Kunnanhallitus 21.01.2019
§ 23 liite n:o 3
Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 1: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma

VESILAHDEN KUNTA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2018 18.12.2018
NARVAN KORTTELIN 24 ja KORTTELIN 111 tontin 1 ASEMAKAAVAMUUTOS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja
rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen 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."

Kaava-alueen sijainti ja rajaus.

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa
siihen voi vaikuttaa. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella karttakuvaan.
Alueen tarkempi rajaus saattaa vielä muuttua suunnittelutyön kuluessa.
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SUUNNITTELUALUE
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vesilahden kunnan Narvan kylässä Tuulikalliontien varrella
Narvan koulun läheisyydessä. Asemakaavamuutos koskee Narvan asemakaava-alueen
korttelin 24 tonttia 1 ja 2 sekä korttelin 111 tontteja 1 ja 2, Tuulikalliontien yleisen tien aluetta
kortteleitten alueella, Kestintien katualuetta ja osaa Ylä-Narvantien katualueesta. Alueen pintaala on n. 1,65 hehtaaria.

ALOITE

Asemakaavamuutos on tullut vireille kunnan aloitteesta.
Asemakaavamuutos on tullut vireille 10.4.2017 kunnanhallituksen päätöksellä ja vireille
tulosta on julkaistu kuulutus 11.5.2017 Lempäälän- Vesilahden Sanomissa, kunnan
ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia sekä
asukkaita on tiedotettu vireilletulosta kirjeitse 8.5.2017.

LÄHTÖTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE
Asemakaava

Yllä kuvaote asemakaavayhdistelmästä. Kaavamuutoksen suunnittelualue merkitty siihen sinisellä
aluerajauksella.

Tuulikallion päiväkodin alue käsittää Korttelin 24 tontin 1. Alue on nykyisessä 15.5.1979
voimaan tulleessa rakennuskaavassa osoitettu sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (YS). Tontilla sijaitsee kolme rakennusta.

2

Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 1: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma

Samassa korttelissa 24 sijaitsee entinen terveysasema tontilla 2. Tontin käyttötarkoitus on
asemakaavassa osoitettu museoiden ja niihin rakennettavien rakennuksien korttelialueeksi
(YM). Terveysaseman pohjoispuolella sijaitsee lämpökeskus. Terveyskeskuksen
pohjoispuolella sijaitsee myös virkistyskäytössä olevaa kuusivaltaista metsäaluetta, jolla on
ulkoilureittejä.
Vastapäätä korttelia 24 Narvantien toisella puolella sijaitsee vanha paloasema korttelissa 111
tontilla 1. Se on siirtynyt yksityiseen omistukseen eikä ole enää alkuperäisessä käytössään.
Paloaseman tontti on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y).
Korttelin 111 tontilla 2 sijaitsee omakotitalo. Asemakaavassa tontti on erillispientalojen
korttelialuetta (AO).

Yleiskaava
Alueella on Hämeen ympäristökeskuksen
19.2.1997 vahvistama Kirkonkylän ja Narvan
osayleiskaava joka Narvan osalta on voimassa.
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu julkisten
palvelujen ja hallinnon alue, jolla ympäristö
säilytetään (PY/s).
Alue on suunniteltava siten, että olemassa olevan
arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön luonteen
säilymiselle luodaan edellytykset.
Uudisrakentamisen ja olemassa oleviin
rakennuksiin tehtävien muutosten taajamakuvaan
sopeuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Entisen paloaseman osalle on osoitettu palvelujen
ja hallinnon alue (P-1). Alueen kerrosalasta
saadaan enintään 40% varata asumiseen.

Maakuntakaava
Vesilahdella on voimassa Pirkanmaan
maakuntavaltuuston 27.3.2017 (§ 6)
hyväksymä
Pirkanmaan
maakuntakaava
2040.
Voimaan
tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava
2040
kumosi
Pirkanmaan
1.
maakuntakaavan,
turvetuotantoa
koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan ja liikennettä ja logistiikkaa
koskevan
Pirkanmaan
2.
vaihemaakuntakaavan.

Suunnittelualue
on
taajamatoimintojen
Kuvaote voimassa olevasta Pirkanmaan
maakuntakaava 2040 Narvan kylän kohdalla.

osoitettu
alueeksi.

