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Lähtökohdat

Vesilahden kunnan vahvuus on mahdollisuus tarjota asukkailleen maalaismainen, rau-
hallinen, viihtyisä ja väljä asuinympäristö, jossa palvelut toimivat hyvin ja tarjolla on vir-
kistysalueita ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Vesilahden väkiluku on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Väkiluvun kasvu on lisän-
nyt kysyntää omakotitonteista ja uudet asukkaat ovat luoneet paineita kunnan tarjoamien
palvelujen riittävyyteen.

Maankäytön suunnittelun kannalta ollaan tultu tilanteeseen, jossa voimassa olevan Kir-
konkylän osayleiskaavan mukaisista asumiseen osoitetuista alueista suurimpaan osaan
on jo laadittu asemakaavat ja alueet ovat joko jo toteutuneet tai on odotettavissa, että ne
toteutuvat lähivuosina. On syntynyt tarve uusiin asemakaavoitettaviin asuinalueisiin.
Asemakaavoituksen perustaksi on tarpeellista laatia yleiskaava, jossa yhdyskuntaraken-
teen kehittymistä tarkastellaan laajemmin.

Suunnittelualue

Suunnittelualueen rajaus on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman etusivulla.

Suunnittelualue käsittää Vesilahden Kirkonkylän voimassa olevan osayleiskaava-alueen
alueet, joille ei ole laadittu asemakaavaa ja yleiskaavaan kuulumattoman alueen Kirkon-
kylän eteläpuolella. Suunnittelualueen laajuus on noin 815 ha.

Suunnittelualueen länsi- ja eteläosat ovat pääosin metsää, jolla on tärkeä rooli Kirkonky-
län virkistysalueena. Suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolelle jää avoimia peltoalueita.
Suunnittelualueen länsiosa on pääosin rakentumatonta. Olemassa olevaa rakentamista
on suunnittelualueen pohjoispuolella Koulutien ympäristössä. Hovin tilakeskuksen länsi-
puolelle on vuonna 2003 vahvistunut asemakaava noin 35 omakotitonttia varten. Alueen
toteutuminen on arvioitu sijoittuvaksi ajalle 2004- 2006.

Suunnittelualueen pohjoisosassa on Lammasniemi, jossa sijaitsee kunnan virkistyspaik-
ka ja Vesaniemi, jossa on tiiviisti rakennettua loma-asumista ja osittain myös pysyvää
asumista. Vapaa-ajan asuminen alueella on muuttunut yhä enemmän ympärivuotiseksi.

Suunnittelualueen kaakkoisosaan toteutetaan lähivuosina uusi Lempäälän tielinjaus
(maantie 301). Alueella on nykyisin jonkin verran asumista ja pienteollisuutta. Rakenta-
mattomat alueet ovat avointa peltoa ja suunnittelualueen itäosassa on myös metsäalu-
eita. Uuden tielinjauksen myötä myös tarpeet ja mahdollisuudet rakentamiselle alueella
tulevat muuttumaan.
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Voimassa oleva suunnittelutilanne

Seutukaava ja maakuntakaava

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan 3.seutukaava. Seutukaavassa suunnittelualueen
länsi- ja eteläosaan ei ole merkitty aluevarauksia. Lammasniemi on merkitty lähivirkistys-
alueeksi (VL) ja suunnittelualueen itäosa osin taajamatoimintojen reservialueeksi (Ar) ja
osin teollisuustoimintojen alueeksi (T).

Pirkanmaan1.maakunta-
kaavaehdotus on hyväksytty
maakuntavaltuustossa
9.3.2005.
Ympäristöministeriön vahvis-
tamisen jälkeen maakunta-
kaava tulee syrjäyttämään
Pirkanmaan 3.seutukaavan.
Maakuntakaavassa lähes ko-
ko Kirkonkylän alue ja Vesa-
niemi on osoitettu taajama-
toimitilojen alueeksi (A) ja
Vesilahdentien varteen on
osoitettu työpaikka-alueita
(TP). Rautialantien varsi Kir-
konkylän länsipuolella on
osoitettu taajamatoimintojen
reservialueeksi (Ar).
Kirkonkylä on osoitettu kes-
kustatoimintojen alueeksi (c).
Vesilahdentien ja Lammas-

niemen välille on osoitettu viheryhteystarve (vihreä katkoviiva), Lammasniemi on osoi-
tettu virkistysalueeksi (vihreä väri) ja Anttilanvuorelta Suomelaan on osoitettu ulkoilureitti
(ympyräjono). Kirkonkylän pohjoisosa on osoitettu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (akv)
ja koko Kirkonkylä valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (vaakaraidoitus).
Pappilan vanha raunio sekä Kirmunkallio on osoitettu muinaisjäännöskohteiksi (pieni
kolmio ja neliö sekä merkintä SM II ja SM I) Kirkonkylään myös osoitettu runkoviemäri-
linja (j) ja päävesijohto (v) sekä viemärilinjavaraus (j ja katkoviiva).
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Yleiskaavat

