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Kunnanvaltuusto:
1. Perus- ja tunnistetiedot
1.2. Alueen sijainti
Kaava-alueet sijaitsevat Vesilahden Laukon kartanon pohjoispuolisilla rantaalueilla Vakkalanselän alueella. Kaava-alueiden etäisyys Narvan kyläkeskuksesta on noin 4-5 km, Narvassa on mm. erityyppisiä yksityisiä palveluja , kuntapalvelut saa Vesilahden kirkonkylästä , noin 15 km.
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Alla sijaintikartta kaavamuutosalueista

1.3. Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on nostaa Laukon voimassaolevan ranta-asemakaavan rakennuspaikkakohtaisia rakennusoikeuksia nykyisen rakennusjärjestyksen mukaisiksi.
Rakennuspaikkojen lukumääriä ei lisätä. Kaavamuutoksella muutetaan myös
yhden korttelin käyttötarkoitus AO-käyttöön, kortteliin on jo rakennettu AOtyyppinen asuinrakennus.
Kaavamuutosalueen kuuluu valtakunnallisesti arvokkaalle Vesilahden maisema-alueelle, tavoitteena huomioidaan myös maisema-alueeseen sopeutuva
suunnittelu ja toteutus yhtenä kaavan lähtökohtana. Kaava-alueella olevat
muinaismuistokohteet huomioidaan museoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

1.4 Kaavan liiteaineisto
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- vastineet kaavaehdotuksen 24.3.2016 lausuntoihin
- arkeologinen inventointi , Mikroliitti Oy , v.2015
- kaavakartat 1:2000 , 2 kpl ja kaavamääräykset.

2. Tiivistelmä
Kaavamuutoksessa on voimassaolevan ranta-asemakaavan mukaisten RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeuksia nostettu Vesilahden kunnan nykyisen rakennusjärjestyksen mukaisiksi rantayleiskaavan rakennusoikeusmääräyksen mukaan.
3 RA-korttelin rakennuspaikat on muutettu AO-käyttöön ja samalla yhdistetty
kaksi korttelin 3 RA-rakennuspaikkaa yhdeksi jo rakennetuksi AO-rakennuspaikaksi. Kaavamuutosalueet käsittävät vain voimassaolevan ranta-asemakaavan
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mukaiset RA-korttelialueet. Kaavamuutosalueella on 3 erillistä muinaismuistokohdetta, jotka on yksilöity tarkemmin kohdassa 5.3.3.
Kaava-alueella tehtiin kesällä 2015 arkeologinen inventointi, jossa löydettiin 4 kpl
uusia muinaismuistokohteita, niistä 3 kpl sijoittuu kaavamuutosalueelle.
Muinaismuistokohteista yksi on vanha torpan paikka ja kaksi vanhoja hiilihautoja
ja yksi kaavamuutosalueen ulkopuolelle sijoittuva ehkä vanha kaivo tai vastaava.
Kohteet on merkitty kaavaan Pirkanmaan maakuntamuseon ja Museoviraston
ohjeiden mukaisesti.

3. Lähtökohdat
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1. Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutosalueet ovat voimassaolevan kaavan mukaisia RA-rakennuspaikkoja.
Ne sijoittuvat pääosin peitteiseen metsämaastoon. Kaavamuutosalueen rannoilta
on näkymät pääosin pohjoiseen suuntaan Pyhäjärven Vakkalanselälle. Kaavamuutosalueet eivät näy maaston topografian ja puuston peitteisyyden puolesta Laukon
kartanon talouskeskusalueelle. Osalla RA-rakennuspaikoista on jo rakennuksia,
kaavamuutosalueille tulee jo autotiet ja sähköverkosto ja rakennuspaikat ovat
pääosin jo lohottuja omiksi tiloiksi.
3.1.2. Luonnonympäristö
Kaava-alue on talousmetsää rakentamattomien tonttien alueilla ja tonttimaata
rakennettujen rakennuspaikkojen alueilla. Rantayleiskaavan yhteydessä alueelta
on tehty luontoselvitykset v. 2000 tienoilla. Kaavamuutosalueella ei ole todettu
silloin olevan erityisiä luontoarvoja. Vesilahden kunnan arvokkaat luontokohteet
on tutkittu vuonna 2010 ( Kari Laamanen ) , selvityksessä ei ole osoitettu kohteita
kaavamuutosalueille, Laukon Päiretniemessä on noin 2 ha:n suuruinen lehtoalue,
joka ei kuitenkaan rajoitu kaavamuutosalueille.
3.1.3. Rakennettu ympäristö
Kaava-alueella on osittain rakennettuna 18 kpl nykyisiä RA-tontteja , kaavamuutoksessa on mukana yhteensä 44 RA-tonttia.
Kaava-alueelle on rakennettu jo aiemmin tiestöä kortteleiden takareunoja sivuten.
Rakennetuille tonteille ja osin myös rakentamattomille tulee sähköverkko.
Palvelut
Kaupallisia peruspalveluja saa Narvan taajamasta noin 4-5 km. Kunnallisia
palveluja saa Vesilahden kirkonkylästä noin 15 km. Kaava-alueilta on lyhyet
yksityistieyhteydet yleiselle maantielle N:o 301.
Vesistö

4

Pyhäjärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen Tampereen eteläpuolella.
Järven ala on noin 121 km2. Keskisyvyys on 5.5 m ja suurin syvyys 50 m.
3.1.4. Maanomistus
Kaavamuutosalueet ovat pääosin yksityisomistuksessa.
3.2. Suunnittelutilanne
3.2.1. Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta tässä kaavamuutoksessa
huomioidaan ranta-asemakaavaan soveltuen seuraavia tavoitteita,
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita
vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava
siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen
sekä loma-asumisen viihtyvyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulva- vaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Kaavamuutosalueen kuuluessa valtakunnalliseen arvokkaaseen laajempaan
Vesilahden maisema-aluerajaukseen, kaavassa huomioidaan maisemaaluerajauksen tavoitteet.
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa muutosalueelle ei ole osoitettu varsinaisia aluevarauksia. Kaavamuutosalue
kuuluu lisäksi valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-aluerajaukseen.
Suunnittelumääräyksen mukaan alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia maisema-alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden,
erityispiirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden käytön on
sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen.
Maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa (ollut nähtävillä 3-4/2015) Laukon
kartanon talouskeskusalue on osoitettu pääosin RM-alueena matkailukäyttöön,
rajaus ei kuitenkaan ulotu kaavamuutosalueille. Vakkalanselän puolelle maakuntakaavan luonnoksessa oli osoitettu pienvenesataman paikka kartanon matkailu-
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toimintoja varten. Kartanon matkailua palveleva laituri on kuitenkin tarkoitus
sijoittaa maanomistajan tavoitteen mukaan Pajalahden etelärannalle kaavamuutosalueen ulkopuolelle , josta paikasta on lyhyt kävelymatka kartanon matkailua
palvelevalle talouskeskusalueelle ja joka näinollen palvelee paremmin Tampereen
suunnasta tulevaa laiva- ja pieneveneliikennettä. Liitekartta: Ote Pirkanmaan 1.
maakuntakaava

Liitekartta: Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys-inventointi , Pirkanmaan ELY-keskus 2014.

Rantayleiskaava
Alueella on voimassa Vesilahden kunnan rantayleiskaava, joka on vahvistettu
10.12.2002. Rantayleiskaava noudattaa voimassaolevaa ranta-asemakaavaa.
Ranta-asemakaavan RA-korttelit on osoitettu rantayleiskaavassa. Luku merkinnän
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alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen määrän alueella.

