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KORKEAVAHA II C Asemakaava ja asemakaavan muutos
SELOSTUS
1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Hrkeavaha II C Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus, joka koskee 30. päivänä marraskuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa.
Asemakaavan muutos koskee:
Haudankorvan kaupunginosan korttelia 364, ja kaavoittamatonta aluetta.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Saksankadun ja Urheilukentänkadun, maiseman muodostaman
harjanteen ja sunnitellun itäisen ohitustien välisellä alueella.
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1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Korkeavaha II C asemakaava ja asemakaavamuutoksella tutkitaan alueelta tulleet kaavoituspyynnöt ja arvioidaan pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen sekä Saksanrimmen
luonnonsuojelualueet huomioiden alueen mahdollinen kaavoittamien tapa.

1.4

Selostuksen sisällysluettelo
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

x

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Asemakaavakartta
3. Asemakaavamääräykset
4. Havainnekuva
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Maisemaselvitys Lamminranta/ Järvenpää Katarina Surakka 10.8.2006.
Arkeologinen inventointi, Museovirasto sivusto.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
- Vireilletulopäätös kaavoituskatsaus 2016.
- Kaavaluonnos 30.11.2018 ympäristölautakunnassa xxx
- Kaavaluonnos kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus päätti kh § x x asettaa Haudankorva I C asemakaavan nähtäville x. - x
- Kaavaehdotus x
- Yhdyskuntalautakunta x § x
- KH x § x
- Ehdotus nähtäville x
- KH x § xVastineet
- Valtuusto x § x

2.2

Kaavatilanne
Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavojen yhdistelmässä alue on julkisten palvelujen
aluetta (P 7), asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A), rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivistävää asuntovaltaista aluetta (Ar) sekä lähivirkistysaluetta VL 31: merkittävä
yhdyskunta- ja taajama-alueen viheralue. Katso OAS
Kaupunginvaltuuston 28.6.1993 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa alue on asuntoaluetta (A), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), julkisten
palvelujen aluetta (PY), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) sekä suojaviheraluetta (EV). Katso OAS.
Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymässä kaupunkipuiston teemaosayleiskaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta VU sekä lähivirkistysaluetta,
harjualue VL-1, jonka suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttömahdollisuudet ja
maisemalliset arvot. Merkintä s (sin.neliö) osoittaa LSL 29§:n perusteella suojellun
Saksanrimmen vaahtera-alueen. Katso OAS.
Pohjoisosa alueesta on asemakaavatonta. Saarelantien varrelta on kumottu asemakaava 29.9.1972 (K02). Länsiosassa on voimassa 16.9.1988 vahvistettu asemakaava
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(E72), jossa on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) ja urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Itäosassa on voimassa 29.3.1999 vahvistettu asemakaava (H62), jossa on virkistysaluetta (V), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) ja
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET-3). Katso
OAS.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Julkisten palvelujen alue on jo rakennettu. Myös Saarelantien varressa on yksittäinen
vanha ja uudempi rakennus ja Keinukalliontien varressa on rakennettu pieni kylämäinen kokonaisuus, jossa on kolme erillistä asuinrakennusta.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö
Saarelantie on vanha tielinjaus joka näkyy jo senaatinkartassa 1884. Tien varressa on
ollut Forssan vanhinta rakennuskantaa. Nykyinen rakennuskanta on käyty tarkemmin
läpi inventoinnissa.
Museoviraston rekisterin 12.11.2018 mukaan, alueella ei ole arkeologisa kohteta

3.1.2

Kunnallistekniikka
Alue liittyy kaupungin keskustan vesi- ja viemäriverkoston. Puhdas vesi (sininen) kulje-
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tetaan
olevalle kiintistölle peltojen läpi ja Saarelantien eteläpuolella
           alueen
               koillispuolella
         
olevalle kiinteistölle tulevien tonttien läpi. Saksankatua pitkin kulkee kaukolämpö (keltainen), puhdas vesi, viemäri (anilliini) ja sadevesiviemäri (vihreä). Sähköt ja puhelinkaapelit kulkevat Saarelantietä ja Keinukalliontietä pitkin.
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Maanomistus
Forssan kaupunki omistaa kaavoitetut katualueet ja puistoalueet sekä osan kaavoitettavasta peltoalueesta. Maanomistuskartta, Katso OAS.

