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TIIVISTELMÄ
2.1.

Sijainti

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.

2.2.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Vesilahden kunta.
Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.4.2017 §97. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 22.8.2018 lähtien.

2.3.

Asemakaavan 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 ja mahdollisesti asumiseen. 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 rakennussuojelukysymyksen 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.

2.4.

Suunnittelualueen laajuus

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 1,65 hehtaaria.

2.5.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 2124 kem².

2.6.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
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2.7.




Lähdeaineisto
Narvan ja sen ympäristön rakennusinventointi ja maisemahistoriaselvitys, Jari Heiskanen 2004
Sorvalan talon purkulupahakemus liitteineen, Vesilahden kunta 2017
Tarkastusraportti, Kestintie 3, perinnerakennusmestari Tapio Koiranen, Pirkanmaan
maakuntamuseo 2017

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Yleistä
Kaavamuutosalue koostuu eri ikäisistä ja käyttötarkoitukseltaan erilaisista rakennuksista, katualueista ja kaava-alueen pohjoisosassa olevasta virkistysalueesta pururatoineen.
Rakennettu ympäristö
Sorvalan talo
Kestintien varressa korttelin 24
tontilla 1 sijaitsee Sorvalan talo.
Rakennuksen tarkkaa ikää ei tunneta. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalleen. Rakennus on yksikerroksinen, pinta-alaltaan noin
80 m² suuruinen ja hirsirunkoinen.
Rakennus on toiminut 1920-luvulla kristillisen työväenyhdistyksen toimitalona. Nimensä rakennus on saanut, koska se on toiminut Narvan kansakoulun poikien
puutyöluokkana.
Kesäkaudella 2018 Vesilahden museoyhdistys ry on järjestänyt rakennuksessa Narvan historiaa ja vuoden 1918 paloa käsittelevän näyttelyn. Muutoin rakennus on ollut tyhjillään.
Entinen hammaslääkärin talo
Keskimmäinen korttelin 24 tontin 1
rakennuksista on entinen hammaslääkärin talo. Rakennuksessa on
toiminut myös päiväkoti.
Rakennus on yksikerroksinen tiiliverhoiltu rakennus.
Rakennus on Vesilahden kunnan
omistuksessa ja nykyisin Eläkeliiton
Vesilahden yhdistyksen ja Vesilahden Eläkeläiskerhon käytössä.
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Entinen terveystalo
Korttelin 24 tontin 1 luoteisosassa
sijaitsee entinen terveystalo. Rakennus on toiminut terveystalona
ja sen jälkeen päiväkotina.
Rakennus on kaksikerroksinen ja
puurunkoinen.
Rakennus on nykyisin tyhjillään ja
sen on todettu olevan korjauskelvoton. Rakennus on Vesilahden
kunnan omistuksessa.

Entinen terveysasema

Korttelin 24 tontilla 2 sijaitsee entinen terveysasema. Vuonna 1975 rakennettu rakennus on
yksikerroksinen puurunkoinen ja tiiliverhoiltu rakennus, jossa on aumakatto.
Terveysaseman toiminta rakennuksessa loppui vuonna 2015. Rakennuksessa toimii nykyisin
Vesilahden kunnan tekninen toimisto ja kouluterveydenhoitajan vastaanotto. Rakennus on
Vesilahden kunnan omistuksessa.
Lämpölaitos
Entisen terveysaseman pohjoispuolella pururadan varrella sijaitsee lämpölaitoksen rakennus.
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Entinen paloasema

Paloaseman rakennus on rakennettu vuonna 1951.
Paloasematoiminta rakennuksessa on loppunut vuonna 2016. Rakennus on yksityisessä
omistuksessa.
Korttelin 111 tontti 2
Korttelin 111 tontilla 2 sijaitsee
1,5-kerroksinen puulautaverhottu
omakotitalo.
Pihassa on yksikerroksinen talousrakennus.
Kulku tontille on Ylä-Narvantien
kautta.
Rakennus on yksityisessä omistuksessa.

Kuva: GoogleMaps

Kulttuurimaisema
Kaava-alue on osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Vesilahden
kulttuurimaisemaa.
Kaava-alue sijoittuu Narvan kylän keskustaan vanhan kylänraitin (Tuulikalliontie) molemmin
puolin. Tuulikalliontien molemmin puolin olevilla rakennuksilla on erityistä maisemallista merkitystä kyläkuvassa ja osana raittia. Paloaseman kyläkuvallinen merkitys raitin korkeimmalla
kohdalla Ylä-Narvantien risteyksessä on erityisen suuri.
Arkeologia
Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia suojelukohteita.
Pirkanmaan maakuntamuseo kävi syksyllä 2018 paikan päällä arvioimassa arkeologisen selvityksen tarvetta. Katselmuksen perusteella todettiin, ettei tarvetta selvitykselle ole.
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Luonnonympäristö
Kaava-alue on pääosin rakennettu ympäristöä. Kaava-alueen pohjoisosassa on
virkistysalue, jolla kulkee pururata/ hiihtolatu.