Ranta-asemakaava
Kaavamuutosalueilla on voimassa 3.12.1991 vahvistettu ranta-asemakaava. Kaavamuutosalueella on 44 kpl RA-rakennuspaikkoja. Nykyisen ranta-asemakaavan tonttikohtainen
rakennusoikeus on RA-tonteilla enintään 100 k-m2 ja kaavamuutosalueeseen kuulumattomille RA-2 tonteilla enintään 300 k-m2.
Voimassaolevan ranta-asemakaava, rasteroidut alueet ovat mukana kaavamuutoksessa.
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Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään voimassaolevan kaavan pohjakarttaa 1:2000, jota on
täydennetty v. 2016 ajantasaisella kiinteistöjaotuksella, rakennukset on mitattu
maastossa v. 2015 ja konstruoitu karttapohjalle.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1. Kaavan suunnittelun tarve
Aloitteen kaavamuutoksen laatimisesta ovat tehneet nykyisen ranta-asemakaavan eräät tontinomistajat, jotka ovat hakeneet poikkeamislupia voimassaolevan kaavan enimmäisrakennusoikeuksista ja tässä yhteydessä kunta on
suositellut kaavamuutokseen ryhtymistä. Muutokseen on liittynyt sittemmin
kaikki voimassaolevan ranta-asemakaavan mukaiset mantereella sijaitsevat
RA-rakennuspaikat.
Kaavamuutoksessa eivät ole tarkoituksella mukana voimassaolevan kaavan
RA-2 rakennuspaikat ( 6 kpl ), joilla on jo nykyisessä kaavassa muita RAtontteja suurempi tonttikohtainen rakennusoikeus eivätkä Sammassaarissa
sijaitsevat kolme RA-tonttia, joille ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa
nykyistä suurempaa rakennusoikeutta tonttien saarisijainnin perusteella.
4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset
Kunnanhallitus on päättänyt kaavamuutoksen vireillelaitosta 1.6.2015.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnassa suunnittelutyön
ajan alkaen 22.6.2015.
Kaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksessa
31.3.2015.
Kaavamuutosluonnos on pidetty nähtävillä kunnassa 26.11.2015-18.12.2016
aikana ja siitä on pyydetty lausunnot. Mielipiteitä ei ole annettu. Kaavanlaatijan
vastineet on esitetty erillisessä lausuntovastineessa, LIITE.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.5-17.62016 välisenä aikana ja siitä on pyydetty viranomaislausunnot. Muistutuksia ei ole tullut. Kaavanlaatijan vastineet on
esitetty erillisessä lausuntovastineessa, LIITE.

4.3. Osalliset
4.3.1. Yksityiset ja yhteisöt:
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Laukon ranta-asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat:
• Kaava-alueen maanomistajat
• Kaava-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan ELY-keskus
• Pirkanmaan Liitto
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Vesilahden kunnan tekninen jaosto, rakennus- ja ympäristölautakunta
• Pirkanmaan pelastuslaitos
• Vattenfall Oy
4.3.2. Vireilletulo
Kaava on laitettu kuntaan vireille 4.2015 aikana . Vesilahden kunta on kuuluttanut
kaavamuutoksen vireilletulon 22.6.2015.
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnanvirastolla suunnittelutyön aikana. Vireilletulosta on kuulutettu myös Lempäälän-Vesilahden
Sanomat lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on jätetty Pirkanmaan
maakuntamuseon lausunto ja kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto.
Museoviraston ja Maakuntamuseon kanssa on pidetty neuvonpitoa alueella olevien muinaismuistokohteiden merkinnöistä kaavassa. Mielipiteitä OAS:stä ei
jätetty määräaikaan 14.8.2015 mennessä mielipiteitä. Vastine OAS vaiheen
lausunnoista on selostuksen liitteenä.
Kaavamuutosluonnos on pidetty nähtävillä kunnassa 26.11.2015-18.12.2016
aikana ja siitä on pyydetty lausunnot. Mielipiteitä ei ole annettu. Kaavanlaatijan
vastineet on esitetty lausuntovastineessa, LIITE.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.5-17.62016 välisenä aikana ja siitä on pyydetty viranomaislausunnot. Muistutuksia ei ole tullut. Kaavanlaatijan vastineet on
esitetty erillisessä lausuntovastineessa, LIITE.
Muinaismuistokohteiden osalta on pidetty neuvottelu Pirkanmaan Maakuntamuseolla 8.3.2016 museoviranomaisten ja muinaismuistokohteiden maanomistajien
kesken. Neuvottelussa sovittiin sm-kohteiden kaavamerkinnöistä. Korttelin 2 RA
tontti 8:n vanhan torpanpaikan pidettiin vielä tarkistava maastokatselmus 19.4,
jonka mukaan korttelin 2 tontilla 8 oleva SM-alue rajattiin museoviranomaisten
ohjeiden mukaisesti. Rajauksessa huomioitiin riittävä suojavyöhyke.

5. Asemakaavan kuvaus
5.1. Yleistä
Kaavamuutoksella on osoitettu 41 kpl RA-rakennuspaikkoja ja 2 kpl AOrakennuspaikkoja. RA-rakennuspaikkojen rajaus ei poikkea voimassaolevan
kaavan rajauksista., voimassaolevan kaavan 3RA kortteli on osoitettu muutoksessa kahdeksi AO-rakennuspaikaksi. Kaavamuutosalueet käsittävät RA- ja AOkorttelialueita sekä SM-alueita.
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5.2 Mitoitus
Kaava-alueen mitoitus on määräytynyt voimassaolevan ranta-asemakaavan ja
rantayleiskaavan mukaisesti. Rakennuspaikkojen kokonaismäärä vähenee kaavamuutoksella yhden RA-tontin verran, kun kaksi voimassaolevan kaavan RAtonttia yhdistetään yhdeksi jo rakennetuksi AO-tontiksi.
Kaava-alueen rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus nousee RA-tonttien
osalta 100 k-m2:stä 150 k-m2:iin ja uusien AO-tonttien osalta tonttikohtainen
rakennusoikeus on enintään 300 k-m2. Lisäksi saa rakentaa yhden enintään 15
m2:n suuruisen kevyen vajan tai katoksen , jota ei lasketa kerrosalaan eli vaja
tulee 150 k-m2:n lisäksi.

5.3. Aluevaraukset
5.3.1 Erillispientalojen korttelialue ( AO )
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen,
talousrakennuksia ja saunarakennuksen. Asuinrakennus saa olla kooltaan enintään
250 k-m2. Asuinrakennuksen etäisyyden keskiveden mukaisesta rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 m. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään
25 k-m2 , saunarakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee
olla vähintään 15 m. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään 300 k-m2. Vesikäymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön.

