Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) … välisen ajan.
2.2

Asemakaava

2.21

Halmeenpelto

2.211

Korttelialueet

Noin 28 % (21 ha) korttelialueista on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP) ja muu (n. 5,4 ha) osa
erillispientalojen (AO) alueeksi..
Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 19 , joiden keskikoko on 1112 m2. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistää tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös ohjeellisesta
jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintä mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut, rivitalot ja
näiden yhdistelmät. Rakentamistehokkuus on e=0,25. Enimmäiskerrosluku on kortteleissa 38 ja 108
osin kaksitasoratkaisun mahdollistava (Iu2/3) ja korttelissa 100 se on yksi (I).
Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 35. Rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 1527 m2,
pienin rakennuspaikka on 998 m2 ja suurin 2183 m2. Korttelissa 34 (rinnemaasto) enimmäiskerrosluku on alarinteen puolella kaksitasoratkaisun mahdollistava (1/2kI). Rakennusoikeus on 25 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,25). Muissa kortteleissa enimmäiskerrosluku on kaksitasoratkaisun
mahdollistava (Iu2/3) ja rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20).
Asuinrakennuksen kattokaltevuus kortteleissa 34, 38, 100-108 on 1:2 - 1,5. Määräys rajaa pois loivat harjakatot.
Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin
ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.
2.212

Liikenneratkaisu

Ajoneuvoliikenne alueelle johdetaan pääosin Marttilantieltä Tie1:n kautta, osin Kappakadulta Myyräntien kautta ja osalle korttelia 108 myös Välitien kautta. Liikenneratkaisu perustuu pääosin läpiajettaviin rengastieyhteyksiin. Vilkkaimmille tieosuuksille on varattu tilaa ajoradan viereen sijoitettavalle kevyen liikenteen väylälle (jalkakäytävä).
2.213

Virkistysalueet

Keskeiselle ja eri suunnista hyvin saavutettavalle paikalle on varattu leikkipuisto (VK). Se liittyy
yhtenäiseen viheralueväylään (VL).
Viheralueen sijoittuvat siten, että ne palvelevat myös alueen kuivatusverkoston osana.
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2.22

Virastotien alue

2.221

Korttelialueet

Kirjaston alue (K30/24) on osoitettu nykytilanteen mukaisesti julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-2). Alueelle saa sijoittaa myös liiketiloja enintään 40 % kerrosalasta. Rakennusoikeus (1800 k-m2), enimmäiskerrosluku (II) ja rakennusala ovat nykytilanteen mukaiset.
Rakennuspaikka 23 on suunniteltu monipuoliseen keskustapalveluiden käyttöön merkinnällä (AL1). Alue on varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Sijaintinsa perusteella alue soveltuu myös matkahuoltopalveluita varten tukemaan viereen suunniteltua henkilöliikenteen (linja-autoliikenne) terminaalialuetta
(LHA). Enimmäiskerrosluku on kolme (III) ja rakennusoikeus 1800 k-m2.
Torikadun varressa sijaitseva rakennuspaikka 18 varataan voimassa olevan kaavan mukaisesti
asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (AK-1). Rakennusoikeus on 1800 k-m2. Enimmäiskerrosluku on kolme (III). Rakennuspaikka ja rakennusoikeus supistuvat voimassa olevaan kaavaa nähden.
Virastotien varressa sijaitsevat rakennuspaikat 6, 9 ja 20 varataan asuinkerrostalojen sekä rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesi (AKR). Rakennuspaikoilla 6 ja 9 enimmäiskerrosluku on kaksi (II) ja rakennuspaikalla 20 se on kolme (III). Rakennuspaikoilla 6 ja 9 rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella e=40 (rakennusoikeus 40 % rakennuspaikan pinta-alasta) ja
rakennuspaikalla 20 rakennusoikeus on 2000 k-m2 (vastaa tehokkuutta e=0,55).
2.222

