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LAPPI
TEILINNUMMEN ALUEEN ASEMAKAAVA
SELOSTUS
Asemakaavan selostus, joka koskee 21.2.2007 päivättyä ja 5.9.2007 tarkistettua
asemakaavakarttaa.
Asemakaava koskee Valtatien 12 eteläpuolella voimassa olevan Lapin kunnanvaltuuston
30.5.1989 hyväksymän osayleiskaavan osaa.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 439-454, katualuetta, lähivirkistysaluetta, yleistä
pysäköintialuetta, maatalousaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä erillispientalojen
korttelialuetta.
Asemakaavalla tuetaan kunnan tonttitarjontaa ja vastataan tonttitarpeisiin, jotka kohdistuvat
peltoalueiden sijasta ns. metsäalueille.

1. PERUSTIEDOT
1.1 Alueen nykytila
1.1.1

Sijainti
Asemakaava laaditaan Lapin kunnan keskustan kaakkoispuolelle aiemmin laaditun kirkon
seudun asemakaavan muutoksen jatkoksi. Suunnittelualue sijaitsee valtatien 12
(Raumantie/Eurantie) eteläpuolella, Hinnerjoentien itäpuolella sekä Talvialhontien pohjois- ja
eteläpuolella.

Kuva 1: Alueen sijainti
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Kaavoitustilanne
Asemakaavoitus
Teilinnummen alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueen luoteisrajalta alkaa
Kinolan alue, joka kuuluu kirkonseudun asemakaavamuutokseen, jonka Lapin
kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2001. Kinolan alueelle on tehty asemakaavamuutos, jonka
kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2006. Teilinnummen asemakaavan ja Kinolan
asemakaavan muutoksen rajapinnassa ovat VL- (lähivirkistysalue), VU- (urheilu- ja
virkistyspalvelujen alue), AO- (erillispientalojen korttelialue) ja LP –alueet (yleinen
pysäköintialue). Kinolan alueen sisältö em. mainittujen alueiden lisäksi on pääasiassa APaluetta (asuinpientalojen alue).

Kuva 2: Ote asemakaavasta.
Yleiskaavoitus
Valtatien eteläpuolella
on
voimassa
Lapin
kunnanvaltuuston
30.5.1989
hyväksymä
osayleiskaava.
Osayleiskaavassa Teilinnummen alue on
varattu urheilukentän ympäristöstä VU –
alueena (Urheilu ja virkistyspalvelujen
alue) sekä sen itäpuolelta MU –alueena
(Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on
ulkoilun
ohjaamistarvetta
tai
ympäristöarvoja). Sekä VU- että MU alueelle on osoitettu ulkoilupolkuja.

Kuva 3: Ote yleiskaavasta.
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Maakuntakaavoitus (ent. seutukaavoitus)
Lapin kunta kuuluu Satakunnan seutukaava-alueeseen. Satakunnan 5. seutukaava on
vahvistettu ympäristöministeriössä 11.1.1999.
Maakuntakaavan
laatiminen
käynnistettiin
vuonna
2003.
Laatimistyö, joka tehdään viidessä eri
vaiheessa,
on
arvioitu
tulevan
vahvistusvaiheeseen noin neljässä
vuodessa.
Seutukaavamerkinnät ovat
 Osittain
alue
kuuluu
taajamatoimintojen
alueeseen
A(49, Kirkonkylä eteläinen)
 Itäosa on kaavassa osoitettu maaja metsätalousalueeksi M(23).
 Länsiosa
kuuluu
pohjavesialueeseen
(pv
387,
Kirkonkylä). Alueen halki kulkee
päävesijohto.
Kuva 4: Ote seutukaavasta.

1.2 Maanomistus
Alue on sekä Lapin kunnan että yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueen tilat 5:119,
5:120, 5:139, 5:172 ja 5:176 ovat yksityisessä omistuksessa. Alueen kokonaispinta-alasta
(37,64 hehtaaria) on 35,16 hehtaaria kunnan omistuksessa ja 2,49 hehtaaria yksityisten
maanomistajien omistuksessa. Kaavatyön alkaessa alueella oli 3,45 hehtaarin suuruinen
yksityisen omistama alue, jonka kunta osti suunnittelutyön aikana.
1.3 Nykyinen rakennuskanta
Kaava-alue on pääosin rakentamatonta aluetta ja osin rakennettua aluetta. Yksityisessä
omistuksessa olevat tilat ovat rakennettuja. Alueella kulkevan Talvialhontien varrella on
yhteensä viisi yksikerroksista omakotitaloa. Rakennukset ovat peräisin 1960-luvulta tai sen
jälkeiseltä ajalta. Muuten alue on rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta.