5.3.2. Loma-asuntojen korttelialueet ( RA )
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 105 k-m² suuruisen loma-asuntorakennuksen sekä yhden enintään 20 k-m² suuruisen talousrakennuksen.
Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa kerrosalaan laskemattoman yhden enintään
15 m² suuruisen kevyen vajan tai katoksen. Erillisen saunarakennuksen kerrosala
saa olla enintään 25 k-m2, saunarakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta
rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m. Loma-asuntorakennuksen etäisyyden
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä tai
rakennusalalla muuten osoitetun mukainen ( kapea niemitontti RA 8 / tontti 1
sekä korttelin 2 tontti 8 SM-alueen vuoksi. ). Rakennuspaikan rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. Vähimmäisetäisyydet rantaviivasta eivät koske rakennuspaikoilla jo olevia rakennuksia. Vesikäymälävedet
tulee johtaa umpisäiliöön.
5.3.3 Muinaismuistokohteet ( SM )
Kaava-alueella tehtiin arkeologinen inventointi keväällä 2015 ja sitä täydennettiin
Jussilanhaan torpanpaikan osalta vielä keväällä 2016. Muinaismuistokohteet on
osoitettu RA-rakennuspaikoilla Pirkanmaan Museon ja Museoviraston ohjeiden
mukaisesti , kuten Pirkanmaan Museon kaavaehdotuslausunnosta 15.6.2016 myös
ilmenee. SM-alueiden rajauksissa on huomioitu myös riittävät suojavyöhykkeet
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( vähintään 3 m ). SM-aluerajauksia sisältävät RA-tontit ovat siis muilta osin
täysin rakennettavissa ilman, että SM-alueille kohdistuu mitään haittoja tai muuta
vaaraa tonttien rakentamistoimenpiteistä.
Muinaismuistokohteiden viralliset tiedot ovat seuraavassa ( Museoviraston mjrekisteri )
Jussilanhaka , mj-tunnus 1000027749, kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikat,
torpat, historiallinen, ajoitus ei määritelty.
Päiretniemi : mj-tunnus 1000027750, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut, historiallinen, ajoitus ei määritelty.
Pritkoolinlahti : mj-tunnus 1000027752, kiinteä muinaisjäännös, työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut, historiallinen, ajoitus ei määritelty.
Arkeologisen inventoinnin ( v. 2015 ) yksityiskohtainen raportti, Mikroliitti Oy,
on kaavaselostuksen liitteenä.
5.3.4. Tekninen huolto ja tiestö
Vesihuollon osalta noudatetaan yleisestikulloinkin voimassa olevaa valtakunnallista haja-asutusalueiden jätevesiasetusta ja kunnan omia vesihuoltomääräyksiä.
AO- ja RA tonteilla wc-jätevedet on johdettava umpisäiliöön.
Käyttövesi saadaan alueelle jo rakennetuista tai rakennettavasta rakennuspaikkakohtaisista kaivoista.
Kaava-alueen rakennuspaikoille tulee jo valmiit autotiet tonttien takana , sähköverkosto tulee jo pääosalle aluetta,
5.4. Kaavan vaikutukset
5.4.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomiointi
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta tässä kaavamuutoksessa
huomioidaan seuraavia tavoitteita,
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Kaavamuutosalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maakuntakaavan maisema-alueelle, kaavaratkaisut rakennuspaikkojen sijoittelusta on määritetty jo
voimassaolevan kaavan perusteella, kaavamuutoksessa on rakennusalarajauksilla
ja muilla kaavamääräyksillä huomioitu arvokkaan maisema-alueen tavoitteet ja
olosuhteet. Alue on myös peitteistä metsämaata, joka edistää rakennusten sijoittumista rantamaisemaa häiritsemättä.
Kaava-alue ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi
määritellylle aluerajaukselle , joka rajaus käsittää pääosin Laukon kartanon talouskeskusalueen ja ympäröivät peltoalueet. Kaavamuutosalueet eivät myöskään
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näy korkeus- ja muiden maastoesteiden takia kartanon talouskeskusalueelle.
Liitekartta
Rakentamisen toteuttamisen ohjaamiseksi on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet huomioimaan kaava-alueen sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaalle
maisemarajausalueelle.
Kaava-alueelle sijoittuvat muinaismuistokohteet on osoitettu museoviranomaisten
ohjeiden , neuvottelun 8.3.2016 ja suoritetun maastokatselmuksen 19.4.2016
mukaisesti.

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia kyläverkostoa ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

Kaava-alueen rakennuspaikat ovat jo voimassaolevan kaavan mukaisia, ne ovat
palvelujen saavutettavuudeltaan edullisissa paikoissa noin 4-11 km:n päähän palveluista.
Kaava-alue tukeutuu lähinnä Narvan kyläkeskukseen, jossa on kaupallisia palveluja.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyvyys.
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Kaava-alueen mitoitus ja luontoarvotekijät on määritetty ja tutkittu jo rantayleiskaavassa sekä aiemman ranta-asemakaavan yhteydessä.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulva-vaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Kaavamääräyksissä on määritetty alimmat rakentamiskorkeudet mahdollisia
tulvia varten. Kaava-alueen rakennuspaikat sijoittuvat pääosin nopeasti nousevaan rinteiseen maastoon. Rakentamisen korkeustasoissa on huomioitu Pyhäjärven säännöstelykorkeudet.
Alueiden käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Kaava-alueen rakennuspaikoilta voidaan hakea palveluja kunnan keskustaajamasta myös joukkoliikennettä ( linja-autot ) käyttäen maantietä 2992 pitkin.. Myös
nopeasti yleistyvillä sähköpolkupyörillä voidaan hakea palveluja varsinkin
kesäaikana hyväpintaista maantietä käyttäen mm. Narvan taajamasta.
5.4.2 Rantayleiskaavan huomiointi, ohjausvaikutus ja vaikutusten arviointi
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Kaava-alueen lähiympäristössä on myös muuta vanhempaa vakituista asutusta ja
uudempaa vakituista asutusta mm. Laukon kartanon vanhoissa asuinrakennuksissa. Myös kauempana Laukon niemellä sekä Kuralan ja Vakkalan kylissä on muuta
vakituista asutusta. Kaava-alueen voidaan muuten katsoa kuuluvan kuuluu Narvan kyläkeskuksen vaikutuspiiriin.
Asumisen tarpeet ja mm. sosiaalipalveluiden saatavuus
Kunnallisia peruspalveluja saadaan Vesilahden kunnan keskustaajamasta sekä
kaupallisia ja muita yksityisiä palveluja Narvan kyläkeskuksesta. Kunta järjestää
myös vanhusten koti- ja ateriapalveluja asukkaille.
Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
Jätevesihuolto perustuu valtakunnalliseen jätevesiasetukseen ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, jolloin voidaan aina käyttää parasta mahdollista laitekantaa ja puhdistusmenetelmiä.
Ympäristöhaittojen vähentäminen
Vesi- ja jätehuollon osalta ks. edellinen kohta. Rakennuspaikat sijoittuvat pääosin
peitteisille metsäalueille . Maisematekijöitä on huomioitu kaavasuunnittelussa
mm. rakennusalojen osalta , kaavamääräyksissä sanallisesti ja rakennustapaohjeissa.
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Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
Kaavamuutoksessa on huomioitu muutosalueiden kuuluminen valtakunnallisesti
arvokkaaseen Vesilahden laajaan maisema-alueeseen. Rakentamisen ohjaamiseksi on kaavaa varten tehty erilliset rakentamistapaohjeet. Rakennustapaohjeissa
korostetaan maisemallisten arvojen huomiointia rakentamisen sijoittelussa, nurmikenttien välttämisessä sekä rakennusten ulkovärityksissä ja materiaaleissa.
Kaavassa on huomioitu alueelta löydetyt muinaismuistokohteet ja niiden osalta on
neuvoteltu museoviranomaisten kanssa soveltuvat kaavarajaukset ja -määräykset
niiden huomioimiseksi niiltä osin kuin ne sijoittuvat RA-tonttien yhteyteen.
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Kyse on ranta-asemakaavasta, jossa jokamiehenoikeuskäyttöön tarkoitetut vapaaalueet on osoitettu voimassaolevassa kaavassa metsätalousalueille vapaina rantaosuuksina. Kaavamuutos käsittää vain vanhoja RA-rakennuspaikkoja.

5.4.3 Tehdyt erillisselvitykset
Kaavan vaikutuksia on voitu arvioida myös mm. seuraavien ylemmänasteisten
kaavojen ja tehtyjen erillisselvitysten perusteella:
-

Maakuntakaavojen aineistot
Rantayleiskaavan aineistot
Pirkanmaan maakuntamuseon tieto alueen arkeologisesta tilanteesta v. 2015
Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy, 2015.
Maastokatselmus Pirkanmaan Museo 19.4.2016 , SM-kohteet.
Vesilahden arvokkaat luontokohteet 2010 ( Kari Laamanen )
Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi , ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013–2014

5.4.4 MRA 1 §:n mukainen vaikutusten selvittäminen
Viitataan jo edellä käsiteltyihin valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden ja
yleiskaavan sisältövaatimusten vaikutusten huomioimiseen, lisäyksenä seuraavaa
MRA 1 §:n osalta.
5.4.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavan mukaisten rakennuspaikkojen ei voida katsoa aiheuttavan merkityksellistä
heikentämistä tai haittaa ihmisten elinoloihin ja elinympäristön laatuun.
5.4.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Ilmaan ja ilmastonmuutokseen kaavamuutoksella ei ole käytännössä vaikutusta.
Päinvastoin, rakennusoikeuden maltillinen korottaminen mahdollistaa oleskelun
rakennuspaikoilla pidempään, jolloin turha edestakainen ajoneuvoliikenne vähe-
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nee . Palveluja voidaan hakea myös kevyt- ja joukkoliikennettä käyttäen läheisistä
Narvan taajamasta ja Vesilahden kuntakeskuksesta
Rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta sovelletaan yleisesti jätevesien
käsittelystä annetun valtakunnallisen asetuksen ( 209/2011 ) määräyksiä ja kunnan ympäristösuojelumääräyksiä.
5.4.4.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-. ja energiatalouteen sekä liikenteeseen.
Kaavalla ei ole välittömiä yhdyskuntarakenteellisia tai -taloudellisia vaikutuksia.
Kaavan toteuttamiskustannuksista vastaavat kokonaan maanomistajat. Kaavaalueelle tulee jo valmis tie- ja sähköverkosto, joten uusia rakenteita ei tarvitse
rakentaa.