Vesilahden Kirkonkylän voimassa oleva osayleiskaava on vahvistettu 19.2.1997.
Osayleiskaava on suurelta osin toteutunut ja sen pohjalta on tehty asemakaavoja.

Asemakaavat
Vesilahden Kirkonkylän alueen voimassa oleva asemakaavatilanne koostuu lukuisista eri
kaavoista.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Koko Vesilahden Kirkonkylän alue kuuluu Ympäristöministeriön 5.1.1995 vahvistamaan
valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.

Tiesuunnitelma maantielle 301
Vesilahden tien (maantie 301) parantamisen tiesuunnitelma on tehty vuonna 1997 ja sen
toteuttaminen välillä Lempäälä Vesilahti on valmistunut vuonnan 2005. Jatkosuunnittelu
Vesilahdelta Narvaan päin on käynnistynyt vuonna 2006.
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Tavoitteet

Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti Vesilahden Kirkonkylän yh-
dyskuntarakenteen kehittymistä. Kaavan laatimisen lähtökohtana on MRL 1§ mukaisesti
järjestää alueen käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympä-
ristölle sekä edistetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestä-
vää kehitystä.

Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden,
maakuntakaavan ja muiden seudullisten suunnitelmien kaava-alueelle kohdistamat alue-
varaukset. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on luoda valmiudet yksityiskohtaista kaa-
voitusta (asemakaavoitusta) varten. Voimassa olevan Kirkonkylän osayleiskaavaa on
tarkoitus tarkistaa niiltä osin, joihin ei ole laadittu vielä asemakaavaa.

Tavoitteena on luoda edellytykset säilyttää tulevaisuudessakin Vesilahden Kirkonkylä
maalaismaisena, rauhallisena, viihtyisänä ja väljänä asuinympäristönä, jossa palvelut
toimivat hyvin ja asukkaille on tarjolla virkistysalueita ja erilaisia harrastusmahdollisuuk-
sia.

Osayleiskaavan tarkoituksena on osoittaa eri alueiden käyttötarkoitukset esimerkiksi
asumiseen, palveluihin, työpaikkoihin, virkistykseen, liikennettä varten, maa- ja metsäta-
loutta varten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Osayleiskaavalla voidaan osoittaa
kehittämistavoitteita ja tarpeita esimerkiksi liikennettä ja viheryhteystarpeita varten. Ta-
voitteena on huomioida eri osa-alueiden erityisominaisuuksia ja niiden käyttö- ja hoitotar-
peet, esimerkiksi maisemallisesti, kyläkuvallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeillä alueilla.

Kunnanhallituksen 14.6.2004 hyväksymät tavoitteet kaavoituksen lähtökoh-
daksi.

Kaavoitustyön lähtökohdaksi on kunnanhallitus päättänyt kokouksessaan 14.6.2004 tar-
kemmin määritellyt tavoitteet. Tavoitteiden aikajanana on noin 10 vuotta eli tavoitteet on
pyritty määrittämään vuoteen 2014 mennessä toteutuviksi. Tavoitteiden asettelussa on
kuitenkin huomioitu, että tämän suunnittelujakson jälkeen Kirkonkylä ei ole ”valmis”, vaan
sitä tulee pystyä edelleen kehittämään. Tavoitteet on määritetty nimenomaan kaavoituk-
sen näkökulmasta palvelemaan mahdollisimman hyvin suoraan kaavan laatimisen tar-
peita. Tavoitteet antavat perustan kaavan mitoitukselle ja niiden pohjalta voidaan laatia
vaihtoehtoisia suunnitelmia. Osa tavoitteista on hyvin konkreettisia ja osa taasen abst-
rakteja.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kaavoituksen aikana arvioimalla kaavan erilaisia
vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten toimintaan. Osittain tavoitteiden toteutuminen voi-
daan nähdä jo kaavan valmistumisen aikana, mutta osa tavoitteista on sellaisia, joiden
toteutumista voidaan arvioida vasta sitten, kun uudet alueet on otettu käyttöön ja alueilla
on asuttu ja toimittu jonkin aikaa. Tavoitteiden asettamisen tarkoituksena on luoda kai-
kille kaavoituksen osapuolille heti alusta saakka selkeä mielikuva siitä, kuinka Vesilahden
Kirkonkylää halutaan jatkossa kehittää ja miten tavoitteet tulee huomioida kaavan laati-
misen yhteydessä.