Liikenneratkaisu

Virastotie vastaa voimassa olevan kaavan mukaista katuvarausta, mutta sen sijaintia on osin muutettu. Katuvarauksen leveys mahdollistaa jalkakäytävän ajoradan viereen.
Henkilöliikenteen terminaalin liikenne on suunniteltu yksisuuntaiseksi siten, että sisäänajo on Marttilantieltä ja ulosajo Virastotien kautta Linnalantielle (havainnekuva kohdassa 6). Terminaalin
(LHA) alueelle mahtuu yhtä 2-3 linja-autoa.
2.223

Virkistysalueet

Alueelle on varattu leikkipuisto (VK) puistomaiseen ympäristöön ja eri suunnista hyvin saavutettavaan paikkaan.
2.23

Patteritien alue

2.231

Korttelialueet

Patteritien alue on osoitettu voimassa olevan tilanteen mukaisesti edelleen asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Alueen länsiosaan saa sijoittaa myös hoivapalveluita sekä sellaisia hoivapalveluita
tukevia palveluita, jotka eivät aiheuta häiriötä asumiselle (AP-1). Rakentamistehokkuus on e=0,25.
Kerrosluku on yksi (I).

6

Rakennusten ohjeellinen sijainti on suunniteltu olemassa olevasta rakennuskannasta poiketen siten,
että pihat aukeavat aurinkoisuuden suhteen edullisesti pääosin etelään tai länteen, rakennukset muodostavat pihapiirejä ja pysäköinti voidaan toteuttaa siten, ettei se häiritse pihatoimintoja.
Ohjeellinen rakennuspaikkajako on suunniteltu siten, että, alueen rakennuskanta voidaan uudistaa
vaiheittain ja rakennuspaikka kerrallaan sitä mukaa kun rakennuskannan uusimisen edellytykset
luovat siihen mahdollisuuden.
2.232

Liikenneratkaisu

Alue perustuu pääosin olemassa olevaan katuverkkoon. Vallikujan kevyen liikenteen väylän itäosa
on muutettu kaduksi (Riihikuja) siinä tarkoituksessa, että korttelialueesta voidaan muodostaa tarkoituksenmukaisia rakennuspaikkoja.
3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.11

Alueen yleiskuvaus

Alue on rakennettua taajama-aluetta niin kuin alla olevasta peruskartasta ilmenee. Keskeiset taajaman palvelut sijaitsevat suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä.
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3.12

Luonnonympäristö

3.121

Aiemmat selvitykset

Taavetin keskeisten alueiden asemakaavoitusta varten tehtiin kesällä 2012 luonnonoloja koskeva
selvitys alueet (Taavetin keskeinen alue, Rakentamattomien alueiden luonto- ja maisemaselvitys,
Karttaako Oy, Mikko Siitonen). Selvitys kohdistettiin niihin rakentamattomiin alueisiin, joihin Keskeisten alueiden asemakaavalla suunniteltiin rakentamista.
3.122

Halmeenpelto

Halmeenpelto on lähes kokonaan peltoa tai niittyä. Alueen keskellä on metsäsaareke ja alueen läpi
kulkee valtaoja, joka on tarpeen perata. Ne jäävät kaavassa viheralueelle (VL).

Metsäsaareke on osin kosteikkoa ja sen reunassa kulkee valtaoja, joka on tarpeen perata.
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Halmeenpelto rajautuu pohjoisessa pientaloalueeseen, josta johtavan ojan varsi on kosteikkoaluetta
(kuvassa ojan oikean puoli, kaavassa VL)

Peltoaukean takana rautatien vieressä sijaitseva voimalaiton on maisemahaitta

3.123

Virastotien alue

Alueelta on purettu kerrostalo ja rivitaloja. Yksittäisillä puilla on maisemallista merkitystä.
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3.124

Patteritien alue

Patteritien alue on mäntyvaltaista kangasmaastoa. Patteritietä reunustaa vaalimisen arvoinen näyttävä männikkö.

3.13

Pohjavesi
Halmeenpellon kaakoiskulmaa lukuun ottamatta alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.

