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1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET
Lähtötiedot ja tavoitteet on koottu omaksi raportikseen. Raportti sisältää myös lähdeaineiston luettelon.

2 MITOITUS
2.1 Emätilatarkastelu
Kaavan mitoituksen perustana on emätilatarkastelu. Menettelystä on kerrottu lisää raportissa Lähtöaineisto ja tavoitteet. Emätilatarkastelun tarkoituksena on mahdollistaa rakennusoikeuden määrittäminen tasapuolisesti kiinteistöjen kesken. Emätilatarkastelun perusteella suunnittelualueella on
114 emätilaa. Emätilatarkastelussa on selvitetty, mihin emätilaan kukin kiinteistö kuuluu, mikä on
kunkin emätilan pinta-ala kaava-alueella ja kuinka monta olemassa olevaa rakennuspaikkaa emätilan alueella on. Emätilatarkastelun pinta-alaan ei ole laskettu mukaan rantavyöhykkeen rantarakennusoikeuden mukaisia alueita.

2.2 Edullisuusvyöhykkeet
Suunnittelualue on jaettu edullisuusvyöhykkeisiin sen mukaan, kuinka hyvät edellytykset alueella
on uuden asuinrakentamisen sijoittumiselle alueelle. Edullisuusvyöhykejaossa osayleiskaava-alue
on jaettu kuuteen mitoitusarvoltaan eri luokkaan kuuluvaan alueeseen. Eri vyöhykkeiden mitoitusarvo on määritetty kertoimina, joilla vyöhykkeellä sijaitseva kuhunkin emätilaan kuuluvan alueen
pinta-ala kerrotaan.
Vyöhykejaon avulla rakennusoikeutta on saatu kohdistettua yhdyskuntarakenteen kannalta edullisiin paikkoihin sekä säilytettyä kylää ympäröivät pelto- ja metsäalueet ja rantamaisema avoimina.
Edullisuusvyöhyketarkastelun tuloksena on määritetty emätilatarkastelun emätilojen painotettu
pinta-ala, jota on käytetty mitoituslaskelman lähtöarvona.
Edullisuusvyöhykkeistä on kerrottu lisää raportissa Kaavaluonnoksen selostus 28.3.2014.

2.3 Mitoitus
Mitoituksen lähtökohtina ovat emätilatarkastelun perusteella määritetty kunkin emätilan painotettu
pinta-ala, edullisuusvyöhyketarkastelu ja rakennusoikeuden määrittäminen progressiivisesti. Mitoitusta varten on selvitetty myös ympäristöön soveltuva täydennysrakentamisen määrä.
Emätilan painotet- > 0,5
tu pinta-ala
ha
Rakennusoikeus
1 rp
rakennuspaikkoina

> 1 ha/
2 ha
2 rp

> 5 ha

> 9 ha

> 14 ha

> 20 ha

> 27 ha

3 rp

4 rp

5 rp

6 rp

7 rp

> 35
ha
8 rp

Mitoitusluokka 1 rp/ 0,5 ha lasketaan ainoastaan niistä kiinteistöistä, joilla on yli 0,5 ha maa-alueita
ainoastaan vyöhykkeillä I tai II.
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Mitoitusluokka 2 rp/1 ha lasketaan ainoastaan niistä kiinteistöistä, joilla on yli 1,0 ha maa-alueita
ainoastaan vyöhykkeellä I.

Rakennusoikeus sijoitetaan/siirretään kaikilta alueilta ensisijaisesti vyöhykkeille I ja II.
Rakennuspaikan koko min. 2000 m², rantavyöhykkeellä min 5000 m².
Rakennusoikeus voidaan siirtää saman maanomistajan ja lähisukulaisten omistamalle toista emätilaa olevalle kiinteistölle.
Kotieläintalouden suuryksiköiden osalta on laskettu, kuinka monta hehtaaria niiden pinta-ala on.
Yhden hehtaarin on laskettu vastaavan yhtä olemassa olevaa rakennuspaikkaa (1 ha ME = 1 rp,
ME= kotieläintalouden suuryksikkö).
Olemassa olevat asuinrakennuspaikat ja maatilat varaavat 1 rakennuspaikan.
Mitoituslaskelman tuloksena suunnittelualueella on rakennusoikeutta yhteensä 174 rakennuspaikkaa. Olemassa olevia rakennuspaikkoja on 119 ja kotieläintalouden suuryksiköitä noin 20 ha. Kun
rakennusoikeudesta vähennetään käytetty rakennusoikeus, jää uutta rakentamista varten 93 rakennuspaikkaa.
Kiinteistökohtaiset rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmat ovat tämän raportin liitteenä.
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2.4 Rantavyöhyke
Pakkalan kyläyleiskaavan suunnittelualue on ulotettu Pakkalanjärven rantaan saakka, koska rantaalue on merkittävä osa kylän aluetta ja koska useat selvitetyt emätilat ja kiinteistöt ulottuvat rantaan
saakka. Alue on nykyisin osittain pysyvän asumisen käytössä. Asukkaat käyttävät Pakkalan kylän
palveluja ja alueella on käytettävissä vesi- ja viemäriverkko.
Rantavyöhykkeen maankäytön suunnittelusta määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 72§:ssä.
Rantavyöhykkeen mitoitus ja rakennusoikeus noudattaa samaan aikaan valmisteluvaiheessa olevan Sahalahden rantaosayleiskaavan periaatteita. Rantaosayleiskaavan rakennusoikeus perustuu
kantatilatarkasteluun, muunnetun rantaviivan määrittämiseen ja järvien rakennettavuusluokkamäärittelyyn.
Pakkalan kyläyleiskaavan rantavyöhykkeen kantatilat ovat Eskola, Myllyvainio, Kunni, Anttila,
Markkula ja Vähä-Markkula sekä Rantala. Pakkalanjärven mitoitusluvuksi on määritetty 4 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri.
Sahalahden rantaosayleiskaavan yhteydessä tehdyn mitoitus- ja rakennusoikeuslaskelman mukaan Pakkalan kyläyleiskaavan alueen kantatiloilla on jäljellä rakennusoikeutta seuraavasti:
Kantatila

Rakennusoikeus
3,18
0,54
2,57
2,94
4,23

Käytetty rakennusoikeus
7
1
3
1
8

Rakennusoikeutta
jäljellä
-3,82
-0,46
-0,43
1,94
-3,77

Eskola
Myllyvainio
Kunni
Anttila
Markkula ja VähäMarkkula
Rantala

0,43

1

-0,57

Ote Sahalahden rantaosayleiskaavan emätilatarkastelusta on kaavaselostuksen liitteenä.
Rantaosayleiskaavan rakennusoikeus on huomioitu Pakkalan kyläyleiskaavassa erillisenä rakennusoikeutena siten, että rantavyöhykkeen rakennusoikeutta ei ole laskettu mukaan kyläyleiskaavan
mukaiseen rakennusoikeuteen.
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3 PALAUTE

3.1 Luonnosvaiheen palaute
Kaavaluonnoksen palautteesta on laadittu palauteraportti 6.10.2014. Palautetta saatiin viranomaisilta kirjallisina lausuntoina, yhdistyksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä kirjallisina mielipiteinä sekä suullisesti yleisötilaisuudessa, henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä puheluissa.
Saatua palautetta käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä, kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Palautteen perusteella luonnosta tarkistettiin seuraavilta osin:
 Hajuhaitta-alueen kaavamääräystä tarkistettiin ja kaavaselostukseen täydennettiin hajuhaitta-alueen rajauksen perusteluja.
 Kotieläintalouden suuryksiköiden aluerajauksia ja sijainteja tarkistettiin.
 ME- ja MEu-alueiden kaavamääräystä tarkistettiin.
 MY-alueen kaavamääräystä tarkistettiin.
 AM-alueen kaavamääräystä tarkistettiin.
 Poistettiin AT-kaavamääräyksestä määräys suurimmasta sallitusta yksittäisen asuinrakennuksen koosta.
 Siirrettiin 2 uutta asuinrakennuspaikkaa maaomistajien toiveiden mukaisesti toiseen paikkaan.
 Poistettiin 1 uusi asuinrakennuspaikka ja siirrettiin se osaksi MEu-aluetta.
 Tarkistettiin kantatilatarkastelu ja rakennusoikeuslaskelma sekä lisättiin 3 uutta asuinrakennuspaikkaa tarkistusten perusteella.
 Tarkistettiin rakennusoikeuslaskelmaa siten, että kyläyleiskaavan mitoitus ja ranta-alueen
mitoitus lasketaan molemmat erikseen toisiaan vähentämättä.
 Muutettiin 1 lomarakennuspaikka soveltuvaksi pysyvään asumiseen.
 Tarkistettiin M-, MT-1- ja MA-alueiden kaavamääräyksiä sekä maakunnallisesti arvokkaan
rakennetun kulttuuriympäristön kaavamääräystä.
 Lisättiin kaavan yleismääräyksiin määräys rakentamisen sopivuudesta maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin ja olemassa oleviin pihapiireihin.
 Tarkistettiin kaavan yleismääräystä kosken vesiensuojelua.
 Tarkistettiin liito-oravahavaintoja koskevaa kaavamääräystä ja lisättiin liito-oravien latvusyhteyttä osoittava kaavamääräys.
 Tarkistettiin muinaismuistoalueita koskevaa kaavamääräystä.
 Lisättiin kesällä 2014 laaditun arkeologisen inventoinnin mukaiset uudet kiinteät muinaisjäännökset kaavaan ja tarkistettiin inventoinnin perusteella olemassa olevien muinaisjäännösalueiden rajauksia.
 Tarkistettiin historiallisten tielinjausten kaavamääräyksiä.
 Osoitettiin historialliset kylätontit kaavamääräyksillä.
 Tarkistettiin suojeltavan rakennuksen tai rakennusryhmän kaavamääräystä Saksalan osalta.
 Muutettiin seututien kaavamääräys muotoon ”Yhdystie”.
 Lisättiin kaavaselostukseen kaavan vaikutusten arviointiin kartta, josta on arvioitavissa uuden rakentamisen suhde vesi- ja viemäriverkkoon.
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Lisättiin kaava-aineistoon Sahalahden rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu Pakkalan ranta-alueen luontoarvoja koskeva selvitys.

