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1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Kaavaselostus koskee 9.9.2022 päivättyä asemakaavan luonnoskarttaa.

Asemakaavalla muodostuu Valkeakosken kaupungin 15. kaupunginosan kortteli 54 leirintäalueeksi sekä lähivirkistys-, vesi-, ja katualuetta.

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 6,2 hehtaaria.

1. asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatii Valkeakosken kaupungin maankäyttöpalvelut yhteistyössä muun muassa teknisen toimen kanssa. Asemakaavan hyväksyy Valkeakosken kaupunginhallitus.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Valkeakosken keskusta-alueen länsipuolella. Keskustaan on matkaa
noin 1 kilometri. Alue rajoittuu Mallasveteen ja lähivirkistysalueisiin. Sointulan asuinalue
sijoittuu sen itäpuolelle. Alueen eteläpuolella on Pälkäneentie ja Lumikorven
teollisuusalue.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Leirintäalueen laajennus, 1. asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavanro 528.
Suunnittelutyön tarkoituksena on laajentaa olevaa leirintäalueen aluetta ja mahdollistaa
alueen kehittäminen leirintäalueena. Kaavatyön yhteydessä täsmennetään alueen
rakentamisen ohjeistusta ja määritellään alueelle uusi rakennusoikeus. Olevaan alueeseen
liitettävällä alueella on tarkoitus mahdollistaa telttailupaikkojen lisääminen alueelle.
Vesialueelle sallitaan pienehköjen kelluvien majoitus- ja saunarakennusten rakentaminen.

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liiteasiakirjoja ovat:
 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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 Pienennös asemakaavakartasta sekä kaavamääräykset
 Leirintäalueen rakennettu ympäristö
 Liito-oravakartoitus
 Kelluvan rakentamisen rakennustapaohje
 Palauteraportti (täydentyy kaavatyön edetessä)
 Asemakaavan seurantalomake
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2 Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Valkeakosken kaupunki.
Asemakaavaprosessi on kuvattuna osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Asemakaavan hyväksymisestä päättää Valkeakosken kaupunginhallitus.
Alla olevassa taulukossa on esitetty asemakaavamuutoksen vaiheet (täydennetään prosessin kuluessa):
Käsittelyvaihe

Päivämäärä

Vireilletulo ja OAS KH
OAS nähtävillä
Luonnos KH
Luonnos nähtävillä
Ehdotus, KH
Ehdotus, nähtävillä
Hyväksyminen, KH
Lainvoimaisuus

2.2 Asemakaava
Asemakaava koskee pääosin aluetta, jolla jo nykyisellään toimii leirintäalue. Alueella
sijaitsee matkailumökkejä, matkailuvaunu ja –autopaikkoja sekä näitä palvelevia huolto- ja
yhteistiloja.
Asemakaavalla laajennetaan olevan leirintäalueen aluetta ja muodostetaan leirintäalueen
korttelialuetta ja vesialuetta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava-aluetta suunnitellaan yhteistyössä teknisen keskuksen ja
maankäyttöpalveluiden kanssa.
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Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman.
Toteuttamista ja sen laatua seurataan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä sekä
rakentamisen aikana.
Alueelle laaditaan sitova tonttijako.
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3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Valkeakosken keskusta-alueen länsipuolella. Keskustaan on
matkaa noin 1 kilometri. Alue rajoittuu Mallasveteen ja lähivirkistysalueisiin. Sointulan
asuinalue sijoittuu sen itäpuolelle. Alueen sekä Pälkäneentien eteläpuolella on Lumikorven
teollisuusalue. Alue toimii nykyisellään leirintäalueena ja aluetta on kaavamuutoksella
tarkoitus laajentaa. Alueella sijaitsee matkailumökkejä, matkailuvaunu ja -autopaikkoja
sekä näitä palvelevia huolto- ja yhteistiloja.