Palvelut
Suunnittelualue sijaitsee Narvan kylän keskustassa. Päiväkoti, koulu-, kauppa- ja virkistyspalvelut ovat välittömässä läheisyydessä.
Liikenneverkko
Tuulikalliontie (13751) on yhdystie, joka alkaa ja päättyy Vesilahdentielle.
Tie on noin 7-8 metriä leveä ja asfalttipäällysteinen. Tiellä on kaava-alueen kohdalla 30 km/h
nopeusrajoitus. Tiellä ei ole kunnollisia pientareita. Tie on valaistu.
Tuulikalliontieltä erkanevat Ylä-Narvantie ja Kestintie. Tiet ovat päällystettyjä ja leveydeltään
noin 5 metriä.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on maaperäkarttaan perustuvan tarkastelun perusteella moreenia.
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Kunnallistekniikka
Alueella on olemassa oleva vesijohto- ja viemäri- ja sähköverkko.
Maanomistus
Korttelin 24 alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa.
Korttelin 111 tontit ovat yksityisessä omistuksessa.
Tuulikalliontien maantiealue on valtion omistuksessa.

2 Suunnittelutilanne
Asemakaava

Korttelin 24 tontin 1 alue on nykyisessä 15.5.1979 voimaan tulleessa rakennuskaavassa
osoitettu sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Suurin sallittu
kerrosluku on 2. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,30. Tuulikalliontien ja
Kestintien risteykseen on osoitettu näkemäalue (nä). Tuulikalliontien varteen on osoitettu
suoja-alue (sa).
Korttelin 24 tontin 2 käyttötarkoitus on asemakaavassa osoitettu museoiden ja niihin rakennettavien rakennuksien korttelialueeksi (YM). Suurin sallittu kerrosluku on 1 2/3. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,15.
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Korttelissa 111 ja Tuulikalliontiellä on voimassa asemakaava vuodelta 1992. Korttelin 111
tontti 1 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi
(Y). Suurinta sallittua kerroslukua ei ole määritetty. Rakennusoikeutta on osoitettu 500 kerrosalaneliömetriä.
Korttelin 111 tontti 2 on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Suurin sallittu kerrosluku on 1 ½. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,20.
Tuulikalliontie on osoitettu yleisen tien alueeksi (LYT). Ylä-Narvantien ja Kestintien risteyksiin
sekä korttelin 111 tonttien 1 ja 2 rajalle on osoitettu liittymät. Ylä-Narvantie ja Kestintie on
osoitettu katualueiksi. Ylä-Narvantie on kirjoitettu YLÄNARVANTIE, joka poikkeaa kunnan
opaskartan kirjoitusasusta.
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.
Korttelin 111 tontti 2 on osoitettu erillispientalojen alueeksi (AO).
Maakuntakaava
Suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja
muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden
taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä
sisältää niihin liittyvät 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 maisema-alueeseen (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.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Valtioneuvosto teki 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Periaatepäätöksen yhteydessä määriteltiin ja luetteloitiin 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista yksi
on Vesilahden kulttuurimaisemat (kohdenro 54). Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan vuosina 2010–2014. Valtioneuvosto ei ole tehnyt päätöstä alueista.
Pohjakartta
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2012.
Rakennusjärjestys
Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 27.9.2004 §36.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Aloite ja suunnittelun tarve
Asemakaava on tullut vireille kunnan aloitteesta.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Narvan korttelin 24 ja korttelin 111 tonttien 1 ja 2 asemakaavamuutoksen yhteydessä osallisia ovat:
 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
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtävänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville. Nähtävänä olosta kuulutetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Virallinen aineiston nähtävillä olo on kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 22.8.2018 lähtien ja aineistosta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta ja muilta osallisilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
saatiin palautetta Pirkanmaan ELY-keskukselta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristö9