3.1.4

Maaperä
Geologisen tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kaavoitettavan alue on karkeaa
hietaa ja soraa. Jakavana linjana on kutakuinkin Saarelantie. Katso OAS.

3.1.5

Liikenne
Kaavoitettavan alueen liikenne tulee Urheilukentänkadulta Saarelantielle. Itäisen ohitustien valmistuttua alueen läpi tulee uusi sisääntulotie 10-tien suunnasta. Kaava suunnitellaan siten että toteutus voi tapahtua kaksivaiheisena. Itäinen ohitustie ja sisääntuloväylä
voivat jäädä toteuttamatta tai ne toteutetaan hyvin pitkän ajan kuluessa. Katso kaksivaiheinen toteutus seuraavalla sivulla.

3.1.6

Katumelu
Itäisen ohitustien maastoleikkaus
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Kaksivaiheinen katu- ja tiealueiden toteutus.

Itäisen ohitustien maisemaan sovittaminen painamalla tietä alas ja tekemällä matalaa maaston muotoa.
8

Rakentamisessa huomioidaan katumelun vaikutukset. Määräykset tarkentuvat näiltä
osin ehdotukseen. Itäinen ohitustie painetaan noin metrin maanpinnan alapuolelle ja
ohitustietä vasten nostetaan loiva noin metrin korkuinen penkka, jolloin ohitustien meluvaikutus ja merkitys maisemassa vähenee. Katso sovituskuvat seuraavalla sivulla.
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3.2

Suunnittelutilanne
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tovainioMaakuntakaavaKalsu

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset.

Maakuntakaavojen yhdistelmä. Vireillä uusi Ote maakuntakaavasta OASissa
Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu
Forssan seudun kunnat ovat tehneet yhdessä strategisen rakennetarkastelun
11.10.2011 EU:n EAKR hankkeessa. Suunnitelman teki konsulttityönä A- insinöörit. Ra-
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kennetarkastelussa lue on keskutan aluetta. Alueelle sijoittuu sekoittuneena eri toimintoja. Asuminen lomittuu muiden toimintojen kanssa. Asumisen muotoina ovat kerrostalo, rivitalo ja pientalo (tällä alueella lähinnä pientaloja). Kaavassa näkyy ajateltu itäisen
ohitustien linjaus.
Ote Forssan seudun strategisesta rakennetarkastelusta alla
Yleiskaava
Kaupunginvaltuuston 28.6.1993 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa alue on asuntoaluetta (A), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP),
julkisten palvelujen aluetta (PY), yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), urheilu- ja
virkistyspalvelujen aluetta (VU) sekä suojaviheraluetta (EV).
Ote Keskustaajaman yleiskaavasta OASissa
Asemakaava
Pohjoisosa alueesta on asemakaavatonta. Saarelantien varrelta on kumottu asemakaava 29.9.1972 (K02). Länsiosassa on voimassa 16.9.1988 vahvistettu asemakaava
(E72), jossa on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) ja urheiluja virkistyspalvelualuetta (VU). Itäosassa on voimassa 29.3.1999 vahvistettu asemakaava (H62), jossa on virkistysaluetta (V), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET-3).
Ote ajantasa-asemakaavasta OASissa
Rakennusjärjestys
Forssan kaupungin uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.4.2012 (kaupunginvaltuusto 27.2.2012). Rakennusjärjestys on nähtävissä kaupungin internetsivuilla.
Pohjakartta
Täydennyskartoitus alueella on suoritettu pääosin 1989. Teknisen ja ympäristötoimen
maankäyttöpalvelu pitää ajantasalla ja täydentää pohjakarttaa.
Rakennuskiellot
Alueelle ei ole määrätty rakennuskieltoa.
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3.3

Rakennusinventointi

3.3.1

Rakennuskanta yhteenveto
Alueen rakennukset ovat pääosin suhteellisen uusia. Vanhimmat rakennukset sijoittuvat Saarelantien varteen. Alla kaava-alueen rakennukset eroteltuna rakennusaikoihin.
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3.3.2