Merkinnällä
osoitetaan
asumisen,
kaupan
ja
muiden
palvelujen,
työpaikkojen
sekä
muiden
taajamatoimintojen rakentamisalueet.
Merkintä
sisältää
niihin
liittyvät
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pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti
merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät
virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit.
Alue kuuluu kokonaisuudessaan esitettyyn valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen (Mav), Vesilahden kulttuurimaisema. Maisema-alue on merkitty vaalean sinisellä
vaakaraidoituksella ja sitä koskee suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen
maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Muut suunnitelmat ja lähtökohdat sekä laadittavat selvitykset
Alue sijaitsee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalla
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Vesilahden kulttuurimaisemat
(Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995)
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä, eikä Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia, valtakunnallisissa inventoinneissa mainittuja
kohteita.
Alueelta on laadittu Narvan ja sen ympäristön rakennusinventointi ja maisemahistoriaselvitys,
Jari Heiskanen 2004, jota käytetään soveltuvin osin kaavan pohjaselvityksenä.
Alueen pohjakartta on hyväksytty maanmittauslaitoksella.

MAANOMISTUS
Suunnittelualueen kiinteistöt (922- 425-11-29), (922-425-11-17), (922-425-11-28) ja (922-42511-117) ovat kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen kiinteistöt (922-425-11-165) ja (922425-11-161) ovat yksityisomistuksessa.

TAVOITTEET
Korttelin 24 osalta tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten että se vastaa kunnan
muuttunutta palvelurakennetta. Tältä osin osayleiskaava ja asemakaava ovat vanhentuneita
eivätkä vastaa kunnan tarpeita ja palveluverkkoa tai nykyistä maankäyttöä.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tonttien käyttötarkoituksen ja tonttijaon muuttaminen.
Terveysasema on lopettanut toimintansa lukuun ottamatta kouluterveydenhuoltoa ja tiloissa
toimii kunnan tekninen toimisto. Tältä osin käyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa yleisten
rakennusten korttelialueeksi. Uuden Narvan päiväkodin rakentumisen myötä päiväkotikäytössä
olleet Tuulikalliontien varren rakennukset ovat olleet tyhjillään. Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa
näiden rakennusten osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi.
Tavoitteena on Sorvalan osalta rakennus-suojelukysymyksen ratkaiseminen sekä uuden
rakennukselle sopivan käyttötarkoituksen esittäminen.
Vanhan paloaseman tontin, korttelissa 111 tontilla 1 kaavamuutoksen tavoitteena on
käyttötarkoituksen muutos asumiseen ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi. Tontilla 2
kaavamuutoksen tavoitteena on huomioida muuttunut kiinteistöraja tonttien 1 ja 2 rajalla.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen

4

Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 1: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma

vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1.
2.
3.
4.

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
Asemakaavan muutoksessa korostuvat edellä luetelluista kohdat 1, 4 ja 5.

OSALLISET
Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöt ja asukkaat
Suunnittelualueella ja sen lähivaikutusalueella sijaitsevat yritykset ja niiden työntekijät
Pirkanmaan ELY- keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Elenia Oy
Kunnan hallintokunnat (tekninen-, rakennus- ja ympäristö- sekä sivistys lautakunnat,
elinvoimatoimikunta)
Kunnan ympäristönsuojelu
Pirkanmaan pelastuslaitos
Narvan kylässä toimivat seurat ja yhdistykset
Osallisten luetteloa voidaan täydentää työn aikana

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Vireillepano

Kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan Lempäälän- Vesilahden Sanomissa, kunnan
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden
kiinteistöjen omistajia ja asukkaita tiedotetaan vireilletulosta kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnantalon teknisessä toimistossa sekä
kunnan internet sivuilla nähtäville asettamisesta alkaen koko suunnittelutyön ajan ja se
lähetetään tiedossa oleville kaava-muutosalueen ja siihen rajoittuville osallisille. Osallisilla on
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai
kirjallisesti.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa laaditaan asemakaavaluonnos, joka lähtökohdat huomioiden
mahdollisimman hyvin vastaa asetettuja tavoitteita. Tarvittaessa järjestetään neuvotteluja eri
osapuolten kesken. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat selvitykset.
Kunnanhallituksen hyväksymä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi
mielipiteiden saamista varten kunnantalon teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla.
Nähtävänä olosta tiedotetaan Lempäälän- Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla. Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöjen omistajia ja
asukkaita tiedotetaan kirjeitse. Tarvittaessa pyydetään lausuntoja asianomaisilta
viranomaisilta. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta sen nähtävänäoloaikana
suullisesti tai kirjallisesti.
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Ehdotusvaihe