3.14

Rakennettu ympäristö

3.141

Väestö, työpaikat ja palvelut

Kunnan väkiluku oli v. 2017 4747 asukasta. V. 2010 väkiluku oli 5211 asukasta. Taavetin asukasluku on noin 2400 asukasta. Ajanjaksona 2000-2014 väkiluku väheni 7 %.
Taavetin keskeiset kaupalliset palvelut ja hallintopalvelut sijaitsevat käsillä olevan alueen välittömässä läheisyydessä.
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3.142

Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö

Patteritien ja Virastotien alueiden rakentuminen on käynnistynyt 1960-luvulla:
Topografikartta 1945

Peruskartta 1970

Halmeenpelto
Halmeenpelto on rakentamaton (kohta 3.122).
Virastotie
Ainoa rakennus on kirjasto. Alueen eteläpuolella sijaitseva Joukola on suojeltu asemakaavalla
Kirjasto
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Patteritien alue
Kohdan 3.124 ilmakuva hahmottaa rakentamistilannetta
Alueen rakentuminen on käynnistynyt 1960-luvulla.

3.143

Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu pääosin seuraaviin aiempiin selvityksiin:
 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Taavetin linnoitus
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1178
12






Taavetin linnoituksen inventointi ja kartoitus 45-12.6.2009, Museovirasto, Ulriikka Köngäs
Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 1 (E-K liitto)
Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 2 (E-K Liitto)
Taavetti-Jurvalan osayleiskaavan selvitykset

Valtakunnallinen kulttuuriympäristö, Taavetin linnoitus
Taavetin linnoitus Patteritien
ja Virastotien alueiden vieressä sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön
(RKY 2010).

Alueen kuvaus (Lähde: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1178):
Taavetin venäläinen linnoitus on perustettu strategisesti tärkeään tienristeykseen Salpausselän eteläreunalle. Linnoitus on osa venäläisten suunnittelemaa Kaakkois-Suomen linnoitusketjua. Taavetti,
Lappeenranta ja Hamina ovat ainoat Suomen kaupungit, joita on rakennettu eurooppalaisten linnoituskaupunkimallien mukaisesti ja ympäröity bastioneilla. Lähes ympyrän muotoisen Taavetin bastionilinnoituksen muurit on rakennettu lohkokivistä. Sisälinnoitus on ollut ruutukaavoitettu ja varuskunnan rakennukset ovat olleet sen suojissa.
Linnoituksen historiallinen asema taajamakuvassa on häiriintynyt uuden, liian lähelle syntyneen
rakentamisen takia.
Muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet
Virastotien alueen eteläpuolella sijaitseva Joukola on maisemamassa merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on suojeltu voimassa olevalla asemakaavalla.

3.144

Muinaismuistot

Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja
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3.145

Tieverkko, liikenneympäristö

Kauppakatu ja Marttilantie sekä Linnalantie ovat olleet valtion ylläpitämiä yleisiä teitä. Teiden toiminnallisen luokka on muutettu kaduksi hiljattain tehdyillä asemakaavan muutoksilla.
Linnalantie on liikenneympäristöltään perinteinen taajamatie. Linnalantien liikennemäärä vuonna
2010 oli suurimmillaan S-marketin kohdalla noin 3 700 ajon./vrk. Linnalantien merkittävimpiä ongelmia ovat ajoneuvoliikenteen nopeudet, turvattomat tienylityskohdat sekä ydinkeskustan kauppakatujakson jäsentymättömyys ja joukkoliikennejärjestelyt.
Marttilantie toimii keskustan sisääntuloväylänä Haminan ja Miehikkälän suunnalta tultaessa. Marttilantiellä keskustan tuntumassa terveyskeskuksen kohdalla liikennemäärä on noin 1 400 ajon./vrk.
3.146

Tekninen huolto

Vedenjakelu ja viemäröinti
Taajaman vedenjakelu- ja viemäriverkko

14

Halmeenpellon aluetta sivuaa vesijohto ja viemäri, joka ei näy edellisestä kartasta

Kaukolämpö
Taajaman keskeiset alueet ovat kaukolämmön piirissä.
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Maakaasu- ja sähkölinjat
Halmeenpellon alueen läpi johtaa maakaasulinja ja 20 kV:n sähkölinjoja.

