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Kaavoitus  
kohde 

 

Asemakaavan muutos  Uusikylä  III B 
Kuhalan kaupunginosan korttelit 25 ja 28 sekä katu- ja puistoalueita. 

 

Maakuntakaava 2040 

 

Kansallinen kaupunkipuisto 

 
 

Maanomistus, vihreä on kaupungin  
omistuksessa.  

 

Valmistelija: 
 

Tekninen ja ympäristötoimi  /    
Maankäytön suunnittelu 
 

Turuntie 18   30100 Forssa 
 
 
 

Forssa 9.9.2020 
 
Anne Seppälä 
 

kaavoitusinsinööri 
p. 03 – 41415360 
anne.seppala@forssa.fi 

 

Hakija/Aloite 
 

Yksityiset maanomistajat sekä kaupungin hankekaava 
 

Kaavamuu- 
toksen  
tarkoitus  

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia asumisen sijoittamisen 
edellytyksiä liikealueen rakennuksiin. Tonttien rakennuskanta on niin 
tehokasta, että pihatilat ovat jääneet niukoiksi. Kaavassa päivitetään tar-
vittavat suojelumerkinnät sekä rakennuskannan korjaamiseen liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita. 

 

Maakunta-
kaava  
 
 
 

 
KKP 
 
 
 

Asema-
kaava 
 
 
 

 

- Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040, hyväksytty 27.5.2019, muu-
tosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), joka on valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä RKY sekä kansal-
lista kaupunkipuistoa. Loimijokeen on merkitty melontareitti. 
 

-Alue kuuluu Forssan kansallisen kaupunkipuiston teemaosayleiskaavaan 
alueina, joilla ympäristö säilytetään. 
 

- Suunnittelualueella on voimassa 31.1.1997 (H53) vahvistettu asema-
kaava. Korttelialueet on osoitettu liike- ja toimistorakennusten (K-16) 
sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö 
säilytetään (AL-11).  
Ote ajantasa-asemakaavasta on kansikuvassa. 

 

Maanomis-
tus tilanne 
 

 

Yleiset alueet, pienet osat korttelista 28 sekä kortteli 25 ovat Forssan 
kaupungin omistuksessa, muu alue on yksityisten omistuksissa. 

 

Vaikutus 
alue 

 

Kaava vaikuttaa RKY-alueen kokonaisuuteen ja puistoalueen osalta Loi-
mijoen varren ekologisen käytävän jatkuvuuden säilymiseen. 

 

Ympäristö- 
vaikutusten 
arviointi 

 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutukset lähialueen 
rakennettuun ympäristöön. 
 

Asemakaavan yleiskaavalliset vaikutukset vastaavat Forssan kansallisen 
kaupunkipuiston teemaosayleiskaavaa, kaava on valtakunnallisten RKY 
alueiden kannalta ajan tasalla. Asemakaavaan tulee täydennettäväksi 
Loimijoen rannan ekologiseen käytävään liittyvät merkinnät, jolloin vai-
kutukset tulee arvioitavaksi myös ekologisen käytävän jatkuvuuden nä-
kökulmasta. Vaikutukset arvioidaan ympäristöhallinnon ohjeen 10/2006 
’Vaikutusten arviointi kaavoituksessa’ periaatteiden mukaisesti. 

 

Selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Forssan teollisuusyhdyskunta. 
Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään RKY-alueeseen, jossa ra-
kennetun ympäristön kulttuurihistorialliset arvot on säilytettävä. 
Alueelle on tehty Uudenkylän rakennuskannan kulttuurihistoriallinen in-
ventointi 31.12.2008 suunnittelutoimisto nOLO. 
Lepakkoselvityksessä on esitetty, että Loimijoen varsi on vesisiipan kan-
nalta tärkeää aluetta. Tähän liittyvät puistoalueen määräykset tulee lisät-
täväksi asemakaavaan ehdotusvaiheessa. 

 

Tehtävät 
selvitykset 

 

- Uudenkylän rakennuskannan kulttuurihistoriallinen inventointi 
31.12.2008 päivitys 2020. Päivityksessä on alueen rakennuskannan kor-
jaamiseen liittyviä tavoitteita ja ohjeita. Päivitystä jatketaan ehdotusvai-
heeseen 2021 rakentamistapaohjeilla. 
- Kaupunkirakenteellinen selvitys, jossa arvioidaan rakentamisen tapaa, 
jos alueen rakennuskantaa jouduttaisiin uusimaan. 
 

 

Kaavan ta-
voitteet 

 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen muuttuminen käyttötarpeiden 
mukaan. Maakuntakaavan ja yleiskaavan antamina tavoitteina otetaan 
huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kaupunkirakenteen ja 
rakennustavan piirteet. Lisäksi arvioidaan rakenteen muuttumisen tavoit-
teet, jos rakennuskantaa joudutaan uusimaan.  

 

Sopimukset 
 

Asemakaavoituksesta laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset. 
 

Vireilletulo 
 
 
 

Käsittely 

 

Asemakaava on ilmoitettu vireille tulleeksi vuoden 2018 kaavoituskat-
sauksen yhteydessä.  

 
 

2020 - 2021 
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OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 
 

Tavoitteellinen aikataulu   
OAS / MRL 63§ 
Helmikuu 2018 

LUONNOS / MRL 62§ 
Syksy 2020 

EHDOTUS / MRL 65§ 
Syksy 2021 

MRL 200§  
kevät 2022 

 
 

Osalliset: 
Viranomaiset ja yhteisöt 

 

Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma ja vireille 
tulosta tiedottaminen  

 

Tilaisuus mielipiteen esit-
tämiseen kaavaa valmis-
teltaessa 

 

Virallinen nähtävänäolo 
30 päivää 

 

Voimaantulo 

Hämeen ELY-keskus tiedoksi lausunnolle lausunnolle tarvittaessa tiedoksi 

Uudenmaan ELY-keskus     

Alueellinen vastuumuseo tiedoksi lausunnolle lausunnolle tarvittaessa tiedoksi 

Hämeen liitto tiedoksi  lausunnolle tarvittaessa tiedoksi 

 

Kunnan viranomaistahot     

Yhdyskuntalautakunta tiedoksi käsittely käsittely tarvittaessa tiedoksi 

Kaupunginhallitus tiedoksi käsittely käsittely tiedoksi 

Ympäristölupalautakunta tiedoksi neuvottelu tarvittaessa lausunto tiedoksi 

K-H Pelastuslaitos tiedoksi neuvottelu tarvittaessa lausunto tiedoksi 

Forssan Verkkopalvelut Oy tiedoksi neuvottelu tarvittaessa lausunto tiedoksi 

Forssan vesihuoltoliike-
laitos 

tiedoksi neuvottelu tarvittaessa lausunto tiedoksi 

 

Kuntalaiset ja yhteisöt     

Omistajat,  
vuokranhaltijat 

kuulutus 
neuvottelu tarvittaessa 

tiedoksi kirjeellä tai sp 
kuulutus 

kuulutus 
neuvottelu tarvittaessa 

kuulutus 

Naapurit kuulutus 
tiedoksi kirjeellä tai sp 

kuulutus kuulutus kuulutus 

Asukasyhdistykset kuulutus kuulutus kuulutus kuulutus 

Muut kuntalaiset kuulutus kuulutus kuulutus kuulutus 

 
 
 
 
 
 
 

Forssa 9.9.2020 
 

kaavoitusinsinööri  Anne Seppälä   
 