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Luonnonympäristö
Luonto ja maisema
Lappi kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja tarkemmin Ala-Satakunnan
viljelyseutuun. Alueen maastonmuodot ovat vaihtelevat. Jokiuomia seuraavia peltolakeuksia
täplittävät metsäiset alueet.
Luonnonympäristö on enimmäkseen hoidettua metsää sekä osittain peltoa. Maantien varrella
kasvaa kookkaita mäntyjä. Hiukan etäämmällä on taimikkoa. Idempänä kasvaa mäntyä ja
kuusta, sekä jonkin verran lehtipuustoa. Aivan alueen itäreunasta puustoa on kaadettu.
Maisema on alueelle tyypillinen, jossa avoimet peltoalueet ja metsäiset kalliokumpareet
vaihtelevat. Maasto on melko tasaista maantien läheisyydessä. Kallioiden reunoilla maasto
on jyrkkäpiirteisempää. Korkeusvaihtelua on noin 15 metriä. Pohjoisosan kallioalueelta
avautuu pitkä näkymä Lapinjoen laaksomaisemaan.
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Maaperä
Suunnittelualueen länsiosassa maaperä on kapealti Lapin keskustasta Hinnerjoelle johtavan
yhdystien (2070) varressa hiekkaa. Tästä itään maaperä on suunnittelualueen puoliväliin
saakka hietaa. Suunnittelualueen puolivälistä itään maaperä on pääosin kallioista mäkeä.
Myös länsiosan hietaisen alueen keskellä on pieni ja matala kallioalue. Suunnittelualueen
itäosassa kallioisen alueen keskellä taas on pieni savikkoalue ja aivan itälaidalla on
kallioinen maaperä muuttuu moreeniksi.
Erityispiirteet
Alueen länsiosa maantien läheisyydessä kuuluu vedenhankinnan kannalta tärkeään
pohjavesialueeseen ja noin yksi kolmasosa pohjaveden muodostumisalueeseen.
Maankäyttösuunnitelmaan sisältyy luontoselvitys, jonka mukaan suunnittelualueella ei ole
metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. Suunnittelualueen luonto on karua,
pääosin mäntyvaltaista kangasta ja lajisto on tavanomaista. Luoteisosan ruohoinen kankaan
osa monipuolistaa suunnittelualueen luontoa. Tämä alue on hyvin pienialainen ja lajistoltaan
niukka sekä ojitettu. Sillä ei ole erityistä luonnonsuojelullista arvoa, mutta jos mahdollista, se
toivotaan luontoselvityksen mukaan voitavan ottaa huomioon alueen suunnittelussa.
Mahdolliset maaperän häiriötekijät
Talvialhontien varrella on ollut ampumarata. Toiminnan laajuutta, ajankohtaa ja mahdollisia
vaikutuksia maaperään ei ole tiedossa.

2.2 Maankäyttö
Asemakaavan laadinnan syynä on kunnan tonttitarjonnan täydentäminen nykyisiä tarpeita
vastaavaksi. Lapin kunnassa on tarjontaa peltotonteista, mutta Teilinnummen asemakaavalla
vastataan ns. metsätonttien kysyntään. Kallioinen ja kumpuileva maasto avoimine
peltoaukeineen luo hyvän lähtökohdan viihtyisän asuinalueen suunnittelulle.
Alueen luoteisrajalta alkavan Kinolan alueen käyttö painottuu asumiseen. Alueiden
rajapinnassa Kinolan alueen puolella oleva urheilukenttä (VU –merkintä), paikoitusalue (LP –
merkintä), lähivirkistysalue (VL –merkintä) ja erillispientalojen korttelialue (AO –merkintä)
luovat luontevan toiminnallisen linkin kahden asuinalueen välille.
Alue liittyy keskustaajamaan. Suunnittelualueen ulkopuolella Lappi-Hinnerjoki maantien
itäpuolella on urheilukenttä sekä tien varrelle sijoittunutta asutusta. Maantien länsipuoli on
teollisuusaluetta. Valtaosa taajaman asutuksesta ja palveluista on Raumantien/Eurantien
pohjoispuolella noin 1.5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Valtatien ali kulkee
kevyen liikenteen väylä.