Tavoitteet määritetään kaavoituksen laadinnan alkuvaiheessa, jotta niistä saataisiin
mahdollisimman paljon tukea kaavan valmisteluvaiheeseen. Tavoitteet konkretisoituvat ja
tarkentuvat kaavaa laadittaessa. Kaavoitus on avoin prosessi, jossa eri osallisryhmien
osallistuminen kaavan laadintaan ja kaavasta käytävä vuorovaikutus tuovat tavoitteisiin
uusia näkökulmia ja tavoitteita voidaankin muokata kaavoituksen aikana tarpeelliseksi
nähdyllä tavalla.
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Tarkempia määritettyjä tavoitteita ovat:

Väestömäärä ja rakenne
Kirkonkylän osayleiskaavoituksen mitoitusta varten väestönkasvun maksimitavoitteeksi
asetetaan 80 asukasta vuodessa eli yhteensä koko yleiskaava-alueelle 10 vuoden ajan-
jaksolla 800 uutta asukasta. Määrä vastaa noin 300 – 350 uutta taloutta. Tavoite on hie-
man ylimitoitettu kaavoitusta ajatellen, koska eri alueiden toteutumisajankohta ja –järjes-
tys ovat epävarmoja. Väestörakenteen muutosten osalta kaavoitusta varten tavoitteeksi
voidaan asettaa nuorten ja vanhusten osuuden tasaisena jatkuva kasvu.

Eri väestöryhmien harrastusmahdollisuudet, virkistysalueet ja ulkoilureitit
Uusia alueita suunniteltaessa otetaan huomioon olemassa oleva luontopolku, jota kehi-
tetään ja käyttöä pyritään lisäämään. Uusien asuinalueiden läheisyyteen osoitetaan va-
laistu kuntopolku / latureitti. Tämän rinnalle selvitetään mahdollisuutta varata alue rat-
sastusreittiä varten. Muutenkin selvitetään ratsastusreittien tarpeellisuus ja mahdollisuu-
det niiden osoittamiseen.

Kaikkia ikäryhmiä palvelemaan osoitetaan alueelle riittävän kattava ja toimiva kevyen lii-
kenteen verkosto. Uusille asuinalueille varataan lapsille ja nuorille alueita leikkikenttiä,
lähiliikuntapaikkoja ja skeittipaikkaa varten. Koirien ulkoiluttamista ja kouluttamista varten
tarkastellaan mahdollisuutta varata alue koirapuistoa varten. Vesistöjen ja rannan lähei-
syyttä hyödynnetään mahdollisimman paljon, erityisesti Lammasniemen alueella. Suun-
nittelussa huomioidaan myös erinomaiset mahdollisuudet järjestää erilaisia luontoliikun-
tamahdollisuuksia.

Monipuolista ja kasvavaa harrastusvalikoimaa tuetaan kaavaratkaisuilla mahdollisuuksi-
en mukaan. Erilaisia harrastuspaikkoja suunniteltaessa otetaan huomioon niiden saavu-
tettavuus ja erilaiset käyttäjäryhmät, mm. liikuntaesteiset. Kasvavien väestöryhmien,
nuorten ja vanhusten huomioimiseksi kiinnitetään erityisesti huomiota viihtyisien, toimivi-
en ja virikkeellisten asuinympäristöjen suunnitteluun.

Rakentamisen määrä, laatu ja sijainti
Jotta yleiskaavaa varten asetettu 300 – 350 uuden talouden väestömäärän kasvua kos-
keva tavoite voidaan toteuttaa, tulee kaavoitettaessa varata riittävästi vaihtoehtoisia alu-
eita asumista varten. Maanomistustilanteet aiheuttavat epävarmuutta alueiden toteutumi-
sessa.  Tämän vuoksi väestömäärän kasvusta johdettuun uusien talouksien määrään
tulee lisätä riittävästi pelivaraa eli noin 30-50 %, mikä vastaa noin 390 - 525 taloutta.

