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TAMPEREEN KAUPUNKI
VATTULA,  RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
 

 KAUPUNKI: Tampere
 KYLÄ: Vattula
 ALUE: Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa korttelia 5 sekä maa- ja

metsätalousaluetta sekä venevalkama-aluetta ja tiealuetta.
 Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu  osa korttelista 5, kortteli

6 sekä maa- ja metsätalousalue, vesialue sekä katualue.
 

 Asemakaavan muutoksen selostus koskee 30.11.2005 päivättyä asemakaavan
muutoskarttaa.

 
 
1.2 Kaava-alue
 

Alue sijaitsee Tampereen kaupungin Vattulan kylässä noin 5 kilometriä
Kämmenniemestä itään. Alue koskee tiloja 6:36, 6:37, 6:49, 6:43, 6:27. Tilat ovat
yksityisessä omistuksessa. Alueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Näsijärven
rantaviivaa on noin 1725 metriä, josta on nykyisessä kaavassa osoitettu
rakentamiseen (AM) noin 254 metriä.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suunnittelualue
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 Liiteasiakirjat
 
 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 LIITE 2 Luontoselvitys
 LIITE 3 Ote rakennuskulttuuriselvityksestä
 LIITE 4 Tilastolomake
 LIITE 5 Luonnosvaiheen kuuleminen
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 2 TIIVISTELMÄ
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

 
• Vireilletulosta ilmoittaminen valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä.
•  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   ja asemakaavan muutosluonnos nähtävillä
24.6.-1.8.2005 (MRA30§).
• Ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävillä  __.__. 2005 (MRA27§).
• Ranta-asemakaavan muutos hyväksytty  __.__. 2005§(MRL52§).

 
 
2.2 Asemakaava
 

 Kaavaluonnoksella nykyinen tilakeskus osoitetaan maatilarakennusten korttelialue
AM ja erillispientalojen korttelialue AO osoitetaan yhdelle rakennukselle. Valtaosa
alueesta osoitetaan  maa- ja metsätalousvaltaisena alueena M. Vattulantie osoitetaan
katualueena.

 
 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
 

 Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa, kun lainvoimainen hyväksymispäätös on
kuulutettu.

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
 

 Vattulan kylä sijaitsee Tampereen kaupungin alueella Kämmenniemen itäpuolella.
Alueella on vanha maatilan talouskeskus, joka on asuinkäytössä. Tilan eteläpuolella
on vanha torppa (”rengin mökki”). Pellon reunassa on vanha aitta. Muutoin alue on
avointa peltoa. Ranta-alueet ovat puustoisia. Maasto on vaihtelevaa ja paikoin melko
jyrkästi vesirajasta nousevaa. Korkeuseroa on noin  12 metriä.
 
 

3.1.2 Luonnonolot, maisemarakenne ja maisemakuva

Vattulan suunnittelualue on lähes kokonaan avointa peltoa ja rakennettua ympäristöä.
Luonnonympäristöä on lähinnä vain kapeana kaistaleena rantojen tuntumassa ja
rakennusten läheisyydessä. Säilynyt puusto rannoilla ja pihapiirien läheisyydessä ja
pellonreunoissa on monin paikoin vanhaa ja monikerroksista. Alueella kasvaa useita
suurikokoisia ja näyttäviä puumaisia katajia. Luonnonympäristöä käsitelty tarkemmin
luontoselvityksessä (LIITE 2).

Suunnittelualueen maisema on perinteistä viljelymaisemaa. Suuri osa pelloista on
ollut viljelykäytössä jo 1700-luvulla. Kaava-alueella sekä sen ympäristössä on vanhaa
rakennuskantaa säilynyt hyvin. Maisemaa hallitsevat peltomaiseman lisäksi
järvinäkymät ja vanha rantapuusto. Pohjoisosan uudet lomarakennukset sijoittuvat
peltoalueen reunaan.  Vahvistamisvaiheessa olevassa maakuntakaavassa
suunnittelualue kuuluu osana laajempaan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen Mam(017).
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Maaperä
Suunnittelualueen maaperä koostuu suurimmaksi osaksi savesta ja hiesusta. Suuri
osa hiesu-savialueesta on tai on ollut viljelykäytössä. Kaava-alueen pohjois- ja
itäosissa on kalliopaljastumia tai kalliota peittää vain ohut maakerros. Alueen
keskiosan alavan ranta-alueen maaperä on saraturvetta.