3.2 Ehdotusvaiheen palaute
Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa, joissa esitettiin tarkistuksia kaavaan. Lisäksi saatiin 6
lausuntoa, joissa ei ollut huomautettavaa kaavaan. Muistutuksia saatiin 9 kpl. Lausunnoista ja
muistutuksista sekä niiden perusteella tehtävistä tarkistuksista laadittiin 6.5.2015 palauteraportti,
joka käsiteltiin kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa.
Palauteraportin perusteella kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat tarkistukset:
 Täydennettiin ME- ja MEu-alueita osoittamalla niiden sisään alueet, joille ei saa sijoittaa
sellaista toimintaa, joka aiheuttaa kotieläintuotannosta aiheutuvaa ajoittaista merkittävää
hajuhaittaa (/y). Määräyksellä voidaan vähentää ristiriitaisten tilanteiden syntymistä ympäristölupamenettelyssä ja parantaa asumisen ja kotieläintuotannon yhteensovittamista.
 Tarkistettiin Hampaalan tilan MEu-alueen rajausta siten, että siirrettiin se pohjoisemmaksi
Karhumäen tuotantorakennusten tasalle arvokkaan kulttuurimaisemarajauksen ulkopuolelle.
 Tarkistettiin kiinteistön Kivelä 211-480-4-55 ja 211-480-7-145 ja kiinteistön Loukas 211480-8-20 alueille osoitetun MEu-alueen rajausta siten, että siirrettiin sitä kauemmaksi uusista osoitetusta asuinrakennuspaikoista ja olemassa olevasta asumisesta.
 Iivarin MEu-alueen rajausta muutettiin siten, että aluetta laajennettiin luoteeseen siirtämällä
tilan pohjoispuolella olevista rakennuspaikoista toisen rakennusoikeus MEu-alueeseen.
 Kunnin talouskeskuksen MEu-aluetta tarkistettiin suorakaiteen muotoiseksi. Kiinteistöjen
Salokas ja Salokas I alueet liitettiin kuuluvaksi Kunnin ME-alueeseen.
 Välimäentien eteläpäässä olevan MEu-alueen rajausta muutettiin siten, että alueesta tuli
suorakaiteen muotoinen.
 Hajuhaitta-alueen rajauksia tarkistettiin /y-aluerajausten sekä ME- ja MEu-alueiden rajausten tarkistusten vuoksi (hh).
 Kevyen liikenteen väylän merkintä lisättiin kaavakartalle.
 Runkoviemärin linjaus lisättiin kaavakartalle.
 Kiinteistö Kalliorinne 485-1-26 osoitettiin kaavassa olemassa olevaksi asuinrakennuspaikaksi.
 Kiinteistöön 211-480-6-65 Hupasen tarha osoitettiin kaavassa uusi asuinrakennuspaikka.
 Hampaalan tilalta vähennettiin yksi asuinrakennuspaikka Moltsiantien varrelta.
 Kiinteistön 480-7-116 Viiskulma olemassa olevan rakennuksen alue osoitettiin TY-alueeksi
ja aluerajauksessa huomioitiin ympäristöön sopiva lisärakentaminen.
 Kiinteistön 480-7-125 Mäkivainio alueella olevat hallirakennukset osoitettiin toteutuneen tilanteen mukaisesti TY-alueeksi.
 Yli-Toukolan tilalta poistettiin kaavamääräys sr-2, koska asuinrakennus on purettu/siirretty
muualle. Kohteen kulttuurihistorialliset arvot ovat oleellisesti heikentyneet.
 Kunnallistekniikan toiminta-aluetta kuvaavaa karttaa tarkistettiin.
Palauteraportin käsittelyn jälkeen, maanomistajan esityksestä tarkistettiin kiinteistön Loukas 211480-8-20 alueelle osoitetun MEu-alueen rajausta siten, että siirrettiin osa siitä Moltsiantien varteen
(sama sijainti kuin nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa) ja osoitettiin alue kaavamääräyksellä
MEu /y.
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4 KAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
4.1 Yleistä
Kyläyleiskaavassa on osoitettu:
 112 olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa
 2 olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa
 12 olemassa olevaa maatilaa
 66 uutta asuinrakennuspaikkaa
 7 kpl/ 17 ha nykyisiä kotieläintalouden suuryksiköitä
 29 ha rakennusoikeutta kotieläintalouden suuryksiköiden laajentamista tai uusia yksiköitä
varten. Kokonaan uusia yksiköitä on 2 kpl.
Mitoituslaskelmaan perustuva rakennusoikeus kartalla on tämän raportin liitteenä.
Maa- ja metsätalousalueet on jaettu neljään eri käyttötarkoitukseen:
1. Maiseman kannalta arvokkain, avoin ja yhtenäinen peltoalue
2. Rikkonaisempi, runsaasti metsäsaarekkeita sisältävä laaja peltoalue, jolla on myös maisemallista merkitystä.
3. Metsät ja pienialaisemmat pellot.
4. Rannan pelto- ja metsäalue.
Palvelu- ja virkistyskäyttöön on osoitettu Vilpeilän koulu, Kontula, kauppa, urheilukenttä ja uimaranta. Teollisuusalueeksi on osoitettu Tursolantien varren huoltamo- korjaamo ja kaksi varasto-/ pienteollisuusaluetta Kauppilantien varressa.
Kyläyleiskaavassa on osoitettu 6 muinaisjäännöstä, maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajaus, historialliset tielinjat, kylätontit ja yhteensä 15 kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta.
Kaavassa on osoitettu 7 luonnon kannalta arvokasta kohdetta, 5 liito-oravien havaintopaikkaa ja
liito-oravien latvusyhteyden tarve.

4.2 Yleismääräykset
Kaavamääräykset:
Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena AT-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti sekä RA- ja AP-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain
72§:n mukaisesti.
Kaikki uudet asuin- ja lomarakennukset, maatilat ja kotieläintalouden suuryksiköt tulee liittää
vesi- ja viemäriverkkoon.
Uudis- ja täydennysrakennusten sijoittamisessa sekä rakennusten koon, muodon ja värityksen osalta on erityisesti huomioitava sopivuus maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin ja olemassa oleviin pihapiireihin.
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Vesistöjen ja ojien rannoilla toteutettavien toimenpiteiden tulee täyttää vesilain mukaiset vaatimukset eivätkä ne saa heikentää vesistöjen tilaa.
Määräys kaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.
AT-alueilla MRL 44§:n mukaisesti voi olla voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. MRL 44§:n soveltamisen edellytyksenä on, että määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittävää rakentamisen painetta, ja että kaava ohjaa riittävästi kyseisen alueen rakentamista ja muuta
maankäyttöä.
Määräys vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä perustuu tietoon alueen vesi- ja viemäriverkoston
toiminta-alueesta ja kaavan tavoitteeseen kylän nykyisen yhdyskuntarakenteen tukemisesta.
Määräys rakentamisen sopivuudesta maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin ja olemassa oleviin
pihapiireihin perustuu alueelle laadittuihin maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiin sekä maakuntakaavan maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä koskevaan määräykseen. Määräyksellä
toteutetaan kaavan tavoitteita maiseman arvojen säilyttämiseksi ja kylän ominaispiirteiden huomioimiseksi.
Vesistönsuojelua koskeva yleismääräys perustuu tietoon Pakkalanjärven suojelun tarpeesta sekä
alueelle laadittuun luontoselvitykseen. Viljelijät voivat hakea maataloutta koskeviin vesiensuojelutoimenpiteisiin ympäristötukea. Alueelle sopivia toimenpiteitä ovat mm. suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, valumavesien käsittelymenetelmät, ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, lietelannan sijoittaminen peltoon.
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4.3 Aluevaraus- ja kohdemerkinnät ja alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
4.3.1

Asuminen

Olemassa oleva asuinrakentaminen, lomarakentaminen sekä uudet asuinrakennuspaikat.

Asuinrakennuspaikkojen osoittaminen perustuu alueelle laadittuun emätilaperusteiseen rakennusoikeustarkasteluun, rantavyöhykkeen rakennusoikeustarkasteluun, maanomistajien toiveisiin, alueelle laadittuihin maisema-, luonto-, haju- ja arkeologisiin selvityksiin, edullisuusvyöhyketarkasteluun, kotieläintalouden suuryksiköiden sijaintiin, vesihuolto- ja liikenneverkon sekä olemassa olevien palveluiden läheisyyteen sekä alueelle tehtyihin maastokäynteihin. Uusien asuinrakennuspaikkojen osoittamisessa on huomioitu kaavan tavoite noudattaa Pakkalan kylälle tyypillistä tapaa
sijoittaa rakentaminen yksittäin polveilevaan maisemaan sovittaen ja kylärakennetta tukien.

10

Rakennuspaikat on osoitettu kaavassa rakennuspaikkakohtaisesti.

Asuinrakennuspaikat, AT ja AP
Merkinnällä AT on osoitettu nykyiset ja uudet asuinrakennuspaikat kyläalueella ja merkinnällä AP
rantavyöhykkeellä.
Kaavassa on osoitettu 66 uutta asuinrakennuspaikkaa, joista yksi on rantavyöhykkeellä.
Nykyisin loma-asumiskäytössä olevat rakennuspaikat on tarkasteltu tapauskohtaisesti ja osoitettu
pysyviksi asuinrakennuspaikoiksi ne lomarakennuspaikat, jotka ovat liitettävissä vesi- ja viemäriverkkoon, liittyvät ympäröivään pysyvään asumiseen, jotka täyttävät mitoitusvaatimukset ja joiden
pinta-ala täyttää kaavamääräyksen vaatimukset.
Nykyisistä lomarakennuspaikoista pysyviksi asuinpaikoiksi on osoitettu Mäntylä 485-5-13, Mäntyrinne 480-4-34, Harjula 480-5-11, Eerola 486-4-71 ja 480-2-4 Anttila.
Kaavamääräykset:
Kyläalueen olemassa olevat/ uudet erillispientalojen rakennuspaikat (AT)
Rakennuspaikalle on sallittua rakentaa yksi korkeintaan kerrosluvultaan I 3/4-korkuinen
asuinrakennus, työtiloja sekä yksikerroksisia talousrakennuksia.
Rakennuspaikan koko on oltava vähintään 2000 m².
Rakennuspaikalle yhteensä rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta, enintään kuitenkin 300 kem².
Luku kirjaintunnuksen alla osoittaa uusien sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Erillispientalojen rakennuspaikat rantavyöhykkeellä (AP)
Rakennuspaikan koko on oltava vähintään 5000 m².
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 180
m² sekä talous- ja saunarakennuksia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 70 m².
Asuinrakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 50m. Kiinteistön kaikkien rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1m
ylävesirajaa korkeammalla. Yhden saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m²,
saa rakentaa lähemmäksi rantaa siten, että sen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 15m.
Luku kirjaintunnuksen alla osoittaa uusien sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.

Lomarakentaminen, RA
Merkinnällä on osoitettu Kunnin tilan alueella sijaitseva lomarakennuspaikka ja Rantalan kiinteistön
lomarakennuspaikka Pakkalanjärven rannassa.
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Uusia lomarakennuspaikkoja ei ole osoitettu.
Kaavamääräykset:
Loma-asuntojen rakennuspaikat (RA)
Rakennuspaikan koko on oltava vähintään 3000 m².
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 100
m² sekä talous- ja saunarakennuksia, joiden kerrosala on yhteensä enintään 40 m². Yksittäisen talous- tai saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 20 m².
Rakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään
30m. Kiinteistön kaikkien rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1m ylävesirajaa korkeammalla. Yhden saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 20 m², saa rakentaa lähemmäksi rantaa siten, että sen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on vähintään 15m.
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4.3.2

Maatilat ja kotieläintalous

Maatilat sekä kotieläintalouden suuryksiköt, niiden laajennukset ja uudet yksiköt.