Uusi asuinrakentaminen osoitetaan pääasiassa omakotitaloille. Niille varataan riittävästi
väljyyttä kuitenkin siten, että alueiden toteuttaminen on kestävän kehityksen mukaisesti
taloudellista ja järkevää. Alle 1300 m²:n tontteja ei kaavassa osoiteta. Jonkin verran jä-
tetään varauksia myös rivitaloille. Näiden aluevarauksia määritettäessä tulisi kiinnittää
erityisesti huomiota niiden keskeiseen sijaintiin nimenomaan vanhusten ja liikuntaesteis-
ten näkökulmasta katsoen. Uutta asuinrakentamista sijoitetaan erityisesti Hovin tilakes-
kuksen, yläasteen ja Suomelan väliselle alueelle sekä Kirkonkylän itäosiin Vesilahdentien
läheisyyteen.

Julkisten rakennusten osalta kaavassa tulee osoittaa paikka uudelle päiväkodille. Muille
julkisille tai kaupallisille rakennuksille ei ole tarvetta osoittaa uusia alueita vaan nykyisten
rakennusten ja asemaavoissa toteutumattomien alueiden voidaan olettaa riittävän myös
tulevaisuuden tarpeisiin. Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuustoiminnalle tulee
selvittää mahdollisuuksia sijoittua Vesilahdentien läheisyyteen.

Alueen luonnonarvojen säilyttäminen, vesialueiden ja ranta-alueiden käyttö,
veden laatu
Olemassa olevia luontoalueita pyritään hyödyntämään siten, että ne pystyvät tarjoamaan
mahdollisimman hyvin virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä nykyisille että tuleville
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asukkaille. Rakentamisen ulkopuolelle jätetään riittävästi luontoarvoiltaan erityisesti ul-
koilun kannalta oleellisia alueita. Uusi rakentaminen toteutetaan riittävän tehokkaasti,
jotta luontoa voidaan säästää rakentamiselta. Suunnittelussa huomioidaan toimivien yh-
teyksien järjestäminen asuinalueilta metsäalueille. Tarvittaessa kulutukselle herkkien
luontokohteiden käyttöä rajoitetaan ja mahdolliset erityiset luontokohteet huomioidaan.

Ranta-alueista erityisesti Lammasniemeä tullaan kehittämään. Vierasvenesataman si-
joittamista alueelle selvitetään. Mahdollisuuksien mukaan osoitetaan uusia venevalkama-
alueita. Uimarannalle pyritään etsimään uutta sijoituspaikkaa. Vesaniemeen osoitetaan
rakennettavaksi kunnallistekniikka. Kaikki ranta-alueiden läheisyyteen osoitettava uusi
rakentaminen sijoitetaan siten, että se voidaan liittää vesi- ja viemäriverkkoon. Valtaojien
varrelle osoitetaan riittävät suojakaistat vesistöjen kuormitusta ja eroosiota vähentämään

Alueiden toteuttamisen ja käytön kustannukset, vesi- ja viemäriverkon ra-
kentaminen
Rakentaminen pyritään sijoittamaan ensisijaisesti alueille, joilla rakentamisen, kunnallis-
tekniikan ja liikenneverkkojen perustamiskustannukset ovat edulliset. Maaperältään huo-
nosti rakentamiseen soveltuvat alueet pyritään pääsääntöisesti osoittamaan virkistysalu-
eiksi. Viemäröinti pyritään toteuttamaan siten, että uusia pumppaamoja tarvitsisi rakentaa
mahdollisimman vähän.

Tieverkoston tiheyttä ja laatua suunniteltaessa ensisijaisen tärkeää on toimivan ja turval-
lisen, riittävän kattavan verkoston osoittaminen. Asuinalueiden laadun takaamiseksi kiin-
nitetään erityistä huomiota riittävien kevyen liikenteen väylien osoittamiseen. Uusien alu-
eiden toteuttaminen voi tulla kalliimmaksi kuin jo toteutettujen alueiden kustannukset.
Suunnittelussa tulee pyrkiä kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen kannalta par-
haisiin ratkaisuihin uusien alueiden viihtyisyydestä ja laadusta tinkimättä.

Kulttuurihistoriallisesti ja muinaishistorian kannalta arvokkaiden alueiden ja
yksittäisten kohteiden säilyttäminen
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja maiseman kannalta merkittävät alueet säilytetään
pääsääntöisesti rakentamiselta avoimina. Tarvittaessa arvokkaiden kohteiden säilyminen
huomioidaan kaavassa erilaisin suojelumerkinnöin. Uutta rakentamista sijoitettaessa
kiinnitetään erityistä huomiota myös sen sijoittumiseen ja sopeutumiseen kaukomaise-
massa sekä näkymiin uusilta alueilta ja uusien alueiden suuntaan.