Saadun palautteen jälkeen kaavaluonnokseen tehdään tarvittavat muutokset ja laaditaan
kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus käsittelee. Tämän jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville kunnanviraston teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla 30
päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta.
Kaavaehdotuksen nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus
kaavaehdotuksesta.
Nähtävänäolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus Lempäälän–Vesilahden Sanomissa sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Suunnittelualueen sekä siihen rajautuvien alueiden
kiinteistöjen omistajia ja asukkaita tiedotetaan kirjeitse. Kaavaehdotuksesta jätettyihin
muistutuksiin laaditaan vastineet, ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan.
Muistutuksen tehneille postitetaan kaavoittajan vastine.

Hyväksymisvaihe

Kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Osallisilla on 30 päivän valitusoikeus
kunnanvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muistutuksen tehneitä
tiedotetaan hyväksymispäätöksestä.

Yhteystiedot

Kirjalliset mielipiteet/muistutukset/lausunnot osoitetaan: kunnanhallitus, Vesilahden kunta,
Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Suullista palautetta voi antaa olemalla yhteydessä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin
kunnassa.

Kaava-aineistojen nähtävilläolot
Tekninen toimisto, osoite Kestintie 3, Narva
Kunnan kaavoituksen internet sivuilla:

www.vesilahti.fi → PALVELUT → Tekniset palvelut → Kaavoitus →
Vireillä olevat asemakaavat →

AIKATAULU
Asemakaavan valmisteluvaiheeseen on ryhdytty keväällä 2017. Tavoitteena on asettaa
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kesällä 2018 ja asemakaavaluonnos nähtäville
syksyllä 2018. Ehdotusvaihe ajoittunee alkuvuoteen 2019.

YHTEYSHENKILÖT
Aluearkkitehti
Leena Lahtinen
puh.
040 335 4223 e-mail

leena.lahtinen@urjala.fi
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VESILAHDEN KUNTA

NARVAN KORTTELIEN 24 JA KORTTELIN
111 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVA
PALAUTERAPORTTI 18.12.2018
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (9.4.2018)
Saapuneet lausunnot:
Palautteen antaja
Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
Pirkanmaan ELY-keskus (kommentti)
Vesilahden museoyhdistys ry
Elenia Oy
Vesilahden kunnan elinvoimatoimikunta
Wesilahti-Seura ry
Eläkeliiton Vesilahden yhdistys ja Vesilahden eläkeläiskerho
Vesilahden kunnan sivistyslautakunta
Vesilahden kunnan tekninen lautakunta
Pirkanmaan maakuntamuseo

Pvm
31.08.2018
06.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
20.09.2018
20.09.2018
25.09.2018
02.10.2018
05.10.2018
05.10.2018

LAUSUNTO

VASTINE

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta:
Alueen sijainnista johtuen Narvan raitin varrella
kaavamuutosalueelle tulee laatia sitovat yksityiskohtaiset rakennustapaohjeet.

Vesilahden kunnanhallitus:
Kaava-alueelle tullaan laatimaan sitovat rakennustapaohjeet.

Näkemäalue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa melko laajaksi, kaavamuutoksen
myötä näkemäalue tulee määrittää tarpeen mukaisesti.

Näkemäalueiden laajuutta tarkastellaan kaavan
laatimisen yhteydessä.

Ns. Sorvalan rakennuksen osalta on voimassa
kielteinen purkamislupapäätös maakuntamuseon
lausunnolla, tämä rakennus tulee kaavassa merkitä suojelumerkinnällä.

Sorvalan rakennuksen suojelutarve huomioidaan
kaavaa laadittaessa.