2.3 Yhdyskuntatekniikka
Alue rajoittuu lännessä Lappi-Hinnerjoki maantiehen (mt 2070). Tie yhdistyy pohjoisempana
tasoliittymänä valtatiehen 12. Suunnittelualueen kohdalla liikennemäärät ovat noin 1100
ajoneuvoa vuorokaudessa (vuonna 2003). Liikennemäärien on ennustettu kasvavan jonkin
verran. Nykyinen maantie on huonokuntoinen ja mutkainen. Lappi-Hinnerjoki tieyhteyden
parantamisesta sekä mahdollisesta uudesta linjauksesta on laadittu vaihtoehtoisia
suunnitelmia (Seutuyhteys Lappi-Hinnerjoki, Esiselvitys tiesuunnitelman muutosta varten,
Ramboll, 2004).
Varsinaisen suunnittelualueen tiestön muodostaa itä-länsisuunnassa kulkeva Talvialhontie,
joka lännessä alueen rajalla liittyy Lappi-Hinnerjoki maantiehen. Idässä tie muuttuu vähitellen
metsätieksi.
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Alue liitetään lähialueiden kunnallistekniseen verkkoon. Alueen läpi kulkee runkovesijohto ja
alueen
lounaisosaan
rakennetaan
aiempien
suunnitelmien
mukaisesti
jätevedenpumppaamo.
Alueen eteläpuolella on vedenottamo. Runkovesijohto kulkee vedenottamolta taajamaan
alueen halki. Rakennettu vesi- ja viemäriverkosto ulottuu Kinolan alueella sijaitsevan
urheilukentän reunaan.
2.4 Vaihtoehdot
Luonnosvaiheessa pohdittiin yhteensä kahdeksaa (8) eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja käytiin
läpi Lapin kunnanvaltuuston kokouksessa. Tilaisuuden tarkoituksena oli suunnittelijan
evästäminen luonnosvaiheessa. Keskustelun pohjalta aloitettiin yhden vaihtoehdon
jatkosuunnittelu, josta kehkeytyi luonnoksena nähtävillä ollut vaihtoehto.

Kuva 5: Alustava luonnos.

Kuva 6: Vaihtoehto A.
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Kuva 8: Vaihtoehto C.

Kuva 9: Vaihtoehto D.
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Kuva 10: Vaihtoehto E.

Kuva 11: Vaihtoehto F.

Kuva 12: Vaihtoehto G. Uuden alueen lisäys suunnittelualueeseen.
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3. YHTEENVETO SELVITYKSISTÄ
Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys, jonka perusteella suunnittelualueella ei ole
metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulain mukaisia kohteita, mutta alueen luoteisosassa oleva
ruohoinen kankaan osa toivotaan suunnittelussa otettavan huomioon.
Lapin kunnassa 2002 laaditun muinaismuistoinventoinnin perusteella ei alueelta ole tiedossa
muinaismuistokohteita.
Jatkotoimia saattaa vaatia alueella aiemmin toiminut ampumarata. Selvitystä ampumaradan
mahdollisesti aiheuttamista ympäristövaurioista ei ole tehty. Kunnan kanssa on keskusteltu
ampumissuunnasta, josta on pystytty päättelemään mahdollisesti saastuneiden maaaineisten sijainti. Tieto ampumaradasta ja sen toiminnasta on ns. suullista perimätietoa.
Kunta on lähettänyt alueelliseen ympäristökeskukseen tiedon mahdollisesta saastuneesta
maasta ja he ovat käyneet keskusteluja maa-aineksen saastuneisuuteen liittyvästä
tutkimisesta ja siihen liittyvästä rahoituksesta.

4. KAAVAN VAIKUTUKSET
4.1 Yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
Teilinnummen kaavan toteuttamisen myötä Lapin kunnan yhdyskuntarakenne tiivistyy.
Alueen luonne muuttuu nykyisestä haja-asutusalueen luonteesta selvästi suunnitellun
asuinalueen luonteiseksi.
Asemakaavan toteutumisen myötä Teilinnummelle rakentuu 43 uutta omakotitalotonttia
aiemmin melko rakentamattomaan ympäristöön. Tontit on pyritty sijoittamaan siten, että
olemassa olevien tonttien välitön ympäristö säilyy ennallaan, joten kaavan vaikutukset
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset. Korttelien ja
tonttien sijoittelussa kantavana ajatuksena ovat olleet alueen topografiset ominaisuudet ja
ilmansuunnat.
Jokainen
tontti
rajautuu
vähintään
yhdeltä
sivultaan
joko
lähivirkistysalueeseen (VL) tai metsäiseen maa- ja metsätalousalueeseen (MU).
4.2 Kaavan taloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttamisen merkittävimmät kustannukset aiheutuvat kunnallistekniikan ja tiestön
rakentamisesta. Kaavan myötä Lapin kuntaan tulee uusia tontteja ja sitä mukaa
mahdollisesti uusia asukkaita. Kunta saa tonteista ja liittymämaksuista tuloja. Kaavan
toteutuminen ajoittunee useammalle vuodelle. Alueen rakentumiseen vaikuttavat mm.
tonttien kysyntä ja kunnallistekniikan toteutuminen.

