OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
KUHALA II B

ASEMAKAAVAMUUTOS

FORSSAN KAUPUNKI

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen rajaus

Ortokuva vuodelta 2011

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
KUHALA II B

ASEMAKAAVAMUUTOS

FORSSAN KAUPUNKI

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Kohde

Asemakaavan muutos: Kuhala II B
Kuhalan kaupunginosan korttelit 9 ja 16 (osa) sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet.

Aloite
Asemakaavanmuutoksen tarkoitus
Maakuntakaava

Kaupungin peruskaavan muutos
Kaavamuutoksella päivitetään Rautatienkadun ja Räynyntien varrella kaupungin omistuksessa olevien rakentamattomien asuin- ja kerrostalotonttien kaavat. Tonttien kaavat ovat vanhentuneita, koska niille osoitettu rakennusoikeus on niin suuri, ettei sitä pystytä toteuttamaan nykysäädösten mukaan. Kerrostalokorttelissa päivitetään yhtenäinen korttelikokonaisuus, jota tarkastellaan muilta osin toteutuneen rakennuskannan pohjalta.
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040, 12.9.2019 kuulutettu voimaan, alue on keskustatoimintojen (C) sekä
taajamatoimintojen (A) alueita.

Yleiskaava

Maakuntakaava 2040
Oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa (28.6.1993) alue on varattu kerrostalovaltaiseksi (AK) ja
pientalovaltaiseksi (AP) alueiksi. Kaava on vanhentunut.
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Kansallisen
kaupunkipuiston
teemaosayleiskaava

Alue rajoittuu kansallisen kaupunkipuiston teemaosayleiskaavaan 2014 alla olevan kartan mukaisesti. VL-2 alue
on lähivirkistysalue, joka on rakennettujen alueiden välittömässä läheisyydessä ja joka on tarkoitettu päivittäiseen
ulkoiluun, virkistykseen ja luonnon kokemiseen.

Keskusta
läntinen
osayleiskaava

Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävänä 15.4.20.5.2019 ja nyt kaavasta on tekeillä ehdotus. Kaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).

Asemakaava

Alueella on voimassa 17.9.1969 (C24), asuntokerrostalojen korttelialue (Ak13) ja 25.8.1987 (E63), asuinrakennusten korttelialue (A-9), vahvistetut asemakaavat. Kaavat ovat vanhentuneet.
Ote ajantasa-asemakaavasta on esitetty kansikuvassa.
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Kaupungin omistamat alueet on esitetty vihreällä värillä. Muut alueet ovat yksityisten omistuksessa.

YVA

Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset etenkin lähiympäristöön ja maisemaan, rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutukset arvioidaan asemakaavan
sisältövaatimusten mukaisesti. Alue kuuluu Keskusta läntinen -osayleiskaava-alueeseen.
Vaik.alue
Kaavamuutoksen vaikutusalue ulottuu keskusta-alueen kokonaisuuteen.
Suunnitt.
Osayleiskaavan mukaan aluetta kehitetään sekoittuneiden toimintojen keskusta-alueena. Rautatienkadun pohjoislähtökohdat puolella on asuin- ja liiketiloja sekä asuinrakennuksia. Keskusta-alueen liiketilat ovat vähentyneet, mutta keskustaalueen monimuotoisuuden kannata on tärkeätä, ettei kaavavaiheessa rajata monimuotoisten toimintojen mahdollisuuksia. Rautatienkadun eteläpuolella on liiketiloja, jotka ovat vielä käytössä. Forssan kokoisessa kaupungissa
yksittäinen yhdellä kerralla toteutettava suurempi kerrostalokohde on ollut maksimissaan keskimäärin 1000 – 1400
m2. Kaavassa tulee varmistaa kaupungin omistamien asuintonttien viihtyisyys sekä riittävät piha-alueet, jotta tonttien markkinoinnissa voitaisiin onnistua. Tontit ovat olleet tyhjillään useampia vuosikymmeniä. Länsipuolella
oleva tontti liittyy pientaloasumisen kortteliin ja itäpuolella oleva tontti kerrostalokortteliin. Tämä tonttien erilainen luonne tulee huomioida suunnittelussa.
Sopimukset Toinen tonteista on ollut varattuna vanhusten palveluasumiseen, mutta tonttivaraus on raukeamassa.
ja päätökset
Tehdyt
Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 10/2009, Forssa Forssan kaupungin rakennusinventointi Teija
selvitykset Ahola, Pilvi Koivula. Ei kohteita.
Tehtävät
Kaupunkirakenteellinen selvitys.
selvitykset
Kaavan
Alueen luontevan täydennysrakentamisen tapojen löytäminen.
tavoitteet
Käsittely
2020-2021
Valmistelija Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäytön suunnittelu, Turuntie 18, PL 62 30101 Forssa.
Anne Seppälä,
puh (03)-41415360, anne.seppala@forssa.fi
kaavoitusinsinööri
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OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Tavoitteellinen aikataulu

Osalliset:

Viranomaiset ja
yhteisöt

OAS / MRL 63§

LUONNOS / MRL 62§

EHDOTUS / MRL 65§

MRL 200§ / MRA 93§

Joulukuu 2019

Syksy 2020

Talvi 2021

Kevät 2021

Virallinen nähtävänäolo
14 päivää

Voimaantulo

Osallistumis- ja arvioin- Tilaisuus mielipiteen
tisuunnitelma ja vireille esittämiseen kaavaa
tulosta tiedottaminen
valmisteltaessa
Kaavoituskatsaus 2020

Hämeen ja Uudenmaan
ELY

tiedoksi

lausunto

lausunto tarvittaessa

tiedoksi

Hämeen liitto

tiedoksi

lausunto

lausunto tarvittaessa

tiedoksi

Kaupunginhallitus

käsittely

käsittely tarvittaessa

käsittely

kuulutus

Yhdyskuntalautakunta

käsittely

käsittely

käsittely tarvittaessa

kuulutus

Ympäristölupalautakunta

tiedoksi

neuvottelu / tiedoksi

käsittely tarvittaessa

kuulutus

K-H Pelastuslaitos

tiedoksi

lausunto

lausunto tarvittaessa

kuulutus

Forssan Energia Oy

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

kuulutus

Forssan vesihuoltolaitos

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

kuulutus

kuulutus

kuulutus

kuulutus

kuulutus

kuulutus
kuulutus

kuulutus
kuulutus

Kunnan viranomaistahot
Valtuusto

Kuntalaiset ja yhteisöt
Omistajat, vuokranhaltijat
Naapurit
Asukasyhdistykset
Muut kuntalaiset

kuulutus
kuulutus
kuulutus
kuulutus

2.12.2019
Anne Seppälä, kaavoitusinsinööri

tiedoksi kirjeellä
kuulutus
tiedoksi kirjeellä
kuulutus
kuulutus
kuulutus