5.4.4.4 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Maisematekijöitä on huomioitu kaavasuunnittelussa rakennuspaikkoja sijoitettaessa ja rakennusaloja määritettäessä sekä rakennustapaohjeissa.
Kaavamuutos ei tule muuttamaan arvokasta rantamaisemaa, kaavamuutoksessa on
huomattavasti tarkemmat määräykset ja ohjeet maisematekijöiden huomioimiseksi
kuin voimassaolevassa ranta-asemakaavassa. Rakennusoikeuden lisäyksen vaikutus ei myöskään ole haitallinen tai maisemaa muuttava, koska rakentaminen on
osoitettu kauemmaksi rannasta kuin voimassaolevassa kaavassa ja rakentamista
ohjataan kaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeilla. Rakennuspaikat ovat peitteistä metsämaastoa, kaavamääräykset turvaavat myös suojapuuston säilyttämisen.
Kaavamuutosalueella on tehty arkeologinen inventointi keväällä 2015. Inventoinnissa löydettiin 3 kpl aiemmin tuntemattomia pistemäisiä kohteita ja 1 kpl
alueellinen muinaismuistokohde. RA-rakennuspaikkojen alueille sijoittuvat
kohteet on merkitty kaavakartoille ja kaavamääräykseen museoviranomaisilta (
Pirkanmaan Maakuntamuseo, Museovirasto ) saatujen ohjeiden , neuvottelun
8.3.2016 ja maastokatselmuksen 19.4.2016 mukaisesti. Merkinnät turvaavat
muinaismuistokohteiden säilymisen kaava-alueella ilman niihin kajoamista, SMaluerajauksissa on huomioitu riittävät Museoviranomaisten määrittämät suojaalueet.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavakartalla on esitetty kaavamääräykset.

6. Asemakaavan toteutus
6.1 Toteuttaminen ja sen ajoitus
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Kaavan toteutus tapahtuu maanomistajan päätösten ja aikataulujen mukaan.
6.2 Toteuttamisen seuranta
Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyissä ja rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa. Toteutusta
ohjaavat laaditut rakennustapaohjeet.

LIITTEET :

- Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, 15.3.2016
- Vastineet kaavaehdotuksesta 24.3.2016 annettuihin lausuntoihin, 3.8.2016
- Arkeologinen inventointi, v. 2015, Mikroliitti Oy
- Kaavakartat määräyksineen, 2 kpl

Kunnanvaltuusto 24.10.2016
§ 59 liite n:o 2/1

VESILAHDEN KUNTA
LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
KORTTELIT 1RA, 2RA, 3AO, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA tark. 15.3.2016
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen prosessisuunnitelma, missä kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä eri vaiheissa kaavaan voi
vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti:
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja
merki-tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa
sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Suunnittelualueen yleissijainti ja rajaukset. Rajauksia voidaan tarkistaa hankkeen aikana.

YHTEYSTIEDOT
Vesilahden kunta 				
Aluearkkitehti Leena Lahtinen 		
Puh. 040 3354 223
		
leena.lahtinen@vesilahti.fi
		

Kaavan laatija:
Juha Poutanen, DI, YKS 361
puh. 0400 480338
toimisto@poutanenoy.fi
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KAAVA-ALUEET VOIMASSA OLEVASSA RANTA-ASEMAKAAVASSA
Kaavamuutosalueet sijaitsevat Vesilahden Laukon kartanon pohjoispuolisilla alueilla 		
Vakkalanselän ranta-alueilla.

kaavarajaukset 1 ja 2
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KAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
Tavoitteena on nostaa Laukon ranta-asemakaavan rakennuspaikkakohtaisia rakennusoikeuksia Vesilahden kunnan rantayleiskaavan mukaisiksi. Rakennuspaikkojen lukumääriä ei muuteta. Kaavamuutoksen yhteydessä muutetaan yksi RA-kortteli pysyvän asuntojen AO-kortteliksi. Muutoksessa huomioidaan alueen kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen.
SUUNNITTELUN ALOITE JA VIREILLETULOPÄÄTÖS
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt nykyisen ranta-asemakaavan eräät tontinomistajat.
Muutokseen on liittynyt sittemmin voimassaolevan ranta-asemakaavan kaikki ne tontit, joilla
on nykyisessä kaavassa 100 k-m2:n rakennusoikeus, saaritontteja lukuunottamatta.
Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 1.6.2015
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Kaavamuutosalueet ovat voimassaolevan kaavan mukaisia RA-rakennuspaikkoja. Ne sijoittuvat kaikki peitteiseen metsämaastoon. Kaavamuutosalueen rannoilta on näkymät pääosin
pohjoiseen suuntaan Vakkalanselälle. Kaavamuutosalueet eivät näy Laukon kartanon talouskeskusalueelle. Osalla RA-rakennuspaikoista on jo rakennuksia, kaavamuutosalueille tulee jo
autotiet ja rakennuspaikat ovat pääosin lohottuja omiksi tiloiksi.
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa muutosalueelle ei ole osoitettu varsinaisia aluevarauksia.
Kaavamuutosalue kuuluu lisäksi valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-aluerajaukseen
(sininen vaakaraidoitus). Suunnittelumääräyksenä on, että alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia maisema-alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden,
erityispiirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä. Alueiden käytön on sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen.

Maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa (ollut nähtävillä 3-4/2015) Laukon kartanon talouskeskusalue on osoitettu pääosin RM-alueena matkailukäyttöön, rajaus ei ulotu kaavamuutosalueille. Vakkalanselän puolelle on osoitettu pienvenesataman paikka, jonka sijainti on tässä
vaiheessa alustava.
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Rantayleiskaava
Alueella on voimassa Vesilahden kunnan rantayleiskaava, joka on vahvistettu 10.12.2002
Rantayleiskaava noudattaa voimassaolevaa ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavan RAkorttelit on osoitettu rantayleiskaavassa. Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen määrän alueella.

rantayleiskaava
Ranta-asemakaava
Kaavamuutosalueilla on voimassa 3.12.1991 vahvistettu ranta-asemakaava. Kaavamuutosalueella on yhteensä 44 kpl RA-rakennuspaikkoja. Kaavakartat esitetty sivulla 2.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Kaavamuutoksen laadinnassa voidaan käyttää lisäksi seuraavia laadittuja selvityksiä:
•

Pirkanmaan Liitto, maakuntakaavojen aineistot

•

Vesilahden kunta, rantayleiskaavan aineistot

•

Laukon ranta-asemakaava, aineistot

•

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, 		
Pirkanmaan ELY-keskus

Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään uusina selvityksinä.
•

Arkeologinen inventointi RA-korttelialueilta, tehty keväällä 2015.

•

Mahdollinen jatkotutkimustarve arkeologisen selvityksen perusteella.

Laukon ranta-asemakaavan muutosta laadittaessa keskeisiä asioita vaikutuksia
arvioitaessa ovat:
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•

Vaikutukset rantamaisemaan ja valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen

•

Vaikutukset kulttuuriympäristöön

•

Vaikutukset vesistöön

•

Vaikutukset luontoon

•

Vaikutukset vakituisen asumisen osoittamisen osalta

VAIKUTUSALUE
Asemakaavalla on vaikutusta eniten kaavamuutosalueen maanomistajiin sekä alueeseen rajautuvien alueiden maanomistajiin ja asukkaisiin. Vaikutuksia tarkastellaan myös laajemmalta
alueelta liittyen vakituisen asumisen osoittamiseen.