3.1.2 Luonnonympäristö
Alueelta on teetetty luontokartoitus (Alanko Markku ja Ahola Jorma 2012).
Luontokartoituksen yhteenvedon mukaan alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia
huomioon otettavia eläinlajeja. Selvitysalueella ei esiinny myöskään luonnonsuojelullisesti
arvokkaita kohteita. Maasto on osin varsin kulunutta, polkuja on paljon ja alueella liikutaan
runsaasti. Kasvistollisesti mielenkiintoinen kohde on istutettujen vierasperäisten puiden
alue leirintäalueen ja Apian kanavalle kulkevan kevyen liikenteen väylän tuntumassa.
Valkeakosken kaupunki on teettänyt vuonna 2022 liito-oravakartoituksen (Alanko Markku
18.3.2022), jonka mukaan kaavamuutosalueelta ei löytynyt mitään liito-oravaan viittaavaa.
Valkeakosken kaupungin ympäristötoimi on määritellyt tehtyjen selvitysten perusteella
Valkeakosken taajamien läheiset luonnon ydinalueet ja viheryhteydet. Nyt kaavoitettavan
alueen rantaosan yli kulkee säilytettävä viheryhteys ja sen itäpuolella kulkee
kehitettävä/tuettava vihervyöhyke. Säilytettävä viheryhteys on laajempia viheralueita
yhdistävä reitti, joka palvelee eliöiden liikkumista ja leviämistä. Reitti voi toimia myös
virkistysyhteytenä. Vihervyöhyke palvelee sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä
että asukkaiden virkistäytymistä ja tarjoavat kaupunkiluonnon ekopalveluja. Reitit on
huomioitu kaavatyön yhteydessä, eikä asemakaavasuunnitelma tältä osin muuta alueen
maankäyttöä verrattuna nykytilanteseen. Suunnitelualueella ei sijaitse muita
viheryhteyksiä.
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Kuva 1. Säilytettävät viheryhteydet ja kehitettävät/tuettavat vihervyöhykeet kartalla. Lähde:
Valkeakosken kaupungin paikkatietoaineisto.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Alue on vuokrattuna ja toimii leirintäalueena. Alueella sijaitsee majoitustoimintaan liittyviä
rakennuksia. Alueen rakennukset on rakentuneet alueelle 1960-luvulta alkaen,
viimeisimmät on rakennettu 2000-luvun alkupuolella. Alueen yksittäisillä rakennuksilla ei
ole erityisiä kultturihistoriallisia arvoja. Alueen arvo liittyy sen sijaintiin Apianlahden
vesimaisemassa. Selvitys leirintäalueella olevista rakennuksista on tämän
kaavaselostuksen liitteenä.
Osa suunnittelualueesta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön (RKY), Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, rajauksen sisäpuolelle.
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3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on Valkeakosken kaupungin omistuksessa lukuunottamatta yhteistä
vesialuetta, jonka osakkaana on Valkeakosken kaupungin lisäksi Upm-Kymmene Oyj.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Eri kaavatasojen kaavat ja selvitykset alueella on esitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Kaavamuutos on kaikkien ylempiasteisten kaavojen tavoitteiden
mukainen.

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Suunnittelualueelle kohdistuvia alueidenkäyttötavoitteita ovat:
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä
viheralueverkoston jatkuvuudesta.
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Kuva 2. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt rasteroitu sinisellä. Lähde:
Valkeakosken kaupungin paikkatietoaineisto.

Kaava-alue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
(RKY), Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, rajauksen sisäpuolelle.Se on osa RKYalueeseen sisältyvää vesimaisemaa, johon kuuluuu myös mm. Apian avokanava
riippusiltoineen.
Rakennetun kultturiympäristön rajauksen sisäpuolelle kohdistuu suunnittelumääräys:
"Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi
rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen
kerroksellisuuteen."

3.2.3 Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaavatyö on merkitty kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille
2021-2024.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Valkeakosken kaupungin rakennusjärjestyksen
21.9.2020 ja se on tullut voimaan 12.11.2020.

Luonnosvaiheen kaavaselostus
9.9.2022

9 (14)

