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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Tunnistetiedot on esitetty sivulla 1.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee n. 15 km Kangasalan keskustasta kaakkoon, Saarikylissä,
Hykönsalo nimisessä Roineen saaressa.
Alue rajautuu pohjoisessa Saarikylientiehen, lännessä omakotitalokortteliin 5 ja
loma-asuntojen kortteliin 2, idässä peltoalueeseen ja järvenrantaan ja samoin
etelässä järvenrantaan. Kaava-alueen pinta-ala on n. 13,2 ha.
Alueen rajaus näkyy seuraavasta kartasta:

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavamuutoksen nimi on Hykönsalon ranta-asemakaavan muutos ja laajennus.
Kaavan tarkoitus on kaavan ajanmukaistaminen ja maisemallisesti tärkeän
näkymän säilyttäminen siirtämällä nykyisen rantakaavan mukaista rakennusoikeutta
maisemallisesti sopivampaan paikkaan sekä hyvin säilyneen, kulttuuri- ja
rakennushistoriallisesti merkittävän ryhmäkylän omaleimaisuuden vaaliminen.
Tavoitteena on myös vapaan rantanäkymän säilyttäminen siirtämällä maatilan
talouskeskuksen saunan rakennusala sivummalle avoimesta maisemasta. Tarkoitus
on myös hyödyntää hankalasti hoidettava pieni peltoalue loma-asuntotontin
laajennuksena puutarha- ja kasvimaana.
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Puittamon niemessä tavoitteena on toteutumatta jääneen loma-asuntojen
korttelialueen päivittäminen nykyistä tarvetta vastaavaksi ja vapaan yhtenäisen
rantaviiva-alueen laajentaminen.

Hykönsalo, Ranta-asemakaava muutos ja laajennus

Kaavaseloste

26.6.2017

Sivu 4 / 35

1.4

Selostuksen sisällysluettelo
Selostuksen sisältörakenne noudattaa Ympäristöministeriön ohjeita.
HYKÖNSALON RANTA-ASEMAKAAVAN ................................................................. 1
MUUTOS JA LAAJENNUS ........................................................................................ 1
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT........................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Tunnistetiedot .............................................................................................................................. 2
Kaava-alueen sijainti .................................................................................................................... 2
Kaavan nimi ja tarkoitus ............................................................................................................... 2
Selostuksen sisällysluettelo .......................................................................................................... 4
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ............................................................................................ 5
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista ............... 5

2

TIIVISTELMÄ ....................................................................................................... 6

2.1
2.2
2.3

Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................................... 6
Ranta-asemakaava...................................................................................................................... 6
Ranta-asemakaavan toteuttaminen .............................................................................................. 7

3

LÄHTÖKOHDAT .................................................................................................. 8

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ................................................................................................. 8
3.1.1
Alueen yleiskuvaus.................................................................................................................. 8
3.1.2
Luonnonympäristö................................................................................................................... 8
3.1.3
Rakennettu ympäristö.............................................................................................................. 9
3.1.4
Maanomistus .........................................................................................................................10
3.2 Suunnittelutilanne .......................................................................................................................11
3.2.1
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset .................................................11

4

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ...................................... 14

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2

Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve .....................................................................14
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ...............................................................14
Osallistuminen ja yhteistyö ..........................................................................................................14
Osalliset.................................................................................................................................14
Vireilletulo...................................................................................................................................14
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ..............................................................................14
Luonnosvaihe .............................................................................................................................15
Luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet ja lausunnot ..................................................................15
Ehdotusvaihe..............................................................................................................................22
Ehdotusvaiheen lausunnot......................................................................................................22
Hyväksymisvaihe ........................................................................................................................29
Asemakaavan muutoksen tavoitteet ............................................................................................29
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ..................................................................................29
Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentaminen .........................................29

5

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS ......................................................... 30

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6
5.7

Kaavan rakenne .........................................................................................................................30
Mitoitus ..................................................................................................................................31
Palvelut..................................................................................................................................31
Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen................................................................31
Aluevaraukset .............................................................................................................................31
Korttelialueet ..........................................................................................................................31
Muut alueet ............................................................................................................................32
Kaavan vaikutukset .....................................................................................................................33
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön....................................................................................33
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ...........................................................................34
Ympäristön häiriötekijät ...............................................................................................................34
Kaavamerkinnät ja –määräykset..................................................................................................34
Nimistö .......................................................................................................................................34

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ............................................................................ 35

6.1
6.2
6.3

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ..................................................................35
Toteuttaminen ja ajoitus ..............................................................................................................35
Toteutuksen seuranta .................................................................................................................35

Hykönsalo, Ranta-asemakaava muutos ja laajennus

Kaavaseloste

26.6.2017

Sivu 5 / 35

1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.6

Ote voimassa olevasta rantakaavasta (28 Hykönsalo)
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, kaavamerkinnät ja –
määräykset
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Havainnepiirustukset
Asemakaavamuutoksen seurantalomake
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 15.10.2015 (Diar. 420/2015)
Jaakkola B –nimisestä kiinteästä muinaisjäännöksestä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.11.2016
Kokousmuistio neuvottelusta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa 28.9.2016
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, kaavamerkinnät ja –
määräykset ehdotusvaihe
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ehdotusvaihe
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, kaavamerkinnät ja –
määräykset
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Luontoselvitys

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista






Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelma, 2004
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 1981
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 1990
Maakuntakaava 2007
Kangasalan rantaosayleiskaava 2001
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavamuutos lähti vireille maanomistajan toimesta ajanmukaistaa rantakaava
nykyistä tarvetta vastaavaksi Jaakkolan tilalla 3:8. Neuvottelujen jälkeen päätettiin
mukaan ottaa myös naapurikiinteistö Aurinkokallio 3:48.
Ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta neuvoteltiin Kangasalan
kunnan kaavoitusarkkitehdin Markku Lahtisen kanssa kesällä 2016 sekä alustavasti
ELY keskuksessa 28.9.2016 (kokousmuistio ks. liite 8).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on laadittu marraskuussa 2016.
Ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin tammikuussa 2017.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
16.1.-14.2.2017. Aineistoon kuului osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kaavaluonnos sekä kaavaselostus.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusaineisto oli nähtävillä 8.5.6.6.2017. Aineistoon kuului kaavaehdotus sekä kaavaselostus.

2.2

Ranta-asemakaava
Hykönsalon ranta-asemakaavan muutos ja laajennus muutos koskee korttelissa 2
RA -korttelialueen rakennuspaikan 5 laajentamista ja yhden AO tontin lisäämistä,
jolloin korttelin rakennusoikeus lisääntyy 295 kem2. Korttelissa 3 AM -korttelialue
rajataan käsittämään vain nykyisten rakennusten muodostama perinteinen
pihakokonaisuus, jolloin rakennusoikeus sen oleellisesti pienenee n. 480 kem2..
Samalla muutetaan maa- ja metsätalousaluetta maisemallisesti arvokkaaksi
peltoalueeksi.
Muutosten myötä säilytetään maisemallisesti tärkeä viljelty peltoalue
järvinäkymineen tulevaisuudessakin kokonaan vapaana rakentamisesta. Vain osa
poistuvasta rakennusoikeudesta siirretään puustoisen joutomaana olevan
maastokumpareen suojaan sopeuttamalla siten perinteinen asuinrakentaminen
maaseudun kulttuuriympäristöön. Järjestelyllä säilytetään Jaakkolankin tila ehjänä
osana ehjänä perinne- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää ryhmäkylää.
Puittamossa korttelista 4 RA-1 -alueelta poistetaan toinen lomarakennuspaikka,
jolloin korttelin rakennusoikeus pienenee 130 kem2.
Puittamon niemessä vapaan rantaviivan osuus lisääntyy huomattavasti sekä
lomarakennuspaikan poistuessa että aiemmin kaavoittamattoman ranta-alueen
ottamisella nyt mukaan kaavaan maa- ja metsätalousalueena. Tätä yhtenäisen
vapaan rantaviivan ja luonnonympäristön merkitystä korostaan myös KHO:n
lausunnossakin.
Muutoksen jälkeen RA –alueiden rakennusoikeus vähenee 130 kem2 , AM –alueen
rakennusoikeus vähenne n. 480 kem2 ja M-alueen rakennusoikeus vähenee 25
kem2 (rantasauna).
AO –alueen rakennusoikeutta tulee lisää 200 kem2, talousrakennukselle 70 kem2 ja
saunalle 25 kem2 eli yhteensä 295 kem2.
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2.3

Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan sen saatua lainvoiman.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alueella on maatilojen talouskeskusten korttelialue ja loma-asuntojen korttelialueita
sekä maa- ja metsätalousaluetta. Alue on luonteeltaan perinteistä Saarikylien
maaseutua peltoaukeineen, jossa loma-asunnot sijoittuvat rantapuistikkoon ja tiivis
ryhmäkylä tien mutkaan peltojen keskelle. Puittamon niemessä on keskellä laaja
peltoalue ja rannoilla vanhaa luonnonmukaista rantapuustoa.

3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne
Maisema koostuu peltoaukeista ja metsäsaarekkeista, joiden halki Saarikylientie
kulkee maalaisraittina. Asutus ja kasvillisuus ovat sijoittuneet peltojen
kumparekohtiin, jotka ovat hieman korkeammalla kuin peltoalue ja ovat karumpia ja
kivikkoisempia ja toisaalta ranta-alueelle, jossa on luonnonmukaisempaa
rantapuistikkoa. Alue on yleispiirteiltään avointa ja väljän tuntuista tarjoten pitkiä
näkymiä peltoaukeille ja paikoitellen ympäröivälle järvelle. Toisaalta
asutuskeskittymä on hyvin tiivis ja hyvin säilynyt ryhmäkylä.
Alla kuva Saarikylientieltä ryhmäkylän suuntaan.

Puittamon niemessä tasainen keskialue on peltoa, rantaan laskevalla,
kivikkoisemmalla rantavyöhykkeellä kasvaa luonnontilaista rantapuustoa.
Alla kuva Puittamon niemestä vastarannalta otettuna

Luonnonolot
Suunnittelualueen suurin osa, on vanhan perinteisen maatalouden muokkaamaa ja
rakentamaa perinneympäristöä. Rantavyöhykkeillä on jonkin verran luonnontilaista
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rantapuistikkoa, mutta rantarakentamisen yhteydessä sitäkin on muokattu. Alueen
korkeus vaihtelee Roineen 84,4 metristä peltoalueen ja Jaakkolan pihan
kumpareiden noin 92 metriin.
Korttelin 2 ranta-alueella kasvaa ryteikköistä sekametsikköä, Puittamon niemen
rantapuusto on lounaisrannaltaan havupuustoisempaa ja hieman karumpaa. Muilla
ranta-alueilla puusto on lehtipuuvoittoista rantaryteikköä ja –kosteikkoa. Jaakkolan
tilakeskuksen pihapiirissä kasvaa isoja vaahteroita, koivuja ja kuusia luoden oman
mikroilmaston alueelle. Pihapiirin eteläpuolella on omapuutarha sekä kallioinen
kumpare, jossa kasvillisuus on karumpaa. Myös peltoaukeilla on kallioisia
kumpareita, joilla kasvillisuus on karumpaa.
Luonnonsuojelu
Tiettävästi alueelle ei ole luonnonsuojelua vaativia kohteita. Ely-keskus edellytti
kuitenkin, että luontoselvitys tulee laatia tai aiempaa kaavaa varten tehty selvitys
päivittää. Luontoselvityksen on tehnyt Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta
ks. liite 13.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys
Muutosalueella oleva Jaakkolan tilakeskus on viime vuosina ollut asumaton.
Palvelut
Muutosalueella ei ole palveluja. Lähin koulu on n. 5 km päässä Raikussa ja muut
kunnalliset palvelut n. 15 km päässä Kangasalan keskustassa. Kaupallisia
palveluita löytyy runsaasti myös n. 10 km päässä Pälkäneen keskustassa.
Saarikylissä n. 4 km päässä on myös kausiluonteisia palveluita, mm. kesätoria,
pientä leipomotoimintaa, kanoottien ja retkiluistimien vuokrausta yms. aktiviteettia.
Työpaikat
Muutosalueella ei suoranaisesti ole työpaikkoja, mutta sen alueella harjoitetaan
elinkeinona maanviljelystä. Lähimmät työpaikkakeskittymät ovat Kangasalan ja
Pälkäneen keskustat.
Virkistys
Alueella ei ole osoitettuja virkistysalueita, mutta esim. järvellä voi harrastaa
monenlaista toimintaa kalastuksesta retkiluisteluun. Lähistöllä on myös erilaisia
virkistystoimintaa tarjoavia yrityksiä, mm. melontaa, retkiluistelua, ratsastusta.
Läheinen luonnonsuppa Punamultalukko on puskahiihtäjien suosittu
harrastuskohde.
Liikenne
Alueen pohjoisreunaa kulkee Saarikylientie, joka on alueen pääväylä, päättyen
Saarikyliin.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Hykönsalon ryhmäkylä on mainittu Kangasalan maaseutualueiden
kulttuuriympäristöohjelmassa vuonna 2004. Julkaisun mukaan kylä on
asutukseltaan luultavasti vanhinta saarikyläläisasutusta. 1600 –luvulla saivat
nimensä maakirjaan Heikkilä, Jaakkola ja Mattila. Puittamossa oli mäkitupaasutusta ja siellä sijaitsivat myös Hykönsalon sotilastorpan maat, vaikka itse
torpparakennus oli keskellä kylää. Tosin vanhaa mäkitupa- ja torppariasutusta ei
kylässä enää ole selkeästi havaittavissa.
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Kylä on kuitenkin säilyttänyt tiiviin ryhmäkylän leiman vanhoine rakennuksineen.
Julkaisu ohjeistaa, että ryhmäkylään liittyvät rakennukset tulisi säilyttää ja
kunnostaa tarvittaessa perinteisillä materiaaleilla ja menetelmillä, jolloin niiden
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Ryhmäkylää reunustavat peltoalueet tulisi säilyttää
viljelyssä. Tärkeitä näkymiä ovat Saarikylientieltä avautuvat näkymät Roineelle sekä
ryhmäkylän suuntaan.
Hykönsalon kylän kulttuurimaisema ja Jaakkolan tilan pihapiiri rakennuksineen on
mainittu Pirkanmaa kulttuurihistorialliset kohteet: vuodelta 1981 ja 1990: ”Jaakkolan
päärakennus on tehty vanhasta pakarista 1926. Neliömäisen pihapiirin ympärillä on
vanha piha-aitta, hirsinavetta ja riihi, jonka vanhimmat osat ovat 1700 –luvun alusta.
Tien toisella puolella on pytinki ja kolme aittaa.”
Alla kuva Jaakkolan pihapiiristä nykyhetkellä hirsinavetan nurkalta kuvattuna

Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset –julkaisussa vuodelta 1996 ja 2005
kaavamuutosalueelle on mainittu kaksi merkintää. Jaakkola A on rautakautinen
asuinpaikka Jaakkolan päärakennuksen pihapiirissä ja Jaakkola B on rautakautinen
kalmisto pellolla keskellä Saarikylientien eteläpuolella. Pellon keskellä on avokallio,
jota ympäröivä pelto erottuu muusta peltoalueesta selvästi kivisempänä.
Saarekkeen koko on n. 25x15x2 m ja sillä kasvaa puita ja katajia.
Tekninen huolto
Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Raikas- ja jätevesihuolto hoidetaan
rakennuspaikkakohtaisesti kunnan määräysten mukaisesti.
Ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä.

3.1.4 Maanomistus
Tila
3:8 Jaakkola
3:48 Aurinkokallio

Omistaja
Saarikylien Joutsiniemi Oy
Puskala, Jukka
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Seutukaava
Maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007 ja se on kumonnut ympäristöministeriön
6.6.1997 vahvistaman Pirkanmaan 3. seutukaavan.
Maakuntakaava
Pirkanmaan 1. maakuntakaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty Maakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi (Mam).
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön aikana Pirkanmaalle on suunniteltu uutta
maakuntakaavaa, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 27.3.2017.
Maakuntahallitus määräsi 29.5.2017 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulemaan
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201§ mukaisesti ennen kuin se on saanut
lainvoiman. Uudessakin maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty
Maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Mam).
Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040
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Rantaosayleiskaava
Rantaosayleiskaava on hyväksytty 21.12.2001. Sen laadinnan periaate oli merkitä
vahvistetut rantakaavat niiden sisällön mukaisesti eli suunnittelualue on merkitty
Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja rantakaava-alueeksi. Alueelle on
merkitty kaksi Muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, yksi
Maatilan talouskeskus, joka on kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti arvokas
rakennus tai rakennusryhmä, joka on tarkoitettu säilytettäväksi, sekä yksi
suositeltava saunan paikka.
Ote rantaosayleiskaavasta

Rantakaava
Voimassa oleva rantakaava on hyväksytty Kangasalan kunnanvaltuustossa
5.9.1994 § 42 ja Hämeen lääninhallitus on vahvistanut rantakaavan 21.11.1995,
jonka päätöksen Korkein hallinto-oikeus on pitänyt ennallaan 7. 8. 1996 Taltio 2383.
Rantakaavassa muutosalue on merkitty osin Maatilojen talouskeskuksien
korttelialueeksi (AM), jolle saa rakentaa maatilatalouden asuin- ja
tuotantorakennuksia sekä maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10% rakennuspaikan kokonaispintaalasta.
Osa muutosalueesta on merkitty Maa- ja metsätalousalueeksi (M), jossa
metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat huomioon ottaen,
erityistä huomiota tulee kiinnittää rantapuuston säilyttämiseen metsäalueilla.
Alueelle ei saa rakentaa muita kuin maatilatalouden talous- ja tuotantorakennuksia
sekä maatilataloutta ja rantakaava-aluetta palvelevia teitä…rakennukset on
sijoitettava vähintään 40 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta, ellei
rakennusalasta muuta johdu. Alueelle on erikseen osoitettu rakennusalat
erillispientalon ja kahden erillisen saunarakennuksen rakentamiseen.
Muutosalueella on myös kahdessa kohtaa Loma-asuntojen korttelialuetta, jonka
rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja kaksi
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saunarakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti
saa olla enintään 100 k-m2. Lisäksi voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan enintään
20 k-m2:n makuuaitta ja talousrakennuksia.
Loma-asuntojen korttelialueen ranta-alueelle on osoitettu merkintä s-1, joka on
alueen osa, jota on hoidettava niin, että maiseman luonne ei oleellisesti muutu.
Avoimessa maastossa on tehtävä suojaistutuksia. Alueelle saa rakentaa
yksikerroksisen enintään 20 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen, jonka etäisyys
keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 15 m. Mikäli alueelle
rakennetaan kaksi erillistä saunarakennusta, saa niiden yhteenlaskettu kerrosala
olla enintään 20 k-m2.
Lisäksi muutosalueelle on merkitty kaksi alueen osaa (sm), jolla sijaitsee
muinaismuistolain (295/63) nojalla rahoitettua kiinteää muinaisjäännöstä. Aluetta
koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella museoviraston kanssa.
Muutosalueelle on merkitty myös kaksi rakennusalaa (s), jolle saa sijoittaa enintään
25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen; näistä toinen on maatilakeskuksen rannan
läheisyydessä ja toinen Puittamon niemessä.
Ote Rantakaavasta ks. liite 1
Rakennusjärjestys
Kangasalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 2.2.2015.
Tonttijako- ja rekisteri
Alueen tilat Jaakkola 3:8 ja Aurinkorinne 3:38 ovat kiinteistörekisterissä.
Pohjakartta
Suunnittelun pohjakartta on tehty maastotietokannan, vuoden 1992
maastomittausten ja vuoden 2017 maaliskuussa tehdyn maastotarkastuksen
perusteella. Pohjakartta on hyväksytetty Kangasalan kunnan
maanmittausinsinöörillä huhtikuussa 2017.
Lähiympäristön kaavatilanne
Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevaa ranta/asemakaavaa. Viereisellä saarella, Korkehisella, on voimassa oleva (12) Niinisalon
rantakaava, joka on hyväksytty 21.12.1981 ja vahvistettu 15.12.1983. Tähän
rantakaavaan tehty muutos (27 Niinisalo muutos), joka on hyväksytty 15.2.1995
sekä toinen muutos (43 Lippaanniemi muutos), joka on hyväksytty 15.2.2001.
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4

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavan muutokselle tuli tarve kun nykyisen maatilakeskuksen
yhteyteen alettiin suunnitella uutta rakentamista. Nykyisessä rantakaavassa
maatilojen talouskeskuksien korttelialueeksi (AM) merkitty alue ulottuu nykyisen
pihapiirin länsipuolelle, melkein pellon puoliväliin. Uuden rakennuspaikan
sijoittaminen tähän, hyvin säilyneen, Kulttuurihistoriallisessa raportissakin tärkeäksi
mainittuun vapaaseen pelto/järvinäkymään ei tuntunut luontevalta eikä perustellulta.
Kaavamuutoksen otettiin myös maatalouskoneilla hankalasti viljeltävä peltokaista
liittämällä se viereiseen lomakiinteistöön puutarha- ja kasvimaamana, jolloin alue
pysyy edelleen hoidettuna.
Puittamon niemessä päivitetään toteutumatta jääneen loma-asuntojen korttelialue
nykyistä tarvetta vastaavaksi ja samalla vapaan rantaviiva-alueen laajentaminen.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta neuvoteltiin Kangasalan
kunnan kaavoitusarkkitehdin Markku Lahtisen kanssa kesällä 2016 sekä alustavasti
ELY -keskuksessa 28.9.2016 (kokousmuistio ks. liite 8).

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen ja lähiseudun maanomistajat ja -haltijat, kaavoituksen hakija
sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa.
Kangasalan kunnan hallintokunnat.
Valtion viranomaiset:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimintaan kaava saattaa vaikuttaa
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa. Osallisia ovat kaikki, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
(MRL 62§).

4.4

Vireilletulo
Kangasalan kunta tiedottaa ranta-asemakaavan muutoksen vireille tulosta MRL
63§:n mukaisesti, tiedotuksella Kangasalan Sanomissa.

4.4.1 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu
marraskuussa 2016. Hankkeen vireille tulosta ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan Kangasalan kunnantalon
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ilmoitustaululla, Kangasalan kunnan kotisivuilla ja Kangasalan Sanomissa
julkaistavalla ilmoituksella.
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.

4.5

Luonnosvaihe
Ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen
tekemiseen tiedotetaan Kangasalan kunnantalon ilmoitustaululla, Kangasalan
kunnan kotisivuilla ja Kangasalan Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella.
Lisäksi ranta-asemakaavaluonnos lähetetään niille, jotka sitä erikseen kirjallisesti
pyytävät.
Ranta-asemakaavaluonnos on nähtävillä vähintään kahden viikon ajan Kangasalan
kunnantalon ilmoitustaululla ja Kangasalan kunnan kotisivuilla. Nähtävillä olon
aikana osalliset voivat olla mukana asemakaavamuutoksen valmistelussa, arvioida
kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.
Valtion viranomaisille ja kunnan asiantuntijaviranomaisille lähetetään
kaavamuutosluonnoksesta lausuntopyyntö.
Muistutukset ja lausunnot käsitellään kaavoituslautakunnassa ja
kunnanhallituksessa.
Kaavaluonnos kehitetään saadun palautteen pohjalta rantaasemakaavaehdotukseksi.