Korttelin 24 alueella olevien päiväkotirakennuksien kunto ja sijainti tontilla eivät tue niiden säilyttämistä, varsinkin ns. vanha terveystalo on korjauskelvoton.

Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus
korvata päiväkotirakennus ja ns. vanhan terveystalo uudisrakentamisella.

Narvan raitin varrella oleva kevyen liikenteen sijoitusmahdollisuus tulee säilyttää.

Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus
sijoittaa kevyen liikenteen väylä Tuulikalliontien
varteen.
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Liittymät ja liikennöinti Tuulikalliontiehen rajoittuville rakennuspaikolle on järjestettävä liikenneturvallisesti.

Liittymien ja liikennnöinnin liikennturvallisuuteen
kiinnitetään huomiota asemakaavaa laadittaessa.

Alueella olevan lämpökeskuksen alue ja mahdollisesti muutakin teknistä huoltoa edellyttävää aluetta varten tulee varata riittävästi ET-aluetta.

Lämpökeskus huomioidaan asemakaavaa laadittaessa. Tarvittaessa osoitetaan muitakin teknisen
huollon alueita.

Mahdollisten kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkon
ym. johtojen ja putkien sijainti tulee selvittää ja
merkitä tarpeen mukaisesti kaavaan aluevarauksena.

Kunnallistekniikan sijainti selvitetään ja huomioidaan asemakaava laadittaessa.

Yksityisessä omistuksessa olevan korttelissa 111
entisen paloaseman käyttötarkoitus tulee harkita;
onko käyttötarkoitus pelkkää asumista vai onko
tulevalla kaavamerkinnällä tarpeen sallia muutakin toimintaa.

Tavoitteena on osoittaa entisen paloaseman rakennuksen käyttötarkoitukseksi asuin-, liike- ja toimistorakentaminen.

Nykyisen asemakaavan rajaukset eivät vastaa
kiinteistöjen rajoja, tulisiko niiden olla yhteneväiset toisiinsa nähden.

Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan nykyiset
kiinteistörajat.

Korttelin 111 tontti 1 aluerajaus Y on AO naapuritontin 2 puolella, pitäisikö siten myös AO tontti 2
ottaa kaavamuutosalueeseen mukaan.

Kaava-alueeseen otetaan mukaan myös korttelin
111 tontti 2.

Tonttijako tulee suunnitella kaavamuutoksella siten, että olemassa olevat rakennukset voidaan sijoittaa järkevästi ja muodostaa viisi erillistä rakennuspaikkaa.

Tonttijako pyritään suunnittelemaan mahdollisimman järkevästi.

KOMMENTTI
Pirkanmaan ELY-keskus:
Yhdystie 13751, Tuulikalliontie palvelee pääosin
Narvan taajaman maankäyttöä, joten se tulee
osoittaa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa katuna. Tuulikalliontie tulee rajata mukaan
kaava-alueeseen vähintään koko kaavamuutosalueen kohdalta.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Tuulikalliontie otetaan mukaan kaava-alueeseen
kaavamuutosalueen kohdalta ja osoitetaan katualueeksi.

LAUSUNTO
Vesilahden museoyhdistys ry:
Sorvalan talon käyttömahdollisuudet
Museoyhdistys on saanut kunnalta luvan käyttää
Sorvalaa näyttelytilana kesäkauden 2018. Narvan
historiaa ja vuoden 1918 paloa monitahoisesti käsittelevä näyttely on kerännyt jo yli 400 kävijää,
koululaisista kesävieraisiin. Tämä osoittaa, että
on tarvetta näyttelytilalle, joka sijaitsee lähempänä kyläkeskusta kuin Vilkinaron kotiseutumuseo.
Koska Sorvala on yksi harvoja v.1918 palosta säilyneitä rakennuksia, se on paikallaan säilytettävänä arvokas osa Vesilahden historiaa. Sillä olisi