4.3 Luontoon, maisemaan ja taajamakuvaan kohdistuvat vaikutukset
Kaavan toteuttamisen myötä Teilinnummen luonnonmaisema muuttuu. Kaavoitettavan
alueen kokonaispinta-ala on 37,64 hehtaaria, josta rakentamiseen on kaavoitettu 12,49
hehtaaria mukaan lukien olemassa olevat rakennetut tilat. Lähivirkistykselle on kaavassa
varattu yhteensä 6,16 hehtaaria. Maa- ja metsätalousalueelle, josta suurimmalla osalla
polveilee useita ulkoilureittejä, on varattu kaavassa 15,84 hehtaaria. Tiealueille, kevyen
liikenteen väylille ja yleiselle pysäköintialueelle kaavassa on varattu yhteensä 3,14 hehtaaria.
Peltoaukeat säilyvät avoimina peltomaisemina, mutta rinnealueiden luonne muuttuu
metsäisestä rakennetumpaan suuntaan. Suurimmat muutokset luonnonmaisemaan
aiheuttaa alueen tiestön rakentaminen. Tonttien puustoa tulee varjella siten, että puita
kaadetaan vain rakennusten tieltä. Muuten puustoa tulee karsia tonteilta maltillisesti. Myös
alueen kallioihin tulee suhtautua siten, että kalliot säilyvät mahdollisimman
luonnonmukaisina.
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Kaava-alueen rakentuessa pohjavesialueella sijaitsevia tontteja rakennettaessa tulee
muistaa, että alueella on pohjavesialueen pilaamiskielto ja mahdollisissa täytöissä on
käytettävä puhdasta karkearakeista maa-aineista.
Lappi-Hinnerjoki maantielle avautuva maisema tulee kaavan toteutuessa muuttumaan vain
vähän. Maantiehen rajoittuva suunnittelualueen länsiraja kasvaa suurta mäntyä, joka tulee
alueella säilyttää. Kaavassa alue on merkitty lähivirkistysalueeksi, joka toimii ns. puskurina
VL –alueen itärajalta alkavalle asutukselle. VL –alueen pohjoispuolella on yleinen
pysäköintialue (LP-merkintä), joka täydentää suunnittelualueen pohjoispuolella olemassa
olevaa,
pääasiassa
urheilukenttää
palvelevaa
yleistä
pysäköintialuetta.
Tälle
pysäköintialueelle mahtuu yhteensä 165 autoa.
Kaava-alueen keskiosassa on aiemmin toiminut ampumarata. Jos saastunutta maa-ainesta
ampumaradan toiminnan jäljiltä löytyy, vaikuttaa mahdolliset maa-aineksen vaihdot
maisemaan.

