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VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA
Kaavassa osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueen maankäytön on ajateltu mahdollistavan puistokäytävien käytön myös tämän kaavamerkinnän alueella Klubin koillispuolella. Tämän liike ja
toimistorakennusten korttelialueen läpi on kaavassa osoitettu Yhtiönpuistosta (VP-2) jatkuva yheys Puutarhurinkujan päähän. Suoraan Klubin sisäänkäynnin edestä kasvihuoneille kulkeva yhteys on siirretty
alkamaan ennen Klubin kaakon päätyä lähteväksi kahden pysäköintialueen väliin. Autopaikoilta on toinen
kasvihuoneen suunnasta tuleva yhteys suojeltujen (sr-3) Klubin ja ulkorakkennuksen väliin. Rakennusoikeus
on olemassa olevissa rakennuksissa.
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Kohde

Asemakaavan muutos :
Keskusta III K: Klubi ja Yhtiönpuisto

Hakija/ Aloite Klubin käyttötarkoituksen muutos on tullut rakennusvalvonnalle arvioitavaksi hakemus 29.11.2018 päivättyjen piirustusten mukaisesti. Rakennusvalvonnasta on esitetty,
että aiottu rakentaminen ei ole asemakaavan mukaista. Rakennusvalvonta on opastanut hakijaa selvittämään kaavamuutoksen mahdollisuutta, jos halutaan, että edellytykset luvan myöntämiselle olisivat olemassa.
AsemakaaKlubi kuuluu Forssan teollisen yhdyskunnan RKY-alueeseen ja on osa ns. Yhtiönvan tarkoitus puiston aluetta. Yhtiönpuiston osina ovat puiston erilaiset osat ja siihen liittyvät rakennukset. Kaavan tarkoituksena on tutkia kaavamuutoksen mahdollisutta siten, että
sekä Yhtiönpuiston puistoalueen että rakennuskannan ja Klubirakennuksen arvot säilyvät. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tehdään tarvittavat selvitykset joiden
pohjalta voidaan määritellä asumisen osuus ja puistoksi merkittävän alueen laajuus.
Liike- ja toimistorakennuksen korttelialueen muuttamiselle osin asuinkäyttöön on
kaupunginhallitus antanut tavoitteeksi: 1. Rakennusta voidaan ainakin osittain käyttää
myös asuntotarkoituksiin. Asumisen on esitetty sopivaksi toiseen kerrokseen. 2. Sopimusteitse tai muutoin on saatava korvauksetta kaupungin omistukseen tai käyttöön
merkittävä osa tontin siitä alueesta, joka rajoittuu luontevasti Yhtiönpuistoon sekä
osittain myös Rydberginkujan päässä olevaa pysäköintialuetta.
Kaupungille tuleva osa kaavoitetaan Yhtiönpuistoon kuuluvaksi puistoalueeksi.
Maanomistus- Kaavoitettava alue on puistoalueen osalta kaupungin (vihreä) sekä liike- ja toimistotilanne
rakennusten korttelialueen osalta yksityisessä omistuksessa (vaaleanharmaa).
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Klubi kuuluu Forssan teollisen yhdyskunnan RKY-alueeseen ja on osa ns. Yhtiönpuiston aluetta. Alla vasemmalla kartta (sininen ruudutus).
Maakuntakaa- Alue on maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka suunnittelussa on huomioitava alueen turvaaminen, lisäksi käytössä ja
va 2040
rakentamisessa on huomioitava arvot.
RKY-alue