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Sorvalan rakennus on tarkoitus osoittaa asemakaavaan säilytettäväksi ja huomioida sen käyttömahdollisuudet asemakaavaa laadittaesassa. Rakennukselle sopivista korjaustavoista on tarkoitus
antaa kaavamääräyksiä.
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hyvä olla lisäksi mielekästä toimintaa. Nykykuntoisena rakennus ei toimi ympärivuotisena näyttelytai muussa käytössä ( ei lämpöä eikä vettä).
Mutta jos edes talon peruskunnosta huolehditaan,
museoyhdistys voisi tulevinakin vuosina tuottaa
paikallishistoriaa valaisevia kesänäyttelyjä sen tiloissa.
Muita näyttelyjen yhteydessäkin toimivia käyttötarkoituksia Sorvalassa voisi kesäisin olla pienimuotoinen käsityömyynti tai kirpputori. Pieniä teematapaamisia voidaan myös kesällä järjestää,
mutta suuriin yleisötilaisuuksiin tilat eivät riitä.
Lapsille voisi näyttelyjen teemaan liittyen olla sivuhuoneissa pieniä toimintapajoja.
Näyttelyitä on suunnitteilla kaikkia kiinnostavista
aiheista kuten liikenne (kulku ja kuljetus), puutarhat ja luonnonkasvit, metsät ja metsästys, maaseudun yhteisöt ja yhteistyö (kylät, talkoot, yhdistykset) sekä elinkeinot. Usean vuoden näyttelysuunnitelman toteutukseen Sorvala olisi sopivan
keskeisellä paikalla. Yhteistyö koulun ja muiden
yhdistysten kanssa toimisi myös sujuvasti.
LAUSUNTO
Elenia Oy:
Kaavamuutosalueiden keskeisissä osissa ei ole
kaavamuutosta estäviä tai haittaavia sähköverkon
rakenteita.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto. Olemassa oleva
sähköverkosto huomioidaan kaavaa laadittaessa.

Mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn ti-laajalta. Rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja
aikataulu on sovittava tapauskohtaisesti ennen
työn aloitusta (maastokatselmus, tarjous-/tilausmenettely).
Elenia Oy:llä ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan ja esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. Tarvittaessa tarkennamme lausuntoamme
kaavoitusprosessin edetessä.
LAUSUNTO
Vesilahden kunnan elinvoimatoimikunta:
Elinvoimatoimikunnalla ei ole huomauttamista esitettyihin muutoksiin.
LAUSUNTO
Wesilahti-Seura ry:
Asia: Narvan Tuulikalliontien entisen hammaslääkärintalon käyttö
Narvassa Tuulikalliontiellä oleva entinen hammaslääkärintalo on ollut myytävänä, mutta myynti
on tiettävästi nyt keskeytetty ja rakennus on eläkeläisten käytössä. Tilan on kerrottu olevan aktiivisessa käytössä ja toimineen hyvin. Rakennuksen kunnon suhteen ei liene ongelmia.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Todetaan saapunut lausunto.
VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa entisen hammaslääkärintalon uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa
rakennuksen osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi, mikä mahdollistaa
myös yhdistystoiminnan.

Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 2: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelman palauteraportti

Koska rakennuksessa on useita huoneita, rakennuksen käyttöä voisi edelleen laajentaa tavalla,
joka ei haittaisi nykyistä käyttöä mutta joka toisi
edelleen lisäarvoa myös eläkeläisten virkistystoimintaan. Samalla voisi harkita tilaratkaisuja myös
sellaisille toiminnoille, joille on pitkän etsitty tuloksetta tiloja. Seuraavassa ehdotuksia tilankäytölle:
1. Näyttelytila valokuville, teksteille ja pienehköille esineille.
2. Kuuntelutila haastatteluäänitteille.
3. Arkistomateriaalin säilytys ja käyttö.
4. Tekniset apuvälineet.
LAUSUNTO
Eläkeliiton Vesilahden yhdistys ja Vesilahden
eläkeläiskerho:
Eläkeliiton Vesilahden yhdistys ja Vesilahden Eläkeläiskerho ovat huolissaan kunnan suunnitelmasta muuttaa Narvan kylässä korttelien 24 ja
111 tontin 1 kaavaa. Olemme vastikään saaneet
käyttöömme entisen hammaslääkärin talon joka
on ollut erittäin ahkerassa käytössä koko ajan .
Pelkonamme on että kaavamuutoksen myötä joudumme mahdollisesti ns. maantielle. Olemme erittäin tyytyväisiä käyttöömme saaduista tiloista.
Aluetta voi hyödyntää myöhemmin esim. torialueena koska nykyinen torialue varmaan poistuu.
Sorvala on myös säilyttämisen arvoinen kohde
samalla tontilla. Kiinteistön käyttö jatkossa varmaankin lisääntyy kunhan eri yhdistykset hoksaavat sen.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa entisen hammaslääkärintalon uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa
rakennuksen osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi, mikä mahdollistaa
myös yhdistystoiminnan.

