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KIIKOISTEN KUNTA
HALMESMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaava koskee Kiikoisten kunnan Kiikoisten kylän kiinteistöjä 1:31, 1:44, 1:47,
1:51, 1:82, 1:83, 1:89, 1:135, 1:148, 1:149, 1:160, 1:180, 1:184, 1:202, 1:203 ja
1:212. 
Asemakaavalla muodostuu Kiikoisten kunnan korttelit 22-36 sekä niihin liittyviä katu-,
liikenne-, virkistys- ja erityisalueita.  

Asemakaavan selostus koskee 31.8.2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän eteläosassa Kiikostentien länsipuolella. Alue
rajautuu idässä Kiikostentiehen, lounaassa kantatiehen 44 ja pohjoisessa kiinteistö-
rajoihin niin, että mukaan kuuluvat laskettelurinne ja kunnantaloa vastapäätä oleva
pelto. 
Alueen pinta-ala on n. 22.3 ha.



KIIKOISTEN KUNTA, HALMESMÄEN ASEMAKAAVA
AIR-IX Ympäristö Oy, 21202yk

3

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

- Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2004 kaavoituskatsauksen yhteydessä
(29.11.2004).

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja käsi-
telty kunnanvaltuustossa 14.12.2004, jonka jälkeen se on ollut julkisesti nähtävillä.

- Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus on pidetty kunnantalolla 3.2.2005. 
- Asemakaavaluonnos (14.3.2005) nähtävillä  2.5-3.6.2005 (MRA 30§)
- Asemakaavaehdotus (31.8.2005) nähtävillä x.x.-x.x.2005 (MRA 27§)
- Kiikoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan x.x.2005 (MRL 52§)

2.2 Asemakaava

Asemakaavalla laajennetaan Kirkonkylän asuinaluetta Kiikostentien ja kantatien 44
väliselle alueelle. Kiikostentien laita säilyy nykyisellään lukuun ottamatta pohjoisosan
uutta asuin-/liikerakennusta ja eteläosaan tulevaa uutta pientaloa. Uudisrakentami-
sessa pyritään väljään asumiseen luonnonläheisessä ympäristössä. Asuinalueen läpi
kulkee kokoojakatu, jonka varrelle pareittain ryhmitetyt tontit sijoittuvat. Laskettelu-
rinteen yläpäästä jatkuu viheralue ja kevyen liikenteen yhteys kohti etelää.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kiikostentien varressa on asuinrakentamista (pääosin erillispientaloja, pohjoisosassa
myös rivitaloja) ja liikerakentamista (pankin kiinteistö). Suunnittelualueen länsiosa on
rakentamatonta maa- ja metsätalousmaata. Alueen länsipuolella kulkeva kantatie 44
aiheuttaa alueelle liikennemelua. 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 22 ha.

3.1.2 Luonnonympäristö

Suurin osa suunnittelualueen luonnonympäristöstä on talousmetsää. Kunnantaloa
vastapäätä oleva alava alue on kesannolla olevaa peltoa. Alueen maaston korkeus
vaihtelee alavan alueen 64.2 mpy ja laskettelurinteen korotuksen 81.6 mpy välillä.
Maasto on pienipiirteistä ja loivasti kumpuilevaa, ainoastaan laskettelurinteen pohjois-
ja itärinne on jyrkempää.

Alueen luontoselvitys on tehty v. 2002 osayleiskaavatyön yhteydessä (Terhi Rajala).
Luontoselvityksessä alueella on kartoitettu neljää eri kasvillisuustyyppiä. Suurin osa
alueesta on kuivahkoa puolukkatyypin mäntykangasta, talousmetsää, jolla ei ole
luontoarvoja. Alueen pohjoisosassa on tuoretta mustikkatyypin mänty- ja kuusikan-
gasta, jolla niinikään ei ole havaittu erityisiä luontoarvoja.