3.147

Ympäristön häiriötekijät

Valtatien melu
Valtatien ja rautatien yömelun yhteisvaikutus on esitetty seuraavassa kuvassa (Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, Tiehallinto 2008). Kriittiselle yli 45 dB:n melualueelle ei
ohjata uutta asutusta.

Haminantien melu
Seuraavan melua koskevan laskelman on kaavan laatija tehnyt ympäristöministeriön
melulaskentaohjelmalla MELU.COM (vuodelta 1991). Ohjekirjan mukaan ohjelma laskee
tieliikennemelua pohjoismasen laskentamallin mukaisesti. Laskelmassa käytetyt oletusarvot:
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 Liikenne Linnalantien liittymän eteläpuolella oli v.2010 2035 ajoneuvoa/vrk ja ennuste
vuodelle 2030 on laskelmassa 2660 ajoneuvoa (lisäys 30 %)
 Raskaan liikenteen osuus 33 %
 Nopeurajoitus Linnalantien liittymän eteläpuolella 80 km/t
v 2010
v 2030
Päiväliikenne ajoneuvoa
1530
2000
Yöaikainen liikenne ajouvoa
505
660
Päivämelu 55 dBA, eäisyys ajoradasta 52 m
59 m
Yömelu 45 dBa, etäisyys ajoradasta
120 m
130 m
Kriitinen 55 dBA päivämelu ulottuu 59 m:n etäisyydelle ja yömelu 45 dBA 130 m:n etäisyydelle
ajoradan keskilinjasta olettaen, että välillä ei ole melua vaimentavia esteitä. Lähimmät
Halmeenpellon korttelit sijaitsevat meluaueen ulkopuolella n. 300 m:n etäisyydellä ajoradasta.
3.15

Maanomistus

Kaava.alue on lähes kokonaan kunnan omistuksessa (vihreät alueet)

3.2

Suunnittelutilanne

3.21

Maakuntakaava
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Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 21.12.2011.

Maakuntakaavassa alue sisältyy seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeseen (sk). Merkinnällä osoitetaan seutukeskusten liikenne-, asuin-, työpaikka-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisen vyöhykkeet, jolle kohdistuu seudullisesti merkittäviä maankäytöllisiä tarpeita. Alueeseen kohdistuu
seutukeskuksen merkintä (C). Linnoituksen tienoo on osoitettu matkailun kehittämiskohteeksi, joka
on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Halmeenpellon
kaakkoiskulmaa lukuun ottamatta alue on tärkeää pohjavesialuetta (pv).
3.22

Yleiskaava

Taavetti-Jurvalan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 7.6.2004.
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Yleiskaavamerkintöjen selitys:
Halmeenpelto
A/res Ydyskuntarakenteen mahdollinen laajennusalue pääasiassa pientalovaltaista asutusta varten.
Alueelle varaudutaan pitkällä tähtäyksellä suunnittelemaan pääasiassa pientalovaltaista asutusta. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
V Virkistysalue.
Alueelle saa sijoittaa vain yleistä virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.
Virastotie
AK Kerrostalovaltainen asuntoalue
Alue varataan pääasiassa kerrostaloille. Alueelle saa rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista
ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.
AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Alue varataan pääasiassa asumiseen sekä liike- ja toimistorakennuksille. Alueelle saa
rakentaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.
PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
Alue varataan pääasiassa julkisille palveluille. Alueelle voidaan sijoittaa myös yksityisiä palveluita. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen
Patteritien alue
AP Pientalovaltainen asuntoalue
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. Alueelle saa rakentaa
myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai
näihin verrattavia ympäristöhaittoja.
Aluevaraus sisältää myös alueen toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät ja –alueet,
virkistysalueet ja yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä muita alueen pääasiallisia
toimintoja palvelevia tiloja. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen.
3.23

Asemakaava

Punainen pistekatkoviiva sijaitsee 3 m kaava-alueen ulkopuolella.
Patteritien alue
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Virastotien alue

Halmeenpelto
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3.24

Rakennusjärjestys

Luumäen rakennusjärjestys on tullut voimaan 16.05.2013.
3.25

Pohjakartta

Alueen pohjakartta on hyväksytty 25.7.2017.
4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