4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Aloite asemakaavan laatimisen tarpeesta on tullut Valkeakosken kaupungilta.
Valkeakosken kaupungin laatiman kaupunkistrategian (KV 21.5.2018) mukaan yhtenä
päämääränä on hyvinvointipuiston kehittäminen ja vahvistuminen. Hyvinvointipuisto
sijoittuu Kirjaslammen, Riippusiltojen, Apianlahden ja Sairaalan rajaamalle alueelle, eli nyt
suunnittelun kohteena oleva kaava-alue sijoittuu sen alueelle. Leirintäalueen kehittäminen
tukee osaltaan tätä päämäärää. Myös kaupungin teettämän strategisen kehityskuvan
(FCG 2018) mukaan yhtenä maankäytön perusperiaatteena on hyvinvointikeskustan
kehittäminen. Tulevaisuudessa keskustan läheiset terveys-, virkistys-, liikunta-, luonto- ja
matkailupalvelut muodostavat ehyen kokonaisuuden, joka palvelee sekä valkeakoskelaisia
että paikkakunnalla vierailevia. Hyvinvointikeskustahanke tähtää positiivisiin ja
ennaltaehkäiseviin terveyssvaikutuksiin, elämyspalveluihin ja kaupungin imagon
kohentumiseen.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Päätöksen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Valkeakosken kaupunginhallitus.
Prosessin käsittelyvaiheet on esitetty selostuksen alun tiivistelmäosiossa.
Kaavamuutoksen hyväksyy Valkeakosken kaupunginhallitus.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistuminen, yhteistyö ja kaavaprosessin eteneminen on esitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Kaavan toteutunut aikataulu ja käsittelyvaiheet on kuvattu
selostuksen tiivistelmäosiossa. Kaavaprosessin nähtävilläoloaikoina saapuneet mielipiteet,
viranomaislausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet on kirjattu
palauteraporttiin. Palauteraportti on tämän selostuksen liiteasiakirja ja se täydentyy
kaavaprosessin aikana.
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4.4 Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa alueelle toteutettava asemakaavan muutos. Asemakaavan
tavoitteena on mahdollista leiräntäalueen laajentaminen ja alueen kehittäminen
leirintäalueena.

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohta-aineistona olevat kaavat on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden
tarkentuminen
Tavoitteet saattavat tarkentua kaavaprosessin aikana. Prosessin edetessä syntyneet
tavoitteet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin asemakaavan kaikkiin tavoitteisiin
ja lähtökohtiin nähden. Prosessin aikana syntyviä tavoitteita saattavat olla esimerkiksi eri
osallisten tarpeita palvelevat tavoitteet.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaavaratkaisuun on päädytty asemakaavan muutokselle asetettujen tavoitteiden perusteella. Kaava-alueen ominaisuudet ohjaavat suunnittelua. Vaikutukset on arvioitu asemakaavaratkaisusta, johon on päädytty.
Niin sanottu nollavaihtoehto, joka jättäisi alueen nykyiseen tilaansa, ei vastaa asetettuja
tavoitteita.
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5 Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaava-alue on pinta-alaltaan noin 6,2 hehtaaria. Asemakaava-alue sisältää
korttelialuetta, katua lähivirkistysaluetta ja vesialuetta.

5.1.1 Mitoitus
Kaavan mitoitus on esitetty kohdassa 5.3 - aluevaraukset.

5.2 Aluevaraukset
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria, joka jakautuu korttelialueen,
vesialueen, lähivirkistysalueen ja katualueen kesken seuraavasti:
Leirintäalueen korttelialuetta (RL) 32647 m2, vesialuetta (W) on 23091 m2,
lähivirkistysaluetta (VL) 4081m2 ja katualuetta 1071 m2.
Rakennusoikeutta leirintäalueella on 2000 m2 ja vesialueella 100 m2.

5.3 Kaavan vaikutukset
Asemakaava-prosessin yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutuksia liikenteeseen- ja
liikenneturvallisuuteen, asukkaisiin, maisema-ja taajamakuvaan, luontoon- ja
luonnonympäristöön, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä vaikutukset
ilmastonmuutoksen kannalta. Kaavaratkaisuun vaikuttaneet selvitykset on mainittu
kaavaselostuksessa ja kaikkiin selvityksiin on mahdollista tutustua.

5.3.1 Liikenne ja liikenneturvallisuus
Lähivirkistysalueen läpi kulkenut ajoyhteys muutetaan katualueeksi. Samalla
mahdollistetaan kulkuyhteyden parantaminen. Liikenne tukeutuu olemassa olevaan
tie/katuverkkoon, eikä asemakaava aiheuta liikennemäärän lisääntymistä.

5.3.2 Asukkaat
Alueen ollessa jo nykyisellään leirintäaluekäytössä, jäävät vaikutukset lähialueen
asukkaisiin vähäisiksi.
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Asemakaavalla on vaikutuksia alueen asukkaisiin. Asemakaavan mukainen rakentaminen
lisää muuttaa totuttua maisemaa lähinnä järven suunnasta. Alueen ollessa jo
leirintäaluekäytössä, vaikutukset jäävät vähäisiksi.

5.3.3 Maisema- ja taajamakuva
Maisemalliset vaikutukset eivät ole merkittäviä. Suurin muutos on kaavan mahdollistamat
kelluvat rakennukset, jotka muuttavat maisemaa vesialueen suunnasta.
Rakennustapaohjeilla varmistetaan kelluvien rakennusten laadukas toteuttaminen ja
sopeutuminen maisemaan. Kaavan yleismääräyksellä määrätään muiden rakennusten
rantaetäisyydestä, jotta niiden vaikutukset maisemaan pysyvät maltillisina.