4.4 Liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen kohdistuvat vaikutukset
Olemassa oleviin liikenteellisiin olosuhteisiin suurin muutos on kaavaan suunniteltu
Talvialhontien (suunnitelmassa Vaaralantie) uusi linjaus. Suunnittelualueen liittymä sijaitsee
noin 100 metriä aiempaa Talvialhontien liittymää pohjoisempana Lappi-Hinnerjoki maantiellä.
Liittymän muutos parantaa liikenneturvallisuutta nykyiseen tilanteeseen verrattuna, koska
liittymä siirretään maantien kohtaan, jossa suoraa tietä on liittymän molemmin puolin.
Nykyinen liittymä on koettu vaaralliseksi.
Teilinnummen alueen rakentuessa tulee liikenne Teilinnummen alueelta kohti Lapin
keskustaa todennäköisesti lisääntymään. Hinnerjoentien varressa ei tällä hetkellä ole
kevyenliikenteen väylää, mutta sen rakentaminen Teilinnummen tienhaarasta (HinnerjoentieVaaralantie) ns. Munauksen torille on todennäköistä lähitulevaisuudessa. Rauma-Eura –tien
ali kulkee kevyenliikenteen väylä, joten uuden kevyenliikenteen väylän rakentamisen jälkeen
yhteys Teilinnummen alueelta keskustaan on sujuva.
Sen sijaan autoliikenteen kasvaessa Rauman-Eurantien ja Hinnerjoentien tasoristeys
kuormittuu nimenomaan pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen ansiosta. Tämä saattaa vaatia
risteyksen kohdalla liikennejärjestelyjen miettimistä; yksi vaihtoehto voisi olla kiertoliittymä.
Liikenteen pohjois-eteläsuuntaiseen järjestämiseen tulee liikenteen sujuvuuden ja
liikenneturvallisuuden kannalta kiinnittää erityistä huomiota.
Alueen tekninen huolto lisääntyy luonnollisesti entisestään alueen tie- ja
kunnallistekniikkaverkoston lisääntyessä. Alueen pääraitti muodostaa lenkin, joka on myös
huoltoliikennettä ajatellen toimiva. Pääraitin varrella asutusta on vain raitin toisella puolella,
joka on talvikunnossapidon kannalta käytännöllistä. Alueen tieverkosto kulkee
pääsääntöisesti korkeusasemaltaan asutusta alempana, joka on suotuisaa viemäröinnin
kannalta.
4.5 Asukaslukuun kohdistuvat vaikutukset
Suunnittelualueella on 43 tonttia, joista jokaisen pinta-ala on yli 2000 neliömetriä. Alueella on
myös monipuoliset ulkoilureitistöt. Tällaiset tontit houkuttelevat todennäköisesti lapsiperheitä.
Näiden taustatietojen valossa on todennäköistä, että Teilinnummen kaavalla on Lapin
kunnan väestömäärään sitä kasvattava vaikutus.
4.6 Kaavan sosiaaliset vaikutukset
Teilinnummen kaavan toteutuessa Lapin kunnan yhdyskuntarakenne täydentyy Rauma-Eura
valtatien eteläpuolelta. Alue sijaitsee 1,5 kilometrin päässä keskustan palveluista, joten
Teilinnummen väestö tukee ja mahdollisesti myös täydentää kunnan palveluita.
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Kaava-alueella on vain vähän vanhaa asutusta, joten alueen sosiaalinen rakenne ja
ikäjakauma tullee olemaan varsin yhtenäinen. Tämä riippuu osittain siitä, missä tahdissa ja
missä järjestyksessä alue rakentuu. Omakotiasuminen metsäisessä ja luonnonläheisessä
miljöössä yhdistää ainakin asumiseen ja elinympäristöön liittyviä odotuksia ja mielikuvia.
4.7 Kaavan muut vaikutukset
Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia alueen ilmaan eikä kaavan toteutuminen aiheuta
meluhaittaa. Kaavan toteutuminen vireyttää Lapin kuntaa ja mahdollistaa terveellisessä,
turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä elämisen.

5. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN
5.1 Kaavan suhde maakuntakaavoitukseen (ent. seutukaavoitus)
Lapin kunta kuuluu Satakuntaliiton seutukaava-alueeseen. Satakunnan 5. seutukaava on
vahvistettu ympäristöministeriössä 11.1.1999. Maakuntakaavan laatiminen käynnistettiin
vuonna 2003. Laatimistyö, joka tehdään viidessä eri vaiheessa, on arvioitu tulevan
vahvistusvaiheeseen noin neljässä vuodessa.
Teilinnummen kohdalla
seutukaavassa
on
kaksi
kaavamerkintää:
A
–alue
(taajamatoimintojen alue) ja M –alue (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Noin puolet
asemakaava-alueesta
kuuluu
seutukaavassa
määriteltyyn
pohjavesialueeseen.
Pohjavesialueen sisällä olevaan pohjaveden varsinaiseen muodostumisalueeseen kuuluu
suunnittelualueen pinta-alasta noin yksi kolmasosa. Seutukaavassa määritellylle
taajamatoimintojen alueelle, joka kattaa suunnittelualueesta noin yhden kolmasosan (1/3),
on asemakaavassa suunniteltu erillispientalojen korttelialueita täydentämään jo olemassa
olevaa rakentamista (AO- ja AO-1 –alueet), lähivirkistysalueita (VL –alue), yleistä
pysäköintialuetta (LP –alue) ja maatalousaluetta (MT –alue) olemassa olevien peltojen
kohdalle. Seutukaavassa määritellylle maa- ja metsätalousalueelle, joka kattaa
suunnittelualueesta noin kaksi kolmasosaa (2/3), on asemakaavassa suunniteltu
erillispientalojen korttelialueita täydentämään jo olemassa olevaa rakentamista (AO- ja AO-1
–alueet), lähivirkistysaluetta (VL –alue), maatalousaluetta (MT –alue) ja maa- ja
metsätalousaluetta (MU –alue).
5.1.1