Halmeenpellon alueella turvataan pientalojen rakennuspaikkojen kysyntä siten, että se yhdessä
muiden Taavetin asemakaavoitettujen alueiden kanssa vastaa arviolta ainakin 25-30 vuoden kysyntää.
Virastotien alueelta on purettu kerrostalo ja rivitaloja. Alueen käyttöä tehostetaan keskeisen sijainnin ja palveluiden läheisyyden perusteella. Alueella varaudutaan toteuttamaan myös sosiaalitoimen
ja terveydenhoidon palveluita sekä asumiseen liittyviä hoivapalveluita. Alueelle suunnitellaan matkahuollon varaus ja liikenneratkaisu suunnitellaan matkahuollon linja-autoliikenne huomioon ottaen.
Patteritien alueen rivitalot ovat osin niin huonokuntoisia, että aikaa myöten ja osin jo lähivuosina
niiden purkaminen on ilmeisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin peruskorjaus. Alueelta on jo purettu yksi rivitalo. Alueen kaavallinen ratkaisu on epätyydyttävä, mikä yhdessä rakennusten huonokuntoisuuden kanssa puoltaa alueen kaavallisen ratkaisun suunnittelemista uudelleen.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kunnanhallituksen päätti asemakaavan vireille tulosta 15.05.2017.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.31

Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
4.32

Vireilletulo

Kunnanhallitus päätti 15.05.2017 käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Vireille tulosta on kuulutettu…
4.33

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
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 Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30§) …
 Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) …
4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.41

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet

Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli
voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää
mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konkreettisesti
käsillä olevaa kaavaa.
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumisja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
 Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä.
 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.
4.42

Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet

Yleiskaavan asettamat tavoitteet
Yleiskaava osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet (kohta 3.22).
4.43

Tutkitut vaihtoehdot

Täydennetään kaavaprosessin aikana.
5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.11

Mitoitus

Halmeenpelto
Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 19 , joiden keskikoko on 1112 m2.
Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 35.
Laskennallinen asukasluku on n. 150 asukasta
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Virastotie
Asuntoalueiden (AL-1, AKR, AK-1) yhteenlaskettu rakennusoikeus on 7680 k-m2.
Laskennallinen asukasluku on n. 100-150 asukasta.
Patteritie
Alue on pääosin rakennettu, mutta sen rakentamista tiivistetään.
Uusia asukkaita sijoittuu n. 30 asukasta.
5.12

Palvelut

Asuntoalueet tukeutuvat Taavetin palveluihin, jotka sijaitsevat alueiden tuntumassa.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Patteritien ja Virastotien alueella kaavalla tiivistetään voimassa olevan kaavan mukaisia asuntoalueita. Halmeenpellon alueella rakentaminen sijoittuu pellolle ja muuttaa oleellisesti maisemaa. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan asutukseen.
5.3