5.3.4 Luonnonympäristö- ja luonnon monimuotoisuus
Suurin osa alueesta on jo ennestään käytössä leirintäalueena. Alueen laajenennusosa
merkitään istutettavaksi alueeksi, jolla telttailu on sallittua. Alueella ei ole erityisiä
luontoarvoja, joihin kaava vaikuttaisi heikentävästi. Kaavamuutoksella ei ole suurta
vaikutusta luonnonympäristöön, koska kaavalla ei osoiteta uutta rakentamista aiemmin
rakentamisen ulkopuolelle kaavassa osoitetuille alueille. Sallitun rakennusoikeuden määrä
pienenee kaavamuutoksen yhteydessä.

5.3.5 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
Kaava-alue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
(RKY), Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, rajauksen sisäpuolelle.Se on osa RKYalueeseen sisältyvää vesimaisemaa, johon kuuluuu myös mm. Apian avokanava .
Kaavan yleismääräyksissä on edellytetty varmistamaan, että viereisen RKY alueen
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön arvot säilyvät ja että uusi rakentaminen
sopeutuu alueen ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Kulttuuriympäristön
arvot on huomioitu edellyttämällä kelluvalta rakentamiselta laadukasta toteutusta ja
sopeutumista maisemaan.

5.3.6 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ilmastonmuutoksen kannalta.
Kaavamuutoksalue sijoitsee asemakaavoitetun alueen keskellä lähellä muita palveluita.
Alueen kehittäminen tukee jo olemassa olevia kaupungin palveluaja. Alueelle tulee sujuva
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kevyenliikenteen väylä kaupungin keskustasta, joten yhteydet palveluihin myös ilman
autoa ovat hyvät. Kaava-alueen eteläosan läpi kulkee ulkoilijoiden käyttämä Riippusiltojen
ulkoilureitti.
Kaava-alueiden toteutumisella ei ole vaikutusta ilmaston laatuun eikä alueen hulevesiin.

5.4 Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueelle ei kohdistu ympäristön häiriötekijöitä.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu ja selitetty asemakaavakartassa.

5.6 Nimistö
Alueelle tulee uusi kadunnimi; Leiripolku.

Luonnosvaiheen kaavaselostus 14 (14)
9.9.2022

6 Asemakaavan toteutus
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavamääräyksissä ohjataan alueen rakentamista.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Alueen toteutumista seurataan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Seuranta
kohdistuu alueen laadukkaaseen toteutumiseen ja kaavamääräysten noudattamiseen.
Valkeakoskella 9.9.2022
Mila Mäenluoma
yleiskaavapäällikkö
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LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Leirintäalueen laajennus, 1. asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavanumero 528
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2022

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus
Tässä asiakirjassa kerrotaan suunnittelualueen sijainti sekä suunnittelulle asetetut
tavoitteet ja lähtötiedot yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan, miksi kaava laaditaan, mihin
kaavoituksella arvioidaan olevan vaikutuksia ja kuinka vaikutuksia arvioidaan, miten asia
etenee ja missä vaiheessa ja miten voi osallistua. Lisäksi tässä asiakirjassa kerrotaan,
mistä saa tietoa kaavoituksesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa.
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2. Suunnittelualueen sijainti ja yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Valkeakosken keskusta-alueen länsipuolella. Keskustaan on matkaa
noin 1 kilometri. Alue rajoittuu Mallasveteen ja lähivirkistysalueisiin. Sointulan asuinalue
sijoittuu sen itäpuolelle. Alueen eteläpuolella on Pälkäneentie ja Lumikorven
teollisuusalue.
Alue on Valkeakosken kaupungin omistuksessa lukuunottamatta yhteistä vesialuetta,
jonka osakkaana on Valkeakosken kaupungin lisäksi Upm-Kymmene Oyj. Alue on
vuokrattuna ja toimii nykyisellään leirintä-alueena. Alueella sijaitsee majoitustoimintaan
liittyviä rakennuksia.
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Kuva 1: Kuvaan merkittynä suunnittelualue. Taustalla maanmittauslaitoksen ortokuva.

3. Mitä ja miksi suunnitellaan – kaavan tavoitteet
Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Valkeakosken kaupunki.
Suunnittelutyön tarkoituksena on laajentaa olevaa leirintäalueen aluetta ja mahdollistaa
alueen kehittäminen leirintäalueena. Kaavatyön yhteydessä täsmennetään alueen
rakentamisen ohjeistusta ja määritellään alueelle uusi rakennusoikeus. Olevaan alueeseen
liitettävä alue mahdollistaa telttailupaikkojen lisäämisen alueelle. Vesialueelle sallitaan
kelluvien rakennusten rakentaminen.