4.5.1 Luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet ja lausunnot
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
16.1.-14.2.2017. Aineistoon kuului osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kaavaluonnos sekä kaavaselostus.
Kaavaluonnoksesta saapui yksi lausunto ja kolme muistutusta sekä Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta viesti, etteivät he näe tarpeelliseksi antaa kirjallista
lausuntoa valmisteluaineistosta.
Lyhennelmät luonnosvaiheessa esitetyistä mielipiteistä ja lausunnoista sekä
niiden vastineet
HEIKKI A OLLILA
ilmoittaa 22.1.2017 puoltavansa hanketta ja pitävänsä hanketta toteutuessaan
kyläkuvaa parantavana ja turvaavana yhtyen kaavoituslautakunnan esittelytekstin
perusteluihin.
Vastine Heikki A Ollilalle:
Lausunnosta ilmenee kiitettävästi paikallisen asiantuntijan perehtyneisyys rantaasemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksen sekä karttaan että
kaavaselostuksessa esitettyihin tavoitteisiin sekä niiden toteuttamisen edellyttämiin
välttämättömiin toimenpiteisiin.
Aivan oikein ymmärretään, miten nyt esitetyt muutostoimenpiteet parantavat ja
turvaavat niin perinteisen tien molemmin puolin sijoittuvan ryhmäkylän kuin myös
edelleen vain viljelyskäytössä säilytettävän avoimen rinnepellon yli turvatun vapaan
ympäristönäkymän Saarikylientieltä aina eteläiselle Roineelle saakka. Samalla
kaavamuutoksella ja laajennuksella lisätään myös vapaan yhtenäisen ja
luonnontilaisen rantaviivan pituutta niin tällä Jaakkolan tilan kohdalla kuin Puittamon
niemessäkin.
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ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Reijo Honkonen ilmoittaa 2.2.2017, ettei ELY-keskus näe tarpeelliseksi antaa
kirjallista lausuntoa valmisteluaineistosta tässä vaiheessa vaan varsinaisesta
kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto ja järjestää viranomaisneuvottelu. Lisäksi
muistutetaan, että pääsääntöisesti ranta-asemakaava ei sovellu pysyvän asumisen
kaavamuodoksi, vaan pysyvän asumisen osoittaminen ranta-alueelle edellyttää
asemakaavan laatimista. Lisäksi alueelta tulee laatia tai päivittää luontoselvitys.
Jatkosuunnittelussa tulee huomioida puhtaan veden saanti ja jätevesien käsittely
vireillä olevan asetuksen mukaisesti ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota ympäristöarvoihin ja uudisrakennuksen soveltuvuuteen ympäristöönsä.
Vastine Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle:
Sähköpostissa tuodaan esille asioita, joita käsiteltiin ELY-keskuksen, Kangasalan
kunnan, Saarikylien Joutsiniemi Oy:n edustajan sekä kaavoittajan kesken
kokouksessa 28.9.2016.
Samalla Reijo Honkanen ilmoittaa, että Pirkanmaan ELY-keskus ei näe
tarpeelliseksi antaa kirjallista lausuntoa valmisteluaineistosta.
Ranta-asemakaavasta tulee järjestää viranomaisneuvottelu ja varsinaisesta kaavaehdotuksesta tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto.
Kokouksessa 28.9.2016 viranomaiset edellyttivät, että esille tulleet asiat on
otettavan huomioon ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusluonnosta
laadittaessa, jotta kaavan käsittely ei tarpeettomasti vaikeudu.
Siksi nämä asiat onkin otettu huomioon ranta-asemakaavaluonnosta ja selostusta
laadittaessa.
MAIJA, ARI JA PETRI VIIALA
ilmoittavat 3.2.2017 muistutuksessaan, etteivät vastusta korttelin 2 rakennuspaikan
5 laajentamista, mutta vastustavat sen rakennusoikeuden muuttamista nykyisestä.
He esittävät myös hylkäämään AO –tontin lisäämisen kaavaan. Perusteluina AO –
tontin hylkäämiselle he mainitsevat nykyisen AM –alueen rakennusoikeuden
pienentämisen olevan näennäistä, koska heidän mielestään alueelle tuskin sallitaan
uusien rakennusten rakentamista ja epäilevät, onko ko. tontilla enää mahdollista
pienentää rakennusoikeutta. Heidän mielestään AO -tontin myötä kulttuurimaisema
kaventuu ja viljely vaikeutuu ja jäljelle jäävä AM –alue jätetään kesannoksi ja siten
kulttuurimaisema tuhoutuu. He epäilevät myös, kuinka AO –tontille
metsäsaarekkeen kohdalle merkittyä luonnontilaisena säilytettävän osan s-3
määräystä pystytään noudattamaan. He muistuttavat viereisen metsäsaarekkeen
muinaismuistolain nojalla rauhoitetusta kiinteästä muinaisjäännöksestä ja heidän
mielestä AO –tontin myötä kahden peltosaarekkeen muodostama kulttuurimaisema
tuhoutuu. He pitävät riskinä, että AO –tontin viereen, rantaan jäävä veneiden
saapumis- ja lähtöpaikka ns. yhteismaa jää AO –tontin omistajien käyttöön ja ettei
suunnitelmissa ole huomioitu, kuinka yhteismaalta päästään Saarikylientielle. He
muistuttavat myös, että nykyisen rantakaavan tonttien määrän yhtenä perusteena
oli ranta-alueiden kulttuurimaiseman säilyttäminen sekä rantojen liiallisen
rakentamisen estäminen.
Maija, Ari ja Petri Viiala myös vastustavat korttelin 4 rakennusoikeuden lisäämistä ja
tontin siirtämistä. Perusteluina he mainitsevat nykyisen rantakaavan
rakennusoikeuden yhtenä perusteena olleen ranta-alueiden kulttuurimaiseman
säilyttämisen ja rantojen liiallisen rakentamisen estämisen. Heidän mielestään
rakennusoikeuden lisääminen asettaa muut Hykönsalon rantakaava-alueen
rakennuspaikat eriarvoiseen asemaan. He myös muistuttavat, että korttelista 4
poistettiin nykyisen rantakaavan suunnitteluvaiheessa 3 rakennuspaikkaa valitusten
perusteella. Tuolloin perusteena oli yhtenäisen kulttuurimaiseman säilyttäminen
siten, ettei Puittamon rantaa rikota tonteilla, jotka näkyvät selvästi veneilyreiteille.
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Lisäksi Viialat muistuttavat, että suunnitteilla oleva ranta-asemakaavan muutos ei
saa vaikuttaa Hykönsalon nykyisten kaavassa olevien rakennuspaikkojen
rakennusoikeuksiin ja että AO –tontti ei saa lisätä rakennuspaikkojen 1-5 tieliittymän
kuormitusta ja että ko. tontille on rakennettava tieliittymä kulttuurimaisemaa
pilaamatta.
Vastine Maija, Ari ja Petri Viialalle:
Ymmärrämme huolenne Saarikylien kulttuuri- ja maisemaympäristön säilymisestä
varsinkin viimeaikoina maisemassa tapahtuneiden muutosten myötä.
Ranta-asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tarkoitus ohjata vajaalla
käytöllä olevien alueiden nykyistä tarvetta vastaavaa rakentamista ympäristön
kannalta sopivampaan paikkaan.
RA-tontin 5 rakennusoikeus
Nykyinen rantakaava mahdollistaa RA-alueella yhden yksiasuntoisen loma-asunnon
ja kahden saunarakennuksen rakentamisen, joiden yhteenlaskettu kerrosala
rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 100 kem2. Lisäksi voidaan rakentaa yksi
kerrosalaltaan enintään 20 kem2:n makuuaitta JA talousrakennuksia.
Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa RA-alueelle on mahdollista
rakentaa yksi yksiasuntoisen loma-asunto ja kaksi saunarakennusta, joiden
yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 120 kem2. Lisäksi
voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan enintään 20 kem2:n vierasmaja ja
talousrakennuksia. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala ei saa ylittää 160 kem2.
Väitteenne 160 kem2 rakennusoikeudesta ilman erillisen talousrakennuksen
vaatimusta ei siis ole mahdollista, rakennusoikeuden lisäystä on siis tulossa vain 20
kem2 ja lisäksi rakennuspaikan kokonaiskerrosala on rajoitettu 160 kem2:iin, jota ei
ole tehty nykyisessä rantakaavassa.
AO –tontin sijoittuminen ja maisemallisesti arvokas peltoalue
Nykyinen rantakaava osoittaa mahdollistaa suuren määrän rakentamista Jaakkolan
tilakeskuksen viereen, laajalle alueelle pellolle, aivan Saarikylientien varteen.
Rantakaavan mukaan ko. AM-alueelle voi rakentaa asuin- ja tuotantorakennuksia
sekä maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.
AM –alueen tilakeskuksen eteläosaan on merkitty muinaismuistolain nojalla
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm), joka on merkintänä paikallinen eikä
sinällään estä ympäristön rakentamista ja kehittämistä. AM- alueen pinta-ala on
nykyisen ranta-kaavan mukaan noin 14 000 m2, jolloin sen rakennusoikeus on noin
1400 kem2. Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa AM-alue
pienenee noin 5000 m2, jolloin sen rakennusoikeus (10%) pienenee 500 kem2 ja
jäljelle jää noin 900 kem2. Nykyisen rakennuskannan kerrosala ei ylittäne 900 kem2,
mutta rakennuskannasta tehdään tarvittaessa tarkennusmittauksia.
Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa rakentaminen ohjataankin
pois Saarikylientien varren avoimelta peltoaukealta, tukeutumaan pieneen
metsäsaarekkeeseen ja harjanteeseen, kuten perinteisesti asuinrakennukset ovat
maalaismaisemassa sijoittuneet. Sijoitus toteuttaa nimenomaan Kangasalan
maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelman mukaista tavoitetta, jossa tämän
keskeisen peltoalueen rakennusoikeus tulisi siirtää pelloilla sijaitsevien
metsäsaarekkeiden eteläreunoille.
Metsäsaareke on otettu osaksi AO-tonttia. Metsäsaareke on merkitty
luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jonka säilyminen mahdollistetaan
osana AO-tonttia. Tontin rakennusalaa ei ulotettu itse metsäsaarekkeeseen vaan
siihen rajautuen, sen eteläpuolen karikkoiselle alueelle. AO –tontin sijoittaminen
metsäsaarekkeen taakse on mahdollistanut ranta-asemakaavan muutoksessa ja
laajennuksessa Saarikylientien varren avoimen peltoaukean ja näkymien
merkitsemisen maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Arvokkaan
peltoaukean säilyminen on tärkeää myös nykyiselle maanomistajalle viljelijänä, joka
haluaa pellon säilyvän viljelykäytössä.
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Rannassa olevalle yhteismaalle kulku on periaatteessa tapahtunut sitä ympäröivän
tilan maiden kautta sijaintipaikkaa tarkemmin yksilöimättä. Tämä kulkuoikeus tullaan
maanomistussuhteiden mahdollisista muutoksista huolimatta edelleen turvaamaan.
Rakennuspaikkojen määrä ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa ei
muutu; muutosalueella on nykyisin neljä rakennuspaikkaa ja muutoksen myötä
edelleen neljä rakennuspaikkaa, joista vain yksi sijaitsee Puittamon alueella.
Ajo-yhteys ja -liittymä
Nykyisiä liittymiä ja tierakenteita pyritään aina hyödyntämään ja tarvittaessa
kunnostamaan kaavoituksen yhteydessä. Samalla pyritään vähentämään
ympäristöön kohdistuvia muutostarpeita, joita uuden tien ja liittymän rakentaminen
aiheuttaisi
Ranta-asemakaavan muutokseen ja laajennukseen on merkitty ohjeellinen ajoyhteys noudattamaan nykyistä 5 m:n tieoikeutta, josta sitä on jatkettu tontin 5
vieritse tontille 6. Ko. ajoyhteyden kohdalla on jo rakennettuna tiepohjaa tontin 5
kulmalle asti, joten ko. tien osalta ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ei tule
muuttamaan nykytilanteen kulttuurimaisemaa. Tämän tien sijoitus on määrätty
aiemmin maanmittaustoimituksissa tarkemmin, kun nykyisen rantakaavan mukainen
tieyhteys poistettiin halkaisemasta tiloja 3-44 ja 3-47 siirtämällä se kulkemaan
nykyiselle paikalle. Ranta-asemakaavassa onkin osoitettu edelleen Saarikylientiellä
tälle tielle tieliittymä tieviranomaisten hyväksymälle paikalle nykytilanteen
mukaisesti. Sekä tie että tieliittymäkin sijaitsevat kokonaisuudessaan kantatilan
maalla ja liittymäkohdalla on myös turvallisuuden kannalta riittävät liittymä- ja
lähestymisnäkymät Saarikylientien molempiin suuntiin. Sen liikenteenvälityskyky on
siksi hyvä eikä rasita tai vaikeuta muita tienkäyttäjiä, koska myös uusi käyttäjä tulee
osaltaan osallistumaan liittymän kunnossapitoon.
Puittamon alue
Puittamon alueella nykyinen ranta-kaava mahdollistaa rakentamisen molemmille
kahdelle tontille 100 m2 + 20 m2 sekä lisäksi talousrakennuksia. Rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen myötä alueen yhteenlaskettu
rakentamisen määrä vähenee, koska se ei saa ylittää 200 kem2 (120 kem2+ s 20
kem2 + ss 10 kem2 + t 20 kem2).
Puittamon alueella rakentamiselta vapaaksi jäävän rantaviivan määrä lisääntyy, kun
kaksi tonttia yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi, jolloin myös rakennusten
rantatoimintoihin liittyvien rakenteiden ja muokkauksen tarve vähenee. Pieneltä osin
tontin itäpuoli sijoittuu alueelle, jolla ei vielä ole ranta-asemakaavaa. Tämä siksi,
että näin sijoitettuna koko tontti on rakennettavuudeltaan ja käytöltään sellaisenaan
paremmin sopiva rantarakentamiseen ja vältytään tarpeettomalta ranta-alueen
muokkaamiselta sekä rannan syventämiseltä ruoppaamisella.
Rakennuspaikan ja suunniteltujen rakennusten sijainti ja sijoitus ei muuta Puittamon
rantamaiseman ympäristönäkymää järveltäkään katseltaessakaan. Siksi
lomarakennuksen paikka on osoitettu vahvistuvalla merkinnällä kokonaan
rantatöyrään ja säilytettävän rantapuuston taakse runsaan 50 m:n etäisyydelle
rantaviivasta sekä rantasaunat taustaltaan osin töyrääseen upotettuna sopeutuvat
luonnostaan täysin rantapuuston suojaan.
Ranta-asemakaavan laajennuksen tavoitteena Puittamon niemessä on