Perustelut seutukaavasta poikkeamiseen
Lapin kunnan keskustassa on viime vuosien varsin vilkkaasta asuntotonttikysynnästä johtuen
syntynyt tarve saada hankittua lisää kaavoituskelpoista tonttimaata. Lapin kunnalle tarjoutui
vuonna 2005 tilaisuus ostaa noin 40 hehtaarin suuruinen maa-alue valtatien 12 eteläpuolelta.
Tämä alue on nyt suunnittelussa oleva Teilinnummen alue. Alueen kaavoittamisen avulla
kunta voisi vastata kasvaneeseen asuntotonttikysyntään. Perustelut seutukaavasta
poikkeamiseen ovat seuraavat:
 Alue sijaitsee 1,5 km Lapin kunnan keskustasta
eli alueen sijainti on hyvä
yhdyskuntarakenteen kasvua ajatellen.
 Kinolan asemakaavamuutoksen alue ja kirkonkylän asemakaavamuutoksen alue liittyvät
suunnittelualueeseen kiinteästi. Alueiden toiminnot, erityisesti virkistysmahdollisuudet,
tukevat toisiaan.
 Alue on rakennettavuutensa kannalta hyvä. Kunnallistekniikan rakentaminen vaatii
kustannuksia mutta maaperä on pitkäjänteisen rakentamisen kannalta suotuisaa.
 Alue liittyy välittömästi olemassa olevaan Lapin urheilukenttään ja urheilukentän vieressä
sijaitsevaan lähivirkistysalueeseen. Suunnitelmassa tämä on otettu huomioon ja alueelle
on suunniteltu ulkoilua ohjaavia reittejä, jotka mahdollistavat kuntalaisille laajemmat
viheryhteydet.
 Alueella sijaitseva olemassa oleva asutus sijoittuu osin maa- ja metsätalousvaltaiselle
alueelle. Suunnitelma täydentää siten jo olemassa olevaa rakennetta.
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Seutukaavassa määritelty A49 –alue, jolla on jo olemassa olevaa asutusta, täydentyy
mm. erillispientalojen korttelialueilla.