Liite 4 Ote luontoselvityksestä
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Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi moreenia. Alavalla peltoalueella pintakerrok-
set ovat eloperäistä turvetta ja muokkauskerroksen alla on erittäin pehmeää savea,
jonka vesipitoisuus on likimäärin 50%. (Painokairaukset v. 2004). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Alueen rakennukset sijoittuvat Kiikostentien varteen ja Huhtatielle. Kiikostentien ra-
kennukset sijoittuvat nauhamaisesti tien laitaan, rakennukset ovat eri ikäisiä viime
vuosisadan alusta 1980-luvulle. Erillispientalot ovat pääosin massaltaan pieniä, I 1/2-
kerroksisia ja lautaverhottuja. Osayleiskaavassa Kiikostentien varren vanhemmat pi-
hapiirit on osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Niissä rakennukset yhdessä
puustoisten pihapiirien kanssa muodostavat Kiikoisille tyypillistä raittimaista kyläku-
vaa. Kiikostentien varren uudemmat rakennukset, Osuuspankin liikekiinteistö ja rivi-
talot, ovat matalia ja tiiliverhottuja. Huhtatien päässä sijaitsevat 1980-90-luvulla ra-
kennetut paritalo ja erillispientalo.

Alueen nykyinen käytetty kerrosala on noin 5650 m2, josta liiketilaa on noin 180 m2,
julkista tilaa (vanhusten palvelutalo) noin 130 m2, asuinrakentamista 3 600 m2 ja ta-
lous- ja huoltorakentamista noin 1840 m2.

Kunnallistekniikka
Suunnittelualueen rakennetut alueet on liitetty Kirkonkylän kunnallistekniseen ver-
kostoon. Kunnan vedenottamo sijaitsee Sarvanniemessä Äetsän kunnan puolella
noin 10 km päässä Kirkonkylästä. Jätevedet johdetaan Kirkonkylän vedenpuhdista-
molle, josta liete kuljetetaan edelleen Vammalaan jatkokäsiteltäväksi.

Liikenne
Kiikostentie (pt 12960 Jaara-Tervahauta) on Kirkonkylän keskeinen kokoojaväylä
(nopeusrajoitus 40 km/h). Suunnittelualueella Kiikostentien laidassa on kevyen lii-
kenteen väylä. Huhtatien liittymää lukuun ottamatta liittymät Kiikostentielle ovat tontti-
liittymiä. 
Äetsäntien (kt 44) keskimääräinen vuorokausiliikenne v. 2003 oli 1350 ajoneuvoa,
josta raskaan liikenteen osuus on noin 10%. Kasvuennuste vuodelle 2010 on 1500
ajon/vrk ja vuodelle 2030 1600 ajon/vrk (Turun tiepiiri). Tien nopeusrajoitus on Kii-
kostentien liittymän kohdalla 60 km/h, muutoin suunnittelualueella 80 km/h.

  Rakennettavuus
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi rakentamiseen hyvin soveltuvaa moreenia.
Irtokivet voivat paikoin vaikeuttaa rakentamista. 
Alavalla kunnantaloa vastapäätä olevalla peltoalueella tehtiin lisäpohjatutkimus
v.2004. Tutkittu alue soveltuu huonosti rakennusten perustamiseen maaperän löy-
hyyden ja routivuuden vuoksi. Mahdolliset rakennukset suositellaan perustettavaksi
paalujen tai massanvaihdon varaan. Kadut voidaan perustaa osittaisen massanvaih-
don varaan ja kohteessa suositellaan esikuormitusta. 

Liite 5 Alueen lisäpohjatutkimus

3.1.4 Ympäristön häiriötekijät

Kantatie 44 aiheuttaa liikennemelua suunnittelualueelle. Putkimallin mukaisen melu-
tarkastelun perusteella 55 dBA:n raja nykyisillä nopeuksilla (80km/h) ja liikennemää-
rillä (1350 ajon/vrk) on noin 40 metrin etäisyydellä kantatiestä ja 45 dBA:n raja noin
120 metrin etäisyydellä. Ennustettu liikennemäärän kasvu 1600 ajoneuvoon vuoro-
kaudessa ei vaikuta olennaisesti alueen melutasoon. Sen sijaan nopeusrajoituksen
lasku 60 km/h suunnittelualueen kohdalla vaikuttaisi niin, että 55 dBA:n raja olisi noin
30 metrin etäisyydellä ja 45 dBA:n raja noin 85 metrin etäisyydellä. 
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Valtioneuvosto on säädöksessään N:o 993/1992 antanut ohjearvot, joiden mukaan
asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla sekä taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä on ohjeena, että meluarvo ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (22-7)
50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

3.1.5 Maanomistus

Kiinteistöt 1:212 (laajentamisalue) ja 1:135 (vanhusten palveluasunnot) ovat Kiikois-
ten kunnan omistuksessa, muutoin alue on yksityisessä omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Seutukaava

Kiikoisten kunta kuuluu Satakuntaliiton alueeseen, jonne se on siirtynyt vuoden 1997
alusta lukien. Alueella on voimassa Pirkanmaan 3. seutukaava, joka on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 6.6.1997.