nimenomaan rantamaiseman näkymien ja luonnonmukaisuuden turvaaminen. Siksi
kaavaan onkin otettu nyt mukaan aiemmin vahvistamattomatta jääneet alueet ja
osoitettu ne maa- ja metsätalousalueena (M). Tällöin niiden säilyminen
maisemallisesti merkittävänä rantavyöhykkeenä turvataan samalla kun vapaan ja
yhtenäisen rantaviivan osuus Puittamon niemessäkin lisääntyy.
Nykyiset rakennuspaikat
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ei vaikuta Hykösalon nykyisten kaavassa
olevien rakennuspaikkojen rakennusoikeuksiin.
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EERO JA LENITA TENHOLA
mainitsevat 9.2.2017 muistutuksessaan paikan kulttuuri- ja maisemaympäristön
vaikuttaneen vahvasti nykyisen tontin hankintaan ja he harmittelevat, kuinka
kulttuurimaisemaa ”tärveltiin” noin vuosi sitten rakennetulla betonimuuriaidalla.
Heidän mielestään ranta-asemakaavan muutos pilaa edelleen kulttuurimaisemaa,
kun avara peltomaisema muuttuu jatkossa kapeaksi pelloksi kelpaamattomaksi
kaistaleeksi, joka alkaa kasvaa vesakkoa. He muistuttavat, että kulttuurimaisema on
määritelty dokumenteissa: Pirkanmaan liitto (2006). Pirkanmaan maisema-alueet ja
kulttuuriympäristöt. Pirkanmaan liiton julkaisu B 97. ja Pirkanmaan maakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi
maisema-alueiksi 2013. (Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Heidän mielestään
kyseiseen paikkaan voi nykyisen kaavan mukaan rakentaa vain maa- tai
metsätalouskäyttöön tarkoitetun rakennuksen ja tästä rakennuksesta ei heidän
mukaan ole tulossa sellaista, vaan se tullaan liittämään yhteen vieressä olevan
rantatontin kanssa. (AO) tontti tulee ulottumaan pellolla olevan saarekkeen
ympärille, joka heidän mukaan on muinaismuistolain mukaan merkitty
muinaismuistoksi, eikä voi kuulua kenenkään tonttiin. Lisäksi rakentaminen tulee
rikkomaan kahden peltosaarekkeen kulttuurimaiseman ja he epäilevät tontin sisälle
jäävän peltosaarekkeen, joka on merkitty ranta-asemakaavan muutoksessa
säilytettäväksi luonnonmukaisena, säilymistä. He myös huomauttavat, että
rannassa olevalle yhteismaalle ei ole merkitty kulkureittiä maantielle. He myös
muistelevat, että aikoinaan rannasta poistettiin tontteja vedoten kulttuurimaisemaan.
Heidän mukaan kulkua AO –tontille ei voi ohjata heidän liittymän kautta, koska se
rasittaa liikaa ko. liittymää ja lisäksi ko. tontille rakennettava tie pilaa lisää
kulttuurimaisemaa. Heidän mielestään Puittamon alueen tonttien yhdistäminen ja
rakennusoikeuden lisääminen rikkovat rantakaavaa ja tontinomistajien
yhdenvertaisuutta. Lisäksi he muistuttavat, että aikoinaan Puittamosta poistettiin 3
tonttia perusteenaan luonnonvaraisuuden säilyttäminen. Heidän mielestä uusi tontti
olisi näiden kohdalla ja se tulee tuhoamaan luonnonvaraisuutta, koska uusi tontti on
suoraan järvellä liikkujan näköpiirissä. He myös muistuttavat, että Saarikylien
kulttuurimaiseman ja luonnonvaraisuuden säilyttäminen on myös kunnan vahvuus
tulevaisuutta ajatellen.
Vastine Eero ja Lenita Tenholalle:
Ymmärrämme huolenne Saarikylien kulttuuri- ja maisemaympäristön säilymisestä
varsinkin viimeaikoina maisemassa tapahtuneiden muutosten myötä.
Ranta-asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tarkoitus ohjata vajaalla
käytöllä olevien alueiden nykyistä tarvetta vastaavaa rakentamista ympäristön
kannalta sopivampaan paikkaan.
AO –tontin sijoittuminen ja maisemallisesti arvokas peltoalue
Nykyinen rantakaava osoittaa mahdollistaa suuren määrän rakentamista Jaakkolan
tilakeskuksen viereen, laajalle alueelle pellolle, aivan Saarikylientien varteen.
Rantakaavan mukaan ko. AM-alueelle voi rakentaa asuin- ja tuotantorakennuksia
sekä maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.
Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa rakentaminen ohjataankin
pois Saarikylientien varren avoimelta peltoaukealta, tukeutumaan pieneen
metsäsaarekkeeseen ja harjanteeseen, kuten perinteisesti asuinrakennukset ovat
maalaismaisemassa sijoittuneet. Sijoitus toteuttaa nimenomaan Kangasalan
maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelman mukaista tavoitetta, jossa tämän
keskeisen peltoalueen rakennusoikeus tulisi siirtää pelloilla sijaitsevien
metsäsaarekkeiden eteläreunoille.
Metsäsaarekkeella, joka on otettu osaksi AO-tonttia, ei ole muinaismuistolain nojalla
rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä, vaan se sijaitsee viereisellä, edelleenkin
MA-alueeksi jäävällä metsäsaarekkeella. Metsäsaareke on merkitty
luonnontilaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jonka säilyminen mahdollistetaan
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osana AO-tonttia. Tontin rakennusalaa ei ulotettu itse metsäsaarekkeeseen vaan
siihen rajautuen, sen eteläpuolen karikkoiselle alueelle. AO –tontin sijoittaminen
metsäsaarekkeen taakse on mahdollistanut ranta-asemakaavan muutoksessa ja
laajennuksessa Saarikylientien varren avoimen peltoaukean ja näkymien
merkitsemisen maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Arvokkaan
peltoaukean säilyminen on tärkeää myös nykyiselle maanomistajalle viljelijänä, joka
haluaa pellon säilyvän viljelykäytössä.
Rannassa olevalle yhteismaalle kulku on periaatteessa tapahtunut sitä ympäröivän
tilan maiden kautta sijaintipaikkaa tarkemmin yksilöimättä. Tämä kulkuoikeus tullaan
myös maanomistussuhteiden mahdollisista muutoksista huolimatta edelleen
turvaamaan.
Rakennuspaikkojen määrä ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa ei
muutu; muutosalueella on nykyisin neljä rakennuspaikkaa ja muutoksen myötä
edelleen neljä rakennuspaikkaa, joista vain yksi sijaitsee Puittamon alueella.
Ajo-yhteys ja -liittymä
Nykyisiä liittymiä ja tierakenteita pyritään aina hyödyntämään ja tarvittaessa
kunnostamaan kaavoituksen yhteydessä. Samalla pyritään vähentämään
ympäristöön kohdistuvia muutostarpeita, joita uuden tien ja liittymän rakentaminen
aiheuttaisi
Ranta-asemakaavan muutokseen ja laajennukseen on merkitty ohjeellinen ajoyhteys noudattamaan nykyistä 5 m:n tieoikeutta, josta sitä on jatkettu tontin 5
vieritse tontille 6. Ko. ajoyhteyden kohdalla on jo rakennettuna tiepohjaa tontin 5
kulmalle asti, joten ko. tien osalta ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ei tule
muuttamaan nykytilanteen kulttuurimaisemaa. Tämän tien sijoitus on määrätty
aiemmin maanmittaustoimituksissa tarkemmin, kun nykyisen rantakaavan mukainen
tieyhteys poistettiin halkaisemasta tiloja 3-44 ja 3-47 siirtämällä se kulkemaan
nykyiselle paikalle. Ranta-asemakaavassa onkin osoitettu edelleen Saarikylientiellä
tälle tielle tieliittymä tieviranomaisten hyväksymälle paikalle nykytilanteen
mukaisesti. Sekä tie että tieliittymäkin sijaitsevat kokonaisuudessaan kantatilan
maalla ja liittymäkohdalla on myös turvallisuuden kannalta riittävät liittymä- ja
lähestymisnäkymät Saarikylientien molempiin suuntiin. Sen liikenteenvälityskyky on
siksi hyvä eikä rasita tai vaikeuta muita tienkäyttäjiä, koska myös uusi käyttäjä tulee
osaltaan osallistumaan liittymän kunnossapitoon.
Puittamon alue
Puittamon alueella nykyinen ranta-kaava mahdollistaa rakentamisen molemmille
kahdelle tontille 100 m2 + 20 m2 sekä lisäksi talousrakennuksia. Rantaasemakaavan muutoksen ja laajennuksen myötä alueen yhteenlaskettu
rakentamisen määrä vähenee, koska se ei saa ylittää 200 kem2 (120 kem2+ s 20
kem2 + ss 10 kem2 + t 20 kem2).
Puittamon alueella rakentamiselta vapaaksi jäävän rantaviivan määrä lisääntyy, kun
kaksi tonttia yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi, jolloin myös rakennusten
rantatoimintoihin liittyvien rakenteiden ja muokkauksen tarve vähenee. Pieneltä osin
tontin itäpuoli sijoittuu alueelle, jolla ei vielä ole ranta-asemakaavaa. Tämä siksi,
että näin sijoitettuna koko tontti on rakennettavuudeltaan ja käytöltään sellaisenaan
paremmin sopiva rantarakentamiseen ja vältytään tarpeettomalta ranta-alueen
muokkaamiselta sekä rannan syventämiseltä ruoppaamisella.
Rakennuspaikan ja suunniteltujen rakennusten sijainti ja sijoitus ei muuta Puittamon
rantamaiseman ympäristönäkymää järveltäkään katseltaessakaan. Siksi
lomarakennuksen paikka on osoitettu vahvistuvalla merkinnällä kokonaan
rantatöyrään ja säilytettävän rantapuuston taakse runsaan 50 m:n etäisyydelle
rantaviivasta sekä rantasaunat taustaltaan osin töyrääseen upotettuna sopeutuvat
luonnostaan täysin rantapuuston suojaan.
Ranta-asemakaavan laajennuksen tavoitteena Puittamon niemessä on
nimenomaan rantamaiseman näkymien ja luonnonmukaisuuden turvaaminen. Siksi
kaavaan onkin otettu nyt mukaan aiemmin vahvistamattomatta jääneet alueet ja
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osoitettu ne maa- ja metsätalousalueena (M). Tällöin niiden säilyminen
maisemallisesti merkittävänä rantavyöhykkeenä turvataan samalla kun vapaan ja
yhtenäisen rantaviivan osuus Puittamon niemessäkin lisääntyy.
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTA
toteaa lausunnossaan 13.3.2017, että Puittamon niemen toisen rakennuspaikan
siirtäminen pois Puittamosta vähentää rakentamisen maisemallista vaikutusta ja on
toivottavaa.
He eivät kuitenkaan puolla rakennusoikeuden lisäämistä muuttuneilla lomaasuntojen rakennuspaikoilla RA-1 ja RA. He toteavat, että AO –rakennusalalle on
esitetty rakennusoikeutta 290 m2 eikä saunan rakennusalalle ole esitetty
rakennusoikeuden määrää erikseen. Heidän mielestään tulee tontin 6
asuinrakennuksen ja talousrakennuksen yhteinen rakennusoikeus olla enintään 250
m2 ja saunalle tulisi merkitä erillinen 20 m2 rakennusoikeus 15 m päähän rannasta.
Lisäksi asuinrakennuksen rakennuspaikka tulee sijoittaa esitettyä kauemmaksi
luonnontilassa säilytettävästä alueen osasta.
Heidän mielestä rakennusoikeuden lisääntyminen on huomattavaa ja vaikuttaa
myös rakentamisen volyymiin eikä siksi ole puollettavissa.
Lisäksi he huomauttavat, että kaavamääräyksiä ja karttamerkintöjä tulee korjata
AM/s-1 alueen osalta.
Vastine Ympäristö- ja rakennusvalvonnalle:
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen jatkosuunnittelun yhteydessä
korjaamme merkintöjä AM/s-1 alueen osalta ohjeidenne mukaisesti kaavakarttaan.
Suunniteltavan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen alustavassa
neuvottelussa kunnan ja Ely-keskuksen viranomaisten kanssa todettiin, että
suurennettaessa rakennuspaikkojen pinta-alaa myös rakennusoikeus voi olla
tavanomaista suurempi. Rakennukset tulee tällöin sovittaa tarkemmin ja
yksityiskohtaisemmin maaston muotoihin ja rantaympäristön maisemakuvaan.
Samalla niiden etäisyys rantaviivasta tulee olla suurempi kuin aiemmin kaavassa
sallittu kolmekymmentä metriä. Tätä ajattelutapaa on käytetty Kangasalla
aiemminkin harkittaessa rakentamisen kokonaismäärää ja rakennusoikeuksien
lisääminen rannoilla on myös yleisesti toivottu ja hyväksytty nykyajan periaate. Se ei
myöskään ole pois muilta rannanomistajilta eikä kavenna heidän oikeuksiaan.
Varsinkin kun nyt tehtävällä muutoksella nimenomaan vähennetään
kaavamuutoksen hakijana olevan maanomistajan ranta-asemakaavan
kokonaisrakennusoikeutta huomattavasti nykyiseen ja voimassa olevaan kaavaan
nähden.
Näin on toimittu AO –rakennuspaikallakin, kun päärakennuksen rakennusala on
sijoitettu noin sadan metrin etäisyydelle rannasta, ja talousrakennuskin noin
kahdeksankymmennen metrin päähän, tukeutumaan pellon metsäsaarekkeeseen,
joka on merkitty luonnontilaisena säilytettäväksi osaksi.
Puittamon RA-1 –tontin rakennusala tukeutuu myös pieneen metsäsaarekkeeseen
ja on lisäksi täysin rantapuustovyöhykkeen takana viidenkymmenen metrin
etäisyydellä rannasta. Lisäksi Puittamon saunojen rakennusalat on sijoitettu
rantatörmään, jolloin ne osin siihen upotettuina maastoutuvat täysin s-1 merkinnällä
osoitettuun, puustoisena säilytettävään rantamaisemaan.
AO –tontin saunan rakennusoikeus on esitetty rantavyöhykkeen kaavamääräyksen
s-1 mukaisesti (kuten myös viereisen RA –tontin) eli alueelle saa rakentaa
yksikerroksisen enintään 20 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen, jonka etäisyys
keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 15 m. Mikäli alueelle
rakennetaan kaksi erillistä saunarakennusta, saa niiden yhteenlaskettu kerrosala
olla enintään 25 k-m2.
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Edellä olevaan viitaten ja kun otetaan huomioon koko ranta-asemakaavan muutosja laajennusalueen rakennusoikeuden huomattava väheneminen, vapaan ja
yhtenäisen rantaviivan selvä piteneminen, niin Jaakkolan tilan kohdalla kuin
Puittamossa, ja ympäristöllisesti ja maisemallisesti yhtenäisen vapaan
maisemapellon säilyminen viljelyskäytössä turvaten perinteisen järvinäkymän
Roineelle, ei Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa esitetyt sinänsä
asialliset näkemykset edellytä tarkistuksia kaavaehdotuksen laadintaan.