4. Lähtökohdat suunnittelulla, suunnittelutilanne
4.1. Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet
Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) muodostavat
maankäytön suunnittelun ylimmän tason. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa,
kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Suunnittelualueelle kohdistuvia alueidenkäyttötavoitteita ovat:
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä
viheralueverkoston jatkuvuudesta.

4.2. Maakuntakaavoitus
Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä maakuntakaavassa suunnittelualue on
taajamatoimintojen aluetta (A). Alue sijaitsee kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeellä.
Osa suunnitelualueesta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön (RKY; Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta).
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Kaavoitettavan alueen itäpuolella kulkee maakuntakaavan mukainen viheryhteys sekä sen
eteläosan yli Apianlahden ulkoilureitti.

Kuva 2: Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040.

4.3. Yleiskaavoitus
Alueella ei ole voimassaolevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Alueelle on tekeillä Keskustan osayleiskaava, jonka toinen ehdotus on ollut nähtävillä
kevättalvella 2022. Tässä osayleiskaavassa kaavoitettava alue on merkitty matkailu-,
urheilu-, virkistys- ja elämyspalvelujen alueena (RE), jolla monipuolisesti kehitetään
hyvinvointipalveluja. Aluetta kehitetään muinaisjäännöksiä ja luonnon monimuotoisuutta
varjellen niin, että se kokonaisuutena säilyttää puistomaisen luonteensa ja palvelee yleistä
virkistyskäyttöä. Kaavassa nyt suunniteltavan alueen itäpuolella on viheryhteystarpeen
merkintä. Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja elologisena käytävänä.
Suunnittelualueen eteläosan yli on merkitty ulkoireitin merkintä. Reitin totetuksessa
noudatetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömiä ratkaisuja. Kaavaan merkityt
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muinaisjäännös ja kulttuuriperintökohde jäävät selkeästi nyt suunniteltasuunnittelun
kohteena olevan alueen ulkopuolelle.

Kuva 3: Ote Keskustan osayleiskaavan toisesta ehdotuksesta.

4.4. Asemakaavoitus
Aluetta koskee Apianlahden leirintäalueen asemakaava (numero 355), joka on hyväksytty
15.3.1999. Alue on merkitty matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-1) ja
lähivirkistysalueeksi (VL)

Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet
9.9.2022

6 (36)

Kuva 6: Ote ajantasa-asemakaavasta, johon suunnittelualueen rajaus on merkitty sinisellä.

4.5. Valkeakosken kaupungin kaupunkistrategia
Leirintäalueen kehittäminen vastaa kaupunkistrategian (KV 27.6.2022) strategisiin
tavoitteisiin. Leirintäalueen kehittäminen osaltaan lisää Valkeakosken vetovoimaa ja
parantaa myös Valkeakoskelaisten palvelutarjontaa ja hyvinvointia. Kaavatyössä
huomioidaan luonto ja ympäristö kaupungin voimavarana.

4.6. Valkeakosken kaupungin maankäytön kehityskuva
Valkeakosken kaupunki on teettänyt maankäytön strategisen kehityskuvan (FCG 2018),
jonka mukaan yhtenä maankäytön perusperiaatteena on hyvinvointikeskustan
kehittäminen.
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Kehityskuvaan on merkitty hyvinvointikeskustahanke (Hy) merkintä, jonka alueelle
kaavamuutoshanke sijoittuu. Tulevaisuudessa keskustan läheiset terveys-, virkistys-,
liikunta-, luonto- ja matkailupalvelut muodostavat ehyen kokonaisuuden, joka palvelee
sekä valkeakoskelaisia että paikkakunnalla vierailevia. Hyvinvointikeskustahanke tähtää
positiivisiin ja ennaltaehkäiseviin terveyssvaikutuksiin, elämyspalveluihin ja kaupungin
imagon kohentumiseen.

Kuva 7. Ote Valkeakosken kaupungin maankäytön kehityskuvasta

5. Vaikutusten arviointi ja vaikutusalue
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin
selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.
Vaikutusten arviointi tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisujen
sisältöön
Tämän kaavatyön osalta arvioidaan vaikutukset:


Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen



Asukkaisiin



Maisema-ja taajamakuvaan



Luonnonympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen
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Vaikutukset arvioidaan vertaamalla olemassa olevaa tilannetta sekä olemassa olevan
kaavan sallimaa tilannetta kaavamuutoksella mahdollistettavaan tilanteeseen.
Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tarvittavat tiivistelmät
selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä vaikutuksia.