Eläimistö
Luontoselvityksen maastokäynnillä havaittiin kalatiira, naurulokki, kalalokki, käpytikka,
peippo, hippiäinen, talitiainen, kirjosieppo, keltasirkku, pajulintu, tervapääsky ja
räystäspääsky. Ruoppausalueella tavattu kalatiira on lintudirektiivilaji ja se kuuluu
EU:n uhanalaisuusluokituksen mukaan vähiten uhanalaisiin lajeihin (least consern).
Suunnittelualueella ei sijaitse liito-oravalle sopivia elinympäristöjä.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
 
 Alue kuuluu vanhaan asuin- ja maatalousalueeseen. Maisema on säilynyt
pääperiaatteiltaan samanlaisena 1700-luvulta 1900-luvun puoliväliin saakka. Pellot ja
niityt ovat olleet maaperältään ja ilmastoltaan suotuisilla paikoilla. Asuinpaikat ovat
usein sijainneet peltojen ympäröiminä mäkien päällä.
 
 Suunnittelualueen eteläosassa  maisemallisesti näkyvällä paikalla on  Yli-Vattulan
tilakeskuksen päärakennus sekä siihen liittyvät tuotanto ja piharakennukset. Alkuaan
Vattulan-Ylisen kantatilaan kuulunut, nykyisin Yli-Vattula, on tutkimusten mukaan
1200-1300-luvulla kuulunut Turun piispan tiloihin. Vattula on jaettu 1733, jolloin siitä
ovat muodostuneet Vattula ja Alanen l. Ala-Vattula. Tila on ollut mm.
jalkaväkirykmentin virkatalona. Yksityiseen omistukseen se on tullut 1937. Näiden
eteläpuolella on puurakenteinen vanha rengin mökki.  Tilakeskuksesta koilliseen
Vattulantien itäpuolella on   hirsirakenteinen vanha vilja-aitta. Vattulantien varteen
sijoittuvat hyvin hoidetut rakennukset ja pihapiiri muodostavat ehjän kokonaisuuden
maisemassa.
 
 Yli-Vattula on inventoitu  luokkaan III, muut kaupunkikuvallisesti, historiallisesti,
rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset (Tampereen
rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu, Tampereen kaupungin
kaavoitusyksikkö, 1985).

Kuva 1
Tilan nykyinen päärakennus on vuodelta
1868. Rakennus on puurakenteinen  I1/2-
kerroksinen, harjakattoinen ja sen
julkisivuna on vaaleaksi maalattu
rimalaudoitus. Sivulla on 1-kerroksinen
umpikuisti ja päädyssä on
sisäänkäyntikatos. Rakennus on
asuinkäytössä.
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Kuva 2
 Vattulantien vieressä on 2-kerroksinen
entinen navettarakennus sekä
varastorakennus (kuvassa) ja pienempi
ulkorakennus. Rakennukset ovat
harjakattoisia. Julkisivut ovat
punamullattua rimalautaa ja katteet tiiltä.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3
 Tilakeskuksesta koilliseen Vattulantien
itäpuolella on hirsirakenteinen vilja-aitta.
Aitta on vuodelta 1851.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 4
 Sunnittelualueen eteläreunassa on vanha
torppa “rengin mökki”. Rakennus on
harjakattoinen ja puurakenteinen ja sen
julkisivut ovat punamullattua rimalautaa.
Rinteeseen sijoittuva rakennus on
kunnostettu.
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Lähiympäristö
 Aivan Yli-Vattulan tilakeskuksen eteläpuolella on kaksi omakotitaloa sekä näihin
liittyviä talousrakennuksia (tilat 6:44 ja 6:17). Rengin mökin lounaispuolella on
saunamökki (tila 6:19). Vattulatien itäpuolella on Moision vanha tilakeskus (tila 2:86).
Luoteiskärjessä (tila 1:28) on lomarakennus. Kaava-alue rajoittuu koillisessa Ala-
Vattulan l. Alasen vanhaan tilakeskukseen (2:129) sekä tilaan 6:11, jossa on vanha
mansardikattoinen puurakennus.
 