4.6

Ehdotusvaihe
Ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettamisesta ja oikeudesta
muistutuksen tekemiseen tiedotetaan Kangasalan kunnantalon ilmoitustaululla,
Kangasalan kunnan kotisivuilla ja Kangasalan Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella
Lisäksi ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan
tavallisella kirjeellä niille asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan
omistajille ja kunnan tiedossa oleville maan haltijoille, joiden kotikunta on toisella
paikkakunnalla ja jotka ovat sitä erikseen kirjallisesti pyytäneet.
Ranta-asemakaavaehdotus on 30 päivän ajan julkisesti nähtävänä Kangasalan
kunnantalon ilmoitustaululla ja Kangasalan kunnan kotisivuilla.. Tänä aikana on
kunnan jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
Muistutus on toimitettava kuntaan ennen nähtävilläoloajan päättymistä.
Valtion viranomaisilta ja kunnan asiantuntijaviranomaisilta pyydetään tarvittaessa
vielä lausunto.
Kaavaehdotus käsitellään kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa.

4.6.1 Ehdotusvaiheen lausunnot
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusaineisto oli nähtävillä 8.5.6.6.2017. Aineistoon kuului kaavaehdotus sekä kaavaselostus.
Kaavaehdotuksesta saapui kaksi lausuntoa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto:
Kangasalan kunta on pyytänyt lausuntoa Hykönsalon ranta-asemakaavan muutosja laajennusehdotuksesta. Lausuntonaan asiassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus toteaa seuraavan:
Kaava-alue
Kaava-alue sijaitsee Kangasalan Saarikylissä, Hykönsalo nimisessä Roineen
saaressa. Alue rajautuu pohjoisessa Saarikylientiehen, lännessä omakotitalon
rakennuspaikkaan korttelissa 5 ja loma-asuntojen kortteliin 2, idässä peltoalueeseen
ja järvenrantaan ja samoin etelässä järvenrantaan. Kaava-alueen pinta-ala on n.
13,2 ha.
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä.
Maakuntakaavassa alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi (Mam). Kangasalan kunnan oikeusvaikutteisessa rantaosayleiskaavassa
suunnittelualue on merkitty osin maa- ja metsätalousalueeksi ja osin lomaasuntojen alueeksi. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa muutosalueelle on
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merkitty yksi maatilojen talouskeskusten korttelialue ja kaksi loma-asuntojen
korttelialuetta (RA), joissa on 3 erillistä tonttia. Voimassa olevan kaavan mukaan
loma-asunnon rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon
ja kaksi saunarakennusta. Yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on
enintään 100 k-m2. Lisäksi voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan enintään 20 k-m2:n
makuuaitta ja talousrakennuksia. Muu osa aluetta on merkitty maa- ja
metsätalousalueeksi.
Kaavan tavoitteet ja rakentamisen määrä
Kaavan tarkoitus on kaavan ajanmukaistaminen ja maisemallisesti tärkeän
näkymän säilyttäminen siirtämällä nykyisen rantakaavan mukaista rakennusoikeutta
maisemallisesti sopivampaan paikkaan sekä hyvin säilyneen, kulttuuri- ja
rakennushistoriallisesti merkittävän ryhmäkylän omaleimaisuuden vaaliminen.
Tavoitteena on myös vapaan rantanäkymän säilyttäminen siirtämällä maatilan
talouskeskuksen saunan rakennusala sivummalle avoimesta maisemasta. Tarkoitus
on myös hyödyntää hankalasti hoidettava pieni peltoalue loma-asuntotontin
laajennuksena puutarha- ja kasvimaana. Puittamon niemessä tavoitteena on
toteuttamatta jääneen loma-asuntojen korttelialueen päivittäminen nykyistä tarvetta
vastaavaksi ja vapaan yhtenäisen rantaviiva-alueen laajentaminen.
Korttelin 2 RA rakennuspaikkaa 5 laajennetaan n. 770 m2 ja kortteliin lisätään yksi
AO-tontti 7116 m2. RA -tontin ja rakennusoikeutta kasvatetaan 120 k-m2:stä
(100+20+talousrakennuksia) 160 k-m2:iin talousrakennuksineen. AO -tontin
rakennusoikeus on 220 k-m2 + t 70 k-m2. Lisäksi ranta-alueen s-1 alueelle sai
kullekin tontille aikaisemmin rakentaa 20 k-m2:n kokoisen saunan tai saunat, tätä
saunojen rakennusoikeutta lisätään siten, että yhden saunan rakennusoikeus on 20
k-m2, mutta jos saunarakennuksia rakennetaan kaksi saa niiden yhteenlaskettu
rakennusoikeus olla 25 k-m2. Näin ollen korttelin 2 muutosalueen yhteenlaskettu
rakennusoikeus kasvaa korttelin laajennuksen jälkeen 140 k-m2:stä 500 k-m2:iin.
Korttelin 3 AM –aluetta pienennetään noin 4800 m2, jolloin sen rakennusoikeus
(10% rakennuspaikan pinta-alasta) pienenee noin 480 k-m2. Korttelin rajausta
tarkistetaan Saarikylientien ja säilytettävän navettarakennuksen kohdalla niin, että
navettarakennus kokonaisuudessaan on korttelin sisäpuolella eikä puoliksi
tiealueella. Lisäksi korttelialueen merkintää tarkennetaan AM/s-1:ksi.
Puittamossa korttelin 4 RA –aluetta pienennetään n. 2300 m2 ja tonttien väärä
vähennetään kahdesta yhteen. Korttelin rajausta muutetaan siten, että osa
korttelista laajenee nykyisen kaava-alueen ulkopuolelle (kaava-alueen laajennus).
Rakennusoikeus vähenee nykyisestä 240 k-m2:stä (2x
(100+20+talousrakennukset)) 200 k-m2:iin. Lisäksi ranta-alueen s-1 –alueelle sai
molemmille tonteille aikaisemmin rakentaa 20 k-m2:n kokoisen sauna tai saunat.
Tätä saunojen rakennusoikeutta tarkistetaan siten, että saunalle on osoitettu 20 km2:n ja savusaunalle 10 k-m2:n rakennusoikeus. Näin ollen korttelin 4
yhteenlaskettu rakennusoikeus pienenee 50 k-m2 (280 k-m2.sta 230 k-m2:iin).
Kaavan maa- ja metsätalousalue (M) pienenee n. 4400 m2, kun osa siitä muutetaan
maisemallisesti merkittäväksi peltoalueeksi (MA) 15 630 m2. Toisaalta kun
korttelialueiden pinta-ala pienenee, niin maa- ja metsätalousalueiden ja
maisemallisesti merkittävän peltoalueen yhteen laskettu pinta-ala kasvaa n. 11 200
m2.
Jaakkolan tilakeskuksen ranta-alueen kohdalta, maa- ja metsätalousalueelta,
rakennusoikeus vähenee 25 k-m2 poistamalla saunan rakennusala (rakennusoikeus
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siirretään korttelin 2 AO –rakennuspaikan 6 rantaan). Puittamon niemessä M
alueella sijaitseva maalitilan vanhan saunan rakennusala säilyy ennallaan.
Tehdyt selvitykset
Pirkanmaan ELY-keskus edellytti kaavan valmisteluaineistosta antamassaan
kommentissa että, alueelta tulee laatia luontoselvitys tai aiempaa kaavaa varten
tehty luontoselvitys tulee päivittää. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan
kaavamuutosalueelle ei ole tehty luontoselvitystä eikä aiempaa kaavaa varten
tehtyä luontoselvitystä ole päivitetty.
ELY-keskus edellyttää edelleen, että alueelta tulee laatia luontoselvitys tai aiempaa
kaavaa varten tehty luontoselvitys tulee päivittää.
Johtopäätökset
Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi rantaalueella. Nyt laadittavana olevan ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on
osoittaa kaksi rakennuspaikkaa loma-asuntoa varten ja yksi rakennuspaikka
omakotitaloa varten sekä yksi olemassa olevan maatilan talouskeskuksen
korttelialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, ettei ranta-asemakaava
sovellu pysyvän asumisen kaavamuodoksi, vaan pysyvän asumisen osoittaminen
ranta-alueelle edellyttää asemakaavan laatimista.
Puittamon korttelista 4 RA poistetaan toinen lomarakennuspaikka. Jäljelle jäävän
lomarakennuspaikan rakennusoikeudeksi on kaavaan merkitty 200 k-m2, kun
rakennusoikeus voimassa olevassa kaavassa yksittäisellä lomarakennuspaikalla on
120 k-m2. Vaikka Puittamossa poistuu toinen rakennuspaikka ja alueen
kokonaisrakennusoikeus alenee, niin rakennusoikeuden lisääntyminen on
huomattava jäljelle jäävän yksittäisen rakennuspaikan osalta.
Korttelin 2 RA rakennuspaikkaa 5 laajennetaan n. 770 m2 ja kortteliin lisätään yksi
AO –tontti 7116 m2. RA-tontin rakennusoikeutta kasvatetaan 120 k-m2:stä 160 km2:iin talousrakennuksineen. AO tontin rakennusoikeus on 220 k-m2 + t 70 k-m2.
Lisäksi ranta-alueen s-1 –alueelle sai kullekin tontille aikaisemmin rakentaa 20 km2:n kokoisen saunan tai saunat. Tätä saunojen rakennusoikeutta lisätään siten,
että yhden saunan rakennusoikeus on 20 k-m2, mutta jos saunarakennuksia
rakennetaan kaksi saa niiden yhteenlaskettu rakennusoikeus olla 25 k-m2. Näin
ollen korttelin 2 muutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa korttelin
laajennuksen jälkeen 140 k-m2:stä 500 k-m2:iin.
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi ei ole perusteltua ylittää voimassa
olevaan ranta-asemakaavaan merkittyä rakennusoikeutta yksittäisen tonttien osalta
ennen kuin on selvitetty mahdollinen rakennusoikeuden lisäys koko Hykönsalon
kaava-alueen muiden tonttien osalta.
Kun otetaan huomioon vahvistetun ranta-asemakaavan sisältö ja maaomistajien
tasapuolisen kohtelun vaatimus ei laadittua ranta-asemakaavan muutosta voida
pitää ranta-asemakaavakokonaisuuden kannalta perusteltuna. Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää, että selvityksiä aiemmin
esitettyjen seikkojen osalta tarkistetaan ottaen huomioon vaikutukset koko
Hykönsalon ranta-asemakaavoitetulla alueella. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ei puolla ranta-asemakaavaa esitetyssä muodossa.
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Vastine ELY -keskuksen lausuntoon:
Lausunnossaan Ely-keskus käsittelee asioita, joista käytiin kokouksessa 28.9.2017
periaatekeskustelu, mitkä asiat ja näkemykset sekä vaatimukset eri viranomaisten
taholta on otettava huomioon kaavaprosessin joustavan etenemisen kannalta.
Tällöin esille tulleet asiat on kaavan valmistelussa otettu huomioon.
Nyt lausunnossa on kuitenkin tuotu esille asioita, jotka perustuvat virheellisin
tulkintoihin ja käsityksiin aiemmin vahvistetun rantakaavan merkintöjen sisällöstä ja
tarkoitusperistä.
Tällaisia asioita ovat mm. rakennusoikeuksien määrän ja sisällön tulkitseminen,
vapaa rantaviiva, luontoselvityksen päivittäminen.
Tarkemmin ranta-asemakaavan rakennetta ja perusteita on käsitelty
kaavaselosteessa, mutta tässä lyhyesti vastinetta Ely-keskuksen lausunnossa
mainittuihin asioihin:
Koko ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalue on MRL:n tarkoittamaa
rantavyöhykettä.
Tästä johtuen alueen rakennusoikeutta on tarkasteltava kokonaisuutena ja nyt
ehdotuksessa se kyllä pienenee aiemmasta selvästi ainakin yhteensä 310 k-m2,
(tarkistettuna 15.6.2017 340 k-m2) rakennuspaikkojen määrän pysyessä entisellään.
Kaava-ehdotuksessa rakentamisella sulkeutunut rantaviiva supistuu huomattavasti
aiemmasta ja vastaavasti vapaat yhtenäiset ranta-alueet pitenevät.
Kun otetaan huomioon ranta-asemakaavaehdotuksen sisältö kokonaisuudessaan,
juuri hakijan omistamien alueiden kaavan sisältämä huomattava rakennusoikeuden
väheneminen sekä yhtenäisten vapaa-alueiden lisääminen, täyttää kaava
maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen, on laadittu ranta-asemakaavan
muutos-ja laajennus kokonaisuuden kannalta perusteltu.
Mitoituksellisesti vahvistetun rantakaavan RA-merkinnän sisältömääräys on
vähintäänkin harhaan johtava.
”Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen
loma-asunnon ja kaksi saunarakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala
rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 100 k-m2. ”
(Yleensä tämä kohta käsitetään ja on kirjoitettu, että loma-asunnon ja saunojen
yhteenlaskettu kerrosala saa olla 100 k-m2.)
”Tämän lisäksi voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan enintään 20 k-m2:n makuuaitta
ja talousrakennuksia.”
( Määräys on sisällöltään kirjaimellisesti tulkittuna järjetön tai
ajattelemattomuusvirhe, joka on mennyt läpi Ympäristökeskuksen tarkastajilta
heidän vahvistaessaan rantakaavan. Sehän tarkoittaisi, että 100 k-m2:stä
vähennetään niin makuuaitta kuin talousrakennuksetkin, koska nekin muodostavat
kerrosalaa.) Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla
enintään 100 k-m2.
Kun lisäksi rakennettavien talousrakennusten rakennusoikeuttakaan ei ole
kaavassa tarkemmin kerrosaloina määrätty, mutta monikkomuoto kyllä tarkoittaa
ehkä muutamaa ja kyllä niilläkin varmasti kerrosalakin tulee olla?