Maatilojen osoittaminen kyläyleiskaavassa perustuu olemassa olevien maatilojen kartoittamiseen.
Kartoittamisen yhteydessä on selvitetty myös maatiloja, joilla ei ole tällä hetkellä tuotantoa, mutta
joilla on edellytykset aloittaa tuotanto uudelleen ja jotka on tarpeellista osoittaa kaavassa maatiloiksi.
Kotieläintalouden suuryksiköiden osoittaminen perustuu olemassa olevien suuryksiköiden kartoittamiseen, alueelle laadittuun emätilaperusteiseen rakennusoikeustarkasteluun, maanomistajien
toiveisiin, asuinrakentamisen sijoittumiseen suhteessa suuryksiköihin, alueelle laadittuihin maisema-, luonto-, haju- ja arkeologisiin selvityksiin, vesihuolto- ja liikenneverkon läheisyyteen sekä alueelle tehtyihin maastokäynteihin. Kotieläintalouden suuryksiköiden osoittamisella toteutetaan kaavan tavoitetta tukea kotieläintalouden suuryksiköiden toimintaa ja mahdollisuuksia kehittää toimin-
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taa ja otetaan huomioon uusien tuotantotilojen lisäksi myös tarve varastojen, konetilojen ja lämpölaitosten rakentamiseksi sekä tarve vaihtuvan työvoiman asuntojen tarpeesta.
Maatilat, AM
Maatiloiksi on osoitettu Penttilän, Saksalan, Yli-Toukolan, Sipilän, Anttilan, Vähäpään, Kivimäen,
Eskolan, Möhkölän, Pelto-Aakkulan, Vanha-Uotilan ja Räihän tilat.
Kaavamääräykset:
Maatilojen talouskeskusten alue (AM)
Maatilalle saa rakentaa sallitun rakennusoikeuden puitteissa korkeintaan kaksi asuinrakennusta, maatilamatkailua palvelevia rakennuksia, eläinsuojia ja muita tarpeellisia talousrakennuksia.
Kotieläintalouden suuryksiköt, ME ja MEu
Merkinnällä ME on osoitettu olemassa olevat kotieläintalouden suuryksiköt: Toukola, Laurila, Kunni, Hampaala, Karhumäki, Suurimäki ja Mäkifarmi.
Kaavassa on osoitettu 20 hehtaaria alueita olemassa olevia kotieläintalouden suuryksiköitä varten.
Merkinnällä MEu on osoitettu kotieläintalouden suuryksiköiden laajennukset ja uudet kotieläintalouden suuryksiköt seuraavasti:
 Toukola, laajennus tilan pohjoispuolella
 Laurila, laajennus/uusi yksikkö Pakkalantien pohjoispuolella mäellä ja Yli-Toukolantien varressa
 Kunni, laajennus tilan eteläpuolella ja uusi yksikkö Välimäen eteläpuolella
 Hampaala, laajennus Karhumäen tilan itäpuolella
 Karhumäki, laajennus tilan pohjoispuolella
 Suurimäki, laajennus tilan eteläpuolella ja Suurimäessä
 Mäkifarmi, laajennus tilan pohjoispuolella
 Loukas, uusi yksikkö Mäkifarmin pohjoispuolella
 Kivelä, uusi yksikkö olemassa olevaa maatilan alueella
 Iivari, uusi yksikkö olemassa olevaa maatilaa länsipuolelle laajentaen
Kaavassa on osoitettu 29 hehtaaria alueita kotieläintalouden suuryksiköiden laajennuksia ja uusia
yksiköitä varten.
Suuryksiköille on osoitettu laajennusalueet siihen suuntaan, missä vaikutukset asutukselle ovat vähäisimmät: alueet rajoittuvat pääosin peltoihin ja metsiin, laajennukset suuntautuvat
poispäin häiriintyvästä kohteesta ja asutuksen sijainti suuryksiköistä katsoen vallitsevan tuulensuunnan yläpuolella. Kotieläintalouden suuryksiköiden määrittämisessä on käytetty hyväksi hajuselvityksestä saatua tietoa hajun leviämisestä.
Kotieläintalouden suuryksiköiden toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa. Ympäristölupaharkinta
ja lupamääräykset tehdään aina tapauskohtaisesti ja ympäristönsuojelulaissa edellytetyllä tavalla.
Ympäristölupamenettelyssä toiminnan aiheuttama haitta arvioidaan, edellytykset ja eläinmäärät
määritetään tarkemmin, eläinsuojan sijoittaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja toiminnalle
voidaan asettaa tarkempia ehtoja koskien ympäristönsuojelua tai jätehuoltoa.
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Kotieläintalouden suuryksiköllä tarkoitetaan ympäristöministeriön yleiskaavamerkinnät ja –
määräykset 2003 –oppaan mukaista eläinsuojaa, joka on tarkoitettu vähintään 75 lypsylehmälle,
200 lihanaudalle, 250 täysikasvuiselle emakolle, 1000 lihasialle, 30 000 munituskanalle tai 50 000
broilerille tai muuta eläinsuojaa, joka vastaa lannantuotannoltaan ja ympäristövaikutuksiltaan 1000
lihasian eläinsuojaa. Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 täysikasvuiselle emakolle, 210 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 160 uuhelle tai vuohelle, 2 700 munituskanalle tai 10 000
broilerille tai jos se lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa.
Kaavakarttaan on merkitty alue, jolla suuryksikkö saattaa aiheuttaa ajoittaista merkittävää hajuhaittaa (hh).
Kotieläintalouden suuryksiköiden alueelle rakennettavaksi sallittuja työntekijöiden asuntojen alueet
on tarkoitettu tilan omaan käyttöön eikä niitä ole tarkoitettu lohkottaviksi omiksi asuinrakennuspaikoikseen eikä myytäviksi tonteiksi.
ME- ja MEu-alueiden sisään on osoitettu alueet, joille ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa kotieläintuotannosta aiheutuvaa ajoittaista merkittävää hajuhaittaa (/y). Määräyksellä voidaan vähentää ristiriitaisten tilanteiden syntymistä ympäristölupamenettelyssä ja parantaa asumisen ja kotieläintuotannon yhteensovittamista.
Ohjaamalla kaavalla toimintoja ME- ja MEu-alueiden sisällä:
 Sovitetaan asumista ja kotieläintuotantoa sijoittuvaksi alueella siten, että kumpikaan ei olisi
esteenä toisensa toteuttamiselle.
 Vähennetään mahdollisuutta, että ympäristöluvan myöntäminen vaikeuttaisi yleiskaavassa
asumiseen osoitettujen alueiden toteutumista ja ympäristölupaa ei voitaisi sen vuoksi
myöntää (MRL 42§ 2 mom).
 Vähennetään mahdollisuutta, jossa asuinrakentamista ei voitaisi toteuttaa sen vuoksi, että
se vaikeuttaa kotieläintalouden suuryksiköiden toteuttamista (MRL 43§ 1 mom).
 Ohjataan rakentamista ja maankäyttöä yleispiirteistä yleiskaavaa tarkemmin, jotta kaavaa
voidaan käyttää rakennusluvan perusteena (MRL 44§ 2 mom).
Kotieläintuotannon toteuttaminen edellyttää varsinaisten tuotantorakennusten lisäksi tuotannon
kannalta välttämättömien, merkittävää hajuhaittaa aiheuttamattomien huolto- ja varastorakennusten rakentamista. Kotieläintalouden suuryksiköille varatut alueet ovat niin laajoja, että alueille on
mahdollista sijoittaa kotieläintalouden vaatimat rakennukset ja toiminnot /y- kaavamääräyksestä
huolimatta ja ilman, että vaikeutetaan alueiden toteuttamista.
/y- kaavamääräyksen oikeudellisena perusteena ovat:
 MRL 39§, jonka mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon asumisen tarpeet,
mahdollisuudet terveelliseen elinympäristöön, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja ympäristöhaittojen vähentäminen.
 MRL 41§, jonka mukaan yleiskaavamääräykset voivat koskea maankäytön ja rakentamisen
erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä ja rajoittamista.
 MRL 39§, jonka mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille kohtuutonta haittaa.
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MRL 44§, jonka mukaan yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan perusteena, mikäli
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
MRL 43§, jonka mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.
Kaavamääräykset:
Kotieläintalouden suuryksikkö (ME)
Alueella on kotieläintalouden suuryksikkö tai toimintaa voidaan laajentaa kotieläintalouden
suuryksiköksi.
Kotieläintalouden suuryksikön alueelle saa rakentaa sallitun rakennusoikeuden puitteissa
kaksi asuinrakennusta, eläinsuojia ja talousrakennuksia sekä työntekijöille tarkoitettuja asuntoa. Asunnot tulee sijoittaa olemassa olevan pihapiirin yhteyteen.
Kotieläintalouden suuryksikön laajennusalue tai uusi kotieläintalouden suuryksikkö (MEu)
Alueelle voidaan perustaa kotieläintalouden suuryksikkö tai olemassa olevan kotieläintalouden suuryksikön toimintaa voidaan laajentaa alueelle.
Kotieläintalouden suuryksikön alueelle saa rakentaa sallitun rakennusoikeuden puitteissa
kaksi asuinrakennusta, eläinsuojia ja talousrakennuksia sekä työntekijöille tarkoitettuja asuntoa. Asunnot tulee sijoittaa olemassa olevan pihapiirin yhteyteen.
/y
Alueen osa, jolle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa ajoittaista merkittävää hajuhaittaa.
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4.3.3

Palvelut, teollisuus, yhdyskuntatekniikka ja urheilu- ja virkistysalueet

1
4

2

7
8
9
3

5

6

Kontula(1), Vilpeilän koulu (2) ja kauppa (3) on osoitettu palveluiden alueiksi, urheilukenttä (4) ja uimaranta (5) urheiluvirkistysalueeksi, korjaamo-huoltamorakennuksen alue ja kaksi varasto-/ pienteollisuusaluetta Kauppilantien varrella
teollisuusalueeksi (6, 7 ja 8) ja kaupan länsipuolella oleva alue (9) yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

Kyläyleiskaavan palvelu-, teollisuus-, yhdyskuntatekniikan sekä urheilu- ja virkistysalueet perustuvat olemassa olevien alueiden ja tarpeiden kartoittamiseen sekä alueelle tehtyihin maastokäynteihin. Osoittamalla palvelut kyläyleiskaavaan tuetaan niiden säilymistä.
Palvelut, P ja PY
Palvelualueiksi osoitetaan Kontula, kauppa ja Vilpeilän koulu.
Kaavamääräykset:
Palvelujen alue (P)
Julkisten palvelujen alue (PY)
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Teollisuusalueet , TY
Teollisuusalueeksi osoitetaan huoltamo- korjaamo Tursolantien varrella Hietaharjua vastapäätä ja
kaksi varasto-/ pienteollisuusaluetta Kauppilantien varressa.
Kaavamääräykset:
Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY)
Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointitoiminnalle, joka ei aiheuta ilman pilaantumista,
jonka melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista tai aiheuta muuta
merkittävää häiriötä ympäristölle.

Yhdyskuntatekniikka, ET
Nykyinen jätepisteen alue Savolantien varressa on osoitettu poistuvaksi ja uudeksi paikaksi on
ehdotettu Elisa Oyj:n ja kunnan omistamaa aluetta kaupan länsipuolella.
Kaavamääräykset:
Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET)

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, VU
Merkinnällä osoitetaan urheilukenttä ja uimaranta.
Kaavamääräykset:
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)

18

4.3.4

Maa- ja metsätalousalueet ja peltoalueet

Pellot ja metsät käsittävät suurimman osan kaava-alueesta.

Maa- ja metsätalousalueiden osoittaminen perustuu alueelle laadittuihin maisema- ja luontoselvityksiin, maakuntakaavan kulttuuriympäristörajaukseen sekä alueelle tehtyihin maastokäynteihin.
Maa- ja metsätalousalueet on jaettu neljään eri käyttötarkoitukseen:
1. Maiseman kannalta arvokkain, avoin ja yhtenäinen peltoalue (MA)
2. Rikkonaisempi, runsaasti metsäsaarekkeita sisältävä laaja peltoalue, jolla on myös maisemallista merkitystä. (MT-1)
3. Metsät ja pienialaisemmat pellot. (M)
4. Rannan pelto- ja metsäalue.(MY)
Erilaisten kaavamääräysten osoittamisella toteutetaan kaavan tavoitteita jättää arvokas peltomaisema rakentamattomaksi sekä huomioida maiseman ominaispiirteet ja luontoarvot.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue, M
Merkinnällä M osoitetaan pääosin metsäiset alueet ja lisäksi pienialaisia peltoja.
Kaavamääräykset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 20 metrin etäisyydelle MA-alueen reunasta.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, MY
Merkinnällä osoitetaan rantavyöhykkeen pellot ja metsäiset alueet.
Kaavamääräykset:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY)
Alue on viljelysmaiseman rantavyöhykettä, jolla on erityistä maisemallista arvoa ja luontoarvoja.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakennusten etäisyyden
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 50m.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Maatalousalue, jolla on erityisiä maisema-arvoja, MT-1
Merkinnällä osoitetaan rikkonaiset peltoalueet, joilla on kuitenkin maisemallista arvoa.
Kaavamääräykset:
Maatalousalue, jolla erityisiä maisema-arvoja (MT-1)
Alueella on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen.
Peltoalueiden ja metsäsaarekkeiden säilymisellä on erityistä merkitystä alueen maisemaarvojen säilymisen kannalta.
Rakennukset tulee ensisijaisesti sijoittaa tilan AM-, ME-, AT- tai M-alueille tai metsäsaarekkeiden yhteyteen.

Maisemallisesti arvokas peltoalue, MA
Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokkain, laaja ja yhtenäinen peltoalue.
Kaavamääräykset:
Maisemallisesti arvokas peltoalue
Alue tulee säilyttää rakentamattomana. Rakennusoikeus alueelta on siirretty AT-, AP-, AM- ja
ME-alueille.
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Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas viljelymaisemakokonaisuus tulee säilyttää. Peltoalueiden ja metsäsaarekkeiden säilymisellä on erityistä merkitystä alueen maisema-arvojen säilymisen kannalta.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.
4.3.5

Kulttuuriympäristö

Kaavan kulttuuriympäristöä koskevat kohteet ja aluerajaukset.

Kyläyleiskaavassa on osoitettu 6 muinaisjäännöstä, maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajaus, kylätontit, historiallisesti merkittävät tielinjat ja yhteensä 15 kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta. Kohteiden kaavamääräykset perustuvat muinaismuistolakiin, alueelle laadittuihin
arkeologisiin selvityksiin ja rakennusinventointeihin, maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaan
kulttuuriympäristön kaavamääräykseen ja alueella tehtyihin maastokatselmuksiin. Kaavamääräyk21

sillä toteutetaan kaavan tavoitteita tuoda esille ja huomioida kylän ominaispiirteet ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet sekä välittää tietoa kohteiden arvoista ja toimenpiteistä arvojen
säilyttämiseksi niiden omistajille, ketkä ovat kaavan toteuttajia.
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (akm)
Merkinnällä on osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavan mukainen aluerajaus.
Kaavamääräykset:
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (akm)
Kaikessa alueen suunnittelussa, maankäytössä ja rakentamisessa tulee lähtökohtana olla
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön kuuluvien avoimen peltomaiseman, kylärakenteen ja rakennettujen aluekokonaisuuksien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden yksittäisten rakennusten, pihapiirien, muinaisjäännöksien ja historiallisten kyläteiden aseman ja ominaispiirteiden
säilyttäminen.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on sovitettava rakentamisen ja maatalouden tarpeet ympäristöön sen ominaispiirteitä kunnioittaen.
Merkittävistä rakennushankkeista tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin.