6. Osallisten määrittely
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, samoin
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Keskeisinä osallisina tässä kaavoitusprosessissa ovat:
 kaava-alueen maanomistajat ja maan käyttöoikeuden haltijat (rekisteröidyt)
 kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maan käyttöoikeuden
haltijat (rekisteröidyt)
 Valkeakosken Energia Oy
 Pirkanmaan pelastuslaitos
 Pirkanmaan ELY-keskus
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Valkeakosken kaupungin asianomaiset hallintokunnat: kunnallistekninen toimi
/ tekninen lautakunta, kaupunkisuunnittelu / rakennus- ja ympäristölautakunta
Keskeisiä osallisia tiedotetaan erikseen. Suunnitelmista voidaan keskeisiksi määriteltyjen
osallisten lisäksi erikseen tiedottaa myös muita tahoja. Osallisilla on mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia, ilmaista kaavasta
mielipiteensä sekä hakea muutosta valittamalla.

7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaavaprosessin aikana nähtäville kuulutettava aineisto asetetaan nähtäville
kaupungintalolle sekä kaupungin Internet-sivuille osoitteeseen www.valkeakoski.fi
(asuminen ja ympäristö/kaupunkisuunnitelu/asemakaavoitus). Nähtäville asettamisesta
päättää kaupunginhallitus.
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Prosessikuvaus kaavan vaiheista ja vaikuttamismahdollisuuksista

Kaavaprosessiin liittyvien nähtävilläolojen aikana saatu palaute käsitellään aina ennen
kaavan etenemistä seuraavaan vaiheeseen. Ehdotusvaiheessa saatuihin muistutuksiin ja
lausuntoihin laaditaan vastineet kaavaselostuksen yhteyteen.
Viranomaisilta pyydetään erikseen lausunnot. Muut osalliset voivat osallistua kaavan
valmisteluun seuraavalla tavalla:
1

Vireilletulo (Kevät 2021): Kuulutus sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja kaupungin
virallisella ilmoitustaululla

2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Kevät 2021): Kuulutus sanomalehdessä,
Internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä OAS:n nähtävilläolon (väh. 14 vrk)
aikana. Mielipiteet toimitetaan Valkeakosken kaupungin kaupunkisuunnitteluun.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa.

3

Kaavaluonnos (valmisteluvaiheen kuuleminen) (Kevät 2021): Kuulutus
sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä kaavaluonnoksen nähtävilläolon
(väh. 15 tai 30 vrk) aikana. Mielipiteet toimitetaan Valkeakosken kaupungin
kaupunkisuunnitteluun. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, mistä tiedotetaan
erikseen - mahdollinen myös muissa vaiheissa.

4

Kaavaehdotus (Kesä/Syksy 2022): Kuulutus sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Osallistuminen kirjallisella muistutuksella kaavaehdotuksen nähtävilläolon (30 vrk)
aikana. Muistutukset toimitetaan Valkeakosken kaupungin kaupunkisuunnitteluun.
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Asemakaavan hyväksyminen ja lainvoimaisuus (Syksy/Talvi 2022): Tieto
kaupunginhallituksen kokouksesta Internet-sivuilla. Päätös ja muutoksenhakuosoitus
lähetetään tiedoksi siitä säädetyn mukaisesti.

Kaupunginhallituksen tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen
hallinto-oikeuteen valitusosoiteuksen mukaisesti.
Kun hyväksymispäätös saa lainvoiman, lainvoimaisuudesta kuulutetaan. Ilmoitus
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

8. Yhteystiedot
Lisätietoja maankäyttöpalveluista: puhelin 040 335 6043
kaavoitus@valkeakoski.fi, tai etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
www.valkeakoski.fi
Aineistot nähtävillä kotisivuilla www.valkeakoski.fi
sekä ajanvarauksella osoitteessa Teollisuustie 12, PL 20, 37601 Valkeakoski
Kuulutukset julkaistaan Valkeakosken Sanomissa, kotisivuilla www.valkeakoski.fi sekä
virallisella ilmoitustaululla: Sääksmäentie 2, PL 20, 37601 Valkeakoski
Palaute sähköpostitse kaavoitus@valkeakoski.fi ja kirjeitse: Valkeakosken
kaupunki/kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski
Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikoina.
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LIITE 3: Leirintäalueen rakennettu ympäristö
Leirintäalueen rakennettu ympäristö/ Mila Mäenluoma 1.3.2022
Apianlahden leirintäalue sijaitsee kiinteistöllä 908-15-54-1 osoitteessa
Pälkäneentie 47.