lautakunnalta, Vesialhden kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vesilahden kunnan elinvoimatoimikunnalta, Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta, Elenia Oy:ltä, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Vesilahden museoyhdistys ry:ltä, Wesilahti-Seura ry:ltä sekä Eläkeliiton Vesilahden yhdistykseltä ja Vesilahden eläkeläiskerholta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnos valmistui joulukuussa 2018. Kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto
asetetaan nähtäville ja aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.
Kaava-luonnoksesta on mahdollista antaa palautetta, jonka perusteella sitä tarkistetaan tarvittaessa.
Kaavaehdotus
Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotuksen käsittelee kunnanhallitus ja se pidetään ns. julkisesti nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta tekee kunnanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä. Muistutuksen tehneille lähetetään kunnan
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Osallisten ja kunnan jäsenten, jotka haluavat
itselleen ilmoitettavan kaavan hyväksymispäätöksestä, tulee pyytää sitä nähtävänä olon aikana.
Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta.
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, ja mikäli ne
antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu,
tehdään tarkistuksia kaavaehdotukseen ja asetetaan se uudelleen nähtäville.
Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asemakaavan.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä
ollessa pyytäneille.
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

4.4 Asemakaavan 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.
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Entisen terveysaseman osalta käyttötarkoitus on tavoitteena muuttaa yleisten rakennusten
korttelialueeksi ja mahdollisesti asumiseen.
Päiväkotikäytössä olevien Tuulikalliontien varren rakennuksien osalta asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö. Pääkäyttötarkoitus on tavoitteena
muuttaa näiden rakennusten osalta asumiskäyttöön ja mahdollisesti osin liike - ja toimitilaksi.
Tavoitteena on Sorvalan osalta rakennussuojelukysymyksen 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.
Korttelin tontilla 2 kaavamuutoksen tavoitteena on huomioida muuttunut kiinteistöraja tonttien
1 ja 2 rajalla.
Tavoitteena on osoittaa lämpökeskus asemakaavaan.
Tavoitteena on osoittaa Tuulikalliontie katualueeksi ja huomioida mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä Tuulikalliontien varteen.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
5.1 Kaavan rakenne ja sisältö

Kortteli 24
Kortteliin 24 on osoitettu neljä erillistä rakennuspaikkaa.
Rakennuspaikalle 1 sijoittuu Sorvalan talo. Alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Tontin pinta-ala on 536 m². Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu toteutuneen tilaan mukaiseksi 1.
12

Rakennusoikeutta on osoitettu toteutuneen tilanteen mukaisesti 80 kerrosalaneliömetriä.
Tontin Tuulikalliontien ja Kestintien risteysalueelle on osoitettu katualueen rajan osa, jonka
kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Sorvalan talo on osoitettu suojeltavaksi. Tontin rakennusala on rajattu nykyisen rakennuksen
mukaisesti. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksella on historiallista ja maisemallista arvoa
osana Narvan kylää. Rakennuksen korjaustoimissa tulee käyttää perinteisiä rakennusmateriaaleja ja rakennustapoja. Alkuperäiset ja vanhat rakennusosat tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisten muutostöiden tulee olla entistäviä.
Rakennuspaikka 2 on muodostettu entisen terveysaseman rakennuksen ja sen pihan alueesta. Alue on osoitettu yleisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialueeksi (YA). Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu toteutuneen tilaan mukaiseksi 1. Tontin pintaala on 2634 m². Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25. Rakennusoikeutta on
659 kerrosalaneliömetriä. Rakennusala on osoitettu nykyisen rakennuksen alueelle.
Kortteliin 24 on muodostettu rakennuspaikat 3 ja 4 entisen hammaslääkärintalon ja terveystalon alueelle. Kaava mahdollistaa hammaslääkärintalon säilymisen ja edellyttää terveystalon
purkamista. Rakennuspaikat on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi
(AL). Tontin 3 pinta-ala on 1098 m² ja tontin 4 pinta-ala on 1151 m². Suurimmaksi sallituksi
kerrosluvuksi on osoitettu 1 u 2/3. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25. Rakennusoikeutta on tontilla 3 275 kerrosalaneliömetriä ja tontilla 4 288 kerrosalaneliömetriä.
Tontilla 3 rakennusala on osoitettu nykyisen rakennuksen alueelle noin 17 metrin etäisyydelle Tuulikalliontien katualueen rajasta. Tontilla 4 rakennusala on osoitettu samaan linjaan
tontin 3 rakennusalan rajan kanssa. Molemmille tonteille on osoitettu rakennuksen harjansuuntaa osoittavat viivat. Molemmille tonteille on Tuulikalliontien puolelle osoitettu rakennusalat, joille saa sijoittaa talousrakennuksia. Tontille 3 on osoitettu katualueen rajan osa, jonka
kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Kortteli 111
Entisen paloaseman rakennuspaikka on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennuspaikka on muodostettu nykyisten kiinteistörajojen mukaisesti. Tontin pinta-ala on 796 m². Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu toteutuneen tilanteen mukaisesti 2. Rakennusoikeutta on osoitettu 500 kerrosalaneliömetriä. Rakennusala on
osoitettu nykyisen rakennuksen mukaisesti. Tontin Tuulikalliontien ja Ylä-Narvantien risteysalueelle on osoitettu katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Korttelin 111 rakennuspaikka 2 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tontin
pinta-ala on 1616 m². Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu 1 u 2/3. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,20. Rakennusoikeutta on 323 kerrosalaneliömetriä.
Rakennusala on osoitettu 4 metriä tontin ulkorajoista lukuun ottamatta Tuulikalliontien puoleista rajaa, jossa rakennusala on osoitettu nykyisen rakennuksen mukaisesti. Tontin Tuulikalliontien puoleiselle rajalle on osoitettu katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Muut alueet
Korttelin 24 pohjois- ja länsipuolelle on osoitettu lähivirkistysalue (VL). Lähivirkistysalueelle
on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp) ja ohjeellinen kunnallisteknisten laitteiden sijoituspaikaksi varattu alue (tek). Lähivirkistysalue sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa ulottuvat Tuulikalliontielle saakka.
Katualueiksi on osoitettu Tuulikalliontie, Kestintie ja Ylä-Narvantie. Tuulikalliontien tilavarauksessa on huomioitu mahdollisuus rakentaa kadun varteen kevyen liikenteen väylä. Katualueen leveys on 17 metriä.
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Yleismääräykset
Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
 2 ap/ asunto
 AL-, Y- ja YA-korttelialueilla 1 ap/120 kem² liikerakentamista varten
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä.
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Vesilahden kulttuurimaisemat).
Yksittäisen talousrakennuksen suurin sallittu koko on 60 kerrosalaneliömetriä.
Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, ellei rakennustarkastaja erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa.
Kaavan toteuttamisessa tulee noudattaa alueelle laadittuja rakentamistapaohjeita.