Muinaismuistoalueet, SM
Muinaisjäännöksiä koskevalla kaavamerkinnällä on osoitettu muinaismuistolain rauhoittamat muinaisjäännökset, joita alueella ovat: SM 4: Kivikautinen asuinpaikka , Kirkkosillanoja SM 2: Kuppikivi, Kalliomäki, Pakkala, SM 3: Historiallisen ajan kiviaita, Rauksamanojan mäki, Pakkala, SM 4:
Vanhan Pälkäne-Kuhmalahti-tien tielinjaus , SM 5: Kivikautinen asuinpaikka, Kirkkosillanoja 2 ja
SM 6: kiviaita, Laurilanmäki. Kohteet on esitelty tarkemmin kaavaraportissa Lähtöaineistot ja tavoitteet.
Kaavamääräykset:
Muinaismuistoalue(SM)
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Merkintään liitetty numeroindeksi viittaa kohdeluetteloon.
Alueen ja sen lähiympäristön kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä museoviranomaiselle lausuntoa varten.

Historiallisesti merkittävät tielinjat (ht, katkoviiva)
Sahalahti-Pakkalan ja Pälkäne-Kuhmalahden tielinjat ovat historiallisen ajan arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Tielinjat eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tielinjat on osoitettu kaavaan omalla
kaavamerkinnällään.
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Kaavamääräykset:
Historiallisesti merkittävä tielinja (ht, katkoviiva)
Tien maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Tien linjaa, sen rakenteita ja
päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella
museoviranomaisten kanssa.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (sr-1 ja sr-2)
Merkinnällä on osoitettu alueelle laaditussa rakennusinventoinnissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi määritetyt kohteet: 11.2. Anttila (sr-1), 11.3. Eskola (sr-1), 11.4. Hampaala (sr-1), 11.5. Harjula (sr-1), 11.7. Kunni (sr-2), 11.9. Niemelä (sr-2), 11.10. Pankkikulma (Kylä-Hampaala) (sr-1),
16.1 Ali-Toukola (sr-2), 16.2 Kontula (sr-1), 16.4 Möhkölä (sr-1), 16.5 Pelto-Aakkula (sr-2), 16.7
Saksala (sr-1), 16.9 Vilpeilän koulu (sr-1), 17.1 Hietaharju (sr-2) ja 17.2 Iivari (sr-2).
Kukin kohde on merkitty numeroindeksillä, jota viittaa kohdekohtaiseen suojelumääräykseen. Kohteet ovat luonteeltaan, laajuudeltaan ja suojelun tarpeeltaan erilaisia ja sen vuoksi yksilöidyt määräykset on nähty perustelluksi ratkaisuksi kaavan riittävän ohjaavuuden varmistamiseksi.
Kohdekohtaisissa suojelumääräyksissä:
1.
Kuvaillaan lyhyesti kohde ja sen kulttuurihistorialliset arvot.
2.
Kerrotaan ne rakennukset, joita ei saa purkaa, jotta alueen kulttuurihistorialliset
arvot säilyisivät. Määräys koskee arvoluokaltaan luokan sr-1 kohteita. Luokan sr2 kohteille ei ole annettu määräyksiä rakennuksista, joita ei saa purkaa.
3.
Annetaan määräyksiä koskien uudisrakentamisen sijoittamista ja sovittamista
olemassa olevaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, kylämiljöisiin
ja maisemaan.
Tarkempaa tietoa kohteiden arvoista saa kohdekohtaisista rakennusinventointilomakkeista, jotka
ovat saatavana Kangasalan kunnalta pyydettäessä. Kohteiden uudisrakentamisessa, täydennysrakentamisessa ja korjausrakentamisessa voi pyytää neuvoa kunnan rakennusvalvonnasta tai Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestarilta. Kohteiden omistajille tullaan välittämään
kaavan hyväksymisen yhteydessä tietoa kohteen arvoista ja toimenpiteistä arvojen säilyttämisestä
sekä hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä.
Kaavamääräykset:
Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltava rakennus tai
rakennusryhmä (sr-1)
Maankäyttö- ja rakennuslain 127 § 1. momentin nojalla määrätään, että rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa ilman lupaa (purkamislupa).
Maankäyttö- ja rakennuslain 41§:n 2. momentin nojalla määrätään, että alueen arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
Ympäristön uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kohteen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita
koskevien lupahakemusten ratkaisemista.
Merkintään liittyvä numeroindeksi viittaa kohdeluetteloon. Kohdeluettelossa on kerrottu tarkemmin kunkin kohteen ominaispiirteistä, jotka tulee erityisesti huomioida.
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Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin kannalta edustava rakennus tai
rakennusryhmä (sr-2)
Rakennus- tai rakennusryhmä on maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti paikallisesti arvokas.
Kohteiden osalta rakennuksen tai sen osan purkamista varten on haettava purkamislupa
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen purkamistyöhön ryhtymistä.
Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä lähialueen ympäristönhoidon tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti sekä ympäristön ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Ympäristön uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kohteen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Merkintään liittyvä numeroindeksi viittaa kohdeluetteloon. Kohdeluettelossa on kerrottu tarkemmin kunkin kohteen ominaispiirteistä, jotka tulee erityisesti huomioida.
Kohdekohtaiset suojelumääräykset:
Kohde
Numero- Arvo- Kaavamääräys
indeksi
luokka
Anttila
11.2
1
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatila. Rakennusperinteisesti arvokas. Jyväaitta harvinaisen hyvin
ominaispiirteensä säilyttänyt. Maisemallisesti merkittävällä paikalla.
Jyväaittaa ja päärakennusta ei saa
purkaa.

Eskola

11.3

1

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin länsiosaan. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Tursolantien suunnasta.
Asutushistoriallisesti merkittävä kanta-tai lohkotila. Rakennusperinteisesti merkittävä. Rakennuskanta
edustaa tyypillistä talonpoikaista
rakennustapaa. Muodostaa oman
maisemakokonaisuuden.

Perustelut
Jyväaitta ja maisemallinen merkitys ovat tärkeimmät kohteen arvojen säilymisen kannalta.
Päärakennuksen asema
maisemaa hallitsevana
edellyttää, ettei sen viereen rakenneta maisemassa kilpailevia rakennuksia.

Päärakennus ja aitta
ovat kokonaisuuden
arvojen säilymisen kannalta merkittävimmät.

Päärakennusta ja karjakeittiö/aittarakennusta ei saa purkaa.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa olemassa olevaa pihapiiriä täydentämällä sen eteläosaan. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa
tulee huomioida erityisesti rakennusten merkitys maisemakokonaisuuden kannalta.
Hampaala

11.4

1

Asutushistoriallisesti merkittävä kantatila. Asuinrakennus on rakennus24

Päärakennus, navetta ja
aitta ovat kokonaisuu-

historiallisesti merkittävä. Navetta ja
aitta edustavat tyypillistä rakennustapaa. Maisemallisesti erittäin merkittävä.

den arvojen säilymisen
kannalta merkittävimmät. Maiseman kannalta
päärakennus on merkittävin.

Asuinrakennusta, navettaa ja aittaa
ei saa purkaa.

Harjula

11.5

1

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa navetan pohjoispuolelle ja pihapiiriin johtavan tien länsipuolelle.
Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti
rakennusten maisemallinen merkitys
Moltsiantien suunnasta.
Sosiaalihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä. Hyvin luonteensa
säilyttänyt. Maisemallisesti merkittävä.
Kanttorilaa ei saa purkaa.

Kunni

Niemelä

11.7

11.9

Pankkikulma 11.10

2

2

1

Uudis- /täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin pohjoisosaan. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten maisemallinen
merkitys Tursolantien ja Pakkalanjärven suunnasta.
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatila. Navetta rakennusteknisesti ja
aitta rakennusperinteisesti arvokas.
Maisemallisesti erittäin merkittävä.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin länsiosaan pihaan johtavan tien eteläpuolelle olemassa
olevaa rakennuskantaa ja pihapiiriä
täydentäen. Uudisrakentamisessa ja
korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten merkitys maisemakokonaisuuden kannalta.
Asutushistoriallisesti merkittävä lohkotila. Riviaitta ja navetta edustavat
tyypillistä rakennustapaa, asuinrakennus ja sauna harvinaista rakennustyyliä.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa olemassa olevaa rakennuskantaa ja pihapiiriä täydentäen. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa
tulee huomioida erityisesti perinteisen rakennustavan säilyminen.
Asutushistoriallisesti merkittävä kan25

Kanttorila on merkittävin
kohteen arvojen säilymisen kannalta. Jotta sen
asema säilyy maisemassa, tulee sen ympärille jättää avointa tilaa.

Maisemallinen merkitys
on kohteen arvoista tärkein. Maisemallisen arvon säilymisen kannalta
on tärkeää asuinrakennuksen ja sitä ympäröivien rakennusten
muodostaman pihapiirin
hahmottuminen maisemassa.

Asuinrakennus ja riviaitta ovat tärkeimmät kohteen arvojen säilymisen
kannalta.

Maiseman kannalta on

(KyläHampaala)

ta- tai lohkotila. Asuinrakennus hyvin
ominaispiirteensä säilyttänyt. Maisemassa näkyvällä paikalla.

tärkeää, että päärakennus ja navetta säilyvät
maisemassa hallitsevina.

Päärakennusta ja navettaa ei saa
purkaa.

Ali-Toukola

Kontula

16.1

16.2

2

1

Tontilla ei ole mahdollista toteuttaa
uudisrakentamista siten, että kohteen arvot voidaan säilyttää.
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatila. Navetta alueelle tyypillinen.
Rakennuskanta edustaa tyypillistä
talonpoikaista rakennustapaa. Maisemallisesti erittäin merkittävä.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa asuinrakennuksen ja pihapiirin
länsipuolelle muonamiehen pirtin
läheisyyteen. Uudisrakentamisessa
ja korjaamisessa tulee huomioida
erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Pakkalantien suunnasta.
Puhdastyylinen klassismin edustaja.
Tapahtuma- ja sosiaalihistoriallisesti
merkittävä. Maisemallisesti erittäin
merkittävä.

Maisemallinen merkitys
on kohteen arvoista tärkein. Maisemallisen arvon säilymisen kannalta
on tärkeää asuinrakennuksen ja navetan muodostaman kokonaisuuden hahmottuminen
maisemassa.

Rakennuksen arkkitehtoninen ja maisemallinen merkitys ovat tärkeimmät kohteen arvoista.

Rakennusta ei saa purkaa.

Möhkölä

16.4

1

Tontilla ei ole mahdollista toteuttaa
uudisrakentamista siten, että kohteen arvot voidaan säilyttää.
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatila. Rakennuskanta edustaa tyypillistä talonpoikaista rakennustapaa. Asuinrakennus on harvinainen.
Maisemallisesti erittäin merkittävä.
Asuinrakennusta, navettaa ja mummonpirttiä ei saa purkaa.

PeltoAakkula

16.5

2

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin eteläpuolelle. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Pakkalantien suunnasta.
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatilan puolikas. Aitat ja navetta-talli
alueelle tyypillisiä ja hyvin ominaispiirteensä säilyttäneitä. Edustaa
tyypillistä talonpoikaista rakennustapaa. Maisemallisesti merkittävä.
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Maisemallinen merkitys
Pakkalantieltä nähtynä
on kohteen arvoista tärkein.
Navetan länsipuolelle ei
ole mahdollista rakentaa
siten, että kohteen arvot
voidaan säilyttää.

Maisemallinen merkitys
on kohteen arvoista tärkein.

Saksala

16.7

1

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa karjakon asunnon läheisyyteen
tai sen pohjoispuolelle metsäsaarekkeeseen. Uudisrakentamisessa
ja korjaamisessa tulee huomioida
erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys viljelymaiseman suunnasta.
Asutushistoriallisesti merkittävä lohkotila. Rakennushistoriallisesti merkittävä perinteistä talonpoikaista
rakennustapaa edustava. Maisemallisesti erittäin merkittävä.
Asuinrakennusta ja liiteriä ei saa
purkaa.

Vilpeilän
koulu

16.9

1

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa riihelle johtavan tien varrelle.
Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti
rakennusten maisemallinen merkitys
Pakkalantien ja viljelymaiseman
suunnasta.
Sivistyshistoriallisesti merkittävä.
Rakennukset säilyttäneet hyvin ominaispiirteensä. Maisemallisesti erittäin merkittävä.
Rakennuksia ei saa purkaa.

Hietaharju

Iivari

17.1

17.2

2

2

Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa täydentämällä pihapiiriä sen
koilliskulmasta. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida
erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Pakkalantien suunnasta.
Asutushistoriallisesti merkittävä lohkotila. Sosiaalihistoriallisesti merkittävä ja rakennusperinteisesti arvokas. Maisemallisesti merkittävä.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin koillisosaan. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Tursolantien ja viljelymaiseman suunnalta.
Asutushistoriallisesti merkittävä kantatilan puolikas. Rakennusperinteisesti merkittävät. Aitat ja kuivuri alueelle tyypillisiä ja asuinrakennus
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Kohteen kaikki rakennukset ovat säilyttämisen arvoisia, mutta maiseman ja kohteen arvojen säilymisen kannalta
asuinrakennuksen ja
liiterin säilyminen sekä
huolellisesti harkittu täydennysrakentaminen on
ensiarvoista.

