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Asemakaavan muutos Lamminranta I A: Lamminrannan kaupunginosan korttelit 342 ja 349 sekä katu-, puisto-, liikenne-, erityis- ja vesialueita.

Maakuntakaava

Hakija/Aloite Kaupungin hankekaava

Kaavamuut. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten että vesitarkoitus
huoltoliikelaitoksen toivomat muutokset Lamminrannan alueella on
mahdollista tehdä. Lisäksi uudistetaan vanhentuneet kaavat ottaen huomioon alueella sijaitseva tärkeä pohjavesialue ja siihen liittyvä pumppaamo sekä Linikkalanlammin uimaranta-alueen tarpeet.
Maakuntakaava

- Kanta-Hämeen vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä muutosalue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Alue on tärkeää tai vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta. Alueen kautta on osoitettu laajempaa aluetta palveleva ulkoilureitti.

Yleiskaava

- Kaupunginvaltuuston 28.6.1993 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkis- Keskustaajaman yleiskaava
tyspalvelujen alueeksi (VU) ja vesialueeksi (W). Alue on osoitettu suojeltavaksi pohjaveden muodostumisalueeksi.

Asemakaava

- Suunnittelualueella on voimassa 11.6.1969 (C21), 15.6.1970(D01) ja
4.7.1978 (D46) vahvistetut asemakaavat. Korttelialueet ovat omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta
(Ao5) ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (Yu)
Ote ajantasa-asemakaavasta on kansikuvassa.

Maanom.

Alue on Forssan kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta korttelia 349.

Vaik.alue

Kaavan vaikutusalue ulottuu virkistysalueena sekä pohjavesialueena laajemmin taajama-alueeseen.

Ympäristövaikutusten
arviointi

- Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutukset lähialueen
Maanomistus, vihreä on kaupungin
rakennettuun ympäristöön.
- Asemakaavan yleiskaavalliset vaikutukset vastaavat vuoden 1993 yleis- omistuksessa
kaavaa, näiltä osin arvioidaan yleiskaavan ajanmukaisuus. Vaikutukset
arvioidaan ympäristöhallinnon ohjeen 10/2006 ’Vaikutusten arviointi
kaavoituksessa’ periaatteiden mukaisesti.

Selvitykset

Forssan vesihuoltoliikelaitos on teettänyt Pöyry Finland Oy:llä selvityksen: Maankäytön ohjeistus Vieremän ja Linikkalan vedenottamojen alueella. Selvityksessä todetaan mm., että uimarannan pysäköinti tulisi järjestää kauemmas vedenottamosta ja asfaltoida. Ylipäätään liikennettä vedenottamon lähellä tulisi rajoittaa.

Kaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on turvata sekä pohjavedenottamon että virkistysalueen toiminta.

Sopimukset
Käsittely

2019

Valmistelija Tekninen ja ympäristötoimi
Maankäytön suunnittelu
Turuntie 18
30100 Forssa
PL 62

30101 Forssa.

Anne Seppälä puh (03)-41415360
anne.seppala@forssa.fi
Forssa 12.12.2018
tarkistettu 11.3.2019
Anne Seppälä
kaavoitusinsinööri

Rasteroitu on pohjavesialue ja punainen viiva pohjaveden muodostusalue
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Osalliset:
Viranomaiset ja yhteisöt
Hämeen ELY-keskus

OAS / MRL 63§
Tammikuu 2019

LUONNOS / MRL 62§

EHDOTUS / MRL 65§

MRL 200§
Syksy 2019

Virallinen nähtävänäolo
14 päivää

Voimaantulo

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

Kevät 2019

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

Uudenmaan ELY-keskus

Kesä 2019

Museovirasto
Hämeen liitto
Tukes
Kunnan viranomaistahot
Kaupunginvaltuusto

tiedoksi

---

---

tiedoksi

Kaupunginhallitus

tiedoksi

---

käsittely

tiedoksi

Ympäristölupalautakunta

tiedoksi

neuvottelu

lausunto

tiedoksi

Yhdyskuntalautakunta

tiedoksi

käsittely

käsittely tarvittaessa

tiedoksi

K-H Pelastuslaitos

tiedoksi

neuvottelu

lausunto tarvittaessa

tiedoksi

Forssan Verkkopalvelut Oy

tiedoksi

neuvottelu

lausunto tarvittaessa

tiedoksi

Forssan vesihuoltolaitos

tiedoksi

neuvottelu

lausunto tarvittaessa

tiedoksi

kuulutus
neuvottelu tarvittaessa

kuulutus
neuvottelu tarvittaessa

kuulutus

kuulutus

kuulutus

Kuntalaiset ja yhteisöt
Omistajat,
vuokranhaltijat
Naapurit

kuulutus

tiedoksi kirjeellä
kuulutus
tiedoksi kirjeellä
kuulutus

Asukasyhdistykset

kuulutus

kuulutus

kuulutus

kuulutus

Muut kuntalaiset

kuulutus

kuulutus

kuulutus

kuulutus

Forssa 12.12.2018
tarkistettu 11.3.2019
kaavoitusinsinööri

Anne Seppälä

