
 
 

PAHKALAN ASEMAKAAVAMUUTOS 

TIIVISTELMÄ KAAVAN TAVOITTEISTA JA SISÄLLÖSTÄ 

 

 

YLEISTAVOITTEET 

Kaavamuutoksella on kaksi päätavoitetta:  

1)Lukuisten vuosien aikana myönnettyjen poikkeamislupien siirto kaavaan ja vastaavien, tulevien 

poikkeamishakemustarpeiden vähentäminen  

2)Yleinen kaavan ajan tasalle saaattaminen tarpeellisilta osin 

 

 

ASUINALUEET 
 

TONTIN KASVATUS 

Alkukadun päässä  on Jari Seppälän hakemuksen mukaisesti laajennettu hänen tonttiaan itään, 

jolloin kulkuyhteys puistoalueelle kapenee. Tonttia on katsottu mielekkääksi kasvattaa myös 

etelään. 

Vastaavasti on korttelin 5029 pienintä tonttia kasvatettu lähivirkistysalueen suuntaan. 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 

AO-Korttelin 5009 länsiosaan on alun perin elintarvike/grillimyymäläksi 1980-luvulla 

valmistunutta rakennusta molemmista päistä jatkamalla rakentunut rivitalo. Rakennusalan 

ylitykseen on myönnetty poikkeuslupa 2010. Yhtenäisyyden vuoksi osoitetaan kaavamuutoksella 

koko korttelin käyttötarkoitukseksi AP, asuinpientalojen korttelialue. 

Kaavan ajantasaistamiseksi on joidenkin korttelialueiden merkintöjä muutettu ministeriön nykyisen 

ohjeistuksen mukaisiksi  ja tarpeettomia indeksimerkintöjä poistettu. Vanhentunut AOR-merkintä 

kortteleissa 5039-40 on toteutuneen rakentamisen perusteella muutettu  >AR. 

Nykyisen kaavan  AP-alueilla, joilla rakentaminen on toteutunut omakotityyppisesti, muutetaan 

merkintä  >AO. 

 

RAKENNUSALAN YLITYKSET JA KERROSLUKU 

Paitsi em. korttelissa, on muuallakin likimain puolessa asuinkortteleita (5009, 5012, 5024-25, 5027, 

5029, 5032, 5037, 5039-5040, 5050) siellä rakennettu rakennusalan ulkopuolelle ja useimpiin 

tapauksiin on haettu poikkilupa. Kortteleissa, myös muissa kuin edellä mainituissa, on 

säännönmukaisesti väljennetty rakennusaloja – tasapuolisuuden vuoksi ja myös tulevien 

poikkeuslupahakemusten vähentämiseksi. 

Korttelin 5040 tontille 2 on rakennettu autokatos pysäköimispaikan (p) alueelle. Se muutetaan 

kaavassa auton säilytyspaikaksi (a) tässä ja viereisessä korttelissa. 

Joissakin AO-kortteleissa nostetaan myös sallittua kerroslukua. 

 

AJONEUVOLIITTYMÄT/ AJOYHTEYDET 

Korttelissa 5027 on yhdelle tontille aikanaan myönnetty ajoliittymä puiston kautta, mikä 

”laillistetaan” kaavamuutoksella merkitsemällä kaavaan ajoyhteys. 

Kortteleissa 5029, 5031-32 ja 5041-42 on vastaavasti rakennettu tonttiliittymiä Tuomikadulta ja 

Tuomenhaaralta kaavan liittymäkieltoalueen kautta. 

Liittymäkieltoaluetta on näiltä osin supistettu.  



LIIKE- JA TYÖTILAT 

Voimassa oleva kaava sallii Tuomenhaaran varressa joissakin AP-kortteleissa 40 % rakennetusta 

kerrosalasta käytettäväksi liike-, toimisto- tai työtiloihin. Sama määräys on voimassa myös 

pohjoisempana, korttelissa 5078 Vehomäentien varressa. Koska ko. alueet ovat toteutuneet 

normaalina omakotialueena, on kaavamääräys muutettu AO:ksi ilman em. lisämääräystä, 

poikkeuksena kortteli 5043, jossa on rivitalotontti. 

 

TEOLLISUUS- JA LIIKEALUEET 

Alueen luoteiskulmalla on nykyisessä kaavassa epäjatkuvuuskohta, jolta osin T-korttelirakennetta 

on yhtenäistetty. 

Paloaseman tontti on osoitettu ET-korttelialueeksi. 

Jatkotyöskentelyssä pohditaan, missä määrin T-2 ja T-3 -tonteille sallitaan liiketiloja – tällä hetkellä 

sallitaan 20 % tontin rakennetusta kerrosalasta toimintaan liittyviä myymälätiloja varten. 

Vastaavasti TY-1 -kortteliin 5004 ollaan pohtimassa liiketilan mahdollistamista tai sen osoittamista 

puhtaasti liiketontiksi sen sijainnin vuoksi. 

Tuomenhaaran varressa korttelin 5046 itäpuoliselle tontille on merkitty tontin ostajan edellyttämä 

ajoyhteys kokoojakadulta EV-alueen kautta. 

Vastapäinen T-kortteli 5103 on siirretty kauemmas asuintonteista, jolloin se yhdistyy kortteliin 

5067. Tämän korttelin kohdalla (siirtyy tai ei) joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyjä korttelin 

halki nyt kulkevassa sähkölinjassa ennen teollisuusrakentamista. 

 

Y- ja P-ALUEET 

Korttelille 5017/ YL-1, jossa nyt toimii päiväkoti, annetaan uusi käyttötarkoitusmerkintä PSA-1 

(sosiaalisten ja lähipalvelujen korttelialue), joka mahdollistaa esim. kehitysvammaisten 

toimintakeskuksen siirtymisen tontille korttelin 5074 vuokrakiinteistöstä. Merkintä on sikäli 

joustava, että se sallii tarvittaessa julkisen ohella tai sijasta myös yksityisen palvelutarjonnan. 

Merkinnän perusteella voidaan osa rakennusoikeudesta käyttää myös toimintaan liittyvään, 

tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa palveluasumiseen. 

Y-kortteli 5016 on katsottu tarpeettomaksi ja se on liitetty osaksi viereistä AP-1 –korttelialuetta 

nykyisten kerrostalojen tuntumaan.  

 

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 

Ohjeellisia kevytliikenneväyliä ja osittain myös jalankulkukatuja on tarkasteltu kriittisesti ja karsittu 

osuuksia, joille ei ole nähtävissä realistisia toteutumisedellytyksiä. 

Tuomenhaaran katualuetta on levennetty, jotta sen varrelle saadaan mahtumaan yhtenäinen, 

erillinen kevyen liikenteen väylä. 

 

KORTTELIEN NUMEROT JA RAJAT 

Lähinnä johtuen edellä luetelluista muutoksista vierekkäisiä kortteleita yhdistyy, jolloin joitakin 

korttelinumeroita jää pois. Siltä osin kuin kaava ei ole toteutunut, on nykyisen kaavan osittain 

poukkoilevaa korttelinumerointia pyritty saamaan hiukan johdonmukaisemmaksi, mikä 

mahdollistuu, kun kaava tehdään suurehkona kokonaisuutena. 
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