Maisemallinen merkitys
on kohteen arvoista tärkein. Maisemallisen arvon säilymisen kannalta
on tärkeää rakennusten
muodostaman pihapiirin
kokonaisuuden hahmottuminen maisemassa
sekä rakennusten näkyminen maisemassa.

Maiseman kannalta
merkitystä on kohteen
asemalla avoimen viljelymaiseman reunalla.

Maiseman kannalta
merkitystä on kohteen
asemalla avoimen viljelymaiseman keskellä.

aikakaudelleen tyypillinen. Maisemallisesti merkittävä.
Uudisrakentaminen voidaan toteuttaa pihapiirin länsiosaan. Uudisrakentamisessa ja korjaamisessa tulee huomioida erityisesti rakennusten maisemallinen merkitys Tursolantien ja viljelymaiseman suunnalta.

Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja (kylätontit, viivarasteri)
Pakkalan ja Taustialan kylätontit ovat historiallisen ajan arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Alueita ei luokitella kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.
Kaavamääräykset:
Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja (viivarasteri)
Historiallisen kylätontin alue. Alueella saattaa sijaita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Vallitseva maankäyttö on sallittu.
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4.3.6

Luontokohteet

Luontoa koskevat kaavamääräykset.

Merkinnöillä on osoitettu alueelle laadituissa luontoselvityksissä esille tulleet luonnon kannalta arvokkaat kohteet, alueelta tehdyt liito-oravahavainnot ja liito-oravien latvusyhteydet. Kaavamääräykset perustuvat alueelle laadittuihin luontoselvityksiin sekä yksittäisiin liito-oravahavaintoihin.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue (luo)
Merkinnällä on osoitettu seuraavat luontokohteet: luo 27: Pakkalanjärvi, luo 56: Lehto, luo 57:
Haapalehto, luo 58: Kalliokedot, luo 60: Kalliokedot, luo 61: Jyrkänne ja luo 63: Kalliometsä. Kohteet on esitelty tarkemmin kaavaraportissa Lähtöaineistot ja tavoitteet.
Kaavamääräykset:
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue
Alueiden suunnittelussa, maankäytössä ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueiden
luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset.
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Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Liito-oravien havaintoalue (lii)
Liito-oravien havaintoalueiksi on osoitettu yksittäiset Pirkanmaan ELY-keskuksesta saadut liitooravien havaintotiedot kyläyleiskaavan alueelta.
Kaavamääräykset:
Liito-oravien havaintoalue (lii)
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon liito-oravan elinympäristön säilymisedellytykset.

Liito-oravien latvusyhteys (vihreä nuoli)
Liito-oravien latvusyhteyden osoittaminen perustuu alueelle laadittuun luontoselvitykseen. Laajempi liito-orava-alue sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.
Kaavamääräykset:
Liito-oravien latvusyhteys (vihreä nuoli)
Yhteysmerkintä on tarkoitettu turvaamaan liito-oravan liikkuminen elinympäristöltä toiselle.
Alueella tehtävissä toimenpiteissä täytyy huolehtia biotoopin säilymisestä liito-oravan latvusyhteydeksi sopivaksi.
4.3.7

Hajuhaitta-alue (hh)

Hajuhaitta- alueen osoittaminen perustuu alueelle laadittuun hajuselvitykseen ja selvityksessä annettuihin hajujen ohjearvosuosituksiin. Arvion mukaan hajujen todellista ympäristöhaittaa kuvaa
parhaiten selkeän tunnistettavissa olevan hajun (hajukunnys 3 hy/m³) lyhytaikaisten (30s) hajutilanteiden esiintyminen alueella. Haju on silloin selvästi aistittavissa ja asukkaat voivat kokea jo lyhytaikaisen hajutilanteen epämiellyttäväksi. Kotimainen hajusuositteen alaraja on 3% kokonaisajasta,
mikä tarkoittaa, että 3% vuoden tunneista saa olla epämiellyttävää hajua 0,5 minuutin ajan.
Hajuhaitta-alueen määrittämisen perustana on käytetty hajuselvityksen liitekarttaa 2, jossa on esitetty lyhytaikaisen (30s) selkeästi tunnistettavissa olevan hajun (hajukynnys 3 hy/m³) esiintyminen
vuoden tunneista. Selvityksen mukaan kylän hajuhaitta-alue muodostuu 4 erillisestä alueesta. Yksittäisten tilojen ympärillä hajualueen laajuus vaihtelee hajuselvityksen liitekartan mukaan siten,
että etäisyydet tuotantorakennuksista ovat enimmillään 200m ja pienimmillään etäisyydet ovat noin
50m.
Hajuselvityksen mallilaskelmiin vaikuttaa epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi niitä voidaan soveltaa
maankäytön suunnitteluun harkiten ja suuntaa-antavana.
Nykyisten tuotantorakennusten osalta hajuhaitta-alue on osoitettu 150 metrin päähän ME-alueiksi
osoitettujen alueiden rajoilta, jolloin se kattaa vähintään selvityksen rajauksen.
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Uusien yksiköiden osalta hajuselvitystä voidaan pitää suuntaa-antavana. Uusien yksiköiden osalta
hajun leviämissuunta on samankaltainen kuin olemassa olevien. Sen sijaan hajupäästöt yksittäisten tilojen kohdalla voivat vaihdella riippuen mm. tuotantosuunnasta ja käytettävästä tekniikasta.
Myös erilaiset lannankeräysjärjestelmät vaikuttavat hajupäästöihin ja niiden leviämiseen. Uusilla
alueilla hajualueen määrittämisessä on käytetty hyväksi selvityksen tietoa, jonka mukaan hajukynnys ylittyy noin 200 metrin alueella yksittäisten tilojen ympäristössä.
Hajuhaittojen ohjaamiseksi ME- ja MEu-alueille osoitettu alueet, joille ei saa sijoittaa toimintoja,
jotka aiheuttavat merkittävää ajoittaista hajuhaittaa. Koska tuotantorakennusten sijaintia uusilla
alueilla ei tarkemmin tunneta, on hajualueen raja määritetty 200 metrin päähän MEu-alueiden tai
/y-alueiden rajoista. Laajennuksien ei tiedetä aiheuttavan muita yhteisvaikutuksia, jotka laajentaisivat hajualuetta vielä tätä laajemmaksi.

Hajuhaitta-alueen määrittäminen. Nykyiset kotieläintalouden suuryksiköt on osoitettu yhtenäisellä täyttövärillä sekä kotieläintalouden suuryksiköiden laajennusalueet ja kokonaan uudet yksiköt värillisellä reunaviivalla. Hajuselvityksen mukainen alue, jolla esiintyy 3-6% vuoden tunneista lyhytkestoista (30s) selkeästi tunnistettavissa olevaa hajua (3 hy/m³), on
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osoitettu pinkillä pisterasterilla. Kyläyleiskaavan hajuhaitta-alue on osoitettu pinkillä pistekatkoviivalla. Etäisyydet on
ilmoitettu metreinä ME- ja MEu-alueiden rajoista. Pohjakartalla on näytetty olemassa olevat tuotantorakennukset.

Koska Pakkalan alueelle on laadittu hajuselvitys, josta saadaan täsmällistä tietoa alueen hajupäästöistä ja niiden leviämisestä, ei kaava-alueella ole tarkoituksenmukaista käyttää ympäristöministeriön yleistä ohjeistusta eikä muodoltaan pyöreitä, tuuli-olosuhteet huomioimattomia hajualueen
määrityksiä. Maanomistajia kohtaan olisi kohtuutonta määrittää eläinsuojan etäisyydeksi häiriintyvästä kohteesta joka suuntaan vähintään 300m, kun alueelta laaditun selvityksen mukaan hajuhaitat ulottuvat huomattavasti pienemmälle alueelle eivätkä leviä säteittäin kohteesta joka suuntaan
yhtä laajalle.
Hajuhaitta-alueelle ei ole annettu rakentamista, asumista tai hajulähdettä koskevia kaavamääräyksiä. Perusteena on KHO:n vuosikirjaratkaisu 5.5.2006/1043 KHO:2006:24, jonka mukaan yksityisen alueen käyttöä ei voida rajoittaa toisen yksityisen harjoittaman, ympäristölupaa edellyttävän
toiminnan turvaamiseksi eikä kaavassa voida ratkaista kiinteistön naapurille tai lähistöllä asuvalle
aiheutuvaa rasitusta (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § ).
KHO:n päätöksen mukaan kaavassa ei voida asettaa rajoituksia, jotka ovat voimassa riippumatta
mahdollisessa ympäristöluvassa asetetuista, kulloinkin voimassa olevista lupamääräyksistä ja luvan voimassaoloajasta sekä siitä, harjoitetaanko eläintuotantotoimintaa vai lopetetaanko se mahdollisesti kokonaan.
Asuinrakentamisen sijoittumista ei voida kaavassa siten kieltää hajuhaitta-alueella. Kaikkien edun
mukaista luonnollisesti on, että asuinrakennuspaikat eivät sijaitse hajuhaitta-alueella. Kaavaa laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty sijoittamaan sekä kotieläintalouden suuryksiköiden
laajennusalueet että uudet asuinrakennuspaikat siten, että sekä nykyisistä hajuhaitoista että mahdollisista uusista hajuhaitoista olisi mahdollisimman vähän haittaa asumiselle ja asuinrakennuspaikoista mahdollisimman vähän haittaa kotieläintalouden suuryksiköiden laajentamiselle. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus osallistua asuinrakennuspaikkojen sijainnin määrittämiseen ja kotieläintalouden suuryksiköiden omistajat ovat osallistuneet laajennusalueiden määritykseen.
Hajuhaitta-alueen kaavamääräys on erityisominaisuutta ilmaiseva ja merkitys informatiivinen. Sen
toteutus tapahtuu erityislainsäädännön kautta.
Kaavamääräykset:
Hajuhaitta-alue (hh)
Alueella voi esiintyä kotieläintuotannosta aiheutuvaa ajoittaista merkittävää hajuhaittaa.
4.3.8

Tieverkko

Pakkalantie, Moltsiantie ja Tursolantie on osoitettu kaavassa yhdysteiksi, Kaakinmaantie, Ryälintie,
Yli-Toukolantie, Loukas-Pietiläntie, Kauppilantie, Kirkkosillanoja ja Niementie kokoojateiksi. Lisäksi
rakennuspaikoille on osoitettu tonttitiet.
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5 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 Mitoitus ja rakennusoikeus
Kaavassa on osoitettu 66 uutta asuinrakennuspaikkaa, joista yksi sijaitsee rantavyöhykkeellä.
Kaava-alueella on 112 olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa.
Uusien asuinrakennuspaikkojen määrä on suuri suhteutettuna olemassa oleviin asuinrakennuspaikkoihin. Mitoitusta määritettäessä on huomioitu ympäristöön soveltuva täydennysrakentamisen
määrä ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
Kaavassa on pystytty löytämään toteutuskelpoinen sijainti kaikille rakennusoikeuslaskelmassa
määritetyille rakennuspaikoille.
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu noin 40 eri maanomistajan omistamalle maalle, mikä vaikuttaa
kaavan toteutumiseen. Eri maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja ei tunneta. Vaikka
mitoitus ylittää todellisen kysynnän, riskiä haitallisesta yhdyskuntakehityksestä ei ole, koska kasvun potentiaali puuttuu. Toteutuessaan edes osittain kaava mahdollistaa kylän asukasmäärän
kääntymisen kasvuun.
Uusien asuinrakennuspaikkojen koko on vähintään 2000 m² (rannalla 5000 m²), mikä mahdollistaa
maaseudulle sopivan asumistavan toteuttamisen. Osalla alueista rakennuspaikoista on mahdollista
muodostaa huomattavasti tätä suurempiakin, jolloin tonteille voidaan sijoittaa mm. maalämpöpumppu, komposti, aurinkokeräimiä, kasvihuone, marjapensaita ja hedelmäpuita sekä varata riittävästi tilaa oleskeluun ja harrastamiseen.
Kaavassa on osoitettu 17 ha alueita olemassa olevia kotieläintalouden suuryksiköitä varten ja 29
ha alueita kotieläintalouden suuryksiköiden laajennuksia ja uusia yksiköitä varten. Kaavassa on
osoitettu 2 kokonaan uutta kotieläintalouden suuryksikköä.
Kaavassa on osoitettu 12 maatilojen talouskeskusta.
Kaavassa on osoitettu kaksi olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa Pakkalanjärven rannalle.
Kaavassa ei ole osoitettu uusia lomarakennuspaikkoja.
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5.2 Kylärakenne

Olemassa oleva asuminen, maatilat ja kotieläintalouden suuryksiköt sekä uudet asuinrakennuspaikat.

