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TAMPEREEN KAUPUNKI
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO
KAAVAN LAATIJAN VASTINEET

Vattulan ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen asiakirjat olivat nähtävillä
24.6.-1.8.2005 välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana jätettiin yksi kirjallinen mielipide
sekä kaksi suullista mielipidettä.

Mielipiteet:

1. Seppo Kopra (6.11.2005).
Kylä: Vattula Tila: RN:o 6:25

Mielipiteessä todetaan
- Luonnoksessa erillispientaloalueeksi esitetty tontti 1:27 on nykyisessä kaavassa

merkitty venevalkamaksi.
- Ko. tontille esitetty 500m2 rakennusoikeus kohtelee epätasa-arvoisesti muita

rantakaava-alueella olevia tontinomistajia (lähinnä koskien tontteja 1:28, 6:26,
6:25, 6:24, 6:23, ja 6:22).

- Kaavaluonnoksesta ei selviä millainen rakennuskokonaisuus tontille olisi
tulossa. 500m2 rakennuskokonaisuus ei voi olla vaikuttamatta koko ranta-
alueen maisemaan. Tiedossa ei ole mistä materiaalista ao. rakennukset
tultaisiin rakentamaan.

- Muille maanomistajille tuskin olisi mahdollista siirtää rakennusoikeutta.
Rakennusoikeuden arvo on korkeampi kuin siellä, josta se siirrettäisiin.

- Kaavamuutoksen yhteydessä tulisi kaikki viereiset tontit muuttaa
erillispientalojen tonttialueeksi. Tätä vaatisi tasa-arvoisuus ja maisemalliset
seikat.

Kaavan laatija:
Nykyisessä kaavassa Paarlahden puolelle maa- ja metsätalousalueelle osoitettu
venevalkama-alue on tarkoitettu maatilan talouskeskuksen käyttöön  eikä yleiseen
käyttöön tarkoitetuksi alueeksi.

AO ja RA tontit eivät ole pinta-alan, rantaviivan pituuden eikä käyttötarkoituksen
perusteella keskenään verrattavia. Vattulan ranta-asemakaavassa (v.1988)
aikanaan muodostetut RA rakennuspaikat (6:26, 6:25, 6:24, 6:23, ja 6:22) on
osoitettu loma-asutukseen.  Loma-asuntojen rakennusoikeus on
rakennusjärjestyksen mukainen. Ko. RA paikkojen pinta-alat ovat keskimäärin 3500
m2 ja rantaviivaa noin 50 metriä. Tila 1:28 on suurempi ja sitä koskee
rantayleiskaava.

Luonnoksessa uuden vakituiseen asutukseen varatun AO tontin pinta-ala on 9380
m2 ja rantaviiva pituus on noin 184 metriä. Kaava-alueen  kokonaispinta-ala on
yhteensä 22.818 hehtaaria. Rantaviivaa on 1725 metriä, josta on osoitettu
rakentamiseen  (AM ja AO) noin 435 metriä. Vapaata rantaviivaa jää noin 1290
metriä.  Kaavaluonnoksessa  osoitettu vakituisen rakennuspaikan
rakennusoikeuden enimmäismäärä on rakennusjärjestyksen mukainen.
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Rakentaminen on sovitettu muun rakentamisen yhteyteen alueen pohjoisreunaan.
AO -tontin reunavyöhyke on merkinnällä s, alueen osa, joka on säilytettävä
luonnonmukaisena. Tällä pyritään rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia
maisemaan  vähentämään.  Luonnoksessa ei ole yksityiskohtaisia määräyksiä
materiaaleista, muodosta tai värityksestä. Rakentamisen sopivuutta ympäristöön
tarkastellaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Kaavamuutoksen vaikutuksia rakennuspaikan arvoon on vaikea arvioida.
Luonnoksella 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. Kaavamuutoksella on
tarkasteltu vain yhden tontin osoittamista ja siirtoa. Muiden maanomistajien
kohdalla asiaa tarkastettaneen  tapauskohtaisesti.

Ranta-asemakaava on maanomistajan kaava. Yksityisen maaomistajan aloitteesta
on etsitty uudelle asuinrakennukselle paikkaa. Kaava on ollut luonnoksena
nähtävillä, eikä tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista lähteä laajentamaan
kaava-aluetta.  Lomarakennuspaikkoja koskevat käyttötarkoituksen muutokset tulisi
käsitellä omana asiana.

Kaavamääräyksiin lisätään: Toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota rakennusten
sopeutumiseen kulttuurihistoriaan, maisemaan sekä ympäröivään
rakennuskantaan. Ei muita muutoksia kaavaan.

2. Suulliset mielipiteet: Mauno Ojanen, RN:o 6:22 (18.10. 2005)   ja Pirjo Hagfors,
RN:o 6:26 (19.10.2005).

Mielipiteissä ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Kaavan laatija: Ei muutoksia kaavaan.

Tampereella 30.11.2005

Esko Hyytinen
rakennusarkkitehti
Air-Ix Ympäristö Oy

Liite: Kirjallinen mielipide
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