5.2 Kaavan vaikutukset
Yhdyskuntarakenne

Kaava mahdollistaa Narvan kylän tiivistämisen ja täydennysrakentamisen.

Ekologisuus ja taloudellisuus

Alue liittyy olemassa olevaan tieverkkoon ja alueella
on olemassa vesi- ja viemäriverkko.

Ihmisten elinolot ja elinympäristö

Asuin- ja liikekorttelit tarjoavat mahdollisuuden asua
Narvan kylän keskustassa sekä mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa.
Sorvalan talon säilyminen mahdollistaa yhdistysten
toimimisen rakennuksessa.
Yhdistystoiminnan jatkuminen entisessä hammaslääkärintalossa on mahdollista.

Liikenne

Kaavan saatua lainvoiman Tuulikalliontien katualue
siirtyy kunnan omistukseen.
Kaava mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen Tuulikalliontielle.
Asemakaava luo uuden kevyen liikenteen yhteyden
Tuulikalliontieltä pururadalle.
Kaava lisää Tuulikalliontien liittymien määrää nykyisestä yhdellä (kortteli 24, tontti 3).

Virkistys

Asemakaava mahdollistaa nykyisen pururadan alueen säilymisen.

Kulttuuriympäristö

Kaava mahdollistaa nykyisen ympäristön säilymisen
korttelin 24 rakennuspaikkaa 4 lukuun ottamatta.
Kaavan toteutuminen edellyttää korttelin 24 rakennuspaikalla 4 olevan rakennuksen purkamista.
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Rakennusalojen rajaukset ja määräykset rakennusten harjan suunnasta mahdollistavat rakentamisen
sopeutumisen osaksi Tuulikalliontien raittimaisemaa.
Alueelle laadittavat rakentamistapaohjeet tulevat ohjaamaan rakentamisen yhtenäisyyttä ja sopivuutta
maisemaan.

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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Yleismääräykset:
Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
 2 ap/ asunto
 AL-, Y- ja YA-korttelialueilla 1 ap/120 kem² liikerakentamista varten
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä.
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Vesilahden kulttuurimaisemat).
Yksittäisen talousrakennuksen suurin sallittu koko on 60 kerrosalaneliömetriä.
Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, ellei raken-nustarkastaja erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa.
Kaavan toteuttamisessa tulee noudattaa alueelle laadittuja rakentamistapaohjeita.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman.
Nokialla 18.12.2018
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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