
VESILAHTI
Yhteisöllistä ja turvallista asumista kaiken ikäisille jo 9000 vuoden ajan 

Palvelukeskusalue:
Monimuotoista esteetöntä asumista 
kahdessa tai kolmessa kerroksessa palvelujen äärellä

• Vesilahti tarjoaa Tampereen 
kaupunkiseudulla 
luonnonläheisen 
vaihtoehdon, vain puolen 
tunnin päässä Tampereelta.

• Tampereen joukkoliikenteen 
linja 55 liikennöi 
Vesilahden ja Tampereen 
välillä.

• Lempäälän rautatieasema  
10 min.

• Tampereen-Pirkkalan 
lentokentällekin pääset 
reilussa puolessa tunnissa.



VESILAHTI Monimuotoista asumista kaiken ikäisille 

Palvelukeskusalue:
4 ha liikepaikkoja ja 
monimuotoista, esteetöntä 
asumista  kahdessa tai 
kolmessa kerroksessa, 
palvelujen äärellä. 

Asemakaavamuutos vireille 
12.9.2016, OAS-nähtävillä
Tavoitteita: liikennejärjestelyjen
ja viihtyisyyden parantaminen,  
käyttötarkoitusmerkintöjen 
tarkistus, torialueen kehittäminen, 
asuinrakennus kortteleiden 
tarkastelu mm. kerrosluku

Kirjasto



Lammasniemen asemakaava

Palvelukeskusalue:
Monimuotoista esteetöntä asumista 
kahdessa tai kolmessa kerroksessa palvelujen äärellä

Tulevan kaavan myötä 

Lammasniemi tarjoaa: 
• esteetöntä ja yhteisöllistä 

pienkerrostaloasumista
• vapaa-ajan aktiviteetteja 

tukevia toimintoja, 
kuten:
• kävelyreittejä
• uimaranta



Kunnan tonttitarjontaa kahdessa taajamassa - Kirkonkylä ja Narva 

Ämmänhaudanmäen 
pientalotontit

Narvan pientalotontit
Narvan rivitalotontit

Virolaisen alueen 
rivitalotontit



Kirkonkylän Virolaisen alueella

5 kpl rivi- pari- tai pientalotontteja

Osoite Tontti/
Kortteli

Pinta-
ala m2

Kerrosluku/Rakenn
us-oikeus

Jyskäntie 2 Tontti 
1/206

5372 II
1611 kem /e = 0,30

Jyskäntie 4 Tontti 
2/206

5544 II
1663 kem/e = 0,30

Heinätie 4 Tontti 
4/206

5577 II
1673 kem/e = 0,30

Heinätie 1 Tontti 
1/207 4222

II
1267 kem/e = 0,30

Heinätie 3 Tontti 
2/207 5339

II
1602 kem/e = 0,30



Ämmänhaudanmäen omakotitontit 

Kirkonkylän 

Ämmänhaudanmäki

Luonnonkaunis 
omakotialue lähellä 
palveluita ja 
harrastusmahdollisuuksia



Kirkonkylän 

Ämmänhaudanmäki

• 14 tonttia myytävänä

• koko n. 1600 m2

• hinta 20e/kem



• Suomelan asemakaava 

• 100 pientaloa 

• tontit  1000-1500 m2  

• kytkettyjen 

asuinrakennusten kortteli 

(AR)

• Y-kortteli 



• Savelanmetsänhelmen, 
Suomelan ja Järvenrannan
asemakaavat tulleet voimaan 
v.2014-2015

• Rahoisten asemakaava vireillä 
(OAS)-maanomistajan kanssa 
neuvoteltu aloitussopimus ja 
myöh. maankäyttösopimus-

• OAS-nähtävillä
• Pohjaselvitykset tehty , 

luonto- ja arkeologinen 
selvitys

• tieyhteys kunnalle tärkeä 
kunnallistekniikan 
rakentumisen takia

Ajankohtaiset asemakaava hankkeet 

Järvenrannan askSuomelan ask

Savelanmetsän-
helmen ask

Rahoisten ask



Kiitos mielenkiinnostanne!

Leena Lahtinen
Aluearkkitehti
040-335 4223
leena.lahtinen@urjala.fi

Ismo Korhonen
Kehitysjohtaja
040-169 3276
ismo.korhonen@vesilahti.fi
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