Henkilöliikenne, kevyt liikenne ja julkinen liikenne, liikenne-turvallisuus, uu-
sien liikenneyhteyksien muodostamistarpeet
Uusien asuinalueiden syöttöliikennettä varten tehdään Vesilahdentieltä uusi liittymä Rau-
tialantien risteyksen ja Suomelan väliselle alueelle. Liikenteen ohjaamista olemassa ole-
vien asuinalueiden läpi vältetään. Terveyskeskus / vanhainkodille tutkitaan vaihtoehtoi-
sen liikenneyhteyden sijoittamispaikkoja.

Kevyttä liikennettä vältetään ohjaamasta Vesilahdentielle. Kokoojakatu-tasoisille uusille
katualueille pyritään järjestämään kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen verkoston
kehittämisessä huomioidaan erityisesti yhteydet asuinalueilta koululle, päiväkoteihin ja
virkistysalueille. Mahdollisuuksien mukaan pyritään huomioimaan myös liikuntarajoitteiset
ja –esteiset. Mikäli asumista osoitetaan Vesilahdentien eteläpuolelle, tullaan näille alu-
eille osoittamaan kevyen liikenteen alikulkuvaraukset.

Julkinen liikenne tullaan huomioimaan tieverkon suunnittelussa siten, että linja-autojen
saavutettavuus eri alueilta olisi mahdollisimman hyvä.

Jätehuolto
Yleiskaavassa osoitetaan paikka uudelle hyötyjätekeskukselle. Sako- ja umpikaivoliettei-
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den mahdollista vastaanottopaikkaa selvitetään. Kesolan kauppakeskuksen pihassa ole-
va hyötyjätepiste palvelee laajalti Kirkonkylää. Tarvittaessa varaudutaan muutaman uu-
den hyötyjätepisteen perustamiseen asuinalueille. Lisäksi selvitetään maan- ja lumen-
kaatopaikan tarve ja mahdollinen sijoituspaikka.

Julkinen ja yksityinen palvelutaso
Kirkonkylän osayleiskaavan laajennuksen osalta tavoitteena on varautua yhden uuden
päiväkodin rakentamiseen. Päiväkodin aluevarauksen tulee olla riittävän suuri tulevai-
suuden tarpeet huomioon ottaen. Koulun ja päivähoidon tilojen yhteiskäyttö tulee huomi-
oida liikennejärjestelyissä.

Terveydenhuoltopalveluiden osalta nykyisen terveyskeskuksen tulevine laajennuksineen
voidaan odottaa riittävän myös tulevaisuuden tarpeisiin. Uusille kaavoitettaville alueille ei
ole tarvetta osoittaa terveydenhuoltoa tai vanhushuoltoa palvelevia alueita. Asuinaluei-
den suunnittelussa tulee riittävässä määrin huomioida lasten ja vanhusten määrän li-
sääntyminen mahdollistamalla palveluasuntojen ja perhepäivähoitopaikkojen rakentami-
nen sekä huomioimalla lapset ja vanhukset asuinympäristöjen suunnittelussa.

Kaupallisten palveluiden määrä ja sijainti, työpaikat
Nykyiset kaavassa olevat varaukset kaupallisille palveluille Kesontien läheisyydessä ovat
riittäviä. Uusille alueille ei ole tarpeellista osoittaa uusia kaupallisten palveluiden varauk-
sia. Kioskin sijoittumista uudelle alueelle tuetaan mahdollisuuksien mukaan kaavaratkai-
suilla liikenne- ja asuinaluevarauksia suunniteltaessa. Ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
malle teollisuustoiminnalle tulee selvittää mahdollisuuksia sijoittua Vesilahdentien lähei-
syyteen. Uusien työpaikkojen suhteen ei kaavoitusta varten ole tarpeellista asettaa mää-
rällisiä tavoitteita.

Maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset
Tavoitteena on tukea nykyisten hevostilojen toimintaa Kirkonkylässä. Uusia alueita maa-
ja metsätaloutta varten ei ole tarpeellista kaavassa osoittaa. Tavoitteena on osoittaa
kiinteästi nykyiseen Kirkonkylän rakenteeseen liittyviä metsäalueita asumiseen. Virkis-
tystä varten metsäalueita tulee säilyttää myös rakentamattomina. Myös maiseman kan-
nalta merkittävissä kohdissa metsiä tulee säilyttää. Näillä alueilla metsäntaloustoiminta
voi luonnollisesti jatkua. Laajat yhtenäiset peltoalueet tullaan säilyttämään ja mikäli vilje-
lytoiminta niiltä loppuu, edellytetään niiden pitämistä avoimina.