Aluevaraukset

5.31

Korttelialueet

Halmeenpelto
Noin 28 % (21 ha) korttelialueista on osoitettu asuinpientalojen alueeksi (AP) ja muu (n. 5,4 ha) osa
erillispientalojen (AO) alueeksi..
Ohjeellisia AP-rakennuspaikkoja on 19 , joiden keskikoko on 1112 m2. Rakennuspaikkoja voidaan
tarvittaessa yhdistää tai rakennuspaikkajako voidaan tarpeen mukaan toteuttaa myös ohjeellisesta
jaosta poikkeavalla tavalla. AP- merkintä mahdollistaa erillispientalot, kytketyt ratkaisut, rivitalot ja
näiden yhdistelmät. Rakentamistehokkuus on e=0,25. Enimmäiskerrosluku on kortteleissa 38 ja 108
osin kaksitasoratkaisun mahdollistava (Iu2/3) ja korttelissa 100 se on yksi (I).
Ohjeellisia AO-rakennuspaikkoja on 35. Rakennuspaikkojen keskimääräinen koko on 1527 m2,
pienin rakennuspaikka on 998 m2 ja suurin 2183 m2. Korttelissa 34 (rinnemaasto) enimmäiskerrosluku on alarinteen puolella kaksitasoratkaisun mahdollistava (1/2kI). Rakennusoikeus on 25 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,25). Muissa kortteleissa enimmäiskerrosluku on kaksitasoratkaisun
mahdollistava (Iu2/3) ja rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20).
Asuinrakennuksen kattokaltevuus kortteleissa 34, 38, 100-108 on 1:2 - 1,5. Määräys rajaa pois loivat harjakatot.
Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin
ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.
Virastotien alue
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Kirjaston alue (K30/24) on osoitettu nykytilanteen mukaisesti julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL-2). Alueelle saa sijoittaa myös liiketiloja enintään 40 % kerrosalasta. Rakenusoikeus (1800 k-m2), enimmäiskerrosluku (II) ja rakennusala ovat nykytilanteen mukaiset.
Rakennuspaikka 23 on suunniteltu monipuoliseen keskustapalveluiden käyttöön merkinnällä (AL1). Alue on varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Sijaintinsa perusteella alue soveltuu myös matkahuoltopalveluita varten tukemaan viereen suunniteltua henkilöliikenteen (linja-autoliikenne) terminaalialuetta (LHA). Enimmäiskerrosluku on kolme (III) ja rakennusoikeus 1800 k-m2.
Torikadun varressa sijaitseva rakennuspaikka 18 varataan voimassa olevan kaavan mukaisesti
asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (AK-1). Rakennusoikeus on 1800 k-m2. Enimmäiskerrosluku on kolme (III). Rakennuspaikka ja rakennusoikeus ovat supistuneet voimassa olevaan kaavaa nähden.
Virastotien varressa sijaitsevat rakennuspaikat 6, 9 ja 20 varataan asuinkerrostalojen sekä rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesi (AKR). Rakennuspaikoilla 6 ja enimmäiskerrosluku on kaksi (II) ja rakennuspaikalla 20 se on kolme (III). Rakennuspaikoilla 6 ja 9 rakennusoikeus määräytyy tehokkuudella e=40 (rakennusoikeus 40 % rakennuspaikan pinta-alasta) ja
rakennuspaikalla 20 rakennusoikeus on 2000 k-m2 (vastaa tehokkuutta e=0,55).
Patteritien alue
Patteritien alue on osoitettu voimassa olevan tilanteen mukaisesti edelleen asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Alueen länsiosaan saa sijoittaa myös hoivapalveluita sekä sellaisia hoivapalveluita
tukevia palveluita, jotka eivät aiheuta häiriötä asumiselle (AP-1). Rakentamistehokkuus on e=0,25.
Kerrosluku on yksi (I).
Rakennusten ohjeellinen sijainti on suunniteltu olemassa olevasta rakennuskannasta poiketen siten,
että pihat aukeavat aurinkoisuuden suhteen edullisesti pääosin etelään tai länteen, rakennukset muodostavat pihapiirejä ja pysäköinti voidaan toteuttaa siten, ettei se häiritse pihatoimintoja.
Ohjeellinen rakennuspaikkajako on suunniteltu siten, että, alueen rakennuskanta voidaan uudistaa
vaiheittain ja rakennuspaikka kerrallaan sitä mukaa kun rakennuskannan uusimisen edellytykset
luovat siihen mahdollisuuden.
5.32

Virkistysalueet

Halmeenpelto
Keskeiselle ja eri suunnista hyvin saavutettavalle paikalle on varattu leikkipuisto (VK). Se liittyy
yhtenäiseen viheralueväylään (VL).
Virastotien alue
Alueelle on varattu leikkipuisto (VK) puistomaiseen ympäristöön ja eri suunnista hyvin saavutettavaan paikkaan.
5.33