OSALLISET
Laukon ranta-asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat:
•

Kaava-alueen maanomistajat

•

Kaava-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat

•

Pirkanmaan ELY-keskus

•

Pirkanmaan Liitto

•

Pirkanmaan maakuntamuseo

•

Vesilahden kunnan tekninen jaosto, rakennus- ja ympäristölautakunta

•

Pirkanmaan pelastuslaitos

•

Vattenfall Oy

OSALLISTUMINEN
Kaavaprosessin eri vaiheissa osallistuminen on mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä
olevista aineistoista.
Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta (luonnosvaihe) ja kaavaehdotuksesta.
TIEDOTTAMINEN
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Lempäälän-Vesilahden Sanomissa sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Hankkeen nettisivut:
www.vesilahti.fi ® PALVELUT ® Tekniset palvelut
® Kaavoitus ® Vireillä olevat asemakaavat
® Laukon ranta-asemakaavan muutos
VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille ja järjestetään aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu. Neuvottelu on pidetty 31.3.2015 ELY-keskus Pirkanmaa.
Kaavamuutosluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu.
Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa pidetty neuvottelu muinaismuistokohteista 8.3.2016.
Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja.
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KAAVAHANKKEEN KULKU

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tehtävät

Tavoitteellinen aikataulu

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitel- maalis-, huhtikuu 2015
man laatiminen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua
kunnan nettisivuilla, teknisessä toimistossa ja siitä voi
antaa palautetta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitel- 22.6.2015 suunnittelutyön ajan
man nähtäville asettaminen.
Viranomaisneuvottelu

31.3.2015

Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos
Tehtävät
Kaavamuutosluonnoksen laatiminen. Kaavaselostus liitteineen.

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kevät-kesä 2015
Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla ja teknisessä toimistossa.
Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaluonnosaineistosta mielipiteensä ennen nähtävilläolon
päättymistä.
Kaavaluonnoksen nähtäville asetta- joulukuu 2015, tammikuu 2016
minen, 30 pv.
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Vaihe 3: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus
Tehtävät
Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja siitä saadun palautteen
pohjalta.

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus
helmi-, maaliskuu 2016
Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja
lautakunnilta.
Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla ja teknisessä toimistossa.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle
ennen nähtävänä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen
Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja
lausunnoista sekä vastineet niihin.
(Kaavaehdotuksen tarkistaminen)
asetettavaksi)
Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja lopullisten hyväksyttävien asiakirjojen laatiminen.
Kaavan hyväksyminen. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

huhtikuu 2016

kesäkuu 2016
Kaavan osalta voi hakea muutosta 30 pv:n sisällä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
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Kunnanvaltuusto 24.10.2016
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§ 59 liite n:o 2/2
SAADUT LAUSUNNOT SEKÄ VASTINEET NIIHIN, KAAVAEHDOTUS 24.3.2016
pvm.

Lausuntojen antaja ja sisältö referoituna

Kaavanlaatijan vastineet

1. LAUSUNNOT
15.6.2016

Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään
lausuntoa Vesilahden Laukon ranta‐asema‐
kaavanmuutoksen ehdotuksesta. Maakun‐
tamuseo toteaa, että muinaisjäännösinven‐
toinnin raporttia (Mikroliitti Oy, 2015) on
täydennetty asianmukaisesti.
Kiinteiden muinaisjäännösten huomioonot‐
tamisesta kaavassa on neuvoteltu mui‐
naismuistolain 13 §:n edellyttämällä tavalla
8.3.2016. Alueella on lisäksi pidetty
19.4.2016 maastokatselmus, johon maa‐
kuntamuseon edustajan ja kaavanlaatijan
lisäksi osallistuivat Mikroliitti Oy ja em.
kohteen maanomistaja. Kiinteät muinais‐
jäännökset on merkitty asemakaavaehdo‐
tukseen neuvotteluissa sovitun mukaisesti
ja niihin liittyvät kaavamääräykset on kor‐
jattu oikealla tavalla.
Maakuntamuseo huomauttaa kuitenkin,
että kaavaselostuksesta puuttuvat edel‐
leentiedot alueen arkeologisista kohteista.
Selostukseen tulisi sisällyttää vähintään
niiden perustiedot (nimi, muinaisjäännös‐
rekisteritunnus, laji, muinaisjäännöstyyppi‐
ja tyypin tarkenne, ajoitus).
Lisäksi pyydetään korjaamaan selostusteks‐
tissä mainitun valtakunnallisesti arvokkaan
maisema‐alueen nimi: kyseessä on Vesilah‐
den maisema‐alue.

Kaavaselostukseen on lisätty lausunnossa
pyydetyt tiedot muinaismuistokohteista
Museoviraston muinaismuistorekisteristä.

Kaavaselostuksessa korjataan lausunnon
kohdassa esitetty maisema‐alueen nimi.

VESILAHTI, LAUKON ALUEET ,RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

15.6.2016

Pirkanmaan ELY‐keskus
Ranta‐asemakaavan rakennusoikeuksien
nostaminen edellyttää tarkastelua, jossa on
huomioon otettu myös rakennusoikeuksien
kokonaismäärä ja jakautuminen tasapuoli‐
sesti maanomistajien kesken.
Ranta‐asemakaavoissa osoitettavien ra‐
kennusoikeuksien tulee olla suhteessa ra‐
kennuspaikkojen riittävän suureen kokoon
siten, että kooltaan suurempi rakennus on
mahdollista sijoittaa maisemaan ja ympä‐
ristöön sovittaen riittävän etäälle rantavii‐
vasta. EL Y ‐keskus toteaa, että rakennusoi‐
keuden kasvattaminen vanhojen ranta‐
kaavojen rakennuspaikoilla ei välttämättä
johda tyydyttävään lopputulokseen raken‐
nusten sijoittumisen ja rantaviivaetäisyyk‐
sien osalta, koska rakennuspaikkojen ra‐
kenne ja muoto on alun perin muodostettu
pienempiin rakennusoikeuksiin tähdäten.
Siten rakennusoikeuden nostaminen edel‐
lyttäisi sekä mitoituksen että rakennuspaik‐
kojen uudelleen tarkastelua ja esimerkiksi
rakennuspaikkojen yhdistämistä tai niiden
ulottuvuuden lisäämistä sisämaahan päin,
jotta suurempi kerrosala olisi sovitettavissa
rakennuspaikalle.
Nyt kyseessä olevaan kaavamuutokseen on
liitetty rakentamistapaohjeet, joiden tarkoi‐
tuksena on ohjata suunnittelijoita, rakenta‐
jia ja viranomaisia kaava‐alueen uudis‐ ja
täydennysrakentamisessa. Lisäksi raken‐
nusoikeudet on jaoteltu rakennuspaikka‐
kohtaisesti siten, että AO‐rakennus‐
paikalla‐asuinrakennus saa olla kooltaan
enintään 250 k‐m2 ja RA‐rakennuspaikalle
saa rakentaa yhden enintään 105 k‐m2
suuruisen loma‐asunto‐rakennuksen.
ELY‐keskuksen näkemyksen mukaan päära‐
kennusten soveltuvuutta ympäristöönsä,
johtuen niiden koosta, tulee ohjeistaa siten,
että rakennusten ja rakennusalojen vähim‐
mäisetäisyydeksi rantaviivasta tulee 30 m.

Kaava‐alueen rakennusalat on muutettu
lausunnon mukaisesti eli vähintään 30 m
rantaviivasta aiemman 25 m:n sijasta.
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Kaavaehdotukseen liitetyissä rakentamis‐
tapaohjeissa sekä rakennusoikeuksien jaot‐
telussa on otettu huomioon viranomais‐
neuvottelussa esitetyt alueen luonteeseen,
maisema‐ ja luonnonarvoihin sekä muuhun
ympäristöön liittyvät asiat ja ranta‐alueelle
jää riittävästi yhtenäistä rakentamaton‐
taaluetta. Olennaista on, että kaavalla pys‐
tytään turvaamaan korttelialueiden ja mai‐
semallisesti sekä luonnonarvoiltaan arvok‐
kaan rakentamattoman ranta‐alueen säily‐
minen viihtyisänä.
ELY‐keskuksen käsityksen mukaan ranta‐
asemakaavassa esitettyä rakennusoikeuden
lisäystä voidaan pitää kohtuullisena, kun
otetaan huomioon Vesilahden kunnan oi‐
keusvaikutteinen rantaosayleiskaava ja
alueen luonnonolosuhteet. Kaavaehdotus
esitetyssä muodossaan täyttää maankäyt‐
tö‐ ja rakennuslain 73 §:n erityiset sisältö‐
vaatimukset sekä ottaa riittävästi huomi‐
oon alueen maisema‐ja ympäristöarvot.