Käsittääkseni tulkinta voisi minimissäänkin tällöin olla 100+20+40 k-m2, yhteensä
160 k-m2. Tällaista on aiemminkin käytetty ja se perustuu Kangasalan kunnan
rakennusjärjestyksen määräykseen §22, jossa rakennuspaikan kokonaiskerrosala
on 160 k-m2.
Tulkintaa on aiemmin käytetty ja se johtaakin täysin erilaiseen päätökseen kuin
mihin Ely-keskus on lausunnossaan rakennusoikeuksien lisääntymisestä päätynyt
esittämään.
Korttelin 2 RA 5 kokonaisrakennusoikeus ei muutu ollen edelleenkin 160 k-m2,
mutta nyt selkeästi määrättynä.
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Korttelin 2 AO rakennuspaikan rakennusoikeutta voidaan asuinrakennuksen osalta
tarkistaa alaspäin 200 k-m2:iin. (AM/s korttelista 3 on säilytettävältä
maisemapeltoalueelta vähennetty kuitenkin rakennusoikeutta 480 k-m2)
Tähän AO-tontin rantaan on siirretty vanhassa kaavassa M-alueella oleva erillinen
rantasaunan rakennusoikeus 25 k-m2, jolloin rantasaunojen määrä, kuin
rakennusoikeuskaan, ei rannalla muutu. Sen sijaan menettelyllä saadaan
rakentamisesta kokonaan vapaan ja yhtenäisen rantaviivan osuus Jaakolan
talouskeskuksen kohdallakin pitenemään selvästi aiempaan nähden.
Tämän asian KHO:n on rantakaavan aiemmassa vahvistusvaiheessa
päätöksessään todennut ja siksi juuri erillinen maatilan rantasauna onkin
ehdotuksessa poistettu katkaisemasta keskeltä yhtenäistä rantavyöhykettä ja
siirretty hyvien kaavoitusperiaatteiden mukaisesti yhtenäiseksi suunnitellun korttelin
2 tontin 6 rantaan.
Puittamossa RA-1 korttelissa toinen rakennuspaikka on poistettu. Siksi
kokonaisrakennusoikeus siellä pienenee entisestä 320 k-m2 nyt tarkistettuun 190 km2:iin. Samalla kun myös rakennusten määrä alueella vähenee neljällä. Tämä
rakennuspaikka rakennuksineen on sijoitettu maastoon siten, että rantamaisema,
luonnontilainen rantavyöhyke ja rantakaan eivät muutu. Lomarakennus on viety
n.50 m:n etäisyydelle rannasta joutomaasaarekkeen ja puustoisen rantapenkereen
väliin heikosti viljavalle peltoalueelle. Rantakin on tällä kohdin kovaa hiekkaista
kivikkoa, eikä sen ruoppaamiseen tai pengertämiseen ole siten tarvetta. Tämäkin
asia on nyt siis otettu suunnittelussa huomioon, joten Ympäristökeskuksen esittämä
pelko vahvistaessaan aiemmin rantakaavan on nyt poistunut.
Toisen rakennuspaikan poistamisesta ja rakennusoikeuden lisäämisestä jäljelle
jäävälle paikalle todettiin selvästi aiemmin yhteiskokouksessa 28.9.2016.
Suurentamalla rakennuspaikkaa ja sijoittamalla lomarakennus etäämmälle
rannasta, ympäristöllisesti ja rantamaisemakuvaa muuttamatta, tarkasti osoitetulle
kohdalle, rakennusoikeus voi olla tavanomaista suurempi. Näin on juuri tehtykin.
Ympäristökeskus on aiemmin rantakaavan vahvistuspäätöksessään todennut,
että kaava-alueella ei ole sellaisia merkittäviä ja erityisiä luontoarvoja, joita ei olisi
rakennuslain edellyttämällä tavalla otettu huomioon tarpeellisessa määrin kaavaa
laadittaessa.
Luonto- ja maisemaselvityksiä on tämän jälkeen tehty sekä mm.
rantaosayleiskaavan että kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä, eikä näissä ole
tälle alueelle esitetty mitään eritystä tai poikkeavaan.
Nyt esitetty uusi rakentaminen on osoitettu nimenomaan näissä olevien ohjeiden
mukaisesti joutomaana olevien metsäsaarekkeiden suojaan, pois arvokkailta ja
avoimilta kulttuurimaiseman peltoalueilta järvinäkymienkin turvaamiseksi. Juuri siksi
rakennukset on nyt sijoitettu tukeutumaan näiden maisemallisestikin merkittävien
puustoisten ja kivisten saarekkeiden suojaan heikosti viljaville vuosikymmeniä
vanhoille peltomaille, joilla ei ole sinänsä erityisiä kasvillisuus- tai luontoarvoja.
Ely-keskus edellyttää kuitenkin, että luontoselvitys tulee laatia tai aiempaa kaavaa
varten tehty selvitys päivittää. Tämän selvityksen tekee Jukka Ruutiainen Suomen
metsäkeskuksesta erillisenä lausuntona.
Ely-keskuksen lausunnon johdosta kaavaehdotusta tarkistetaan pienentämällä AO
ja RA-1 korttelien rakennusoikeutta yhteensä 30 k-m2, eli koko kaavamuutoslaajennusalueen rakennusoikeus pienenee siten yhteensä n. 340 k-m2.
Alueen luontoselvitys tarkistetaan muutoksen- ja laajennuksen edellyttämällä
tavalla.
Kun otetaan huomioon edellä esitetyin tarkistuksin laadittu rantaasemakaavaehdotuksen sisältö kokonaisuudessaan, ympäristöllisten ja
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suojelullisten tavoitteiden toteutuminen sekä juuri hakijan omistamien alueiden
kaavan sisältämä huomattava rakennusoikeuden väheneminen, että yhtenäisten
vapaa-alueiden selvä lisääminen, täyttää kaava maanomistajien tasapuolisen
kohtelun vaatimuksen. Näin ollen on laadittu ranta-asemakaavan muutos- ja
laajennus kokonaisuuden kannalta perusteltu hyväksyttäväksi.
Ympäristö- ja rakennusvalvonnan lausunto:
Ympäristö- ja rakennusvalvonta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Rantakaavan ehdotus noudattaa pääosin valmisteluaineistoa ja sen karttoja teksti ja
merkintätarkistuksin. Tontille 3 suojeltujen rakennusten rakennuspaikalle tulisi
määritellä sallitun rakennusoikeuden enimmäismäärä lukuarvona, jotta
rakennusoikeuden tulkinnalta vältytään.
Uudistan osittain aiemmin antamani lausunnon seuraavilta osin. Toisen
rakennuspaikan siirtäminen pois Puittamosta vähentää rakentamisen maisemallista
vaikutusta ja on toivottavaa. Ympäristö- ja rakennusvalvonta ei kuitenkaan puolla
rakennusoikeuden lisäämistä muuttuneilla loma-asuntojen rakennuspaikoilla RA-1
ja RA, vaan rakennusoikeus tulee säilyä samana kuin voimassa olevassa
rantakaavassa maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteella.
Mikäli rakennuspaikan muuttaminen loma-asunnon rakennuspaikasta AO tontiksi
hyväksytään, tulee tontin 6 asuinrakennuksen ja talousrakennuksen yhteinen
rakennusoikeus olla enintään 250 m2 eli sama kuin muuttamattoman rantakaavan
osan AO-tontilla ja jos sauna sallitaan rakennettavaksi näiden lisäksi esitetylle
rakennusalalle, tulisi sille merkitä erillinen rakennusoikeus 20 m2 edellisen lisäksi ja
sijainti rannasta vähintään 15 m. Rakennusoikeus noudattaa näin määriteltynä
pääosin voimassa olevan rantakaavan rakennusoikeutta ja olisi edelleen
tasapuolista rannan maanomistajien kesken. Asuinrakennuksen rakennuspaikka
tontilla 6 tulee sijoittaa esitettyä kauemmaksi luonnontilassa säilytettävästä alueen
osasta.
Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa rantaasemakaavaehdotuksesta.
Vastine Ympäristö- ja rakennusvalvonnan lausuntoon:
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotuksessa on tarkistettu
merkintöjä AM/s-1 alueen osalta rakennusvalvonnan aiemmin 13.3.2017
antamanne mielipiteen mukaisesti kaavakarttaan.
Kun kaavoitus on eri osatoimintojen (usein keskenään hyvinkin ristiriitaisten
asioiden) ja yleisten tavoitteiden yhteensovittamista tarkastellaan niiden keskinäistä
vuorovaikutusta ja merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Tarkemmin ranta-asemakaavan rakennetta ja perusteita on käsitelty eri toimintojen
ja intressipiirien osalta monipuolisessa ja perusteellisesti laaditussa
kaavaselosteessa. Siinä selvennetään nimenomaan miksi ja miten eri tavoitteet on
yhteen sovitettu. Tässä ranta-asemakaavassa on myös tarkistettu useilla
maastokäynneillä ja mittauksilla eri rakennusten yksityiskohtainen sijoittuminen ja
sopeuttaminen rantavyöhykkeen maisema- ja ympäristökuvaan.
Rakennusvalvonnan lausunnossa on kuitenkin tuotu esille asioita, jotka perustuvat
osin virheellisin tulkintoihin ja käsityksiin aiemmin vahvistetun rantakaavan
merkintöjen sisällöstä ja tarkoitusperistä.
Viittaan rakennusoikeuksien tarkemmasta tulkinnasta myös Ely-keskukselle
15.6.2017 annettuun lausuntovastineeseen, jossa on yksityiskohtaisesti selvennetty
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sekä aiemmin vahvistetun että nyt ehdotuksen välisiä suhteita sekä alueen
kokonaisrakennusoikeuden huomattavaa pienentämistä hakijan omistamilta alueilta,
jolloin eri maanomistajien tasapuolisuus ei varmasti vaarannu.
Korttelin 2 RA 5 kokonaisrakennusoikeus ei muutu ollen edelleenkin 160 k-m2,
mutta nyt selkeästi määrättynä.
Korttelin 2 AO rakennuspaikan rakennusoikeutta asuinrakennuksen osalta
tarkistetaan nyt vielä lausuntojen pohjalta alaspäin 200 k-m2:iin. ( Myös AM/s
korttelin 3 rakennusoikeutta on kaavassa vähennetty selvästi, 480 k-m2 , jolloin
kulttuuriympäristöllisesti arvokas maisemapeltoalue on saatu järvinäkymineen
säilytettyä). AM/s korttelin rakennusoikeus on täysin perusteltua merkitä aiemman
joustavan käytännön mukaisesti kokonaisuutena, tehokkuusluvulla 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta. On erittäin vaikea arvioida, mitä toimintalinjaa
maataloudessa tilalla tullaan jatkamaan tai muuttamaan mahdollista
tuotantosuuntaa, jolloin asumisen ja tuotanto-, eläin tai varastorakennusten suhde
nykyiseen voi oleellisestikin muuttua nykytilanteen ajattelusta.
AO-tontin rantaan on siirretty vanhassa kaavassa M-alueella oleva erillinen
rantasaunan rakennusoikeus 25 k-m2, jolloin rantasaunojen määrä, kuin
rakennusoikeuskaan, ei rannalla muutu. Sen sijaan menettelyllä saadaan
rakentamisesta kokonaan vapaan ja yhtenäisen rantaviivan osuus Jaakolan
talouskeskuksen kohdallakin pitenemään selvästi aiempaan kaavaan nähden.
Tämän asian KHO:n on aiemmin vahvistuspäätöksessään todennut ja siksi juuri
erillinen maatilan rantasauna onkin kaava ehdotuksessa poistettu katkaisemasta
keskeltä yhtenäistä rantavyöhykettä ja siirretty hyvien kaavoitusperiaatteiden
mukaisesti yhtenäiseksi suunnitellun korttelin 2 tontin 6 rantaan.
Puittamossa aiemman kaavan RA-1 korttelin toinen rakennuspaikka on poistettu.
Samalla Puittamossa myös rakennusten määrä vähenee neljällä.
Kokonaisrakennusoikeuskin siellä pienenee entisestä 320 k-m2 nyt vielä alaspäin
tarkistettuna 190 k-m2:iin. Tämäkin rakennuspaikka rakennuksineen on sijoitettu
maastoon siten, että luonnontilainen säilytettävän rantavyöhykkeen rantakaan ei
muutu. Lomarakennus on viety n.50 m:n etäisyydelle rannasta joutomaasaarekkeen
ja puustoisen rantapenkereen väliin heikosti viljavalle peltoalueelle. Rantakin on
tällä kohdin kovaa hiekkaista kivikkoa, eikä sen ruoppaamiseen tai pengertämiseen
ole siten tarvetta. Tämäkin asia on nyt siis otettu yksityiskohtaisessa maastossa
tehdyssä kaavasuunnittelussa huomioon, joten aiemman kaavan vahvistuksessa
esitetty pelko Puittamon rantamaiseman muutoksesta on nyt poistunut.
Toisen rakennuspaikan poistamisesta ja rakennusoikeudesta jäljelle jäävälle
paikalle todettiin selvästi aiemmin Ely-keskuksen ja kunnan viranomaisten
yhteiskokouksessa 28.9.2016. Suurentamalla rakennuspaikkaa ja sijoittamalla
lomarakennus etäämmälle rannasta, ympäristöllisesti ja rantamaisemakuvaa
muuttamatta, tarkasti osoitetulle kohdalle, rakennusoikeus voi olla tavanomaista
suurempi. Näin on juuri tehtykin.
Kaava-alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvityksiä mm. rantaosayleiskaavan
että kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä, eikä näissä ole tälle alueelle esitetty
mitään eritystä tai poikkeavaa. Samoin ei nyt alueen rakennuspaikoille tehdyssä
luontoselvityksessäkään ole tullut esille mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa.
Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta kaavaehdotusta tarkistetaan
seuraavilta osin
pienennetään AO ja RA-1 korttelien rakennusoikeutta vielä yhteensä 30 k-m2,
eli koko kaavamuutos- laajennusalueen rakennusoikeus pienenee siten yhteensä
n. 335 k-m2.
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Kun otetaan huomioon edellä esitetyin tarkistuksin laadittu rantaasemakaavaehdotuksen sisältö kokonaisuudessaan, ympäristöllisten ja
suojelullisten tavoitteiden toteutuminen sekä juuri hakijan omistamien alueiden
kaavan sisältämä huomattava rakennusoikeuden väheneminen, että yhtenäisten
vapaa-alueiden selvä lisääminen, täyttää kaava myäs maanomistajien tasapuolisen
kohtelun vaatimuksen. Näin ollen on laadittu ranta-asemakaavan muutos-ja
laajennus kokonaisuuden kannalta perusteltu hyväksyttäväksi.