Leirintäalue sijaitsee Valkeakosken keskusta-alueen länsipuolella. Keskustaan
on matkaa noin 1 kilometri. Alue rajoittuu Mallasveteen ja lähivirkistysalueisiin. Sointulan asuinalue sijoittuu sen itäpuolelle. Alueen sekä
Pälkäneentien eteläpuolella on Lumikorven teollisuusalue.

Alue on Valkeakosken kaupungin omistuksessa. Alue on vuokrattuna ja toimii
leirintäalueena. Alueella sijaitsee majoitustoimintaan liittyviä rakennuksia.
Alueen rakennukset on rakentuneet alueelle 1960-luvulta alkaen,
viimeisimmät on rakennettu 2000-luvun alkupuolella. Alueen yksittäisillä
rakennuksilla ei ole erityisiä kultturihistoriallisia arvoja. Alueen arvo liittyy sen
sijaintiin Apianlahden vesimaisemassa.

Kuva 1: Rakennusten sijoittuminen alueella

Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet
9.9.2022

15 (36)

Alueen rakennukset:
1. Päärakennus
Lautavuorattu harjakattoinen alueen päärakennus on rakennettu arviolta
1960- luvulla. Rakennus on väritykseltään ruskea, ikkunanpielet ja muut
tehosteet ovat valkoisia. Rakennuksen kokonaisala on 151 m2.
Rakennuksessa sijaitsee alueen vastaanotto, ravintola sekä muita yleisiä
tiloja.

Kuva 1: Leirintäalueen päärakennus
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2. Alueen majoitusrakennukset
Alueella sijaitsee yhteensä 13 lomamökkiä:


kuusi kuuden hengen hirsirakenteista ja harjakattoista lomamökkiä.

2 kpl käyttöönotettu vuonna 2001, kokonaisala 52 m2
2 kpl käyttööotettu vuonna 2002, kokonaisala 52 m2
2 kpl käyttöönotettu 2002, kokonaisala 48 m2
Mökit ovat väritykseltään vaalean keltaisen, vihreän ja harmaan sävyisiä,
ovien ja kkunoiden pielet ovat valkoiset.

Kuva 2: 6 hengen lomamökki (kuva: Apianlahden leirintäalueen internet-sivut)
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neljä neljän hengen hirsirakenteista ja harjakattoista lomamökkiä

Käytöönotettu vuonna 1987, kokonaisala 16 m2

Möki ovat väritykseltään tumman ruskeita, ovien ja ikkunoiden pielet ovat
valkoiset.

lomamökki

Kuva 3: 4 hengen lomamökki
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kolme neljän hengen hirsirakenteista ja harjakäyttllattoista lomamökkiä

Kokonaisala 7 m2. Käyttööntottovuodesta ei tietoa. Möki ovat väritykseltään
tumman ruskeita.

Kuva 4. Neljän hengen pieniä leirimökkejä
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rakennuksessa 6 kpl kahden hengen huoneita. Rakennus on harjakattoinen ja
puuvuorattu. Väritykseltän ruskea, ikkunanpielet valkoiset, ovet vaalean harmaat.

Kokonaisala 46 m2, rakennusvuosi 1965

Kuva 5. Rakennuksessa kahden hengen huoneita
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3. Alueen muut rakennukset
Puuvuirattu harjakattoinen roskatos/ Wc-rakennus on rakennettu vuonna 2001
ja sen kokonaisala on 28 m2. Rakennus on väritykseltään ruskea.

Kuva 6: Roskakatos/Wc-rakennus
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Hirsirakenteinen harjakattoinen saunarakennus on rakenettu vuonna 1964 ja
sen kokonaisala on 16 m2. Rakennus on väritykseltään ruskea.

Kuva 7: Rantasauna
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Puuvuorattu harjakattoinen pieni rantavaja. Rakennussvuodesta ei ole tietoa.
Rakennus on väriltään harmaa valkoisin tehostein.

Kuva 8. Rantavaja
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Mallasveden Melojat ry:n käytössä oleva harjakattoinen puuvuorattu
rakennus. Rakennuksen käyttötarkoitus on rakennus- ja huoneistorekisterin
mukaan muu varastorakennus. Se on rakennettu vuonnaa 2005 ja sen
kokonaisala on 105 m2.