10.6.2016

Pirkanmaan Liitto
Suunnittelualue sijaitsee Laukon kartanon
läheisyydessä, maanteitse noin 15 kilomet‐
rin päässä Vesi lahden kuntakeskuksesta.
Kaava‐alue käsittää osan voimassa olevan
Laukon ranta‐asemakaavan RA‐rakennus‐
paikoista, 44 kpl. Laukon ranta‐asemakaava
on hyväksytty 3.12.1991.
Kaavan tavoite on nostaa voimassa olevan
ranta‐asemakaavan rakennuspaikkakohtai‐
set rakennusoikeudet nykyisen rakennus‐
järjestyksen mukaiseksi, sekä muuttaa yh‐
den RA‐korttelin käyttötarkoitus erillispien‐
talojen AO‐korttelialueeksi.
Vahvistuessaan kaava mahdollistaisi 41 RA‐
rakennuspaikkaa ja kaksi AO‐rakennus‐
paikkaa.

Todetaan ELY‐keskuksen puoltava lausunto
kaavamuutoksen osalta ja että muutos
täyttää maankäyttö‐ ja rakennuslain sään‐
nökset ja ottaa huomioon riittävästi alueen
maisema‐ ja ympäristöarvot.
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Voimassa olevan kaavan tonttikohtainen
rakennusoikeus RA‐tonteilla on enintään
100 k‐m2. Kaavamuutoksen myötä raken‐
nuspaikkakohtainen rakennusoikeus RA‐
tonteilla nousisi 150 k‐m2:een ja AO‐
tonteilla 300 k‐m2:een. Pirkanmaan 1.
maakuntakaavassa suunnittelualue sijoit‐
tuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema‐
alueelle (Vesilahden kulttuurimaisema,
MAm021) ja Laukon kartanon valtakunnal‐
lisesti arvokkaan kulttuuriympäristön
(akv226) läheisyyteen.
Laukon alueen ranta‐asemakaavan muu‐
toksen suunnittelualue sijoittuu valtakun‐
nallisesti arvokkaaseen maisemaan, minkä
vuoksi on hyvin perusteltua, että maise‐
maan sopeutuva suunnittelu on nostettu
kaavaselostuksen kuvauksessa yhdeksi
keskeiseksi tavoitteeksi kaavahankkeessa,
ja että maisemaan sopeuttamiseen on kiin‐
nitetty huomiota kaavaa laadittaessa. Tämä
näkyy mm. annetuissa kaavamääräyksissä
rantapuuston säilyttämisestä ja laadituissa
rakennustapaohjeissa, joiden noudattamis‐
ta kaavamääräyksellä perustellusti edellyte‐
tään. Rantapuuston säilymisen ja rannan
luonnonmukaisen ilmeen turvaaminen ovat
keskeisiä tekijöitä alueen maisemallisten
piirteiden historiallisen jatkumon säilymi‐
sessä, puuston peittäessä rakennukset
taakseen järveltä katseltaessa.
Vaikutusten arviointia maisemaan kohdis‐
tuvien muutosten osalta (selostuksen kohta
5.4.4.4) esitetään edelleen täydennettäväk‐
si. Kohdassa on tarpeen esittää kuvaus,
kuinka kaavan ratkaisu tulee muuttamaan
maiseman nykytilannetta ja sen ominais‐
piirteitä lisääntyvän rakentamisen myötä.
Tarvittaessa arvioinnin tuloksiin on tarpeen
reagoida vaikutuksia lieventävillä ratkaisuil‐
la kaavakartalla ja rakennustapaohjeessa.
Maisema‐arvojen kannalta puuston säilyt‐
täminen luonnonmukaisena rakennusalo‐
jen

Vaikutusten arviointia on täydennetty lau‐
sunnon mukaisesti kohdassa 5.4.4.4.
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ja rannan välissä on tärkeää, mistä on pe‐
rustellusti annettu yleismääräys.

7.6.2016

Kaavakarttaan esitetään harkittavaksi myös
rakennusalojen tarkempaa osoittamista,
suosien tontin tasaisinta kohtaa, millä voi‐
daan edistää rakennusten sokkeleidensäi‐
lymistä mahdollisimman matalina. Tällä
voidaan edelleen vähentää rakennusten
näkymistä ranta maisemassa. Vaihtoehtoi‐
sesti tämä voidaan kirjata korttelialueiden
kaavamääräykseen. Rakennustapaohjee‐
seen esitetään täydennystä, ettei rannan ja
rakennusten väliselle alueelle tule sijoittaa
nurmialueita, jotka sopivat huonosti mai‐
seman historialliseen kehitykseen.

Kaavamääräyksissä on annettu yleismää‐
räys pyrkiä sijoittamaan päärakennukset
rakennuspaikkojen tasaisille kohdille. Kun
kaava‐alueen tontit sijoittuvat pääasiassa
eri kaltevuudet omaaville rinnealueille ja
toisaalta rakennuspaikkojen sisäisiä tulevia
järjestelyjä ei ole tiedossa, rakennusaloja
on vielä muutettu pääosin vähintään 30
metriin rantaviivasta, Tontit ovat myös
peitteisiä, joten rakennukset eivät tule
näkymään siitäkään syystä rantamaise‐
massa häiritsevästi.

Pirkanmaan liitto puoltaa Laukon alueen
ranta‐asemakaavan muutoksen hyväksy‐
mistä edellä esitetyt kohdat huomioiden.

Todetaan Pirkanmaan Liiton puoltava kan‐
ta kaavaehdotuksen osalta.

Rakennus‐ ja ympäristölautakunta
Kaava‐alueen maisema‐arvoihin ja muinais‐
muistoalueisiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Kaava‐alueen maisema‐arvot on huomioitu
erityisesti rakennusalojen sijoittelussa,
kaavamääräyksissä ja rakennustapaohjeis‐
sa. Muinaismuistokohteet on huomioitu
täsmälleen museoviranomaisten ohjeiden
mukaisesti.

Kaava‐alueella olevat muinaisjäännökset ja
niiden suoja‐alueet on merkittävä riittävän
laajasti, jotta luvanhakijoiden lupakäsitte‐
lyn yhteydessä pyydettävien lausuntojen
määrä ei muodostu ongelmaksi. Erityisesti
tämä koskee SM‐merkittyä muinaismuisto‐
aluetta. RA‐aluevarausten rajoja on tarpeen
siirtää huomioimaan muinaismuistolain
vaatimukset tai tulee siirtää rakennuspaik‐
ka 8 toisaalle.

Kaava‐alueelle sijoittuvat muinaisjäännök‐
set on osoitettu Museoviraston ja Pirkan‐
maan maakuntamuseon kanssa käytyjen
neuvottelujen ja maastokatselmusten mu‐
kaisesti. Riittävät suoja‐alueet on huomioi‐
tu asianmukaisesti museoviranomaisten
ohjeiden ja esitysten mukaan.
Korttelin 2 RA‐rakennuspaikka 8:n alueelle
sijoittuvan muinaismuistoalueen rajauk‐
sessa on huomioitu riittävä suojavyöhyke
jo SM‐alueen rajausta tehtäessä.
Korttelin 8 tontin 2 aluetta on lausunnon
johdosta vielä osin laajennettu ja samalla
rakennusalarajausta on tarkistettu jättäen
riittävä väli SM‐aluerajaukseen.
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Koska korttelin 2 rakennuspaikkoja 6, 7 ja 8
ei ole vielä lohkottu, voi kaavaehdotukseen
helposti tehdä vielä muutoksia tonttijärjes‐
telyiden osalta. Siten saadaan turvattua
muinaismuistoalueen riittävä koko ja ra‐
kentamisen sijoittuminen turvallisen etäi‐
syyden päähän rauhoitetuista muinaismuis‐
toista. Rakennuspaikkoja 6 ja 7 tulisi kaven‐
taa ja samalla siirtää rakennuspaikkaa 8
länteen päin. Rakennuksen rakentamisen
yhteydessä on yleensä maastoa muokatta‐
va vähintään 3 metrin etäisyydellä raken‐
nuksen perustuksista. Tämä tarkoittaa sitä,
ettei kaavatontilla 8 pysty rakentamaan
kohtuullisesti, siten että muinaismuistoa ei
vaaranneta.
Alueen kaikki rakennuspaikat sijoittuvat
rantavyöhykkeelle, jossa kunnan ympäris‐
tönsuojelumääräysten mukaan käsiteltyjen
wcvesien johtaminen maahan on kielletty
(100 metriä vesistöstä). Selkeyden vuoksi
rakennuspaikkoja koskeviin kaavamääräyk‐
siin (RA ja AO) tulee laittaa: Vesikäymäläjä‐
tevedet tulee johtaa umpisäiliöön.