Suunnittelualueen seutukaavamerkintä on taajamatoimintojen alue A. 

Satakunnan uusi maakuntakaava on valmisteluvaiheessa.

Liite 2 Ote seutukaavasta

Yleiskaava

Alueella on voimassa Kiikoisten taajama-alueen osayleiskaava, joka on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 29.6.2004. 

Osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), kyläalu-
eeksi (AT), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), suojaviheralueeksi (EV),
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kiikostentien varressa on kaksi pienta-
lovaltaista asuinaluetta, joilla ympäristö säilytetään (AP/s). Uudisrakentamisalue on
lisäksi osoitettu suunnittelutarvealueena.

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 

Muut suunnitelmat ja selvitykset

Alueen olosuhteita on tutkittu vuonna 2004 valmistuneen osayleiskaavatyön yhtey-
dessä. Osayleiskaavan perusselvitysaineistoa on käytetty myös asemakaavoitukses-
sa. 

Rakennusjärjestys

Kiikoisten kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.3.2005.

Rakennuskielto

Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. 
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Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään 1:2000 mittakaavaista vektoroitua karttaa (PMT-mittaus).
Maastotyöt alueella on tehty vuonna 2004 ja kartta hyväksyttäneen alkusyksystä
2005.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Kaava-alue kuuluu vuoden 2004 kaavoitushankkeisiin. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen  ja sitä koskevat päätökset

Aloituskokous suunnittelun käynnistämisestä pidettiin marraskuussa 2004. Hankkee-
seen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa
14.12.2004. Kiikoisten kunnan puolesta suunnittelua ovat ohjanneet kunnanraken-
nusmestari Rauno Hepokorpi ja kunnanjohtaja Tapio Rautava.  Suunnittelu tehdään
Air-Ix Ympäristö Oy:n Tampereen toimistossa.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
(14.12.2004) 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaava on mukana vuoden 2004 kaavoituskatsauksessa (29.11.2004), minkä
yhteydessä on ilmoitettu kaavan vireilletulosta. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (14.12.2004) on ollut julkisesti nähtävillä kun-
nantalolla. 
Valmisteluaineistoa ja alustavat maankäyttöluonnokset on esitelty yleisötilaisuudessa
3.2.2005. Paikalla oli 5 osallista. Alustavista luonnoksista kerättiin palautetta kysely-
lomakkein, joita palautettiin 7 kpl.
Kunnanhallituksen päätöksestä (30.3.2005) laadittiin toinen kaavaluonnosvaihtoehto,
joka pohjautuu Kiikostentieltä erkaneviin kujiin. Kokouksessaan 25.4.2004 kunnan-
hallitus valitsi ensimmäisen luonnosvaihtoehdon nähtäville asetettavaksi.
Asemakaavaluonnos on laadittu 14.3.2005 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.5-
3.6.2005.  Nähtävilläoloaikana jätettiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä.
Asemakaavaehdotus on laadittu 31.8.2005 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä x.x.-
x.x.2005. 
Kiikoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan x.x.2005.
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Satakuntaliitolle, Lounais-
Suomen ympäristökeskukselle, Satakunnan Museolle ja Turun tiepiirille. Luonnosvai-
heessa viranomaisilta pyydettiin lausunnot. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Kirkonkylän asuinaluetta ja tutkia mahdol-
lista rakennetun alueen täydennysrakentamista. Uudisrakentamisessa pyritään väl-
jään asumiseen luonnonläheisessä ympäristössä. 

Taajamakuvan kannalta tavoitteena on Kiikostentien raittimaisuuden säilyttäminen ja
kunnantaloa vastapäätä olevan avoimen alueen maisemallinen rajaaminen.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Asemakaavalla laajennetaan Kirkonkylän asuinaluetta Kiikostentien ja kantatien 44
väliselle alueelle. Kiikostentien laita säilyy nykyisellään lukuun ottamatta pohjoisosan
uutta asuin-/liikerakennusta ja eteläosaan tulevaa uutta pientaloa. Asuinalueen läpi
kulkee kokoojakatu, jonka varrelle pareittain ryhmitetyt tontit sijoittuvat. Tämä
edesauttaa tavoitteiden mukaista väljää asumista luonnonläheisessä ympäristössä.
Laskettelurinteen yläpäästä jatkuu viheralue ja kevyen liikenteen yhteys kohti etelää.