 Vuonna1988 vahvistetun ja 2001 muutetun Vattulan ranta-asemakaavan  mukaiset
lomarakennuspaikat ovat pääosin rakentuneet. Rakennukset sijoittuvat paikoitellen
avoimen peltoalueen reunaan.
 
 Palvelut
 Kaupan palveluja on Kämmenniemessä. Muilta osin alue tukeutuu kaupungin
palvelutarjontaan.
 
 Liikenne
 Vattulantie kulkee alueen halki. Etelässä Vattulantie yhdistyy paikallistiehen 14199.
 
 Häiriötekijät
 Alueelta ei ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä.
 
 Tekninen huolto
 Alueella ei ole keskitettyä viemäriverkkoa. Vesihuolto on järjestetty vesiosuuskunnan
toimesta.
 
 

3.1.4 Maanomistus
 
 Alue on yksityisessä omistuksessa.
 
 

3.2 Suunnittelutilanne
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset lähtökohdat
 Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
 
Alueelta ei ole tiedossa valtakunnallisia erityistavoitteita.
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 Maakuntakaava
Seutukaavassa alue on osoitettu  maa- ja metsätalousalueena MT. Pirkanmaan 3.
seutukaava on vahvistettu 6.6.1997.
 Maakuntavaltuuston 9.3.2005 hyväksymässä, vahvistamisvaiheessa olevassa
maakuntakaavassa alue kuuluu laajempaan maakunnallisesti arvokkaaseen
maisema-alueeseen Mam(017). Muita merkintöjä ei ole osoitettu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kartta 2. Ote maakuntakaavasta.
 
 Yleiskaava
 Alueelle on laadittu Aitolahti-Teisko rantayleiskaava (KHO 13.4.1995).
 Kaavamerkinnät:
- M/s, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella

rakennusoikeutta on osoitettu tilakeskukselle sekä sen yhteyteen rakennettavalle
toiselle asuinrakennukselle.

- AP, pientalovaltainen asuntoalue (osittain suunnittelualueella). Rakennusoikeutta
on osoitettu kahteen rakennuspaikkaan.

- LV-1, venesatama tai venevalkama-alueet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Kartta 3. Ote osayleiskaavasta.
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 Ranta-asemakaava
 Alue kuuluu 11.5.1988 vahvistettuun ja Vattulan ranta-asemakaavaan. Kaavaa on
muutettu koillisosasta vuonna  2001. Voimassa olevassa rantakaavassa on
rakennuspaikkoja osoitettu 16,5 ja rantaviivaa on 2,12 km. Tehokkuus on 6.1 rp/km.
 
 Muutosaluetta koskevat kaavamerkinnät:
- Yli-Vattulan tilakeskus on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueena AM.

Alueella on tilan päärakennus sekä liittyviä talousrakennuksia.
- Tilakeskuksen eteläpuolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialue AO.  Tilalla

6:43 on lupa nykyisen asuinrakennuksen säilyttämiseen. Viereinen tontti (tila
6:44) on rakennettu.

- Venevalkama-alueena LV on osoitettu Vattulantiehen  rajoittuva ranta-alue.
Venevalkamaa ei ole rakennettu.

- Muu osa  on maa- ja metsätalousalueena M. Alueen pohjoisosaan on osoitettu
tilakeskuksen käyttöön varattu venevalkama-aluerajaus. Aluetta ei ole toteutettu.

- Alueen halkaiseva Vattulantie on osoitettu kauttakulkutienä LT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kartta 4. Ote ranta-asemakaavasta.
 
 
 Rakennusjärjestys
Tampereen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 17.12.2001.
 
 Rakennuskielto
 Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.
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 Pohjakartta
 Pohjakarttana käytetään Tampereen kaupunkimittausyksikön laatimaa
vektorimuotoista kartta-aineistoa.