Forssan kansallinen kaupunkipuisto
Selvitykset

Vaikutusalue

Alue kuuluu Forssan kansalliseen kaupunkipuistoon. Alue on merkinnöillä VP /s PY/s
Kuva kansallisen kaupunkipuiston osayleiskaavasta yllä oikealla.
Alueen selvityksiä tulee täydentää klubin osalta rakennushistoriallisella selvityksellä.
Selvityksen tarkoituksena on arvioida tarkemmin rakennuksen arvoa ja määritellä
miltä osin rakennus voidaan osoittaa asuinkäyttöön.
Yhtiönpuiston selvityksiä tulee täydentää puiston kokonaisuutta ja sen osia täsmentävällä selvityksellä. Selvityksen tarkoituksena on määritellä miltä osin Yhtiönpuiston
arvon säilyminen vaatii puistokokonaisuuden osoittamisen puistoalueeksi ja miltä
osin mahdolliseen liike- ja toimistokäyttön /osittaiseen asuinkäyttöön osoitettavaa
tonttia voidaan erottaa puistoalueesta. Lisäksi selvityksessä määritellään millä tavalla
rakennuskannan pihapiirejä voidaan rajata puistoalueesta.
Kaavan vaikutusalue kattaa koko valtakunnallisesti merkittävän Forssan teollisen
yhdyskunnan alueen selkä ulkoilureittiverkoston.

YmpäristöKaavan ympäristövaikutukset arvioidaan erityisesti maiseman ja kulttuuriympäristön
vaik. arviointi sekä jatkuvan viherverkon osalta. Muilta osin vaikutukset arvioidaan soveltuvin osin
ympäristöhallinnon ohjeen 10/2006 ’Vaikutusten arviointi kaavoituksessa’ periaatteiden mukaisesti.
Kaavan taAlueelle tehdään sopiva kaava ottaen huomioon RKY-alueen arvot.
voitteet
Tarvittavat
Kaavan tekemisen edellytykset ovat olemassa, jos omistaja tekee viralllisen kaavoisopimukset
tuspyynnön ja lisäksi tehdään omistajan kanssa maankäyttösopimus. Näillä asiakirjoilla omistaja sitoutuu maksamaan kaavan kustannukset ja selvityskustannukset.
Käsittely
2020-22
Valmistelija
Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäytön suunnittelu
PL 62 30101 Forssa.
Sirkka Köykkä, kaupunginarkkitehti
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OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Tavoitteellinen aikataulu OAS / MRL 63§
Toukokuu 2020

LUONNOS/MRL 62§
kesä 2021

EHDOTUS/ MRL 65§ MRL 200§
talvi 2022
2022

Osalliset:
viranomaiset ja yhteisöt

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja vireille tulosta
tiedottaminen
kaavoituskatsaus
tiedoksi
tiedoksi
lausunnolle

Tilaisuus mielipiteen
esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa

Virallinen nähtävilläolo
30 päivää

Voimaantulo

lausunto
lausunto
lausunnolle

lausunto tarvittaessa
lausunto tarvittaessa
lausunnolle

tiedoksi
tiedoksi
tiedoksi

lausunto

lausunto

lausunto

tiedoksi

käsittely
käsittely
tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa
käsittely

hallinnollinen käsittely tiedoksi
käsittely
tiedoksi
käsittely
tiedoksi

Kanta-Hämeen Pelastus- tiedoksi
laitos
Forssan Verkkopalvelut tiedoksi
OY/Vapo
Forssan vesihuoltol.
tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunnolle

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

tiedoksi

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

tiedoksi

tiedoksi

tiedoksi kirjeellä
kuulutus
tiedoksi kirjeellä
kuulutus
kuulutus
kuulutus

kuulutus
neuvottelu tarvittaessa
kuulutus

kuulutus
kuulutus

kuulutus
kuulutus

kuulutus
kuulutus

Hämeen ELY-keskus
Hämeen liitto
Maakuntamuseo/ Museovirasto

Kunnan viranomaistahot
Ympäristölupalautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Kuntalaiset ja yhteisöt
Omistajat

kuulutus

Naapurit

kuulutus

Asukasyhdistykset
Muut kuntalaiset

kuulutus
kuulutus

Forssa 7.5.2020
Sirkka Köykkä
kaupunginarkkitehti
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