Kaavassa rakennuspaikat on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti ympäristöön, kylärakenteeseen
ja maisemaan sovittaen. Suuria yhtenäisiä uusia asuinalueita ei ole osoitettu. Uudet rakennuspaikat painottuvat Pakkalantien eteläpuolelle ja Tursolantien länsipuolelle. Asutuksen sijoittuminen
metsäsaarekkeisiin ja metsän reunoihin noudattaa samaa periaatetta kuin nykyinen kylärakenne.
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5.3 Elinkeinot, maatilat ja kotieläintuotanto
Kaava mahdollistaa maatalouteen liittyvien elinkeinojen ja kotieläintalouden suurtuotannon monipuolisen kehittämisen alueella.
Ympäristölupaa edellyttävän toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon sekä toiminta-alueen että sen ympäristön oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Ympäristölupaharkinta ja lupamääräykset tehdään
aina tapauskohtaisesti ja ympäristönsuojelulaissa edelletyllä tavalla.
Kyläyleiskaava ei sellaisenaan ole riittävä ratkaisemaan varsinaisen eläinsuojan sijoittamista, vaan
eläinsuojan sijoittaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisessa ympäristölupamenettelyssä. Kaavamääräyksiä ei voida antaa myöskään alueella pidettävistä eläinlajeista tai -määristä. Sen vuoksi on
tärkeää, että kotieläintuotannolle on varattu riittävän suuria alueita, jotta uusille eläinsuojille ja muille tuotantorakennuksille on mahdollista löytää ympäristön kannalta sopiva sijainti.
Riittävän suurten alueiden osoittaminen mahdollistaa elinkeinotoiminnan monipuolisen kehittämisen, kokonaan uusien tuotantosuuntien toteuttamisen sekä uusien tuotantotilojen rakentamisen
lisäksi myös varastojen, konetilojen ja lämpölaitosten rakentamisen sekä vaihtuvan työvoiman
asuntojen rakentamisen alueille. Väljät laajennusalueet mahdollistavat paremmin alueiden suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä tehtävää tuotantolaitosten sijoitteluun ja ympäristövaikutusten minimoimiseen liittyvää harkintaa ja parantaa siten mahdollisuuksia sijoittaa tuotanto siten, että
siitä on mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
Ristiriitaisten tilanteiden vähentämiseksi ympäristölupamenettelyssä ja asumisen ja kotieläintuotannon yhteensovittamiseksi kaavassa on annettu osalle ME- ja MEu-alueita rajoitus, joka kieltää
ajoittaista merkittävää hajuhaittaa aiheuttavien toimintojen sijoittamisen ko. alueille. Määräys mahdollistaa sen, että kotieläintalouden suuryksiköt voivat jo suunnitteluvaiheessa ottaa paremmin
huomioon ympäristön asettamat vaatimukset toiminnalleen.
Maatiloille ja olemassa oleville kotieläintalouden suuryksiköille on kaavassa annettu mahdollisuus
rakentaa kaksi asuinrakennusta. Määräys mahdollistaa esim. joustavan sukupolvenvaihdoksen
toteuttamisen.
Kotieläintalouden suuryksiköille on kaavassa annettu mahdollisuus rakentaa työntekijöille tarkoitettuja asuntoja. Määräys parantaa työvoiman saantia suuryksiköihin ja tukee kylän kehittämistavoitteita. Työntekijöiden asunnot ovat myös väylä saada kylään uusia asukkaita, joille voidaan tarjota
kylän tonttitarjonnasta pysyvää asuinpaikkaa.
Lähes kaikille maatiloille ja kotieläintalouden suuryksiköille on lisäksi kaavassa osoitettu kotieläintalouden suuryksikön alueen ulkopuolelle emätilatarkasteluun perustuvia uusia asuinrakennuspaikkoja, joita voidaan myös hyödyntää sukupolvenvaihdoksissa ja perinnönjaossa.
Välillisesti kaava mahdollistaa myös sen, että kylään syntyisi uusia työpaikkoja ja mahdollisimman
moni kyläläinen voisi työskennellä siellä.
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5.4 Hajuhaitat
Kaavassa on pääosin onnistuttu sijoittamaan eläintuotannon laajennusalueet siten, että ne eivät
lisää hajuhaittoja olemassa olevilla asuinalueilla. Myös uusien asuinrakennuspaikkojen sijoittelussa
on pääsääntöisesti pystytty huomioimaan hajuhaitat. Kotieläintalouden suuryksiköt ja niiden laajennukset keskittyvät pääosin Pakkalantien pohjoispuolelle ja Moltsiantien itäpuolelle. Uudet rakennuspaikat painottuvat sen sijaan Pakkalantien eteläpuolelle, Tursolantien ja Kaakinmaantien
suuntaan.

Hajuselvityksen mukainen hajuhaitta-alue, jolla esiintyy 3-6% vuoden tunneista lyhytkestoista (30s) selkeästi tunnistettavissa olevaa hajua (3 hy/m³), on osoitettu pinkillä pisterasterilla. Kyläyleiskaavan hajuhaitta-alue on osoitettu pinkillä
pistekatkoviivalla. Uudet rakennuspaikat on osoitettu ruskealla ulkorajauksella ja neliöllä, jonka sisus on avoin. Olemassa
olevat asuinrakennuspaikat on osoitettu ruskealla täyttövärillä ja neliöillä, jonka sisus on musta.

Hajuhaitta-alueen määrittämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Pakkalan alueella kaavaa laadittaessa on ollut käytettävissä alueelta laadittu hajuselvitys, mikä parantaa mahdollisuuksia huomioida
hajuhaitat kaavoituksen yhteydessä.
36

Hajuhaitta-alueen tulkitsemiseen liittyy riskejä. Hajuhaitta-alue perustuu laadittuun hajuselvitykseen
ja siinä annettuihin suosituksiin tuloksien arvioinnista. Selvityksessä painotetaan, että tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, että hajuhaitta-alueen määrittämisen lähtökohtana on hajutilanne, jolloin
ei tarvitse haista voimakkaasti eikä pitkäkestoisesti, vaan jolloin esiintyy selkeästi tunnistettavissa
olevaa hajua 0,5 minuutin ajan. Asukkaat voivat kokea kuitenkin jo lyhytaikaisen hajutilanteen
epämiellyttäväksi.
Hajuhaitta-alueen määrittämisellä kaavassa on informatiivinen merkitys alueella toimiville tahoille ja
viranomaisille, joiden toimialaa hajuhaittojen huomioiminen koskettaa. Yleiskaavassa ei ole mahdollista antaa hajuhaittojen syntymistä ehkäiseviä määräyksiä eikä sillä ole mahdollista rajoittaa
asuinrakentamista alueilla, joilla voi esiintyä hajuhaittoja.
Kaikkien edun mukaista luonnollisesti on, että asuinrakennuspaikat eivät sijaitse hajuhaittaalueella. Kaavaa laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty sijoittamaan sekä kotieläintalouden suuryksiköiden laajennusalueet että uudet asuinrakennuspaikat siten, että sekä nykyisistä
hajuhaitoista että mahdollisista uusista hajuhaitoista olisi mahdollisimman vähän haittaa asumiselle
ja asuinrakennuspaikoista mahdollisimman vähän haittaa kotieläintalouden suuryksiköiden laajentamiselle.
Asumisen ja kotieläintuotannon yhteensovittamiseksi kaavassa on annettu osalle ME- ja MEualueita rajoitus, joka kieltää ajoittaista merkittävää hajuhaittaa aiheuttavien toimintojen sijoittamisen
ko. alueille. Määräyksellä on vaikutusta hajuhaittojen ohjaamiseen.
Hajuselvityksen mukaiselle hajuhaitta-alueelle sijoittuu kokonaan 3 uutta asuinrakennuspaikkaa ja
26 olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa.
Kaavassa määritetylle hajuhaitta-alueelle sijoittuu kokonaan 8 uutta asuinrakennuspaikkaa ja 43
olemassa olevaa asuinrakennuspaikkaa.
Kahden uuden kotieläintalouden suuryksikön hajuhaitta-alueelle sijoittuu kummallekin 1 olemassa
oleva asuinrakennus.
Lietteen ja lannan varastointi tapahtuu tiloilla tuotantorakennusten läheisyydessä, jolloin niiden
haju-päästöt noudattavat pääosin samaa leviämisaluetta kuin tuotantorakennuksista tuleva haju.
Sikala sijaitsee broilerikasvattamoiden ympäröimänä kylän keskellä siten, että sen hajupäästöt ja
hajualueen laajuus eivät ulotu laajemmalle kuin ympäröivien broilerikasvattamoiden.
Kotieläintuotannon lisääntyminen vaikuttaa siihen, että sen vaikutukset ympäristöön lisääntyvät.
Lannan ja lietteen levittämistä pelloille ja siitä aiheutuvia hajuhaittoja on kaavassa mahdotonta
huomioida, koska peltoalueita sijaitsee kylässä kaikkialla ja siitä johtuvia hajuhaittoja voi esiintyä
siten kaikkialla.
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5.5 Palvelut, virkistys ja yhdyskuntatekninen huolto
Kaava tukee olemassa olevien palveluiden säilymistä sillä, että se mahdollistaa uusien asukkaiden
muuttamisen kylään. Palvelujen osoittaminen kaavassa tukee niiden säilymistä.
Kaava mahdollistaa, että Savolantien risteyksessä nykyisin sijaitseva aluejätepiste on mahdollista
siirtää kaupan länsipuolelle kunnan omistuksessa olevalle maa-alueelle.

5.6 Kunnallistekniikka, liikenne ja energiahuolto

Olemassa oleva viemäriverkko on osoitettu punaisella ja vesijohtoverkko turkoosilla. Viivarasterilla on osoitettu Kangasalan Vesi liikelaitoksen ja Sahalahden-Tursolan vesiosuuskunnan toiminta-alue.

Kaavassa on määrätty, että kaikki uudet asuin- ja lomarakennukset, maatilat ja kotieläintalouden
suuryksiköt tulee liittää vesi- ja viemäriverkkoon. Suurin osa kaavassa osoitetuista uusista asuinrakennuspaikoista on liitettävissä nykyiseen viemäriverkkoon.
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Tieverkossa on hyödynnetty olemassa olevia teitä siten, että uusia teitä tarvitsee rakentaa vain
lyhyitä tonttiliittymiä varten. Uusi asuinrakentaminen ei merkittävästi lisää liikennettä.
Kotieläintuotanto aiheuttaa kylään ympärivuorokautista liikennettä. Laajennusalueista ja uusien
kotieläintalouden suuryksiköiden alueista Välimäen tilan eteläpuolelle osoitettu uusi yksikkö ja Laurilan tilan laajennus aiheuttavat toteutuessaan lisää liikennettä uusille teille. Muut laajennukset ja
uudet yksiköt on sijoitettu siten, että pystytään hyödyntämään nykyisiä kotieläintalouden suuryksiköiden kulkureittejä tai yhteyksiä suoraan seututeiltä ja välttämään asuinalueiden läpi ajamista.
Uusien asuinrakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu mahdollisuudet hyödyntää maatilojen
tuottamaa lämpövoimaa. Kaavoituksen yhteydessä ei ole kuitenkaan selvitetty rakennuspaikkakohtaisesti mahdollisuuksia maatilojen tuottaman energian hyödyntämiseen. Olemassa olevan kapasiteetin ja resurssien tarkempi selvittäminen yhdessä maatilojen ja maanomistajien kanssa parantaisi kaavan toteutumisen onnistumisen edellytyksiä.
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5.7 Kulttuuriympäristö ja maisema

Kulttuuriympäristöön ja maisemaan vaikuttavat merkittävästi sekä suojelumerkinnät että viljelymaisemaan kohdistuvat
kaavamääräykset.