Vaikutusten arviointi ja selvitykset

Vaikutusten arviointi

Kaavaa laadittaessa sen olennaiset vaikutukset arvioidaan siinä laajuudessa, kun ne on
tunnistettavissa (MRA 1 §). Arviointi tapahtuu vertaamalla nykytilaa ja kaavassa suunni-
teltua tilannetta. Arvioinnissa selvitetään muutosten vaikutuksia ja esitetään myös kaa-
voituksen mahdolliset kielteiset vaikutukset. Erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja verrataan
olettaen niiden toteutuvan täysin tai pääosin.

Arviointitekijöitä vaihtoehtojen vertailussa ja vaikutusten selvittämisessä ovat
muun muassa:

• taloudellisuus
• terveellisyys
• turvallisuus
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• sosiaalinen toimivuus
• kulttuuriset tekijät
• eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet
• palvelujen alueellinen saatavuus
• viihtyisyys
• ekologisuus

Vaikutukset arvioidaan muun muassa :
• väestön rakenteeseen ja kehitykseen kaava-alueella : asukkaiden määrän muu-

toksiin, asukkaiden ikärakenteen muutoksiin
• eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksien paranemiseen/heikkenemiseen
• ihmisten elinoloihin ja terveyteen
• yhdyskuntarakenteeseen, sen tiivistymiseen/ hajautumiseen ja taloudellisuuteen
• taajamakuvaan, maisemaan
• asumiseen, asumisen väljyyteen, asumisviihtyisyyteen
• palveluihin : palveluiden saatavuuteen, uusiin kunnallispalveluihin, kaavan toteu-

tumisen mukanaan tuomiin lisäpalveluihin
• työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan, yritystoimintaan
• virkistykseen ja harrastusmahdollisuuksiin
• liikenteen järjestämiseen: liikenneverkkoon, liikennemääriin, liikenneturvallisuu-

teen, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelymahdollisuuksiin, henkilöau-
toliikenteeseen, pysäköintiin, kuljetuksiin ja huoltoliikenteeseen, liikenneverkon
taloudellisuuteen

• rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin
• tekniseen huoltoon : kunnallistekniikan rakentamistarpeisiin, nykyisten järjestel-

mien kuormittumiseen
• ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin, ympäristön puhtauteen
• luonnonoloihin : kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, luonnonmuisto-

merkkeihin, maiseman/luonnon historiallisiin ominaispiirteisiin, luonnon moni-
muotoisuuteen

• pienilmastoon
• maa- ja kallioperään
• vesistöihin ja vesitalouteen : veden ekologiseen kiertoon, pohja- ja pintavesiin,

vesialueisiin
• maa- ja metsätalouteen
• sosiaaliseen ympäristöön, sosiaalisten olojen muuttumiseen
• kunnan talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, investointeihin

Selvitykset

Jotta kaavoituksessa voidaan ottaa tavoitteiden mukaiset asiat riittävässä määrin huomi-
oon ja jotta nykytilaa ja kaavassa suunniteltua tilannetta voidaan keskenään verrata,
täytyy alueen nykytila tuntea riittävän hyvin. Tiedon saamiseksi tehdään erilaisia tarpeel-
liseksi nähtyjä selvityksiä. Selvitysten taso ja tarkkuus riippuvat muun muassa suunnitte-
lun tavoitteissa asetetuista laatutasoista. Vesilahden Kirkonkylän osayleiskaavan muu-
tosta ja laajennusta laadittaessa tarvittavia selvityksiä ovat muun muassa :

• Selvitys väestön nykytilasta ja väestönkasvuennuste
• Selvitys nykyisistä työpaikoista ja yritystoiminnasta
• Selvitys nykyisistä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista
• Selvitys nykyisestä liikenneverkosta
• Selvitys maaperästä ja kallioperästä
• Selvitys korkeussuhteista
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• Selvitys luonnonoloista ja pohja- ja pintavesistä
• Selvitys maantien 301 melutasosta
• Selvitys muinaisjäännöksistä, maisemahistoriasta ja rakennuskulttuurista
• Selvitys sähköverkon nykytilanteesta
• Selvitys kunnallistekniikan nykytilanteesta
• Selvitys nykyisistä palveluista ja tulevista palvelutarpeista