Asemakaavalla muodostetaan rivitalojen, erillis- ja kytkettyjen pientalojen, asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialueita. Korttelialueisiin liittyvät katu-, virkistys-, suojaviher- ja liikenne-
alueet. Aluevaraukset ovat seutukaavan ja osayleiskaavan tavoitteiden mukaisia. 

5.1.1 Mitoitus

Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 22.3 ha, josta asuinrakennusten kortteli-
alueita on 10.1 ha, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortte-
lialueita 0.9 ha, katuja 1.9 ha, yleisen tien aluetta 0.6 ha, virkistysalueita 4.4 ha ja
suojaviheralueita 4.4 ha. Kokonaisrakennusoikeus alueella on 14 740 k-m2. 

Alueelle on osoitettu uusina varauksina 28 erillispientalotonttia, kaksi kytkettyjen
pientalojen tonttia, kaksi rivitalotonttia ja yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue.  Mikäli alue toteutuu kokonaisuudessaan, sijoittunee alueelle noin 120
asukasta.

Liite 7 Tilastolomake

5.1.2 Palvelut

Suunnittelualueelle osoitetaan paikka liikerakennukselle, esimerkiksi päivittäistavara-
kauppaa Kirkonkylällä ei tällä hetkellä ole, vaan alueelta asioidaan Tervahaudassa ja
Jaarassa. Kunnan julkiset palvelut sijaitsevat pääosin Kirkonkylässä, Toukolan kou-
lulle matkaa alueelta on 1.5-2 km. Suunnittelualueella sijaitsee vanhusten palvelu-
asuntoja. Laskettelurinteen virkistyspalveluja voidaan jatkossa lisätä.
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5.2 Aluevaraukset

Aluetta koskevat yleiset määräykset:

1. Autopaikkamääräykset
- AO-korttelialueella on varattava autopaikkoja vähintään 2 ap/ asuinhuoneisto
- AR-korttelialueella vähintään 1 ap/ asuinhuoneisto
- AL-korttelialueella vähintään 1 ap/ 50 k-m2 liike- tai toimistotilaa sekä 1 ap/

asuinhuoneisto
- YSA-1 -korttelialueella 1 ap/ 100 k-m2 asuintilaa

2. Korttelin käsittely
- Rakentamatta jäävä korttelin osa, jota ei käytetä liikenteeseen, pysäköintiin tai

oleskelualueeksi, on säilytettävä luonnonmukaisessa tilassa tai istutettava.
- Rakennusten etäisyyden viereisen tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. 

5.2.1 Korttelialueet

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet AR sijaitsevat kort-
teleissa 22 ja 25 Kiikostentien, Huhtatien ja Halmesmäentien varressa. Kiikostentien
rivitalokortteli on nykyinen, muut uusia. Korttelien kerrosluku vaihtelee I -I u4/5. Kort-
telien yhteenlaskettu pinta-ala on 1.2 ha ja rakennusoikeus 2450 k-m2.  Korttelin 22
tontien 3 pohjoisrajalla on osoitettu ajoyhteys tontin 2 takaosaan.

Erillispientalojen korttelialueet AO sijaitsevat kortteleissa 22 ja 24-36. Huhtakujalla ja
Kiikostentien eteläpäässä on osoitettu neljä uutta erillispientalotonttia nykyisten ra-
kennusten yhteyteen. Uudisrakennusalueella on yhteensä 24 uutta erillispientalotont-
tia. Korttelien kerrosluku vaihtelee maaston mukaan 2/3 k I -I u4/5. Korttelien yh-
teenlaskettu pinta-ala on 5.9 ha ja rakennusoikeus 5840 k-m2.  Huhtakujalla raken-
nusoikeus on 250 k-m2 asuintilaa ja 60 k-m2 talousrakennuksia tonttia kohti. Laajen-
nusalueella rakennusoikeus on 300 k-m2 asuintilaa ja 50 k-m2 talousrakennuksia
tonttia kohti. Tonttien keskimääräinen pinta-ala on 2000 m2. Halmesmäentien ja Kii-
kostentien liittymässä tulee huomioida yleisen tien näkemäalue. Korttelin 27 tontilta 2
suora liittymä Kiikostentielle on kielletty. Korttelin 22 tonteilla 6-7 sekä korttelin 26
tonteilla 3-4 on osoitettu varaukset vesi- ja viemärilinjoja varten.