SM‐aluerajaukset on määritetty kuten
edellä on todettu yhdessä Museoviran‐
omaisten kanssa. Museoviranomaiset ovat
antaneet kaavamuutoksesta puoltavan
lausuntonsa.
Korttelirajausta ei voida muuttaa lausun‐
nossa esitetyllä tavalla, rakennuspaikoista
muodostuisi liian kapeita , tonttien pinta‐
alat olisi liian pieniä ja rantaviivan määrä
jäisi jopa alle 40 m:n.
Tontin 8 SM‐rajauksen ulkorajat on myös
osoitettu siten, että riittävä suojavyöhyke
jää SM‐alueen sisällekin.
Korttelin 8 tontin 2 SM‐rajaus ja rakennus‐
alamääritys on tehty, kuten edellä on to‐
dettu, täsmälleen museoviranomaisten
ohjeiden ja maastotarkastuksen mukaises‐
ti.

Kaavamääräykseen lisätään RA ja AO‐
kortteleiden osalta wc‐jätevesien johtami‐
nen umpisäiliöön.

Yleismääräyksistä voi poistaa vesihuoltoa
koskevan virkkeen:
Kaava‐alueen vesihuollon osalta noudate‐
taan kulloinkin voimassa olevaa haja‐
asutusalueita koskevaa jätevesiasetusta
sekä kunnan vesihuoltomääräyksiä.

Yleismääräyksistä poistetaan lausunnon
mukainen lause.

Hämeenlinna 3.8.2016
Juha Poutanen, dipl.ins
kaavan laatija
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Kansikuva:

peltoaluetta Pajalahden läntisimmän pohjukan luoteispuolella

Perustiedot
Alue:

Vesilahti. Laukon kartanon luoteis-, pohjois- ja koillispuolella, Pyhäjärven Säijänselän etelärannalla sijaitsevia rantakaavan muutosalueita.
Tarkoitus:
Selvittää onko voimassa olevan kaavan RA-alueilla kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Työaika:
maastotyö 17.4.2015
Kustantaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy
Aiemmat tutkimukset: Luettelo Vesilahden pitäjän kiinteistä muinaisjäännöksistä: Väinö Maajoki
1939; Vesilahden inventointi: Laakso, Pukkila & Vuorinen 1995 / Tampereen museot
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Sepänmaa ja Ville Laakso, raportin viimeistely ja valmistelu T
Jussila.
Tulokset:
Tutkimusalueilta ei aikaisemmin tunnettu muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa löytyi
neljä historiallisen ajan muinaisjäännöskohdetta: talon tai torpan paikka tähän liittyvine muine rakenteineen, maakellarin tai muun kivikkoon tehdyn kuopparakenteen jäännökset sekä kaksi hiilihautaa.

Tutkitut alueet vihreällä ja havaitut muinaisjäännökset 1-4 punaisella pallolla. Muuta lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein.
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Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa (Euref). Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä 2015 ellei toisin mainittu. Kohdekuvauksissa myös YKJ koordinaatit (PI). Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Kuvaajat: Timo
Sepänmaa ja Ville Laakso.

Inventointi
Laukon kartanon luoteis-, pohjois- ja koillispuolisilla rannoilla on voimassa olevaan rantaasemakaavaan tekeillä rakennusoikeuksien lisäämiseen tähtäävä kaavamuutos. Aikaisempaan
1990-luvulla hyväksyttyyn kaavaan liittyen muinaisjäännösinventointia ei kaava-alueella ole
tehty. Kaavamuutokseen vedoten Pirkanmaan maakuntamuseo vaati muinaisjäännösinventoinnin suorittamista kaava-alueella ja tarkkuusinventointia rakentamattomilla tonteilla. Hankkeen kaavakonsulttina toimiva Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi muinaisjäännösinventoinnin
Mikroliitti Oy:ltä. Timo Sepänmaa ja Ville Laakso tekivät maastotutkimukset 17.4.2015, työn
kannalta hyvissä olosuhteissa. Maastotyö tehtiin normaalin asemakaavatason muinaisjäännösinventoinnin menetelmin mutta hieman tarkemmin, minkä katsottiin tässä maastossa olevan
täysin riittävä tapa työn tarkoituksen ja tavoitteen saavuttamiseksi. Maastotyö rajautui voimassa
olevan kaavan rakennetuille ja rakentamattomille RA-alueille ja niiden läheisyyteen. Muuta aluetta ei tarkemmin tutkittu.
Tutkimusalueelta ei aikaisemmin tunnettu muinaisjäännöksiä. Lähialueelta, Laukon kartanon
mailta tunnetaan ennestään neljä kiinteää muinaisjäännöstä: kolme rautakautista kalmistokohdetta – Pajalahdenranta ja Riihimäki, tähän yhtenäisenä muinaisjäännösalueena liittyvä Riihimäki sekä Laukon puisto. Nämä em. kohteet sijaitsevat tämän inventoinnin tutkimusalueilta
noin 800 – 1000 m kaakkoon ja etelälounaaseen.
Vesilahden perusinventointia on tehty vuosina 1939 (Väinö Maajoki) ja 1995 (Jouko Pukkila ja
Ville Laakso). Ainakaan jälkimmäisen inventoinnin yhteydessä ei liikuttu tähän tutkimukseen
liittyvillä alueilla. Tässä inventoinnissa tonttimaat liepeineen ja lähialueineen tarkastettiin maastossa kattavasti silmänvaraisesti. Rakentamattomilla alueilla maan alaisille muinaisjäännöksille
sopiviksi arvioiduissa maastoissa tehtiin myös koekuoppia ja käsikairausta. Paikoin tehtiin
myös metallinilmaisinharavointia. Valmisteluvaiheessa tarkasteltiin aluetta kuvaavia vanhoja
karttoja, pääosin yleiskarttoja 1700-1900 luvuilta, mutta myös v. 1773 isojakokarttaa, jossa ei
yhden torpan ohella (kohde 1) ollut mitään arkeologisesti mielenkiintoisia merkintöjä muualla
tutkituilla alueilla. Niihin ei ole merkitty alueelle asutusta tms. muinaisjäännöstä tuottavaa toimintaa kuin alueen länsiosaan (kohde 1). Alueesta laadittiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta maastomalli, jonka perusteella pyriittiin paikantamaan ennakkoon arkeologisesti
mielenkiintoisia maastoja ja maarakenteita tutkittavilta alueilta.
Inventoinnissa löytyi neljä historiallisen ajan muinaisjäännöskohdetta: torpan paikka tähän liittyvine muine rakenteineen, maakellarin tai muun kivikkoon tehdyn kuopparakenteen jäännökset
sekä kaksi hiilihautaa.
22.5.2015
Ville Laakso
Timo Sepänmaa
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Yleiskartat

Kaavan rakennusalueet - tonttimaat on rajattu sinisellä. Havaitut muinaisjäännökset nro 1-4
punaisella.