Muut suunnitelmat ja selvitykset
- Maisemahistoriaselvitys, Viitapohja - Sisaruspohja, Tampereen kaupunki, 2004
- Tampereen rakennuskulttuuri, maisemat ja luonnonsuojelu, Tampereen

kaupungin kaavoitusyksikkö, 1985.
- Nykyiset kaava-asiakirjat
- Rakentamistilanne, Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta
- Maaperätiedot, Geokartta karttapalvelut
- Luontoselvitys 5/2005, Air-Ix Ympäristö Oy
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Suunnittelu on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta.
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen  ja sitä koskevat päätökset
 

Kaavoituksen lähtökohdista sekä maanomistajien tavoitteista on neuvoteltu
viranomaisten ja kaupungin edustajien kanssa keväällä 2005.

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
 
4.3.1 Osalliset

Vaikutusalueen maanomistajat, kiinteistöjen haltijat ja asukkaat

Viranomaiset
• Pirkanmaan ympäristökeskus
• Tampereen museo
• Pirkanmaan liitto

• Tampereen kaupungin hallintokunnat
- ympäristövalvonta
- kiinteistötoimi
- pelastuslaitos
- tekniset toimialat

Yhdistykset ja järjestöt

Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osallisuuden
määritelmän.

 
4.3.2 Vireilletulo
 

 Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman  sekä
luonnosvaiheen nähtävilläolon kanssa samanaikaisesti.

 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
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Vireilletulosta,  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja  luonnosaineiston
nähtävilläolosta nähtävilläolosta ilmoitettiin Aamulehdessä (29.9.2005) sekä
tiedotettiin kirjeitse rajanaapureille.

Valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävänä 24.6.-1.8.2005 välisenä aikana
Tampereen kaupungin palvelupisteessä (Palvelupiste Frenckell) sekä Air-Ix
Ympäristö Oy:ssa ja internet-sivuilla (www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki).
Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi  kirjallinen mielipide ja kaksi suullista mielipidettä.
Yleisötilaisuus pidettiin 19.10.2005. Tilaisuuteen ei saapunut asiasta kiinnostuneita.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta ilmoitetaan Aamulehdessä sekä tiedotetaan kirjeitse
rajanaapureille. Asiakirjat pidetään nähtävillä 30 vuorokautta Tampereen kaupungin
palvelupisteessä (Palvelupiste Frenckell) sekä Air-Ix Ympäristö Oy:n internet-sivuilla
(www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki).  Osalliset voivat jättää suunnitelmasta kirjallisen
muistutuksen, jotka  tulee toimittaa kaavan laatijalle ennen nähtävänä olon
päättymistä. Kaupungin eri hallintoelimiä pyydetään arvioimaan kaavaluonnos oman
toimialansa näkökulmasta.

 
 Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen (MRL52§).
Yhdyskuntalautakunta hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavan muutokset.
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitettiin viranomaisille tiedoksi. Kaavoituksen
vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu on pidettiin 10.06.2005.
 
 Luonnosvaiheessa ei pyydetty lausuntoja.

Ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydetään  viralliset lausunnot.  Lausuntojen ja
mahdollisten muistutusten jälkeen pidetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa.
Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta  tiedotetaan maankäyttö- ja
rakennusasetuksen mukaisesti.
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet
 

 Lähtökohtatavoitteet
 Kaavamuutoksella tarkastellaan rakennusoikeuden määrää alueella sekä
rakennusoikeuden siirtämistä. Tavoitteena on osoittaa yksi uusi rakennuspaikka
omakotitaloa varten.
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaavassa sekä yleiskaavassa todettuja maisemaan liittyviä arvoja
vaalitaan. Alueet säilytetään pääosin ennallaan. Yleiskaavassa sekä nykyisessä
asemakaavassa osoitettu  venevalkama Sisaruspohjassa säilytetään kaavassa.
Yleiskaavan tavoitteissa olevan tilakeskuksen yhteyteen liittyvän toisen
asuinrakennuksen tarkoituksenmukaista sijaintia tarkastellaan kaavatyön aikana.
Rakentamiselta vapaan rantaviivan määrään ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Tarkoituksena on säilyttää alueen vanha rakennuskanta sekä maiseman piirteet
nykyisen kaltaisina. Ruoppauksen yhteydessä laajentunut vesialue huomioidaan
kaavassa. Alueella ei ole luonnonympäristön kannalta arvokkaita alueita.