Saarelantie 12
Saarelantie 12 koostuu kolmesta rakennuksesta päärakennus, navetta ja ulkorakennus, jotka muodostavat intiimin pihapiirin.
Päärakennus on rakennettu ennen vuotta 1920, joka tarkoittaa tpdennäköisesti sitä,
että se on rakennettu ainakin jo 1800-luvun loppupuolella. Rakennus on pitkänurkkainen hirsipintainen punamullalla maalattu. Nurkat on laudoitettu. Pohjaratkaisu perustuu pitkään yhden hirren syvyiseen alle kuusi metriä syvään päämassaan. Rakennuksessa on alkuperäisen malliset kuusiruutuiset ikkunat. MAtalalle tuulettuvalle
ullkolle on päädyissä alakerran ikkunoita matalammat ikkunat.
Navetta on rakennettu todennäköisesti 1800-luvun loppupuolella (ennen vuotta
1920). Navetassa on tiilestä muurattu pohjoispää ja lautarakenteinen eteläosa. Tiilestä muuratussa osassa on holvatut ikkuna-aukot. Rakennus on ryhdikäs ja katto
hyvässä kunnossa.
lautarakenteinen toinen ulkorakennus on rakennettu vuonna 1900.
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3.3.3

Saarelantie 22
Saarelantie 22 koostuu kahdesta rakennuksesta; päärakennus ja L- mallinen ulkorakennus. Molemmat on rakennettu ennen vuotta 1920.
Päärakennus on pieni punainen mäkitupalais- tyyppinen mökki, jonka ikkunant on
vaihdettu ilmeisesti 1950-luvun tyyliseksi. Multa osin rakennus on säilyttänyt rakennusaikaan liittyvät piirteet ja mitat. Rakennuksen runko on noin 4 X 7 metriä.
Talousrakennuksessa on hirsi- ja lautarakenteisia osia. Kun katsotaan senaatinkarttaa vuodelta 1884 on alueella pieniä nelikulmaisia rakennuksia. Voidaan siis olettaa
että hirsikehikot on rakennettu ensin ja väliin tulevat lautaosat on rakennettu myöhemmin. Silti nekin saattavat olla 1800-luvun lopusta. Rakennuksessa on rakennusajalle tyypillisesit erilaisia ikkunoita ja ovia. Se on säilyttänyt hyvin rakennusaikaan
kuuluvan luonteensa.
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3.3.4

Saarelantie 15
Osoitteessa Saarelantie 15 on rinteeseen rakennettu kaksikerroksinen rakennus.
Kellarikerroksen muodostaa Saarelantien puolella kokonaan maantason päällä oleva betonista ja tiilestä rakennettu autotalliosa, jossa on neljät autotallin ovet. Yläkerta on puurakenteinen. Rakennus on pulpettikattoinen ja kattokulma on loiva.
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3.3.5

Keinukalliontie 1
Osoitteessa Keinokalliontie 1 on rintamamietalo -tyyppinen puolitoistakerroksinen
rakennus. Vaikka rakennuspaikka on vanha päärakennus on vuodelta 1950. Rakennus on säilyttänyt rakennusaikaan kuuluvat piirteensä.
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3.3.6