Ote 1840-luvun Vesilahden pitäjänkartasta tutkimusalueen kohdalta

Ote v. 1909 Senaatinkartasta tutkimusalueen kohdalta
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Ote v. 1954 peruskartasta tutkimusalueen kohdalta

Muinaisjäännökset
1 VESILAHTI JUSSILANHAKA
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

2
historiallinen
asuinpaikka: torpanpaikka

Koordin:

N: 6805 351 E: 311 973 Z: 85
P: 6808 207 I: 3312 068

Tutkijat:

Laakso & Sepänmaa 2015 inventointi

Sijainti:

Paikka sijaitsee Vesilahden kirkosta 7,9 km länteen, Laukon kartanosta 1,6 km
luoteeseen Pajalahden suun länsipuolella rannassa.
Paikka on Laukon kartanosta 1,6 km luoteeseen, Pyhäjärven Pajalahden luoteispuolella, pelto-alueiden ja Vakkalanselän rajaamalla matalalla, metsäisellä kumpareella.

Huomiot:

Alueella todettiin noin 45 x 30 m:n alalla viisi maanpinnalle erottuvaa rakennetta
sekä lisäksi kulttuurikerrosta ja löytöjä yhdeltä alueelta, jossa maanpinnalla ei ollut
havaittavissa rakenteita.
A: (N 6805337 E 311975). Rakennuksenperusta, osittain kivi- osoittain maaperustainen, koko noin 10 x 6 m, uuni noin 3 m laajuisena kumpareena perustusten
keski- kaakkoisosassa.
B: (N 6805333 E 311965). Röykkiö, halkaisija noin 3 m, korkeus noin 70 cm. Vaikuttaa pelkistä kivistä kootulta. Tulkinta: luultavimmin raivausröykkiö, mutta uunin
jäännös tai hautaröykkiökin ovat mahdollisia.
Kohteet C, D ja E sijaitsevat melko tasaisen alueen pohjoiskoillisreunalla, törmän
päällä, osittain kalliopohjalla.
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C: (N 6805362 E 311989). Moreeniin kaivettu kuoppa, koko noin 4 x 3 m, syvyys
noin 1 m. Ilmeisesti maakellari.
D: (N 6805364 E 311986). Rakennuksenperusta koko noin 5 x 5 m, multa- ja kivipenkki, uunin jäännös kaakkoisosassa. Uuniin tehdyssä koekuopassa tiilenkappaleita.
E: (N 6805364 E 311986). Matala röykkiö tai kiveys, koko noin 5 x 3 m, korkeus
30 cm. Ilmeisesti ainakin osaksi kalliopohjalla. Vierelle, noin 1 m luoteislaidasta
koilliseen tehdyssä koekuopassa havaittiin tummaa likamaata, jossa oli runsaasti
tiilensiruja, joitakin palamattoman luun kappaleita sekä kappale tuluspiitä. Ulkoisesti sekä sijaintinsa perusteella (sijaitsee törmän reunalla, näkymä järvelle) muistuttaa rautakautista hautarauniota, mutta koekuopan löytöjen perusteella lienee
historiallisen ajan asutukseen liittyvä rakenne.
F: (N 6805343 E 311957). Matala tasalakinen noin 10 x 10 m laajuinen alue, joka
on ympäristöään vähäkivisempää. Alueelle tehdyssä koekuopassa havaittiin likamaata ja vihreää epätasaista ikkunalasia. Lasi lienee 1800-luvun puoliväliä vanhempaa.
Alue on kuusivoittoista sekametsää. Maaperä on paikoin moreenia, paikoin vähäkivistä hietaa. Kohteet vaikuttavat varsin hyvin säilyneiltä.
Kyseessä on torpan paikka, joka on merkitty v. 1773 kartalle sekä 1840-luvun
Vesilahden pitäjänkarttaan. Torppaa - tai mitään rakennuksia ylipäätään - ei ole
enää merkitty myöhempiin karttoihin, kuten v. 1909 senaatinkarttaan ja 1954 peruskarttaan. Torppa on siten hylätty viimeistään aivan 1900-luvun alussa. Ns. Kuninkaan kartassa (1796-1804) kohdalle ei ole merkitty mitään, mutta paikalle menee sama tie joka merkitty pitäjänkartalle 1840l. Kuninkaan tiekartasto Suomessa
1790 -teoksen kartassa s. 172 on Pajalahden suun länsirannalle merkitty kylä
(useita taloja) jonka voi tulkita sijaitsevan samalla paikalla sijaitsevaksi missä torpanpaikka. Taloryhmän yläpuolella on kartassa teksti "Paidaniemi". On epäselvää
tarkoittaako nimi taloryhmää vaiko itäpuolella sijaitsevaa niemeä joka nykyään
tunnetaan Päireniemenä.
V. 1773 kartan selityksissä mainitaan: nro 25, Strandvik Dagsvåreks torp anlags
år 1750 och är bos af Hendrick Matsson ... Sen perusteella torppa olisi perustettu
v. 1750. Tarkka hylkäysajankohta ei ole tiedossa.
Torpan paikka on kuitenkin arkeologisesti hyvin säilynyt ja ehjä kokonaisuus jonka
asutus ja käyttö on päättynyt yli 100 v sitten. Vaikka 1700-l puoliväliä myöhemmät
torpanpaikat eivät lähtökohtaisesti ole muinaisjäännöksiä, niin tässä tapauksessa
paikka täyttää Museoviraston historiallisen ajan muinaisjäännöksistä antaman
suojeluohjeen muinaisjäännöskriteerit.
Muinaisjäännöksen pohjoisosa ulottuu hieman voimassa olevan kaavan RAalueelle.
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Muinaisjäännösrajaus suoja-alueineen punaisella ja havaitut rakenteet.

Torpanpaikka kuninkaankartalla 1706-1804, pitäjänkartalla 1840-l ja Senaatinkaralla 1909
Kuninkaan tiekartasta 1790 ei ole otetta, siinä samoille kohdin on merkitty taloryhmä.
Strandvik torp (nro 25) v. 1773 kartalla (H88 9/2)
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4 VESILAHTI PRITKOOLINLAHTI W
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

2
historiallinen
valmistus: hiilihauta

Koordin:

N: 6805 735 E: 313 763 Z: 80
P: 6808 591 I: 3313 858

Tutkijat:

Laakso & Sepänmaa 2015 inventointi

Sijainti:
Huomiot:

Paikka sijaitsee Vesilahden kirkosta 6,5 km luoteeseen.
Vanhalla rantatörmällä soikea kuoppa, mitat noin 2,5 x 3,5 m, syvyys noin 40 cm.
Kuoppaan tehdyssä koekuopassa todettiin vahvaa nokimaata, millä perusteella
kyseessä lienee hiilihauta. Kuopasta jatkuu pohjoiseen, vanhan rantatörmän yli
matala ura, millä perusteella kyseessä saattaa olla myös poikkeuksellisen pieni
tervahauta. Maaperä on hietaa, puusto pääasiassa kuusta.
Hiili- tai tervahauta sijoittuu voimassa olevan kaavan RA-alueelle, tontin itäosaan.
Suojeltavaksi alueeksi esitämme kaksi metriä haudan ulkovallin ulkoreunoista.
Suojelualueen laajuuden päättää Museovirasto.
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Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Vesilahti

Kunta

3.8.2016

Täyttämispvm

Laukon ranta-asemakaavan muutos

Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,9059
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Ehdotuspvm 3.8.2016
Vireilletulosta ilm. pvm 22.6.2015
Kunnan kaavatunnus
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 17,9059

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 3,040
Rakennuspaikat [lkm] 2
Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] 41 Omarantaiset 41 Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

17,9059

100

6750

0,04

0,0000

+2450

A yhteensä

1,1761

6,6

600

0,05

+1,1761

+600

16,6009

92,7

6150

0,04

-1.3050

+1850

0,1289

0,7

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä

+0,1289

M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Yhteensä

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

17,9059

100

6750

0,04

0,0000

+2450

A yhteensä

1,1761

6,6

600

0,05

+1,1761

+600

AO

1,1761

600

0,05

+1,1761

+600

6150

0,04

-1,3050

+1850

6150

0,04

-1,3050

+1850

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä

16,6009

RA

16,6009

92,7

L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä

0,1289

SM

0,1289

M yhteensä
W yhteensä

0,7

+0,1289
+0,1289