Kulttuuriympäristö on huomioitu kaavassa jättämällä keskeinen avoin viljelymaisema rakentamattomaksi, osoittamalla uudet rakennuspaikat kylärakenteen ja maiseman kannalta soveltuviin paikkoihin, antamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille suojelumääräyksiä, antamalla maakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristölle oma kaavamääräys ja antamalla kulttuuriympäristöä
ja maisemaa koskeva yleismääräys. Maiseman kannalta merkittävät kotieläintalouden suuryksiköiden laajennukset on sijoitettu siten, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta arvokkaimman maisemanosan ja näkymien säilymiseen. Eläinsuojien kokoon ja ulkonäköön ei ole annettu kaavamääräyksiä tai ohjeita, mikä voisi parantaa mahdollisuuksia niiden sopeutumiseksi maisemaan.
Kaavamääräykset sisältävät sekä ehdottomia määräyksiä koskien rakennusten, muinaisjäännösten
ja viljelymaiseman säilyttämistä sekä ohjeita kohteiden ominaispiirteiden tunnistamiseksi ja säilyt40

tämiseksi. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuuden avulla kulttuuriympäristön arvojen ymmärtäminen ja säilyttäminen on tehty mahdolliseksi myös kaavan ensisijaisten toteuttajien kannalta, joita
ovat alueen yksityiset maanomistajat ja rakennusten omistajat.
Maiseman osalta merkittäviä ovat viljelymaisemaa koskevat kaavamääräykset ja kaavan yleismääräys, jonka mukaan uudis- ja täydennysrakennusten sijoittamisessa sekä rakennusten koon, muodon ja värityksen osalta on erityisesti huomioitava sopivuus maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin
ja olemassa oleviin pihapiireihin.
MA- ja MY-alueiden kaavamääräykset mahdollistat keskeisen viljelymaiseman ja rantavyöhykkeen
säilymisen rakentamattomina. Rantavyöhykkeellä on lisäksi annettu määräys maisematyöluvan
tarpeellisuudesta maisemaa muuttavissa maanrakennustöissä ja puiden kaatamisessa. Muille peltoalueille, joilla on myös maisemallista arvoa (MT-1 –alueet), on annettu viljelymaisemaa koskeva
määräys, että rakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennettujen alueiden yhteyteen tai metsän reunaan.
Kaavalla pystytään luomaan mahdollisuudet Pakkalan kylän kulttuuriympäristön ja maiseman säilymiseen, mutta toteutuminen edellyttää, että kaavan toteuttajilla on riittävästi tietoa kulttuuriympäristön ominaispiirteistä ja että he ymmärtävät, mikä on sen kannalta sopivaa maankäyttöä ja rakentamista.

5.8 Rantavyöhyke ja Pakkalanjärvi
Rantavyöhyke on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alue on määrätty säilytettäväksi rakentamattomana. Rantavyöhykkeelle on osoitettu yksi uusi
asuinrakennuspaikka ja olemassa olevat asuin- ja lomarakennuspaikat. Osalle rantaa on osoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue. Yleismääräyksiin on kirjattu, että vesistöjen
ja ojien rannoilla toteutettavien toimenpiteiden tulee täyttää vesilain mukaiset vaatimukset eivätkä
ne saa heikentää vesistöjen tilaa.
Yhdellä asuinrakennuspaikan lisäyksellä ei ole merkittävää vaikutusta rantavyöhykkeen käytettävyyteen ja alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymiseen.
Rantavyöhykkeelle olisi ollut maanomistajien taholta toiveita osoittaa enemmän uusia rakennuspaikkoja. Näitä toiveita ei voitu toteuttaa, koska rantavyöhykkeen rakennusoikeus Pakkalanjärven
rantavyöhykkeen maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi on määritetty vastaamaan
Sahalahden rantaosayleiskaavan mitoitusta.

5.9 Luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu
Kaikki luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet on ollut mahdollista jättää kaavassa
rakentamisen ulkopuolelle. Osa kohteista sijaitsee keskellä peltoja metsäsaarekkeissa, mikä parantaa niiden mahdollisuutta säilyä luonnonvaraisena. Myöskään muut luontokohteet eivät sijaitse
alueilla, joille kaavan toteutumisen myötä kohdistuisi runsaasti paineita luontoon vaikuttavaan
maankäyttöön tai ulkoiluun.
Liito-oravien havaintoalueiden suhteen kaavamääräys edellyttää, että alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon liito-oravan elinympäristön säilymisedellytykset. Li41

säksi kaavassa on osoitettu liito-oravien latvusyhteys. Yhteysmerkintä on tarkoitettu turvaamaan
liito-oravan liikkuminen elinympäristöltä toiselle. Alueella tehtävissä toimenpiteissä täytyy huolehtia
biotoopin säilymisestä liito-oravan latvusyhteydeksi sopivaksi. Liito-orava on luonnonsuojelulain
nojalla rauhoitettu laji. Lajin suojelu tapahtuu erityislainsäädännön kautta ja yleiskaavan informaatio ja kaavamääräykset tukevat lajin suojelua.
Pakkalanjärven osalta uhka luonnonarvojen häviämiseen on suurin, koska sen rannoilla on jo nykyisin runsaasti asumista ja maataloutta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaalle alueelle on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka, mikä heikentää luonnonarvojen säilymistä. Toisaalta rantavyöhykkeellä asuvat ihmiset ovat todennäköisesti valmiita myös järven kunnostamiseen, koska
sillä on merkitystä erityisesti heille. Pakkalanjärven luontoarvojen säilymismahdollisuuksia parantaa yleiskaavan määräys vesilain mukaisten vaatimusten täyttymisestä ja vesistön tilan heikentämistä koskeva kielto.
Kaavan yleismääräyksissä on määrätty, että kaikki uudet asuin- ja lomarakennukset, maatilat ja
kotieläintalouden suuryksiköt tulee liittää vesi- ja viemäriverkkoon. Määräyksellä on vaikutusta sekä luonnon- että ympäristönsuojelun kannalta.

5.10 Vertailevat tarkastelut
5.10.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu:
 Hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
 Tukemalla ja monipuolistamalla kylän elinkeinotoimintaa ja sen toimintapohjaa.
 Luomalla mahdollisuuksia saada kylään uusia pysyviä asukkaita.
 Suuntaamalla asutusta ja muita toimintoja tukemaan kylän rakennetta ja infrastruktuuria.
 Luomalla mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksien edistämiseksi.
 Huomioimalla olemassa oleva vesihuolto- ja viemäriverkko.
 Säilyttämällä merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot.
 Suunnittelemalla rantaan tukeutuva asutus on siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä asumisen viihtyisyys.
 Huomioimalla vesiensuojelutarve.
 Säilyttämällä hyvät ja yhtenäiset pelto- ja metsätalousalueet yhtenäisinä ja välttämällä niiden pirstomista.
5.10.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava on huomioitu:
 Edistämällä viljelymaiseman ympäristöarvojen säilymistä.
 Kiinnittämällä erityistä huomiota niiden elinkeinojen tukemiseen, jotka toimillaan ylläpitävät
alueen ominaislaatua ja maisemaa.
 Tukemalla ja vahvistamalla alueelle luonteenomaisia erikoistuotannon toimintamahdollisuuksia.
 Kiinnittämällä erityistä huomiota kunnallistekniikan järjestämiseen.
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Toteutuessaan yleiskaava tukee ja säilyttää palveluja.
Kiinnittämällä erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen olevaan kokonaisuuteen ja
ympäristöön.
Ottamalla huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja liittyminen
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
Edistämällä maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä, ottamalla huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu sekä sopeuttamalla alueen käyttö ja rakentaminen alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun.

5.10.3 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040
Pakkalan kyläyleiskaava on osa Kangasalan kunnan panostusta Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen.
Ottamalla alueen ominaispiirteet ja vahvuudet huomioon kyläyleiskaavalla on luotu hyvät edellytykset laadukkaalle rakennetulle ympäristölle. Vahvistamalla kylän yhdyskuntarakennetta ja vetovoimaisuutta sekä mahdollistamalla kylän väkiluvun kääntyminen kasvuun voidaan parantaa kunnan
mahdollisuuksia tuottaa palveluita alueelle.
5.10.4 Kuntastrategia 2020 ja palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011-2030
Pakkalan kyläyleiskaava toteuttaa Kangasalan kuntastrategiaa 2020 ohjaamalla maaseudun asutusta kyläkeskukseen. Kyläyleiskaava tukee myös tavoitteita tarjota asumiseen eri vaihtoehtoja ja
kiinnittää huomiota elämisen laatuun.
5.10.5 Sahalahden osayleiskaava
Pakkalan kylää ympäröivät metsäalueet on Sahalahden osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu M-2, MA-2-, MU- ja M-3-alueiksi.
Mitoituksen mukaan M-2- ja MA-2-alueilla kantatila, jolla on maata 5-20 ha, saa yhden uuden rakennuspaikan ja kantatila, jolla on maata 20-30 ha saa kaksi uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan minimikoko on 0,5 ha, viemäriin liitettäessä 0,2 ha.
MU- ja M-3-alueilla kantatila, jolla on maata 10-20 ha, saa yhden uuden rakennuspaikan ja kantatila, jolla on maata 20-30 ha saa kaksi uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan minimikoko on 2 ha.
Sahalahden osayleiskaava yhdessä Pakkalan osayleiskaavan kanssa ohjaa rakentamista kyläalueelle ja edistää tavoitetta kylärakenteen tiivistämiseksi.
5.10.6 Sahalahden rantaosayleiskaava
Sahalahden rantaosayleiskaavasta rajataan pois Pakkalan kyläyleiskaavaan kuuluvat alueet.
Pakkalan osayleiskaavassa Pakkalanjärven ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen noudattaa Sahalahden rantaosayleiskaavaa varten laadittua rakennusoikeuden mitoitusta.
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Rantavyöhykkeen käsitteleminen Pakkalan kyläyleiskaavassa on mahdollistanut Pakkalan keskeisen kyläalueen ja arvokkaan kulttuuriympäristön käsittelemisen samassa kaavassa.
5.10.7 Kaavan tavoitteet
Kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti sillä tuetaan kylän nykyistä yhdyskuntarakennetta.
Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu mm. tieverkko, vesihuoltoverkko, viemäriverkko, olemassa oleva rakentaminen, metsät, metsäsaarekkeet, peltomaisema ja järvimaisema.
Emätilatarkastelun, edullisuusvyöhykejaon ja mitoituksen avulla rakennusoikeus on pystytty jakamaan tasapuolisesti maanomistajien kesken ja pystytty kohdistamaan rakennusoikeutta yhdyskuntarakenteen ja kulttuuriympäristön kannalta edullisiin paikkoihin. Mitoituksessa on huomioitu ympäristöön soveltuva täydennysrakentamisen määrä.
Rakennettavuudeltaan ja sijainniltaan hyvien rakennuspaikkojen osoittaminen kaavassa ja mahdollisuus käyttää kaavaa rakennusluvan perusteena parantavat mahdollisuuksia kääntää Pakkalan
kylän väestönkehitys kasvuun.
Kaavalla on pystytty tukemaan kotieläintalouden suuryksiköiden toimintaa ja mahdollisuuksia kehittää niiden toimintaa.
Kaavassa on huomioitu luonnonympäristön kannalta arvokkaat kohteet jättämällä ne asumiseen
varattavien alueiden ulkopuolelle. Kaavassa on huomioitu liito-oravien suojeleminen huomioimalla
niiden elinalueet ja riittävien kulkureittien säilyttäminen.
Kaavahankkeeseen liittynyt tavoite järjestää kaavaprosessi vuorovaikutteisesti on toteutunut ja sillä
on ollut merkittävää vaikutusta kaavan sisällölle ja ratkaisuihin. Henkilökohtainen vuorovaikutus
maanomistajien kanssa, kyläyhdistyksen kanssa järjestetty yhteistyö ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu runsas palaute ovat parantaneet mahdollisuuksia laatia kaava, johon on saatu mukaan paikallista tietoa ja näkemystä, syvennetty kylän ominaispiirteiden tuntemusta, otettu
huomioon elinkeinonharjoittajien, maanomistajien ja kyläläisten toiveita ja siten parannettu kaavan
toteutumisedellytyksiä.
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6 KAAVAPROSESSI JA AIKATAULU