Katualueet ja kevyen liikenteen yhteydet
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Halmeenpelto
Ajoneuvoliikenne alueelle johdetaan pääosin Marttilantieltä Tie1:n kautta, osin Kappakadulta Myyräntien kautta ja osalle korttelia 108 myös Välitien kautta. Liikenneratkaisu perustuu pääosin läpiajettaviin rengastieyhteyksiin. Vilkkaimmille tieosuuksille on varattu tilaa ajoradan viereen sijoitettavalle kevyen liikenteen väylälle (jalkakäytävä).
Virastotien alue
Virastotie vastaa voimassa olevan kaavan mukaista katuvarausta, mutta sen sijaintia on osin muutettu. Katuvarauksen leveys mahdollistaa jalkakäytävän ajoradan viereen.
Henkilöliikenteen terminaalin liikenne on suunniteltu yksisuuntaiseksi siten, että sisäänajo on Marttilantieltä ja ulosajo Virastotien kautta Linnalantielle (havainnekuva kohdasa 6). Terminaalin
(LHA) alueelle mahtuu yhtä aikaa 2-3 linja-autoa.
Patteritien alue
Alue perustuu pääosin olemassa olevaan katuverkkoon. Vallikujan kevyen liikenteen väylän itäosa
on muutettu kaduksi (Riihikuja) siinä tarkoituksessa, että korttelialueesta voidaan muodostaa tarkoituksenmukaisia rakennuspaikkoja.
5.4

Kaavan vaikutukset

5.41

Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan

5.411

Maakuntakaava

Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaava ei ole voimassa alueella, koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava.
5.412

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, joka on ohjeena asemakaavan laatimiselle. Asemakaavan tulee toteuttaa yleiskaavan tarkoitus. Yleiskaavan yleispiirteisyyden johdosta sillä ei pääsääntöisesti ole tarkoitus ratkaista aluerajauksia koskevia yksityiskohtia.
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan tarkoituksen kanssa.
Poikkeaminen ylesikaavasta:
AK-1 alue (K30/18) sijoittuu yleiskaavan PY-alueelle. Poikkeaminen on ratkaistu jo voimassa olevalla asemakaavalla, jonka käyttötarkoitus on tältä osin käsillä olevan asemakaavan mukainen.
5.42

Vaikutus rakennettuun ympäristöön
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5.421

Yhdyskuntarakenne

Patteritien ja Virastotien alueilla kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia voimassa olevan asemakaavan mukaiseen rakennettuun ympäristöön eikä sillä siten suunnitella muutoksia olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Halmeenpellon alue laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta yleiskaavan tarkoittamalla
tavalla. Laajennusalue liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
5.422

Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset

Asunnot ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Taavetin taajaman palveluihin, jotka sijaitsevat
alueella tai sen vieressä.
Kaavalla suunnitellut uudet kerrostalot (Virasotien alue) sijoittuvat palveluiden viereen. Kerrostalojen kysyntä painottuu vanhusväestöön, jolloin lyhyen, esteettömän ja turvallisen jalankulkuyhteyden merkitys palveluihin korostuu.
5.423

Liikenteelliset vaikutukset

Patteritien alueella kaavan tieverkkoratkaisu säilyy toiminnallisesti nykytilanteen mukaisena.
Virastotie vastaa voimassa olevan kaavan mukaista katuvarausta, mutta sen sijaintia on osin muutettu. Katuvarauksen leveys mahdollistaa jalkakäytävän ajoradan viereen.
Henkilöliikenteen terminaalin liikenne on suunniteltu yksisuuntaiseksi siten, että sisäänajo on Marttilantieltä ja ulosajo Virastotien kautta Linnalantielle. Ratkaisu muuttaa Virastotien toiminnallista
luonnetta nykytilanteeseen verrattuna.
Halmeenpellon alueelle ajoneuvoliikenne johdetaan pääosin Marttilantieltä Tie1:n kautta, osin Kappakadulta Myyräntien kautta ja osalle korttelia 108 myös Välitien kautta. Ratkaisu lisää Myyräntien
liikennettä, mutta siihen on varauduttu jo voimassa olevalla asemakaavalla. Liikenneratkaisu perustuu pääosin läpiajettaviin rengastieyhteyksiin. Vilkkaimmille tieosuuksille on varattu tilaa ajoradan
viereen sijoitettavalle kevyen liikenteen väylälle (jalkakäytävä).
5.424