5.2 Kaavan suhde yleiskaavaan
Valtatien 12 eteläpuolella on voimassa Lapin kunnanvaltuuston 30.5.1989 hyväksymä
osayleiskaava. Osayleiskaavassa Teilinnummen alue on varattu urheilukentän ympäristöstä
VU –alueeksi (urheilu ja virkistyspalvelujen alue) sekä sen itäpuolelta MU –alueeksi (maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). Sekä VUettä MU -alueelle on osoitettu ulkoilupolkuja.
Teilinnummen alueella on viisi omakotitaloa, jotka sijoittuvat osayleiskaavassa sekä VU –
alueelle että MU –alueelle. Asemakaavalla täydennetään jo olemassa olevaa rakennetta
huomioiden osayleiskaavan aluevaraukset. Osayleiskaavassa oleva VU –alue tarkentuu VLja AO –alueiksi ja laajenee osittain MU –alueelle. MU –alue täydentyy AO- ja MT –alueilla ja
tarkentuu MU –alueen osalta. Asemakaavassa ulkoilureittien määrä MU –alueella lisääntyy
osayleiskaavaan nähden.
Teilinnummen alue lisää kunnallisia virkistysmahdollisuuksia tukien ja laajentaen nykyisiä
liikunnan ja virkistyksen olosuhteita.
5.3 Kaavan suhde muihin detaljikaava-alueisiin
Kaava-alueen luoteis-/länsirajalta alkaa Kinolan alue, joka kuuluu kirkonseudun
asemakaavamuutokseen, jonka Lapin kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2001. Kinolan alueelle
on tehty asemakaavamuutos, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2006. Teilinnummen
asemakaavan ja kirkonseudun asemakaavan muutoksen rajapinnassa ovat VL(lähivirkistysalue), VU- (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue), AO- (erillispientalojen
korttelialue) ja LP –alueet (yleinen pysäköintialue). Kinolan alueen sisältö em. mainittujen
alueiden lisäksi on pääasiassa AP- aluetta (asuinpientalojen alue).
Teilinnummen alueen asemakaava täydentää kunnanvaltuuston 19.12.2006 hyväksymää
Kinolan asemakaavamuutosta jatkaen suunnittelualueen pohjoispuolella olevaa Kinolan
aluetta itään/kaakkoon. Alueiden rajapinnassa toimintojen yhteensopivuus on huomioitu.
5.4 Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun
Kaava ei olennaisesti vaikuta kunnan muuhun suunnitteluun.
5.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaiken maankäytön suunnittelun tulisi edistää valtioneuvoston vuonna 2000 hyväksymiä
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on
ryhmitelty sisällön perusteella kuuteen eri kokonaisuuteen, joista Teilinnummen asemakaava
sijoittuu otsikon ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu” alle. Teilinnummen
alueen asemakaava vastaa näihin tavoitteisiin, sillä kaava-alue tukeutuu VAT:n periaatteiden
mukaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sitä täydentäen ja tarkentaen sekä
kunnioittaen paikallista maisemakuvaa. Teilinnummen suunnitelman suhde yleiskaavaan –
johon alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet kiinteämmin kytkeytyvät – on yleiskaavaa
tarkentava ja täydentävä.
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6. KAAVARATKAISU
6.1 Kaavan keskeinen sisältö ja perusteet
Teilinnummen asemakaavan suunnittelun olennaisena lähtökohtana ovat olleet alueen
topografia ja olemassa olevat rakennukset. Alueen pääraitti muodostaa ympärikuljettavan
lenkin, joka toimii alueen selkärankana. Pääraitista haarautuu lyhyempiä katuosuuksia,
joiden varrelle tontteja sijoittuu. Tieverkko sijoittuu laaksoalueiden reunaan, joiden varrelta
tontit nousevat rinteeseen jättäen selänteet ja laaksot rakentamisesta vapaiksi.
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 37,6449 hehtaaria. Erillispientalojen korttelialueita (AO)
kaava-alueella on yhteensä 8,2717 hehtaaria, erillispientalojen korttelialueita (AO-1), joissa
on olemassa olevaa asutusta on yhteensä 2,4864 hehtaaria. Asuinpientalojen korttelialueita
(AP) kaava-alueella on yhteensä 1,7417 hehtaaria. Tonttien koko vaihtelee 2013,9
neliömetristä 3142,5 neliömetriin. Tonttien lukumäärä on 43. Lähivirkistysaluetta (VL) kaavaalueella on 6,1620 hehtaaria. Yleistä pysäköintialuetta (LP) kaava-alueella on 0,2282
hehtaaria. Maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)
Teilinnummen asemakaavassa on 9,1878 hehtaaria. Maatalousaluetta (MT) alueella on
6,6519 hehtaaria. Katualueiden yhteispinta-ala on 2,9152 hehtaaria. Prosentuaalisesti pintaalat jakautuvat seuraavasti:
 AO, AP ja AO-1 –alueet
33,20 %
 VL –alueet
16,38 %
 LP –alueet
0,61 %
 MU- ja MT –alueet
42,08 %
 Katualueet
7,74 %
Tonttien rakentaminen tulee tapahtua siten, että kullekin tontille muodostuu rakennusten
oikein sijoittamisella ilmansuuntien suhteen miellyttävä pienilmasto. Tämä tarkoittaa sitä, että
asuinrakennus tulee sijoittaa tontin pohjoisosaan siten, että rakennuksen eteen jää etelään
ja/tai länteen avautuva piha. Tontille sijoitettavat talous- ja huoltorakennukset (esim. autotalli
ja varasto) tulee sijoittaa erilleen päärakennuksesta siten, että kullekin tontille muodostuu
ainakin osittain rakennuksilla rajattu pihapiiri. Huoltorakennustenkin sijoittelussa tulee
huomioida miellyttävän pienilmaston muodostuminen ts. avoin pihatila tulee avautua ainakin
osittain etelään ja/tai länteen. Tontin ja pihan tilantuntua voi lisätä mm. suotuisasti
suunnatuilla terasseilla tai katetuilla oleskelualueilla.
Yleisesti voidaan sanoa, että rakentamisen suhteen alueen maaston luonne tulee säilyttää
eli turhaa louhimista ja täyttöä tulee välttää. Alueen puustoa tulee varjella siten, että puita
kaadetaan pääasiassa vain rakennusten tieltä. Puiden säilyttäminen sopivassa määrin lisää
tonttien ja koko alueen tilantuntua, viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta. Puiden kaatamisessa
tulee huomioida myös, että karussa maastossa uusien puiden kasvattaminen kaadettujen
puiden tilalle on pitkäaikaista ja haastavaa ja myös siksi olemassa olevaa puustoa on
järkevää vaalia.
Pohjavesialueella on voimassa pohjavesialueen pilaamiskielto. Pohjavesialueella sijaitsevilla
tonteilla on mahdollisissa täytöissä käytettävä puhdasta karkearakeista maa-ainesta.