Erillispientalot on sijoitettu pareittain kokoojakadun varrelle. Jotta luonnonläheinen ja
puustoinen yleiskuva alueella säilyisi, tulee myös tonttialueilla säilyttää luonnonmu-
kaisia tai istutettavia alueita. Rakennusten ohjeelliset sijainnit on osoitettu kaavakar-
talla. Harjansuunnassa tulisi suosia kadunsuuntaa. Kortteleissa 27 ja 35 viemäröinti
voidaan joutua toteuttamaan kiinteistökohtaisella pumppauksella kadun varteen. 

Erillispientalojen korttelialueet AO-1 sijaitsevat kortteleissa 23-24. Alueet on tarkoi-
tettu erillispientaloja ja kytkettyjä pientaloja varten. Korttelialueista yksi on nykyinen
(Huhtakujan päässä) ja yksi uusi. Korttelien kerrosluku  vaihtelee maaston  mukaan I
k I -I u4/5. Korttelien yhteenlaskettu pinta-ala on 0.5 ha ja rakennusoikeus 1140 k-m2. 

Laskettelurinteen vieressä olevat rinnetalot (kortteli 23) ovat maisemallisesti merkittä-
vällä paikalla. Rakennusten harjansuunta tulee olla korkeuskäyrien suuntainen. Suo-
siteltavaa olisi, että rakennusmassat olisivat porrastettuja, koska pitkät rakennusmas-
sat eivät sovellu pienipiirteiseen kyläkuvaan. 
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Erillispientalojen korttelialueet, jolla ympäristö säilytetään AO/s sijaitsevat kortteleissa
22 ja 25-26 Kiikostentien varressa. Korttelien kerrosluku on I u1/2. Korttelien yhteen-
laskettu pinta-ala on 1.6 ha ja rakennusoikeus 1860 k-m2. Kerrosalasta 1200 m2  on
asuintiloja varten ja 660 m2 talousrakennuksia varten. 

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää ja uudisrakentaminen
sekä rakennuksissa ja rakennelmissa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt tulee so-
peuttaa alueen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Ennen kulttuurihistoriallista
ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on Satakunnan muse-
olle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Asuinrakennusten harjansuunta tulee olla Kiikostentien suuntainen. Huhtatien ja
Halmesmäentien liittymissä Kiikostentielle tulee huomioida yleisen tien näkemäalu-
eet. Alueilla kulkevat nykyiset vesi- ja viemärivaraukset on osoitettu kaavassa.

Vanhojen pihapiirien ja rakennusten tyyli edustaa perinteistä paikallista rakentamista-
paa ja korostaa Kiikostentien raittimaista luonnetta. Uudisrakennukset tulisi pääasi-
assa sijoittaa tontin takaosiin, jolloin Kiikostentien varressa olevat vanhat asuinraken-
nukset korostuvat.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet AL sijaitsevat suunnittelualueen
pohjoisosassa Kiikostentien varressa korttelissa  22.   Uuden  tontin  1  kerrosluku on
I u4/5,  pinta-ala 0.5 ha ja rakennusoikeus 1000 k-m2. Päärakennuksen harjansuunta
tulee olla Halmesmäentien suuntainen. Tontilla on osoitettu vesi- ja viemärilinjojen
sekä sähkölinjan aluevaraukset sekä Kiikostentien liittymässä yleisen tien näkemä-
alue sekä liittymäkielto Kiikostentielle. Nykyisen liiketontin 2 kerrosluku on 1/2k I,
pinta-ala 0.4 ha ja rakennusoikeus 700 k-m2. Tontin pohjoisrajalla on muuntaja, jonka
suoja-alue on osoitettu kaavassa. Tontin etelärajalla on viereiselle rivitalotontille joh-
tava ajoyhteys.

Uusi liiketontti sijaitsee Kirkonkylässä maisemallisesti keskeisellä paikalla. Kiikosten-
tien ja Halmesmäentien puoleisissa julkisivuissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota
rakennuksen sopeutumiseen kyläkuvaan. 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YSA-1, johon
saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen sekä tavan-
omaiseen asumiseen rinnastettavia tiloja. YSA-1-alue sijaitsee korttelissa 25 Kiikos-
tentien ja Huhtatien kulmassa. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on I, pinta-ala 0.9 ha
ja rakennusoikeus 1700 k-m2. Alueelle on ohjeellisena osoitettu nykyiset asuinraken-
nukset ja palvelurakennus. Kiikostentien liittymässä on osoitettu yleisen tien näkemä-
alue.  