4.7

Hyväksymisvaihe
Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto.
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan
jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Suunnittelun vaiheista tiedotetaan Kangasalan kunnan kotisivuilla www.kangasala.fi
.

4.8

Asemakaavan muutoksen tavoitteet

4.8.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on vaalia maakuntakaavan maakunnallisesti
arvokkaaksi merkittyä maisema-aluetta (Mam) ja noudattaa rantaosayleiskaavan
antamia periaatteita alueen rakentamisessa.
Tavoitteena on myös nykyisen rantakaavan ajanmukaistaminen nykyistä tarvetta
vastaavaksi ja rakennusoikeuden siirtäminen maisemallisesti sopivampaan
paikkaan.
Kunnan asettamat tavoitteet
Kunnan tavoitteet alueen maankäytöstä ilmenevät rantaosayleiskaavasta sekä
Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelmasta.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Tavoitteena on maisemallisesti tärkeän näkymän säilyttäminen sekä hyvin
säilyneen, kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän ryhmäkylän
omaleimaisuuden vaaliminen. Tavoitteena on myös vapaan rantanäkymän
säilyttäminen sekä hankalasti hoidettavan pienen peltoalueen hyödyntäminen lomaasuntotontin laajennuksena
Puittamon niemessä vapaan rantaviivan osuutta lisätään huomattavasti yhden
lomarakennuspaikan poistuessa sekä aiemmin kaavoittamattoman ranta-alueen
ottamisella nyt mukaan kaavaan maa- ja metsätalousalueena.

4.8.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentaminen
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5

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Katso myös liitteet 11 ja 12: Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus sekä sen
kaavamerkinnät ja –määräykset.
Nykyisen rantakaavan loma-asuntojen RA korttelialueen määräys ”Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 100 k-m2” on
kovin harjaan johtava. Tiukasti tulkittuna määräys tarkoittaa, että kaikkien
rakennuspaikan rakennusten yhteen laskettu rakennusoikeus on 100 kem2 eli kun
100 kem2:stä vähennetään makuuaitta 20 kem2 ja sauna 20 kem2 niin varsinaiselle
lomarakennukselle jää korkeintaan 60 kem2, jollei rakenneta talousrakennuksia,
joiden kerrosala vähentää lomarakennuksen kerrosalaa entisestään. Toisaalta
Kangasalan kunnan rakennusjärjestyksen § 22 määrää, että rakennettaessa rantaalueilla, rakennuspaikan kokonaiskerrosala ei saa kuitenkaan ylittää 160 m2, jollei
alueen kaavasta muuta johdu. Olemme kaavamuutoksen rakennetta
arvioidessamme käyttäneet nykyisen rantakaavan RA -rakennuspaikan
rakennusoikeutena tuota rakennusjärjestyksen korkeintaan 160 kem2, koska
rantakaavan määräystä pystyy tulkitsemaan harjaan johtavasti monella erilaisella
tavalla.
Korttelin 2 RA rakennuspaikkaa 5 laajennetaan n. 770 m2 ja kortteliin lisätään yksi
AO –tontti 7116 m2.
RA-tontin rakennusoikeus säilyy ennallaan (160 kem2 / rak.järjestys §22) ollen
yhteensä korkeintaan 160 kem2:iin rakennuspaikkaa kohden.
AO –tontin rakennusoikeus on 200 kem2 + t 70 kem2. Lisäksi ranta-alueen s-1 –
alueelle sai kullekin tontille aikaisemmin rakentaa 20 kem2:n kokoisen saunan tai
saunat, tätä saunojen rakennusoikeutta lisätään siten, että yhden saunan
rakennusoikeus on 20 kem2, mutta jos saunarakennuksia rakennetaan kaksi saa
niiden yhteenlaskettu rakennusoikeus olla 25 kem2.
Näin ollen korttelin 2 muutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa korttelin
laajennuksen jälkeen 160 kem2:sta 455 kem2:iin (eli lisäystä 295 kem2).
Korttelin 3 AM -aluetta pienennetään noin 4800 m2, jolloin sen rakennusoikeus
(10% rakennuspaikan pinta-alasta) pienenee noin 480 kem2. Korttelin rajausta
tarkistetaan Saarikylientien ja säilytettävän navettarakennuksen kohdalla niin, että
navettarakennus kokonaisuudessaan on korttelin sisäpuolella eikä puoliksi
tiealueella. Lisäksi korttelialueen merkintää tarkennetaan AM/s-1:ksi.
Puittamossa korttelin 4 RA – aluetta pienennetään n. 2300 m2 ja tonttien määrä
vähennetään kahdesta yhteen. Korttelin rajausta muutetaan siten, että osa
korttelista laajenee nykyisen kaava-alueen ulkopuolelle (kaava-alueen laajennus).
Rakennuspaikan kokonaiskerrosala ei saa ylittää 190 kem2.
Lisäksi ranta-alueen s-1 –alueelle sai molemmille tontille aikaisemmin rakentaa 20
kem2:n kokoisen saunan tai saunat. Tätä saunojen rakennusoikeutta tarkistetaan
siten, että saunalle on osoitettu 20 kem2:n ja savusaunalle 10 kem2:n
rakennusoikeus. Nämä kuitenkin sisältyvät 190 kem2 maksimirakennusoikeuteen.
Näin ollen korttelin 4 yhteenlaskettu rakennusoikeus vähenee nykyisestä 320
kem2:stä (2 x160 kem2(rak.järj. §22)) 190 kem2:iin (eli vähennystä 130 kem2).
Kaavan maa- ja metsätalousalue (M) pienenee n. 4400 m2, kun osa siitä muutetaan
maisemallisesti merkittäväksi peltoalueeksi (MA) 15 630 m2. Toisaalta kun
korttelialueiden pinta-ala pienenee, niin maa- ja metsätalousalueiden ja
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maisemallisesti merkittävän peltoalueen yhteen laskettu pinta-ala kasvaa n. 11 200
m2.
Jaakkolan tilakeskuksen ranta-alueen kohdalta, maa- ja metsätalousalueelta,
rakennusoikeus vähenee s 25 kem2 poistamalla saunan rakennusala
(rakennusoikeus siirretään Korttelin 2 AO -rakennuspaikan 6 rantaan).
Puittamon niemessä M alueella sijaitseva vanha maatilan vanhan saunan
rakennusala säilyy ennallaan.
Kaiken kaikkiaan suunnittelualueen rakennusoikeus vähenee 340 kem2 (+295-480130-25).

5.1.1 Mitoitus
Katso myös liite 5 Asemakaavamuutoksen seurantalomake.
Kaavamuutoksen myötä alueen väestömäärä todennäköisesti hieman kasvaa
alueen muututtua houkuttavammaksi toteuttaa. Rakennuspaikkojen määrä pysyy
ennallaan (4 kpl).
Asemakaavamuutoksen kokonaispinta-ala on n. 13,2 ha. Alueen nykyinen
tehokkuus on ea=0,014 ( =kerrosalan suhde kaava-alueen pinta-alaan). Muutoksen
myötä aluetehokkuus hieman laskee ea=0,012.

5.1.2 Palvelut
Alueelle ei osoiteta uusia palveluja.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavamuutos mahdollistaa maisemallisesti tärkeiden näkymien säilymisen sekä
hyvin säilyneen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän ryhmäkylän vaalimisen ehjänä
kokonaisuutena. Puittamon niemessä rakentaminen rajautuu nykyisen tarpeen
mukaisesti jättäen aiempaa enemmän vapaata yhtenäistä rantaviivaa.
Ks. myös kohdat 4.4 ja 5.1.