6.2 Mielipiteiden huomioiminen
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana jätettiin neljä (4) kannanottoa. Kaavan laatija laati
muistutuksiin vastineen, jonka kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 28.5.2007. Vastine
lähetettiin kaikille muistutuksen jättäneille.
6.3 Aluevaraukset
6.3.1

Korttelialueet
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Erillispientalojen korttelialueelle (AO) ja asuinpientalojen korttelialueelle (AP) on osoitettu
yhteensä 43 rakennuspaikkaa/tonttia. Lisäksi alueella on viisi (5) olemassa olevaa
rakennuspaikkaa. Kaikki tontit ovat kooltaan vähintään 2000 m2. Tonttien tien viereiset rajat
on määritelty istutettaviksi alueiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tonttien ja tiealueen
rajapinta tulee jäsentää istutuksin ja rajapinnan olemassa olevaa puustoa tulee varjella.
Tontin käyttö on määritelty tarkemmin kohdassa 6.1.
6.3.2

Virkistysalueet
Alueelle on suunniteltu lähivirkistysaluetta (VL), jolla risteilee ulkoilureittejä.
Lähivirkistysalueet toimivat myös olemassa olevan asutuksen ja uuden rakentamisen
puskurivyöhykkeenä.
Olemassa olevan rakennuspaikan 5:120 itäpuolelle VL -alueelle tulee istuttaa puustoa, jotta
ko. rakennuspaikan itäpuolella pohjois-eteläsuunnassa kulkeva uusi tie verhoutuu
kasvillisuuden taakse. Istutettavalla kasvillisuudella tulee pehmentää myös tilan 5:139
länsipuolta eli VL –aluetta tien ja rakennuspaikan välillä.

6.3.3

Muut alueet
Asemakaava-alueen pohjois-, itä- ja eteläreunat koostuvat MU –alueesta (maa- ja
metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Tällä alueella risteilee
ulkoilureittiverkosto, joka paikoitellen yhdistyy alueen tiestöön. Ulkoilureittiä käytetään
lumettomana aikana kuntoratana ja talvella se toimii hiihtolatuna. Ainakin osa reitistä
valaistaan. Reitti muodostaa monipuolisesti ympärikuljettavia lenkkejä.
Asemakaava-alueen keski- ja lounaisosassa on MT –alue (maatalousalue). Tämä alue tulisi
mahdollisuuksien mukaan pitää viljelyksessä.

6.4 Liikenne
Alueen liikenne koostuu henkilöautovaltaisesta liikenteestä. Alueen pääraitti muodostaa
lenkin, josta haarautuu neljä (4) eri sakaraa. Lounaassa sijaitsevaa sakaraa ja pääraitin
lenkkiä yhdistää jalankululle ja pyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu. Alueen
toteutuksessa tulee huomioida jalankulkijat ja pyöräilijät mm. mahdollisen kevyenliikenteen
väylän rakentamisella.
Vaaralantieltä on laajennettu näkemäalueet Hinnerjoentielle. Alueelta kunnan taajamaan on
suunnitteilla kevyenliikenteen väylä, joka yhtyy Rauma-Euratien ja Hinnerjoentien
risteyksessä olemassa olevaan kevyenliikenteenverkkoon.
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7. KAAVAN TOTEUTUS
Kaavan mukaisten tiealueiden, korttelialueiden ja kunnallistekniikan rakentaminen etenee
kunnan resurssien ja tarpeiden mukaan.

8. SUUNNITTELUN VAIHEET
8.1 Alkuvaiheet
- kaavoitustyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui
24.10.2006 (liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma).
- kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan kaavoituskatsauksessa (huhtikuu 2006).
Kaavoituskatsaus on luettavissa kunnan internetsivuilta.
8.2 Luonnosvaihe
- kunnanhallitus asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 19.3.2007.
- kaavaluonnos valmistui 21.2.2007
- kaavaluonnos oli nähtävillä 19.3.-2.4.2007
8.3 Ehdotusvaihe
- kaavaehdotus valmistui 5.9.2007
- kaavaehdotus oli nähtävillä 30 päivän ajan __.__.-__.__.2007
8.4 Hyväksyminen
- Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan __.__.2008 (§ __).
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2008 (§ __).
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