Keinukalliontie 7
Osoitteessa Keinokalliontie 7 on ollut kolmelta sivulta rakennusten rajaama pihapiiri, jonka läpi Keinukalliontie kulkee. Näistä rakennuksista yksi on jo purettu ja
rakennukset sijoittuvat nyt pihapiirin vastakkaisiin kulmiin. Tien länsipuolella on pieni
1945 rakennettu punamultainen mökki ja siihen liittyvät punamultaiset ulkorakennukset. Rakennukset rajaavat hyvin pihapiiriä. Tien itäpuolella on myös 1945 rakennettu päärakennus. Päärakennus on maalattu vaalealla öljymaalilla ja siinä on
1940-50-luvun piirteitä. Rakennuksista pohjoisen on hirrestä pitkänurkkainen aitta,
joka on muita rakennuksia vanhempi.
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavalla on tarkoitus turvata pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen toiminta sekä tutkia kaupungin omistamien alueiden mahdollinen käyttö asumiseen yleiskaavan ja Fostan mukaisesti.
Yksityisten omistamilla alueilla on useita ajankohtaisia kysymyksiä.
Opetustoimintaa palvelevan alueen, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän, pysäköintitarpeen sovittaminen alueelle tutkitaan huomioiden Saksanrimpi ja sijainti pohjavesialueella. Koulutuskuntayhtymä toivoo 20 autopaikan lisäystä tontille. Nykyiselle
virkistysalueelle toteutuneiden rakennusten osalta asemakaavaa muutetaan niiltä osin
kuin on mahdollista niin, että rakennettu varasto tulee osaksi koulutuskuntayhtymän
tonttia. Jos Saksanrimmen luonnonsuojelualuetta ei saada siirrettyä ennen kaavatyön
etenemistä, kaavassa ei voida tonttia laajentaa luonnonsuojelualueelle. Kaavatyön yhteydessä on todettu, että uusi pysäköintipaikka osoitetaan kaava-alueen ulkopuolelle
Saksankadun eteläpuolelle. Tästä on useita vaihtoehtoja, joista osa voidaan toteuttaa
sopimalla olevista autopaikkojen käytöstä. Tästä käydään neuvotteluja vielä ennen ehdotusvaihetta.
Tiloille Harju, kiinteistötunnus 61-408-2-118, ja Tienhaara, kiint. tunnus 61-408-2-119 on
toivotu pientalojen (omakotitalo) rakennuspaikoja. Tilojen viereisellä alueella on sijainnut Nummen entinen kaatopaikka, jonka puhdistustyöt on saatu päätökseen 2010.
Ennen kaavoitukseen ryhtymistä on selvitetty ettei kaavoitettava alue ole valtatien 10
melualuetta. Meluhaittatutkimus on tehty 2007. Uusien katujen meluhaitat voidaan huomioida rakentamisessa.
Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan se, että Saarelantien eteläpuolen tontit saattavat olla vanhaa täyttömaata ja perustamisolosuhteet on selvitettävä ennen rakentamista.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kaavoituspyyntö on tullut 12.9.2014. Tiloille
Harju, kiinteistötunnus 61-408-2-118, ja Tienhaara, kiint. tunnus 61-408-2-119 kaavoituspyyntö on lähetetty 22.8.2011, aiempi 2007.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset

− Kaava-alueen maanomistajat
− Naapuritonttien omistajat, haltijat ja asukkaat
− Lähialueen asukkaat
− Viranomaiset (ELY-keskus)
− Kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Forssan vesihuoltoliikelaitos ja Forssan
		 Verkkopalvelut Oy, Lounea ja Vapo Oy
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− Muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
− Osallisia voivat olla myös kaikki kuntalaiset/kaupunkilaiset, joita alueen kehittäminen 		
		kiinnostaa
Kaavoitus suoritetaan/on suoritettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa
järjestyksessä ja siinä esitetyllä tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kaavoituksen edetessä muutosten edellyttämillä tavoilla.
4.3.2

Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaava alueen muutoksesta kuulutetaan luonnoksen nähtävänäolokuulutuksen yhteydessä.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
- Vireilletulopäätös kaavoituskatsaus 2016.
- Kaavaluonnos 30.11.2018 ympäristölautakunnassa xxx
- Kaavaluonnos kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus päätti kh § x x asettaa Korkeavaha II C asemakaavan nähtäville x. - x
- Kaavaehdotus x
- Yhdyskuntalautakunta x § x
- KH x § x
- Ehdotus nähtäville x
- KH x § xVastineet
- Valtuusto x § x

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavan vireilletulosta on tiedotettu ELY-keskusta.
Korkeavaha II C kaava-alueen verkostojen lähtötiedot on käyty läpi hulevedet Vesihuoltoliikelaitoksen kanssa, vesi- jätevesien järjestelyt rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin kanssa. Sähkölinjat on tarkistettu Forssan verkkopalvelulta. Kaukolämpölinjat Vapo Oy.ltä ja telelinjat Lounealta. Samalla on kysytty mahdolliset muutostarpeet.