5.2.2 Muut alueet

Lähivirkistysalueeksi VL on merkitty alueen keskellä olevat puustoiset alueet sekä
pohjoisosassa Kiikostentien varressa oleva peltoalue. Lähivirkistysalueella on osoi-
tettu ohjeellisia jalankulkuyhteyksiä sekä keskeisellä alueella ohjeellinen leikkikentän
aluevaraus. Huhtatien päästä laskettelurinteelle on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu (nykyinen yhteys). 
VL-alueiden kokonaispinta-ala on 3.6 ha.

VL-alueilla tulee säilyttää puustoa yleisen viihtyvyyden ja luonnonmukaisuuden vuok-
si. Alueelle voidaan sijoittaa johtolinjoja, joita kaavassa ei ole erikseen osoitettu.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi VU on osoitettu pohjoisosassa sijaitseva las-
kettelurinne. Rinteen alaosassa on varattu tilaa pysäköintiä sekä huolto- ja kioskira
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kennusta varten. Yksikerroksisen rakennuksen kerrosala saa olla enintään 50 m2.
VU-alueen pinta-ala on 0.8 ha.
Laskettelurinne näkyy merkittävästi Kiikostentielle, koska lähialueen metsiä on ha-
kattu. Jatkossa alueen maisemointiin puuistutuksin tulee kiinnittää huomiota.

Katualueeksi on osoitettu nykyiset Huhtatie ja Huhtakuja sekä uudet Halmesmäentie,
Toikankuja ja Attenkuja. Halmesmäentien leveys (14 m) on mitoitettu 6 m leveälle
ajoradalle. Erillistä kevyen liikenteen väylää ei rakennettane. 
Attenkujan päästä Kiikostentielle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu, joka toimii myös aluevarauksena johtolinjoille. 
Katualueiden pinta-ala on yhteensä 1.9 ha.

Yleisen tien alueeksi LT on osoitettu Kiikostentie ulottuen itäpuolella olevan kaava-
alueen rajaan. LT-alueelta on osoitettu kolme katuliittymää ja 8 tonttiliittymää suun-
nittelualueelle. Tonttiliittymät ja Huhtatien katuliittymä ovat nykyisiä, Halmesmäentien
liittymät sekä pohjois- että eteläosassa uusia. Katuliittymissä on osoitettu yleisen tien
näkemäalueet. Halmesmäentien eteläpäässä ja Attenkujalle johtavan kevyen liiken-
teen väylän kohdalla on Kiikostentiellä varauduttu mahdolliseen keskisaarekkeiden
rakentamiseen. 
LT-alueen pinta-ala on 0.6 ha. 

Suojaviheralueeksi EV on osoitettu kantatien 44 laidassa olevat viheralueet, jotka
melualueella eivät sovellu varsinaiseen virkistyskäyttöön. Kantatien laitaan on osoi-
tettu 20m tien keskilinjasta ulottuva suoja-alue, jolle ei saa sijoittaa mainoksia tai ra-
kennelmia. Kiikostentien ja kantatien liittymässä on osoitettu yleisen tien näkemäalue. 

EV-alueen pinta-ala on 4.4 ha.

EV-alueen säilyttäminen puustoisena on merkittävää yleisen asumisviihtyvyyden
kannalta ja etenkin kantatien 44 suojavyöhykkeenä.

5.3 Kaavan vaikutukset

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vaikka alueelle sijoittuu merkittävästi uudisrakentamista, on sen vaikutus maisema-
kuvaan melko pieni. Pohjoisosan peltoalueelle rakennettava katu ja liikerakennus
vaikuttavat Kirkonkylän kyläkuvaan samoin kuin laskettelurinne ja sen viereiset
asuintalot. Näiden alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Valtaosa uudisrakentamisesta sijoittuu puustoiselle alueelle eikä näin ollen
näy kyläkuvassa. Kiikostentien varsi säilyy peruspiirteiltään nykyisen kaltaisena.