Osallisten tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen
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Viranomaisneuvottelussa esillä ollutta. Kaavalla tulee arvioida rakentamisen määrä ja
etäisyys rannasta suhteessa tontin kokoon ja rantaviivan pituuteen. Arvioitava
kohtuullisuus ja tasavertaisuusnäkökohtien toteutumista sekä kaavan vaikutuksia
luonnon- ja kulttuuriympäristöön.

Luonnosvaiheessa jätetyssä yhdessä mielipiteessä  pidettiin esitettyä
rakennusoikeutta liian korkeana alueen maisemaan ja muuhun rakennuskantaan
nähden. Muissa mielipiteissä ei kaavasta ollut huomautettavaa. (LIITE 5)

Rakentamista koskevia määräyksiä tarkennetaan ehdotusta laadittaessa.
 

 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  (kohta 4.3.2 ja 4.3.3.)
 
 
 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

Luonnos perustuu maanomistajien tavoitteisiin. Erillisiä luonnosvaihtoehtoja ei ole
laadittu.

 
 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
 
5.1 Kaavan rakenne

 
5.1.1 Mitoitus
 

 Kaava-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 22.818 hehtaaria, josta korttelialuetta
3.465 hehtaaria. Rantaviivaa on 1725 metriä, josta on osoitettu rakentamiseen  (AM
ja AO) noin 435 metriä. Vapaata rantaviivaa jää noin1290 metriä.

 
5.1.2 Palvelut

Kaavalla ei osoiteta palveluja. Alue tukeutuu Kämmenniemen palveluihin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueella ei ole luonnonympäristön kannalta arvokkaita alueita. Rakentamista ei
osoiteta avoimeen maisemaan. Uusi rakennuspaikka osoitetaan alueen
pohjoisosaan, jossa rakentaminen saadaan sovitettua maiseman kannalta
luontevasti. Yhtenäiset ranta-alueet säilyvät jatkossakin rakentamattomina.

5.3 Aluevaraukset
 
 Kaavamuutoksella on osoitettu tilakeskuksen yhteyteen rakennettavalle toiselle ns.
sukupolvenvaihdokseen liittyvälle asuinrakennukselle  yksityisyyden säilyttävä  sekä
maisemaan sopiva rakennuspaikka. Kaavaratkaisussa on pyritty turvaamaan
kulttuuriympäristöllisesti arvokkaan tilakeskuksen ympäristö, pihapiiri ja
rakennuskanta eheänä. Rakentamista ei ole haluttu osoittaa arvokkaaseen avoimeen
maisemaan. Erillispientalon rakennuspaikka on osoitettu alueen pohjoisosaan muun
uudemman rakennuskannan läheisyyteen, jolloin myös laajat yhtenäiset ranta-alueet
säilyvät edelleen rakentamattomina. Tilalla on paljon ranta-aluetta, eikä rakentaminen
muuta kantatilan mitoitusta merkittävästi. 1988 laadittu ranta-asemakaava ja sen
toteuttaminen (lomarakennuspaikkojen myynti) on  tapahtunut aikaisemman
maanomistajan aikana.
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5.3.1 Korttelialueet

 Yli-Vattulan tila on maatilojen talouskeskusten korttelialueena AM, jolla ympäristö
säilytetään. Pinta-ala on yhteensä 2,527 hehtaaria.  Kerrosluku on Iu1/2.
Rakennusala on rajattu nykyisten rakennusten yhteyteen.
 
 Määräys: Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä liittyviä tuotanto-

ja talousrakennuksia. Lisäksi saa rakentaa rakennusalan estämättä
yhden kerrosalaltaan enintään 60m2 saunarakennuksen, joka tulee
sijoittua vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

 
 Uudis- ja korjausrakentaminen tulee mittakaavaltaan,

pintamateriaaleiltaan ja väritykseltään sovittaa huolella olemassa
olevaan rakennuskantaan ja maisemaan.

 
 
 Erillispientalojen korttelialue AO. Kaavalla osoitetaan yksi uusi omakotitontti. Pinta-
ala on yhteensä 0.938 hehtaaria. Kerrosluku on 1/2k I u2/3.
 