Osallisuus

Osallisia ovat kaavahankkeissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Vesilahden Kirkonkylän osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen yhteydessä osalli-
siksi on alustavasti määritelty:

• Suunnittelualueen ja siihen välittömästi rajautuvien maa-alueiden maanomistajat.
• Suunnittelualueen ja siihen välittömästi rajautuvien alueiden asukkaat.
• Alueella toimivat ja sitä merkittävästi palvelevat  palvelut, kauppaliikkeet ja muut

yritystoimintaa harjoittavat.
• Alueen yhdistykset ja muut intressitahot.
• Kunnan hallintokunnat: tekninen toimi, pelastustoimi, sosiaalitoimi, sivistys- ja va-

paa-aikatoimi.
• Yhdyskuntatekniikka:. Sonera Oy / kaapeliverkko, Hämeen Sähkö Oy / kaapeli-

verkko ja Vattenfall Siirto Oy/ sähköverkko.
• Viranomaiset: Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Hämeen tiepiiri,

museovirasto ja maakuntamuseo.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ja tiedotus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun
lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tulee
tiedottaa niin, että kaavahankkeen osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asiasta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Eri osapuolia tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi on oleellista, että kaavahank-
keen valmistelu on avointa ja että kaavoitukseen on mahdollista osallistua ja vaikuttaa.
Monilla osallisilla on hallussaan myös paljon kaavoitusta hyödyttävää tietoa sekä arvok-
kaita mielipiteitä.

Riittävän osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiseksi Vesilahden Kirkonkylän
osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen laatimisen yhteydessä on kaavan suunnitte-
luorganisaatio määritetty siten, että siinä on mukana mahdollisimman kattavasti ne osa-
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puolet, joiden hallussa voidaan olettaa olevan suunnittelun kannalta hyödyllistä tietoa tai
suunnittelun kannalta merkittäviä mielipiteitä. Kaavahankkeen valmistelussa mukana
oleviksi osallistujaryhmiksi on nimetty ohjausryhmä, seurantaryhmä ja maanomistaja-
ryhmä. Kaavahankkeen suunnittelijaksi tullaan kaavahankkeen edetessä valitsemaan
tarjouspyyntömenettelyllä ulkopuolinen konsultti. Kunnan kaavatoimikunnan tehtävänä
on olla mukana kaavan valmistelutyössä, asettaa kaavaluonnos nähtäville, pyytää luon-
noksesta kommentteja viranomaisilta sekä esittää kaavahanketta edelleen kunnanhalli-
tuksen käsittelyyn. Kaavan hyväksyy lopullisesti kunnan valtuusto.

Seurantaryhmä

Seurantaryhmän työ keskittyy pääasiassa kaavan valmisteluvaiheeseen.
Seurantaryhmän jäsenet ovat suorassa vuorovaikutuksessa suunnittelijan kanssa. Suun-
nittelija saa seurantaryhmän jäseniltä arvokasta paikallistietoa ja –mielipiteitä. Seuranta-
ryhmän työskentelystä tiedotetaan ohjausryhmää.

Jäseniksi kutsutaan edustajat Kirkonkylän seuraavista keskeisistä yhdistyksistä :
• Kirkonkylän kyläyhdistys ry
• Vesilahden luonto ry
• Kanta-Vesilahden Martat
• Vesilahden Museoyhdistys ry
• Vesilahden nuorisoseura
• Vesilahden yrittäjät ry
• Vesilahden Visa ry
• Vanhus- ja vammaisneuvosto
• Vesilahden seurakunta
• Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry

Maanomistajaryhmä

Maanomistajat-ryhmä osallistuu pääasiassa kaavan valmisteluvaiheeseen ja on suoras-
sa vuorovaikutuksessa suunnittelijan kanssa. Tarvittaessa myös ohjausryhmän jäsenet
käyvät neuvotteluja maanomistajien kanssa ja ohjausryhmää tiedotetaan ryhmän työs-
kentelystä. Maanomistajat-ryhmän merkitys on huomattava erityisesti kaavan toteutumi-
sen kannalta.