LAUSUNTO
Vesilahden kunnan sivistyslautakunta:
Kaava-alue sijaitsee Narvan koulun vieressä ja
alueella kulkee paljon koululaisia. Tuulikalliontiellä
eikä Kestintiellä ole kevyenliikenteenväyliä ja tämän vuoksi kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on huomioitava asemakaavan suunnittelussa esimerkiksi kevyenliikenteenväylän varauksena.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus
sijoittaa kevyen liikenteen väylä Tuulikalliontien
varteen.

Terveyskeskuksen pohjoispuolella sijaitseva alue
tulisi säilyttää virkistyskäytössä, sillä alueella on
pururata, frisbeegolfrata sekä koululaisten suunnistusmaasto.

Nykyinen pururadan alue on tarkoitus osoittaa lähivirkistysalueeksi (VL).

Vanhan Tuulikallion päiväkodin kiinteistö on alkuvuodesta 2018 alkaen ollut vapaaehtoisen senioritoiminnan käytössä. Toiminta tilalla on ollut
aktiivista ja omatoimisuuteen perustuvaa. Asemakaavamuutoksen yhteydessä käyttötarkoituksen
tavoitteena on muuttaa alueen rakennukset asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike- ja toimitilaksi. Sivistysautakunta katsoo aktiivisen senioritoiminnan ja muun kolmannen sektorin toiminnan

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa entisen hammaslääkärintalon uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa
rakennuksen osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi, mikä mahdollistaa
myös yhdistystoiminnan.

Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 2: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelman palauteraportti

tarvitsevan nykyisiä tai nykyisen kaltaisia tiloja
Narvan alueella ja pyytää huomioimaan tämän
suunnittelussa.
LAUSUNTO
Vesilahden kunnan tekninen lautakunta:
Kortteleita rajaava Tuulikalliontie on jäsentymätön
kortteleihin 111 ja 24 nähden. Käyttäjäkunta muodostuu suurelta osin koululaisista ja päiväkoti-ikäisistä, jolloin alueen liikennejärjestelyjä tulisi tarkastella tässä yhteydessä. Varaus kevyen liikenteen kulkuun on Tuulikalliontien koillispuolella.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus
sijoittaa kevyen liikenteen väylä Tuulikalliontien
varteen.

Lämpökeskukselle tulisi huomioida oma rakennuspaikka.

Lämpökeskus huomioidaan asemakaavaa laadittaessa teknisen huollon alueena.

LAUSUNTO
Pirkanmaan maakuntamuseo:
Narvan kylältä on vuonna 2004 laadittu yleispiirteinen rakennusinventointi, jonka ajantasaisuus ja
riittävyys asemakaavan tarpeisiin tulee tarkistaa
ja tarpeen mukaan täydentää. Vähintäänkin aineiston tulee sisältää perustiedot kaikista kaavan
vaikutusalueen rakennuksista (rakennusvuosi tai
arvio, käyttötarkoitus), mielellään myös kuvaus rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteistä.

VASTINE
Vesilahden kunnanhallitus:
Sorvalan talon osalta käytettävissä on 2004 laaditun rakennusinventoinnin lisäksi rakennuksen purkamislupahakemuksen liitteenä oleva aluearkkitehdin lausunto rakennuksen kulttuurihistoriallisista arvoista sekä Pirkanmaan maakuntamuseon
perinnerakennusmestari Tapio Koirasen tarkastusraportti kohteesta. Tiedot rakennuksen ominaispiirteistä sisällytetään kaavaselostukseen.
Muiden kaava-alueen rakennuksen osalta kaavaselostukseen sisällytetään tiedot rakennusvuodesta ja käyttötarkoituksesta sekä valokuvat rakennuksista.