Kuva 9. Muu varastorakennus
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LIITE 6: Rakennustapaohje

Rakennustapaohje, Leirintäalueen
kelluvat rakennukset
Kaava nro 528, leirintäalueen laajennus, 1asemakaava ja asemakaavan muutos
Valkeakosken kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski
9.9.2022
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Rakennustapaohje, Leirintäalueen kelluva rakentaminen:
Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa kelluvan rakentamisen laatu ja soveltuminen
maisemallisesti järvimaisemaan ja valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun
kulttuuriympäristöön (RKY).
Asemakaavna on merkitty vesialueen osa, jolle saa sijoittaa leirintäalueen käyttöön tulevia
laitureita, ponttoonille rakennettuja kelluvia majoitusta palvelevia rakennuksia ja saunoja
sekä niitä palvelevia käyntisiltoja, kiinnitysjärjestelmiä ja muita rakenteita. Tälle alueelle
sallitaan enintään 8 kappaletta pienehköä, kerrosalaltaan enintään 12 m2, kelluvaa
rakennusta. Rakennukset tulee sijoittaa niin, että leirintäalueen käyttöön jää
mahdollisimman paljon yhtenäistä vapaata rantaviivaa. Kelluvaan rakentamiseen saa
käyttää maksimissaan 1/3 rantaviivan pituudesta.
Rakennusten seinälinjojen välinen etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 4 metriä.
Kelluvan rakennuksen ylin korkeusasema vedenpinnasta saa olla enintään 4 metriä.
Kelluville rakennuksille tulee hakea rakennuslupa. Lupahakemuksessa tulee esittää
toimiva ratkaisu ankkurointiin ja kelluvaksi rakenteeksi. Ankkurointi ja kelluttavan
rakenteen eri komponentit ja rakenteellinen kunto ja kiinnitykset tulee tarkastaa ja huoltaa
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleisesti tarkastus suositellaan toteutettavaksi vuosittain.
Kelluvien rakennusten osalta tulee varmistaa, ettei vesistöön pääse haitallisia päästöjä.
Mikäli rakennuksia ei liitetä jätevesiviemäriin, voidaan rakennusten jätevedet kerätä
umpisäiliöön, joka on rakennuksen sisällä. Säiliöt tulee tyhjentää jätevesiviemäriin.
Vesialueen rakennukset tulee toteuttaa yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Tämän
rakennustappaohjeen liitteenä olevat tyyppikuvat ovat lähtökohtana kelluvien rakennusten
suunnittelulle.
Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
Rakennusten väritys koostuu vaaleammasta pääväristä (harmaa tai ruskeanharmaa) ja
tummemmasta tehosteväristä (harmaa tai ruskeanharmaa). Katto tulee olla tumma
huopakatto.
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LIITE 7: Palauteraportti
Lausunnot, kommentit, mielipiteet ja muistutukset kootaan tiiviistettyinä tähän
palauteraporttiin. Palauteraporttia päivitetään kaavatyön edetessä. Raportissa esitetään
kaavoittajan vastine saatuun palautteeseen. Kaava-asiakirjoihin tehtävät täydennykset ja
tarkastukset erottuvat lihavoituina.
Saapuneet palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
Saapuneet palautteet kaavaluonnoksesta:
Saapuneet palautteet kaavaehdotuksesta:
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LIITE 8: Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta: 908 Valkeakoski
Täyttämispäivämäärä: 6.9.2022
Kaavan nimi: Leirintäalueen laajennus
Kunnan kaavatunnus: 528
Kaavan alueen pinta-ala (ha): 6,0890
Uusi asemakaavan pinta-ala (ha): 2,3090
Asemakaavan muutoksen pinta-ala (ha): 3,7800
Aluevaraukset Pintaala
(ha)

Pintaala
(%)

Kerrosala
(k-m2)

Tehokkuus Pinta(e)
alan
muut.
(ha +/-)

Kerrosalan
muut.
(k-m2 +/-)

Yhteensä

6,0890

100

2100

0,03

-1241

K yhteensä

0,1071

1,8

0,1071

V yhteensä

0,4081

6,7

-1,1442

R yhteensä

3,2647

53,6

2000

0,06

1,0371

-1341

W yhteensä

2,3091

37,9

100

0,00

2,3091

100

2,3091

Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet
9.9.2022

Kuva: Asemakaavan seurantaloma

35 (36)

Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet
9.9.2022

Kuva: Asemakaavan alamerkinnät

36 (36)