Uuden kokoojakadun varteen ja siitä erkaneville teille on osoitettu yhteensä 29 uutta
asuintonttia. Harvakseltaan pareittain sijoitetut tontit puustoisine välikaistoineen lisää-
vät uuden alueen viihtyvyyttä.  

Alueen liikenteellinen ratkaisu on selkeä; nykyiset alueet liittyvät Kiikostentiehen ku-
takuinkin nykyisellään ja uusi alue sijoittuu alueen läpi kulkevan kokoojakadun, Hal-
mesmäentien, varteen. Halmesmäentien liikenne on pääosin aluetta palvelevaa lii-
kennettä, eikä se muodostune ajoneuvoliikenteen läpikulkuväyläksi, koska yhteys Kii-
kostentietä pitkin on selkeästi lyhyempi ja laskettelurinteen viereinen mäki on paikoin
jyrkkä. Kevyen liikenteen yhteytenä Halmesmäentie sen sijaan muodostaa hyvän 'il-
talenkin'. 

Alue on liitettävissä Kiikostentien varressa olevaan kunnallistekniseen verkostoon.
Eteläosan viemäröinti tapahtuu Attenkujan kautta Kiikostentien varrella olevaan vie-
märilinjaan. Pohjoisosan viemäröinti johdetaan Toikankujaa pitkin laskettelurinteen
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pohjoispuolitse nykyiseen viemärilinjaan. Rinnemaastosta johtuen kortteleissa 27 ja
35 tulee varautua kiinteistökohtaisen pumppauksen toteuttamiseen. 

Alueen asukasmäärän kasvuksi arvioidaan täysimääräisenä 120 henkilöä. Alueen ra-
kentuminen vilkastuttaa Kirkonkylän taajamaa ja voi osaltaan vaikuttaa myös kaupal-
listen palveluiden sijoittumiseen alueelle. 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Laajentumisalueen maisema muuttuu nykyisestä talousmetsästä väljästi rakennetuksi
asuinalueeksi. Alueella ei ole tiedossa merkittäviä luontokohteita. Kantatien 44 laidan
suojaviheralue tulee säilyttää puustoisena reunavyöhykkeenä. Laskettelurinteen ylä-
päästä etelään johtavalta viheralueelta (lähivirkistysalue) on yhteyksiä myös kantatien
laitaan. Suuret tontit antavat mahdollisuuden säilyttää osa tontista luonnonmukaise-
na, jolloin puustoa säilyy myös tonttialueilla. 

Katujen, johtolinjojen ja rakennusten salaojitusten rakentaminen kuivattaa rakennet-
tavan alueen maaperää. Hulevesille on jätetty valumisreittejä viher- ja katualueille. 

5.3.3 Muut vaikutukset

Asemakaava lisää Kiikoisten kunnan asuintonttivarantoa ja Kirkonkylän vetovoimai-
suutta asuinalueena. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät

Kantatien 44 liikennemelu aiheuttaa meluhäiriötä alueen länsiosiin, mistä syystä tien
laitaan on jätetty suojaviheralue. Suojaviheralue ei kuitenkaan kokonaan poista tieltä
kantautuvaa huminaa.  
Kohdassa 3.1.4 esitetyt melualueen etäisyydet perustuvat keskimääräiseen vuoro-
kausiliikenteeseen eli yöajan erillistä liikennemääräarviota ei ole ollut käytettävissä.
Koska liikennemäärät yleisesti ovat yöllä pienemmät, jäänee ulko-oleskelualueiden
melutaso myös nykyisillä nopeusrajoituksilla (80 km/h) alle ohjearvon. Normaalin ul-
koseinärakenteen ääneneristävyys on 27-30 dBa (ikkunat heikoin rakenne),  joten si-
sätilojen melutaso ei ylity missään tapauksessa.

Alueen pohjoisosan laaksossa maaperä on osittain rakentamiseen huonosti soveltu-
vaa. Korttelin 22 tontilla 1 sekä Halmesmäentien pohjoispäässä on varauduttava elo-
peräisen pintamaan poistamiseen ja massanvaihtoihin. Näillä alueilla perustamistapa
on erityisesti tarkastettava ennen rakentamista.

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartalla. Merkinnät ovat pääosin
asetuksen mukaisia (2000). 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.
Toteuttaminen on mahdollista myös vaiheittain pitkällä aikavälillä. Kunta valvoo ra-
kennuslupien kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle.

Tampereella 31.8.2005
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Anna-Maria Niilo-Rämä
arkkitehti, SAFA
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