4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaava-alue sijaitsee Forssan kaupungin kannalta tärkeällä I luokan pohjavesialueella
ja pohjaveden muodostumisalueella. Kaikki kaupungin juomavesi tulee tältä pohjavesialueelta. Päätavoitteena on, ettei tälle alueelle kaavoiteta rakentamista lainkaan. Nyt
kun rakentamista osoitetaan kaavalla annetaan pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen kannalta tarpeelliset määräykset. Päätavoitteena on se että puhtaat
hulevedet imeytetään pohjaveteen alueella. Pohjaveden muodostumisalue säilytetään
kasvipeitteisenä ja pohjaveden muodostumisalueella ei saa käyttää minkäänlaisia
myrkkyjä tai lannoitteita. Vastaavia pohjaveden muodostumisen kannalta tärkeitä kaavamääräyksiä esitetään myös puistoalueina säilytettäville alueille. Uusi rakentaminen
osoitetaan siten, ettei Itäisen ohikulkutien tai uuden sisääntuloväylän rakentaminen ole
tarpeen ennen alueen muuta käyttöä.
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Katualueet:
Katualueet osoitetaan siten että uudet väylät on sovitettavissa maisemaan.
Puisto ja viheralueet:
Puisto- ja viheralueet liittyvät pohjaveden muodostumisalueisiin ja niille annetut määräykset turvaavat pohjaveden muodostumista ja puhtaana pysymistä.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Asemakaavassa huomioidaan harvakseltaan alueelle sijoittuva historiallinen rakennuskanta. Uusi rakentaminen sijoitetaan niin että vanha rakentaminen puusaarekkeineen
muodostaa harvemmin rakennetun osan laajempaa asuinrakentamisen kokonaisuutta.
Uusi rakentaminen sijoittuu pääosin avoimeen maisemaan. Vanhalla rakentamisella ja
siihen liittyvällä uudella rakentamisella rajataan vanhimpien 1500-1600 -luvun peltojen
muodostama maisema-alue. Harjanteen pohjoisosan metsänraja jätetään vapaaksi
asuinrakentamiselta, jolloin kaupungin sisääntuloväylä kulkee aluksi rakennetun ja rakentamattoman alueen välissä. Peltoalukeaa asemakaava-alueen länsiosassa halkovan ojan itäpuolelle sijoittuu uutta rakentamista, joka kuristaa uudemman 1800-luvun
peltoalueen pohjukaksi 10 tien varteen. Uusi rakentaminen sijoittuu valtatien 10 varteen
tehdyssä meluselvityksessä osoitetun melualueen ulkopuolelle.

5.1

Kaavan rakenne

5.1.1

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 23 hehtaaria. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta on yhteensä noin 3,5 hehtaaria, joka on kokonaisuudessaan jo rakennettu. Yhdyskuntakenistä huoltoa palvelevian rakennustan ja laitosten aluetta noin 2 hehtaaria (kokonaisuudessaan pohjaveden muodostumistaluetta),
Pientaloaluetta noin 3,7 hehtaaria, (kaikki I-luokan pohjavesialueella näistä 1,2 hehtaaria pohjaveden muodostumisalueella, olemassa olevaa asutusta on jo vanhastaan pohjaveden muodostumisalueella 0,2 hehtaaria ja uutta 3,5 hehtaaria). Puisto- tai virkistysalueita on noin 9 hehtaaria, josta 8,4 hehtaaria on pohjaveden muodostumisaluetta. .
taulukko täydentyy
ehdotusvaiheessa

pinta-ala ha

tehokkuus/rakennusoikeus m2

asuntoja (ka 85 m2)/
asumisväljyys (41,3
m2/h)

yhteensä
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5.2

Palvelut
Suunnittelualueella n koulutuskuntayhtymän koulu. Puistoalueet ovat virkistyskäyttöön
tarkoitettuja alueita. Kaikki palvelut ovat puolentoista kilometrin säteellä kaavoitettavasta alueesta.

5.3

Aluevaraukset
Aluevaraukset tarkentuvat vielä ehdotuksessa.

FORSSAN TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
Sirkka Köykkä Kaupunginarkkitehti
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