 Määräys: Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä liittyviä

talousrakennuksia. Lisäksi saa rakentaa rakennusalan estämättä yhden
saunarakennuksen, joka tulee sijoittua vähintään 10 metrin etäisyydelle
rantaviivasta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 500m2, josta saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään
30m2.

 
 
 Rannan reunavyöhyke on osoitettu alueena, joka säilytetään luonnonmukaisena.
 

 
5.3.2 Muut alueet
 
 

 Yhtenäiset peltoalueet reunavyöhykkeineen on osoitettu maisemallisesti arvokkaana
peltoalueena MA. Alueet kuuluvat Viitapohjan maakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuurimaisemaan. Pienemmät alueet ovat maa- ja metsätalousvaltaisena alueena
M. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 17.483 hehtaaria.
 
 
 Ns. rengin mökki rajataan rakennusalana (as-1) M-alueelle, jolla saa säilyttää
nykyisen rakennuksen.
 
 Venevalkama-aluevaraus  LV säilytetään nykyisessäkin kaavassa. Koillisosaan
ruopattu lahdenpoukama osoitetaan vesialueena W-1.
 
 Vattulantie osoitetaan tiealueena. Kaava-alueeseen rajoittuville
lomarakennuspaikoille säilytetään ajoyhteys. Sijainti on ohjeellinen.
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5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ihmiseen

Väestön rakenne ja
kehitys

Kaavan toteutuminen lisää rakentamisen määrää yhdellä rakennuspaikalla.
Nykyiseen kaavaan verrattuna rakentamisen kokonaismäärä tulee kuitenkin
kasvamaan vain vähän.

Yhdyskuntarakenne Rakentaminen osoitetaan alueen pohjoisosaan nykyisten
lomarakennuspaikkojen yhteyteen.

Palvelut Kaavalla ei ole vaikutuksia palveluihin.

Työpaikat Kaavalla ei ole vaikutuksia työpaikkojen määrään

Virkistys LV-aluevaraus säilytetään kaavassa. Nykyisessä kaavassa maatalousalueelle
osoitettu ja tilakeskuksen käyttöön tarkoitettu lv-aluerajaus korvataan AO
alueena. Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia virkistykseen. LV-alueiden
toteuttamiseen ei ole ollut tarvetta.

Liikenne Vattulantie osoitetaan tiealueena. Ajoyhteydet lomarakennuksille säilytetään.
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.

Kulttuuriympäristö Kaavamerkinnöillä ja määräyksillä tarkennetaan alueen rakentamista. Kaava
edesauttaa kulttuuriympäristön säilymistä.

Tekninen huolto Vesi ja viemärihuolto tulee hoitaa rakennuspaikkakohtaisesti.

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne ja
maisemakuva

Kaavalla osoitetaan yksi uusi rakennuspaikka alueen pohjoisosaan, jonne
rakentaminen voidaan luontevasti sijoittaa. Tilakeskuksen rakennusala on
rajattu nykyisten rakennusten yhteyteen. Keskeiseen maisemaan ei osoiteta
muutoksia. Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia alueen maisemaan ja
maisemakuvaan.

Luonnonolot ja luonnon
monimuotoisuus

AO-alue osoitetaan olemassa olevan rakentamisen yhteyteen. Rantavyöhyke
säilytetään luonnonmukaisena.  Yhtenäisen  ja rakentamiselta vapaan  ranta-
alueen määrään ei tule erityisiä muutoksia.  Alueella ei ole luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Kaavalla ei ole erityisiä
vaikutuksia naurulokki- ja kalatiirakantoihin ja elinympäristöihin.

Luonnonsuojelu Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita.

 
5.5 Ympäristön häiriötekijät
 

 Vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä.
 
5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin
asetuksen mukaisia (2000).
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa, kun lainvoimainen hyväksymispäätös on
kuulutettu.

6.1 Ranta-asemakaavamääräyksiä

Jätevesien käsittely tulee hoitaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen
hyväksymällä tavalla.

Toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota rakennusten sopeutumiseen
kulttuurihistoriaan, maisemaan sekä ympäröivään rakennuskantaan.

 

Tampereella   7. 6.2005. 28.9.2005. 12.12.2005.

Esko Hyytinen
rakennusarkkitehti