5.3

Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Aluevarauksia on alueella muutettu kortteleissa 2, 3 ja 4.
Korttelin 2 loma-asuntojen korttelialueen (RA) tonttia 5 on laajennettu hieman maaja metsätalousalueelle. Näin ollen tontti 5 on rakennettavampi ja toisaalta hankalasti
koneilla hoidettava peltopalakin saadaan hyötykäyttöön puutarhana. Tontin 5
kerrosluku on edelleen I1/2 ja rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen
loma-asunnon ja kaksi saunarakennusta. Näiden rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 120 kem2. Lisäksi voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan
enintään 20 kem2:n suuruinen vierasmaja ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan
kerrosala ei saa kuitenkaan ylittää 160 kem2. Muun kuin saunarakennuksen
etäisyyden keksivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30
m.
Korttelia 2 on laajennettu erillispientalojen korttelialueena (AO) yhden
rakennuspaikan, tontin 6, verran. Tälle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden
yksiasuntoisen asuinrakennuksen tarpeellisine talousrakennuksineen ja sen
kerrosluku on I1/2. Asuinrakennukselle ja talousrakennuksille on osoitettu omat
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rakennusalansa tontin pohjoisosasta tukeutuen metsäsaarekkeeseen. Siksi tämä
pohjoiskulman kivikkoinen metsäsaareke onkin merkitty tärkeänä ja ympäristöltään
luonnontilaisena säilytettävänä rakennuspaikan osana s-3.
Korttelin 2 tonttien 5 ja 6 ranta-alueella on merkintä s-1 eli alueen osa, jossa
ympäristö on hoidettava niin, että rantamaiseman perinteinen luonne, suojapuusto
sekä luonnon mukaisuus säilyy. Alueelle saa rakentaa yksikerroksisen enintään 20
kem2:n suuruisen saunarakennuksen, jonka etäisyys keskiveden mukaisesta
rantaviivasta on vähintään 15 m. Mikäli alueelle rakennetaan kaksi erillistä
saunarakennusta, saa niiden yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 25 kem2.
Lisäksi saunarakennuksille on merkitty ohjeelliset rakennuspaikat.
Korttelin 3 maatilojen talouskeskusten korttelialueesta (AM) on poistettu avointa
peltoaluetta, jolloin mahdollistetaan maisemallisesti tärkeiden näkymien säilyminen
Saarikylientieltä peltojen yli järvelle. Näin ollen myös hyvin säilynyt,
kulttuurihistoriallisesti merkittävä ryhmäkylä pysyy eheänä kokonaisuutena.
Korttelialueen kulttuurihistoriallista ympäristöä pyritään vaalimaan lisämääräyksellä
(AM/s-1) eli maatilojen talouskeskusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueella olevia asuinrakennuksia ja niihin liittyviä piharakennuksia ei saa ilman
erityistä syytä purkaa. Rakennukset tulee korjata ja rakentaa siten, että ne sijainnin,
muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien
rakennusten ominaispiirteitä. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 10% rakennuspaikan kokonaispinta-alasta. Museoviraston toimesta on
korttelin eteläosa tutkittu ja sille on mahdollista toteuttaa mahdollista
lisärakentamista. Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija, arkeologi Kreetta Lesell on
antanut asiasta lausunnon 15.10.2015 (Diar. 420/2015). Ks. liite 6.
Korttelin 4 loma-asuntojen korttelialueelta (RA-1) Puittamon niemessä on tonttien
määrä vähennetty kahdesta yhteen. Rakennuspaikan kerrosluku on edelleen I1/.
Rakennuspaikan pohjoisosaan puustoisen joutomaan saarekkeeseen tukeutuen,
noin 50 m:n etäisyydelle rannasta on merkitty loma-asunnon rakennusala. Tälle
suurelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja
kaksi saunarakennusta. Näiden rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 150 kem2. Lisäksi voidaan rakentaa yksi kerrosalaltaan enintään 20
kem2:n suuruinen vierasmaja ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan
kokonaiskerrosala ei saa kuitenkaan ylittää 190 kem2. Muun kuin saunarakennusten
etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään
30m.
Ranta-alueelle on merkitty alueen osa (s-2), jossa ympäristö on hoidettava niin, että
rantamaiseman perinteinen luonne, suojapuusto sekä luonnonmukaisuus säilyy.
Alueelle saa rakentaa kaksi yksikerroksisia saunarakennusta, joiden etäisyys
keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 15 m.
Saunarakennuksien suurin sallittu kerrosala on osoitettu rakennusalaa tai ohjeellista
rakennusalaa kohden. Saunarakennukset tulee sijoittaa osin rinteeseen, jolloin ne
sopeutuvat luontevasti rannan maisemaympäristöön.

5.3.2 Muut alueet
Muilta osin muutosalue on edelleen maa- ja metsätalousaluetta (M), jolla
metsänhoidolliset toimenpiteet tulee suorittaa maisemalliset näkökohdat
huomioonottaen, erityistä huomiota tulee kiinnittää rantapuuston säilyttämiseen
metsäalueilla. Alueelle ei saa rakentaa muita kuin maatilatalouden
talousrakennuksia sekä maatilataloutta ja ranta-asemakaava-aluetta palvelevia
teitä. Puittamon niemessä M-alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Alueelle on
erikseen osoitettu vanhan kaavan mukaisesti s - 25 kem2 saunarakennuksen
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rakennusala nykyiselle saunalle. Muualla M-alueella rakennukset on sijoitettava
vähintään 40 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta, ellei
rakennusalasta muuta johdu.
Osa Saarikylientien eteläpuolella olevaa maa- ja metsätalousaluetta on muutettu
maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA), jotta tärkeät, avoimet näkymät
ryhmäkylän suuntaan ja rantaan säilyisivät tulevaisuudessakin.
Peltoalueelle sekä maa- ja metsätalousalueelle on merkitty ohjeellisia alueen
sisäistä liikennettä palvelevia ajoyhteyksiä (ajo).

5.4

Kaavan vaikutukset
Tämän kaavamuutoksen merkittävin vaikutus on rakennuspaikkojen muuttuminen
tarpeita vastaaviksi ja siten toteuttamiskelpoisiksi samalla kun se mahdollistaa ja
edesauttaa maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeiden näkymien ja
ryhmäkylän säilymistä. Lisäksi Puittamon niemen vapaan rantaviivan osuus
lisääntyy ja siten luonnon monimuotoisuuden säilymiselle on paremmat edellytykset.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestön rakenne ja kehitys
Saarikylien alueella toimii erittäin vilkas ja tiivis monipuolista kulttuuritoimintaa
harjoittava kylätoimikunta, johon uusi asujaimisto tuo varmasti piristäviä
näkemyksiäkin.
Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä vakituista asutusta Jaakkolan tilakeskuksen
ollessa asumaton. Asuinrakennusvarausten toteutuessa asukasmäärän lisäys
alueella on arviolta 4-8 henkilöä ja samoin loma-asukkaiden lisäys noin 4-8
henkilöä.
Taajamakuva
Perinteinen kyläkuva ei muutu. Rakennusoikeuden siirryttyä Jaakkolan
tilakeskuksen viereiseltä maisemallisesti arvokkaalta, avoimelta pelto- ja
järvimaisemasta puustosaarekkeen suojaan, säilyy ryhmäkylä omana eheänä
kokonaisuutenaan, jonka ympärillä avautuvat pellot ja näkymät maalaisraitilta
rantaan.
Asuminen
Uusia asuntoja alueelle tulee yksi. Loma-asuntojen paikkojen määrä vähenee
kolmesta kahteen, rakennuspaikkojen määrän pysyessä siten ennallaan.
Palvelut
Alueen palveluihin ei tule muutoksia.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Maa- ja metsätalous, erityisesti viljely, säilyy elinkeinotoimintana alueella.
Virkistys
Virkistysmahdollisuudet säilyvät ennallaan.
Liikenne
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Saarikylientie pääväylänä rajaa kaava-alueen pohjoisessa. Tiellä on tällä kohdin
hidastekorokkeet ja 30 km:n nopeusrajoitus tien kapeuden ja rajoitettujen
liittymänäkymien johdosta. Alueen sisäiselle liikenteelle on merkitty ohjeellisia, 5 m
leveitä ajoyhteyksiä.
Tekninen huolto
Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Se hoidetaan rakennuspaikkakohtaisesti kunnan
ympäristösuojelumääräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole sellaisia luonnonarvoja, jotka vaarantuisivat tällä kaavamuutoksella
tai joita tulisi erityisesti suojella.
Kaavamuutoksen myötä kulttuurihistoriallisesti merkittävään ryhmäkylään kuuluvia
Jaakkolan tilakeskuksen rakennuksia ei saa ilman erityistä syytä purkaa ja niiden
kuunostamisesta on annettu ohjeita.
Muinaismuistolain nojalla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset Jaakkolan pihapiirin
yhteydessä ja läheisen pellon puustosaarekkeessa on merkitty kaavaan.
Kaavamuutoksella edesautetaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
merkittävien näkymien ja perinneympäristön säilymistä.
Sosiaalinen ympäristö
Alue on turvallinen ja rauhallinen ja sopii kaikille ikäryhmille. Asumisen pitkä historia
lisää juurevuuden tunnetta alueella.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Suunnittelualueesta suurin osa on vanhan perinteisen maatalouden muokkaamaa ja
rakentamaa perinneympäristöä, joten kaavamuutoksella ei ole vaikutusta
luonnonympäristöön.

5.5

Ympäristön häiriötekijät
Ks. kohta 5.4.1 ”Vaikutukset rakennettuun ympäristöön”.

5.6

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Ks. liite 2.

5.7

Nimistö
Kaavamuutosalueen nimistö on nykyinen.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavan toteuttamisen ohjaamiseksi ja havainnollistamiseksi on laadittu
havainnekuva (ks. liite 4). Kangasalan kunnan rakennusjärjestys ohjaa myös
rakentamista.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Toteuttaminen ja sen seuranta tapahtuu Kangasalan kunnan rakennusvalvonnan
toimesta normaalin rakennuslupaprosessin edellyttämällä tavalla. Rantaasemakaavan muutoksen saatua lainvoiman, alkaa alueen rakennusten
korjaaminen ja rakentaminen välittömästi vuonna 2017.

6.3

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutumista seurataan rakennuslupien yhteydessä.

Tampereella 26.6.2017

Ilari Henttinen
Rakennusarkkitehti, YKS 179

Kari Airto
Rakennusarkkitehti

Mirva Mehtonen
Arkkitehti SAFA

Arkkitehtikolmio Oy
Sammonkatu 19
33540 TAMPERE
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LIITE 1: Ote voimassa olevasta rantakaavasta (28 Hykönsalo)

LIITE 2: Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, kaavamerkinnät ja –määräykset

LIITE 3: Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

LIITE 4: Havainnepiirustukset

Havainnekuva Saarikylientieltä kaakkoon

Havainnekuva Puittamon rannasta

LIITE 5: Asemakaavamuutoksen seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Kaava-alueen pinta-ala [ha]

211 Kangasala
Täyttämispvm
16.6.2017
Hykönsalon ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
13,2

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan
Kerrosalan
Aluevaraukset
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-] muut. [k-m² +/-]
Yhteensä
13,1973
100
1530
0,0116
0
-340
A yhteensä
1,5716
11,9
1155
0,0735
0,2316
-185
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
0,9953
7,5
350
0,0352
-0,1549
-130
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
10,6262
80,5
25
0,0002
1,1218
-25
W yhteensä

LIITE 6: Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 15.10.2015 (Diar. 420/2015) Jaakkola B –
nimisestä kiinteästä muinaisjäännöksestä

LIITE 7: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.1.2016

LIITE 8: Kokousmuistio neuvottelusta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
28.9.2016
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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
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Kangasalan kunta
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Asia:
Kangasala, Hykönsalo, Jaakkola 3:8
Ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaava-alueen, Jaakkolan tilan omistajien puolesta Tuomo Marttila selosti
14.8.1992 vahvistetun rantakaavan sisältöä ja viimevuosina esille tulleita uusia
näkemyksiä ja muutostarpeita alueen toteuttamisen edistämiseksi nykyajan
vaatimusten mukaiseksi.
Vilkkaan ja periaatteellisten eri osapuolten esittämien vaatimusten ja näkemysten
perusteella keskusteluissa todettiin ranta-asemakaavan muutoksen edellytyksistä:
-Kaava-alueen rakennuspaikkojen määrää ei tule lisätä nykyisestä
-Yhtenäinen ja vapaa ranta-alue tulee säilyä vähintään nykyisellä tasolla
-Jaakkolan talouskeskuksen rakennusten kokonaisuus osana ryhmäkylää tulee
säilyttää
-Talouskeskuksen korttelialuetta ja rakennusoikeutta tulee poistaa maisemallisesti
tärkeältä peltoalueelta, jolloin vapaat ja perinteiset pelto/ järvinäkymät säilyvät.
-Pihapiirin kannalta tärkeä vanha navettarakennus tulisi olla kokonaan
korttelialueella, nyt miltei puoliksi tiealueella.
-Talouskeskuksen rakennusten ja pihapiirin säilyttämiseksi tulee antaa tarpeellisia
määräyksiä ja ohjeita .
-Ajateltu asuinrakentaminen tulee sijoittaa siten, että se sopeutuu perinnemaisemaan
puustoisen joutomaana olevan metsäsaarekkeen suojaan.

-Siirtämällä talouskeskuksen kodalla olevan erillisen rantasaunan rakennusoikeus
asuinrakennuspaikan rantaan kasvatetaan tälläkin tavalla yhtenäisen ja vapaan
rantaviivan määrää. Samalla rantarakentaminen keskittyy yhtenäisesti nykyiseen
korttelialueeseen liittyen yleisen rantasuunnitteluperiaatteen mukaisesti.
-Puittamon niemessä otetaan kaavaan mukaan aiemmin kaavasta poisjääneet
rakennuspaikat merkitsemällä ne maa- ja metsätalousalueena, jolloin myös vapaan ja
yhtenäisen rantaviivan osuus lisääntyy.
-Puittamosta tulee poistaa toinen nykyisen kaavan rakennuspaikoista, jolloin kaavan
rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu.
-Suurentamalla rakennuspaikkojen pinta-alaa voi rakennusoikeuskin olla
tavanomaista suurempi. Rakennukset tulee tällöin sovittaa tarkemmin maaston
muotoihin ja rantaympäristön maisemakuvaan.
-Kaava-alueella olevat kaksi muinaismuistokohdetta merkitään. Museovirasto on
tutkinut 2014 talouskeskuksen eteläosassa olevan kiinteän muinaismuistokohteen
tuntumaan rakentamismahdollisuutta. Museovirastolta tulee kuitenkin vielä pyytää
lausunto.
Tämä neuvottelutilaisuus oli ohjeita antava näkemys eri viranomaistahojen
edellyttämistä vaatimuksista kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista
kaavaprosessin joustavan etenemisen kannalta.
Ely-keskus antaa tarvittaessa varsinaisen lausuntonsa, kun OAS- ja rantaasemakaavaluonnos ovat ollut nähtävillä ja niistä saatu mielipiteet ja lausunnot.

Kangasala 28.9.2016

Ilari Henttinen
Arkkitehtikolmio Oy
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