Kaava-alueelta ei tunneta ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Pirkanmaan maakuntamuseo tulee tekemään lokakuussa korttelin 24 ja 111 asemakaavamuutoksen johdosta maastokatselmuksen, jossa se arvioi, tarvitaanko kaavamuutoksen johdosta arkeologista selvitystä. Maakuntamuseo informoi kaavoittajaa katselmuksen tuloksesta.

Todetaan saapunut lausunto.

Yhteenveto:
Kaava-alueelle tullaan laatimaan sitovat rakennustapaohjeet.
Näkemäalueiden laajuutta tarkastellaan kaavan laatimisen yhteydessä.
Sorvalan rakennuksen suojelutarve huomioidaan kaavaa laadittaessa.
Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus korvata päiväkotirakennus ja ns. vanhan terveystalo uudisrakentamisella.

Narvan korttelien 24 ja 11 asemakaavan muutos, kaavaluonnos, kaavaselostus,
liite 2: Osalllistumis- ja arviointisuunnitelman palauteraportti

Kaavaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuus sijoittaa kevyen liikenteen väylä Tuulikalliontien
varteen.
Liittymien ja liikennnöinnin liikennturvallisuuteen kiinnitetään huomiota asemakaavaa laadittaessa.
Lämpökeskus huomioidaan asemakaavaa laadittaessa. Tarvittaessa osoitetaan muitakin teknisen
huollon alueita.
Kunnallistekniikan sijainti selvitetään ja huomioidaan asemakaava laadittaessa.
Tavoitteena on osoittaa entisen paloaseman rakennuksen käyttötarkoitukseksi asuin-, liike- ja toimistorakentaminen.
Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan nykyiset kiinteistörajat.
Kaava-alueeseen otetaan mukaan myös korttelin 111 tontti 2.
Tonttijako pyritään suunnittelemaan mahdollisimman järkevästi.
Tuulikalliontie otetaan mukaan kaava-alueeseen kaavamuutosalueen kohdalta ja osoitetaan katualueeksi.
Sorvalan rakennus on tarkoitus osoittaa asemakaavaan säilytettäväksi ja huomioida sen käyttömahdollisuudet asemakaavaa laadittaesassa. Rakennukselle sopivista korjaustavoista on tarkoitus
antaa kaavamääräyksiä.
Olemassa oleva sähköverkosto huomioidaan kaavaa laadittaessa.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa entisen hammaslääkärintalon uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa rakennuksen osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi, mikä mahdollistaa myös yhdistystoiminnan.
Nykyinen pururadan alue on tarkoitus osoittaa lähivirkistysalueeksi (VL).
Lämpökeskus huomioidaan asemakaavaa laadittaessa teknisen huollon alueena.
Tiedot Sorvalan talon ominaispiirteistä sisällytetään kaavaselostukseen.
Muiden kaava-alueen rakennuksen osalta kaavaselostukseen sisällytetään tiedot rakennusvuodesta ja käyttötarkoituksesta sekä valokuvat rakennuksista.

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
922 Vesilahti Täyttämispvm
18.12.2018
Kaavan nimi
Narvan korttelin 24 ja korttelin 111 tonttien 1 ja 2 asemakaavan muutos
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
10.04.2017
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
1,6513
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0763
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]
1,5750

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
1,6513
0,4661

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
2124
0,13
28,2
1385
0,30

0,3170

19,2

739

0,5800

35,1

0

0,2882

17,5

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

0,23

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0763
0,3320

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-767
1117

-0,8830

-1884

0,5765

0

0,0508

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
80
1
80

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AO
AL
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YS
YM
YA
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VL
VU
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
LYT
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
1,6513
0,4661
0,1616
0,3045
0,3170
0,0536

19,2
16,9

739
80

0,23
0,15

0,2634

83,1

659

0,25

0,5800
0,5800

35,1
100,0

0
0

0,2882
0,2882

17,5
100,0

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
2124
0,13
28,2
1385
0,30
34,7
323
0,20
65,3
1062
0,35

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0763
0,3320
0,0275
0,3045

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-767
1117
55
1062

-0,8830
-0,0309
-0,3001
-0,8154
0,2634

-1884
-420
-900
-1223
659

0,5765
0,5800
-0,0035

0
0
0

0,0508
0,2180
-0,1672

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
1
80
1
80
1
80
1
80