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alueella ei ole erityisiä kulttuuriympäristön arvoja.
5.425

Maakaasulinja

Halmeenpellon kaavaratkaisu on suunniteltu siten, että olemassa olevaa maakaasulinjaa ei tarvitse
siirtää (kohdan 5.427 kuva).
5.426

Sähköverkko

Halmeenpellon alueen läpi johtaa itä-länsisuuntainen 20 kV:n sähkölinja ja sen pohjoinen haara
(kohta 3.146). Itä-länsisuuntainen linja sijoittuu VL-alueelle ja kadulle eikä sen siirtäminen ole välttämätöntä, mutta aikaa myöten sen kaapelointi on tarpeen maisemallisten seikkojen perusteella.
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Korttelin 38 läpi johtavan pohjoisen haaran siirtäminen/kaapelointi on tarpeen ennen korttelin toteutusta.
5.427

Vesihuolto

Patterien alue ja Virastotien alue ovat olemassa olevan vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä (kohta 3.146).
Halmeenpellon alueella olemassa olevat vesihuoltolinjat sivuavat kaava-aluetta.
Halmeenpellon vesihuollon periaateratkaisu ja maakaasulinjan sijainti

5.43

Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön

Halmeenpelto
Korttelialueet sijoittuvat peltoalueelle. Kaava muuttaa maisemakuvaa, mutta peltoalueeseen ei liity
erityisiä luontoarvoja. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan taajamarakenteeseen.
Patteritien alue
Patteritien alue on jo pääosin rakennettu. Kaavalla ei ole erityistä merkitystä luonnonolojen kannalta. Patteritietä reunustava näyttävä männikkö on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi,
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Virastotien alue
Ilmakuvalla esitetty havainnekuva osoittaa kaavaratkaisun suhteen alueella olevaan puustoon

Virastotien kääntöpaikan tienoon puurivi häviää kaavan toteutuessa

5.44

Taloudelliset vaikutukset
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Patteritien ja Virastotien alueiden täydennysrakentaminen on edullista, sillä alueet tukeutuvat olemassa olevaan katuverkkoon, vesihuoltoon ja kaukolämpöverkkoon.
Halmeenpellon alue liittyy edullisesti olemassa olevaan tieverkkoon ja vesihuoltoverkkoon, mutta
vesihuollon vaiheittain toteuttamisen kannalta alue on kaavataloudellisesti ongelmallinen. Tämä
johtuu siitä, että pääosa alueesta viemäröityy viettoviemärillä alueen kaakkoisosan kautta, jonka
toteuttamiseen ei ole tarvetta ainakaan yli 20 vuoden aikana.
5.45

Ympäristöhäiriöt

5.451

Valtatien ja Haminantien melu

Valtatien melu on selvitetty kohdassa 3.147. Kriittiselle yli 45 dB:n yömelualueelle ei ohjata uutta
asutusta.
Haminantien melualue on selvitetty kohdassa 3.147. Kriitinen 55 dBA päivämelu ulottuu 59 m:n
etäisyydelle ja yömelu 45 dBA 130 m:n etäisyydelle ajoradan keskilinjasta olettaen, että välillä ei
ole melua vaimentavia esteitä. Lähimmät Halmeenpellon korttelit sijaitsevat meluaueen
ulkopuolella n. 300 m:n etäisyydellä ajoradasta.
5.46

Pohjavesi

Lähes koko kaava-alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Pohjavesialue on
osoitettu kohdassa 3.13 ja kaavakartassa (pv).
Pohjavesialuetta koskevat seuraavat määräykset:
 Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § (pohjaveden
muuttamiskielto) sekä ympäristönsuojelulain 2 luvun 16 § (maaperän pilaamiskielto) sekä
17 § (pohjaveden pilaamiskielto).
 Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia ja rakenteita, jotka aiheuttavat pohjaveden likaantumista ja muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä.
6

KAAVAN HAVAINNOLLISTAMINEN
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Virastotien alueen havainnekuva

30

Halmeenpellon havainnekuva

KARTTAAKO OY
Pertti Hartikainen
dipl. ins.
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