KUNNAN VALTUUSTO

KUNNANHALLITUS

KAAVATOIMIKUNTA

OHJAUSRYHMÄ

SEURANTARYHMÄ MAANOMISTAJAT

SUUNNITTELIJA
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Jäseneksi on kutsuttu (kaavatoimikunta 10.1.2005) suunnittelualueen keskeiset maan-
omistajat: Markku Kesola, Esko Kilpinen, Seppo Eskola, Velipekka Saarinen, Pentti Mik-
kola, Matia Bergiuksen perikunta, Heikki Kauppila, Taitokaari Oy, Ilpo Kuparinen, Jorma
Hollo, Anna Komu, Marja Bendell, Taalaksen  perikunta ja Ryypön perikunta. Maan-
omistajaryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä on osayleiskaavan valmisteluvaiheen kannalta keskeisin ryhmä, joka ohjaa
konsultin työtä ja esittää kaavatoimikunnalle kaavaluonnoksen nähtäville asettamista,
lausuntojen pyytämistä ja hyväksymistä.

Ohjausryhmä työskentelee yhteistyössä konsultin kanssa. Ohjausryhmälle tiedotetaan
seurantaryhmän ja maanomistajat-ryhmän työskentelystä ja se neuvottelee tarpeen mu-
kaan maanomistajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Jäseneksi on nimetty seuraavat kunnan virkamiehet; kunnanjohtaja,
Kunnaninsinööri, rakennustarkastaja, aluearkkitehti, ympäristönsuojelusihteeri,
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja, päivähoidon johtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri,
Kirkonkylän koulun johtava opettaja, Vesilahden yläasteen rehtori ja kunnaneläinlääkäri.

Viranomaisyhteistyö

Paitsi kunnan sisäisesti, osallistumista ja vuorovaikutusta järjestetään myös viranomais-
ten kanssa. Viranomaisyhteistyötä tehdään käymällä kaavahankkeen aikana tarvittava
määrä työneuvotteluja ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät viranomaisneuvotte-
lut.

Yleisötilaisuudet,  suunnitelmien asettaminen nähtäville ja valitusoikeus

Osallistumisen mahdollistamiseksi kaikille halukkaille järjestetään kaavahankkeen aikana
tarvittava määrä yleisötilaisuuksia, joissa suunnitelmia esitellään ja niihin on mahdollista
vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä. Yleisötilaisuuksien järjestämisestä päätetään tarkem-
min hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan
julkisesti nähtäville ja silloin niistä on mahdollista kertoa mielipiteensä joko kirjallisesti tai
suullisesti. Kaavaluonnoksesta pyydetään myös viranomaisosallisten kommentit.

Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja siitä on mahdollista jättää
kirjallinen muistutus. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta ja kunnan hallinto-
kunnilta lausunnot.

Lopullisesti Vesilahden Kirkonkylän osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen hyväk-
syy kunnan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista 30 vuorokauden sisällä
jättää valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
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Tiedotus

Kaavahankkeen aikana pidettävistä yleisötilaisuuksista, suunnitelmien nähtävilläolosta ja
kaavan voimaan tulosta tiedotetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoi-
tustaululla ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.vesilahti.fi.

Kaavahankkeen vaiheet ja aikataulu
Osayleiskaavan vireilletulo

• Vireilletulosta päätetty kaavoituskatsauksen yhteydessä vuodelle 2003.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
• OAS laaditaan keväällä 2003 ja sen on  hyväksynyt kunnanhallitus.

Selvitysten hankinta
• Tarvittavat selvitykset on hankittu pääasiassa vuosien vuoden 2003-2004 aikana.
• Selvitysten hankinnasta vastaa ohjausryhmä.

Osayleiskaavan tavoitteet
• Tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa14.6.2004.

Suunnittelijan valinta, konsultin työ
• Hankkeeseen on valittu syksyllä 2004 ulkopuolinen suunnittelija Air-Ix Ympäristö

Oy tarjouspyyntökilpailun perusteella.
• Suunnittelijan työtä ohjaa pääasiassa ohjausryhmän nimeämät henkilöt.
• Suunnittelija on tiiviissä yhteistyössä seurantaryhmän ja maanomistajat- ryhmän

kanssa.

Kaavaluonnosvaihe
• Osayleiskaavan valmisteluvaihe sijoittuu pääasiassa vuoteen 2005.
• Luonnos asetetaan nähtäville vuoden 2005 aikana

Kaavaehdotusvaihe
• Osayleiskaavaehdotus on tavoitteena saada kunnanhallituksen käsittelyyn 2006

keväällä.
• Kaavan hyväksyminen
• Osayleiskaava on tavoitteena saada kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden

2006 aikana.

Yhteystiedot
Pauliina Vitakoski
Aluearkkitehti Urjala-Viiala-Vesilahti
Urjalan kunta
PL 33
Tampereentie 6
31761 Urjala
(03) 5414 224
050 3881 460
pauliina.vitakoski@urjala.fi