6.1 Kaavahankkeen kulku
Pakkalan kyläyleiskaavoitus käynnistyi keväällä 2013 lähtötietojen keräämisellä ja 30.5.2013 pidetyllä viranomaisneuvottelulla.
Syksyllä 2013 valmistui hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä ja kaavoituslautakunnassa. Se oli nähtävillä
21.10.-19.11.2013 välisenä aikana.
Kaavahankkeen alussa 22.10.2013 järjestettiin keskustelutilaisuus Vilpeilän koululla. Syksyn ja
talven 2013-14 aikana käytiin henkilökohtaista vuorovaikutusta maanomistajien kanssa tapaamisilla paikan päällä, sähköpostitse ja puhelimitse.
9.11.2013 järjestettiin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa ”Kyläpyöräily”.
Osayleiskaavasta saadusta palautteesta laadittiin raportti, jossa esitettiin vastineet saatuun palautteeseen. Raportti käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä, kaavoituslautakunnassa ja hyväksyttiin
kunnanhallituksessa.
Kyläyleiskaavan lähtöaineisto ja tavoitteet- raportti valmistui tammikuussa 2014. Raportti käsiteltiin
hankkeen ohjausryhmässä, kaavoituslautakunnassa ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa.
Kaavaluonnoksen valmistelu ajoittui helmi- maaliskuuhun 2014. Kaavaluonnosta käsiteltiin ohjausryhmässä ja kaavoituslautakunnassa. Kunnanhallitus päätti luonnoksen nähtäville asettamisesta.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 19.5.-17.6.2014 välisenä aikana. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa Juhlatalo Kontulassa 19.5.2014. Kesäkuussa 2014 kaavan laatija tapasi maanomistajia
henkilökohtaisesti.
Heinäkuussa 2014 valmistui Pakkalan arkeologinen inventointi.
Kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta laadittiin syys-lokakuussa 2014 raportti, jossa esitettiin
vastineet saatuun palautteeseen. Raportti käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä, kaavoituslautakunnassa ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa.
Kaavaehdotuksen valmistelu ajoittui loka- marraskuuhun 2014. Kaavaehdotus oli nähtävänä 26.1.24.2.2015. Kaavaehdotuksen palauteraportti valmistui 6.5.2015. Palauteraportti käsiteltiin kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa.
Kaavaehdotusta tarkistettiin palauteraportin pohjalta. Tarkistettu kaavaehdotus valmistui 4.6.2015.
Ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa hankkeen aikana.
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6.2 Tapahtumataulukko
Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tehtävät
Toteutunut aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Lähtötietojen kerääminen kaavan
05-09/2013
laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
25.9.2013, nähtävillä 21.10.-19.11.2013
Viranomaisneuvottelu
30.5.2013
Ohjausryhmän kokoukset I ja II
18.9.2013 ja 28.11.2013
Yleisötilaisuus ja yhteistyö maanomistajien,
Keskustelutilaisuus 22.10.2013
asukkaiden, yritysten ja kyläyhdistyksen kansKyläpyöräily 9.11.2013
sa.
Maanomistajatapaamiset 31.10.2013,
9.11.2013
Sähköpostit, puhelut
Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos
Tehtävät
Emätilatarkastelu ja mitoitus
Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelutarpeet
Uusien rakennuspaikkojen määrittäminen
Maatalouden ja eläintuotannon tarpeet
Kaavamääräysten laatiminen
Ohjausryhmän kokoukset III ja IV
Kaavaluonnoksen laatiminen
Kaavaselostus
Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen
Yleisötilaisuus
Vaihe 3: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus
Tehtävät
Valmisteluvaiheen palauteraportin laatiminen.
Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja
siitä saadun palautteen pohjalta.
Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
Ehdotusvaiheen palauteraportin laatiminen.
Kaavaehdotuksen tarkistaminen ja lopullisten
hyväksyttävien asiakirjojen laatiminen.
Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Toteutunut aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus
11/2013 – 03/2014

16.1.2014 ja 13.3.2014
02-03/2014
19.5.-17.6.2014
19.5.2014

Toteutunut/tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus
10/2014 - 11/2014
26.1.-24.2.2015
04/2015
05-06/2015
06/2015
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä
päätöksestä.
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7 KAAVAN TOTEUTTAMINEN
7.1 Yleiskaavan oikeusvaikutukset ja suhde erityislainsäädäntöön
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat on otettava huomioon suunniteltaessa ja
päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön järjestämisestä siten kuin erityislaeissa säädetään. Muussa lainsäädännössä on vastaavasti säännöksiä, jotka yleiskaavaa laadittaessa
on otettava huomioon. Tässä suhteessa keskeisimpiä lakeja ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki ja EU-direktiivit, muinaismuistolaki, rakennussuojelulaki, tielait, vesilaki, metsälaki, maaaineslaki ja jätelaki.
Pakkalan kyläyleiskaavassa on useita kaavamääräyksiä, joiden toteuttaminen tapahtuu kokonaan
tai osittain erityislainsäädännön kautta. Yleiskaavan kaavamääräyksien merkitys on näiden osalta
osin informatiivinen ja tehtävänä on välittää tietoa kaavan toteuttajille. Tällaisia kaavamääräyksiä
ovat mm. maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kaavamääräys, muinaismuistoalueet, historiallisesti merkittävä tielinja, historiallisten kylätonttien alueet, luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, liito-oravien havaintoalueet, liito-oravien latvusyhteys ja hajuhaitta-alueen kaavamääräys.

7.2 Asuinrakentaminen
Kyläyleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena asuinrakennusten rakennuspaikoilla. Jos rakentamisen yhteydessä ilmenee tarvetta poiketa kaavassa annetuista määräyksistä, on mahdollista hakea poikkeamislupaa.
Uudet asuinrakennukset on kaavassa määrätty liitettäväksi vesi- ja viemäriverkkoon. Pakkalan
kylän alueella on Kangasalan Veden vesijohtoverkko sekä osin kunnan ja osin Tursolan vesiosuuskunnan järjestämä viemäriverkko.
Asuinrakentamista suunniteltaessa on huomioitava erityisesti kaavan yleismääräys, jonka mukaan
uudisrakennusten sijoittamisessa sekä rakennusten koon, muodon ja värityksen osalta on erityisesti huomioitava sopivuus maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin ja olemassa oleviin pihapiireihin.
Pakkalan kyläyleiskaavassa on uusien rakennuspaikkojen sijainti harkittu rakennuspaikkakohtaisesti sijoittaen ne peltomaiseman reunavyöhykkeelle tai olemassa olevaan kylärakenteeseen. Näillä paikoilla uudet rakennukset on mahdollista sovittaa luontevaksi osaksi maisemaa ja kylää. Peltomaiseman reuna-alueilla rakentamisen sovittaminen maisemaan vaatii erityistä huolellisuutta.
Pakkalan kylässä suositellaan perinteistä tapaa, jossa rakennukset on rakennettu pihapiirin ympärille, rakennusten sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella ja päärakennuksen pihapiirin vastakkaisella puolella oleva julkisivu avautuu maisemaan päin. Asuinrakennus on perinteisesti sijoitettu
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pihan korkeimmalle kohdalle. Rakennusten sijoittamisessa on tärkeää huomioida myös ilmansuunnat, jolloin voidaan hyödyntää passiivista aurinkoenergiaa.
Maaseudulle sopivat yleensä muodoltaan yksinkertaiset, kapearunkoiset, suorakaiteen muotoiset
rakennusmassat, joissa on harjakatto ja avoräystäät. Perinteiseen rakennustapaan sopivat avo- ja
umpikuistit. Parvekkeet ovat maaseudun perinteiselle rakentamiselle vieraita, lukuun ottamatta
kuistien päälle sijoitettuina.
Maisemaan sopivuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös yhtenäisen julkisivun pituuteen,
ovien ja ikkunoiden sijaintiin sekä rakennuksen korkeuteen. Yleensä maaseudulle sopii I ½ kerroksiset tai II-kerroksiset rakennukset. Julkisivumateriaaliksi sopii parhaiten puu. Tiili- ja kivijulkisivut suositellaan rapattaviksi. Lohkotiiltä tulisi välttää. Julkisivun väriä valittaessa kannattaa valita murrettuja, perinteisiä värisävyjä, kuten punamultaa, keltamultaa ja vaaleita, lämpimiä sävyjä.
Ikkunanpuitteet ja vuorilaudat suositellaan maalaamaan vaalealla värisävyllä.
Olemassa olevaan pihapiiriin rakennettaessa on tärkeää sovittaa uudet rakennukset vanhoihin
kattokaltevuuden, korkeuden ja runkosyvyyden suhteen.
Pihojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota puu- ja kasvivalintoihin sekä maanpinnan käsittelyyn. Suositeltavaa on suosia maaseudun perinteisiä ja paikallisia kasvilajeja. Rakentaminen suositellaan sopeutettavaksi osaksi maisemaa puiden ja pensaiden avulla erityisesti arvokkaiden peltomaisemien reunoilla. Sisääntulopihojen päällysteeksi soveltuu parhaiten sora. Laajoja asfaltoituja
alueita tulee välttää.
Uusien asuinrakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää, että maanomistajat joko ryhtyvät itse
rakentamaan tai ryhtyvät markkinoimaan niitä. Yksittäistä markkinointia tehokkaampaa olisi markkinoida kylän kaikkia myytävänä olevia asuintontteja yhteisesti esim. kyläyhdistyksen toimesta.

7.3 Tuotantorakennukset
Tuotantorakennuksia suunniteltaessa on huomioitava erityisesti kaavan yleismääräys, jonka mukaan uudisrakennusten sijoittamisessa sekä rakennusten koon, muodon ja värityksen osalta on
erityisesti huomioitava sopivuus maisemaan, ympäröiviin rakennuksiin ja olemassa oleviin pihapiireihin.
Maatilat ja kotieläintalouden suuryksiköt on kaavassa määrätty liitettäväksi vesi- ja viemäriverkkoon.
Pakkalan kyläyleiskaavassa on maiseman kannalta merkittävät kotieläintalouden suuryksiköiden
laajennukset sijoitettu siten, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta arvokkaimman maisemanosan
ja näkymien säilymiseen. Tuotantorakennukset ovat kuitenkin usein kooltaan niin suuria, että ne
näkyvät maisemassa joka tapauksessa. Sen vuoksi niiden sijoittamiseen maisemassa ja rakennusten suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Olemassa olevaan pihapiiriin rakennettaessa on tärkeää sovittaa uudet rakennukset vanhoihin
kattokaltevuuden, korkeuden ja runkosyvyyden suhteen. Suurten tuotantorakennusten sijoittaminen maatilan pihapiirin yhteyteen on usein mahdotonta, jolloin on luontevampaa sijoittaa tuotanto48

rakennukset selkeästi asuinpihapiirin ulkopuolelle. Rakennusten sopeuttamista maisemaan voi
parantaa istuttamalla puita ja pensaita suojaamaan avoimen peltomaiseman rajaa.
Tuotantorakennusten suunnittelussa suositellaan käyttämään suorakaiteen muotoisia rakennusmassoja, joissa on harjakatto. Mahdollisuuksien mukaan pitkiä yhtenäisiä julkisivuja tulee välttää.
Julkisivumateriaaliksi suositellaan puuta ja julkisivun värin olisi suositeltavaa noudattaa pihapiirin
muiden talousrakennusten värejä, esimerkiksi punamultaa, harmaata tai ruskeaa. Ikkunapuitteet
on suositeltavaa maalata vaaleiksi. Suurten rakennusten kohdalla tulee varoa ympäristöstään voimakkaasti erottuvia värejä.
Kotieläintalouden suuryksiköiden tuotantorakennusten rakentaminen edellyttää ympäristölupaa.
Ympäristölupaharkinta ja lupamääräykset tehdään aina tapauskohtaisesti ja ympäristönsuojelulaissa edelletyllä tavalla. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan suositeltava
etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteista, kuten asuin- tai vapaa-ajan rakennuksesta, riippuu
eläinsuojan tuotantosuunnasta, eläinmääristä, esitetystä ympäristönsuojelutekniikasta, BATtekniikasta ja paikallisista olosuhteista. Eläinsuojaa laajennettaessa tulisi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja ympäröivä maankäyttö. Uuden eläinsuojan tulisi sijaita 200 – 500 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Etäisyydet ovat suosituksia.

7.4 Palvelut, teollisuus ja yritystoiminta
Kaava tukee olemassa olevien palvelujen ja pienteollisuuden säilymistä Pakkalan kylässä. Näiden
lisäksi uutta yritystoimintaa voi sijoittua asumisen, maatilojen ja kotieläintalouden suuryksiköiden
yhteyteen. Kylään hyvin soveltuvaa yritystoimintaa ovat esim. korjaus- ja käsityöpalvelut, hoiva- ja
terveyspalvelut, tuotteiden suoramyynti, bioenergiantuotanto ja matkailupalvelut. Tarvittaessa toiminnalle tulee hakea lupa viranomaisilta.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (hyväksytty Euroopan komissiossa 12.12.2014) sisältää yrityksen perustamistuen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla (M06 –Tila ja yritystoiminnan kehittäminen, koodi 6.2) ja investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen (M06 –Tila ja yritystoiminnan kehittäminen,koodi 6.4). Toimenpiteen tavoitteena on lisätä toimeentulomahdollisuuksia maaseutualueilla myöntämällä maaseudun yritystukea yritysten perustamiseen ja toimintaansa
kehittäville yrityksille. Erityisenä painopistealueena on nuorten ja naisten työmahdollisuuksien lisääminen ja yrittäjyyden edistäminen. Perinteisten maaseudun elinkeinojen rajapinnoille on mahdollista luoda uusia liiketoimintaalueita. Niiden kehittämisessä voidaan hyödyntää innovatiivisella ja kestävällä tavalla maaseudun aineellisia ja
aineettomia voimavaroja kuten maaseutualueiden luonnonvaroja, maatilojen ja maaseudun olevaa rakennuskantaa ja infrastruktuuria. Tukea voidaan myöntää maaseutualueiden omavaraisuutta parantavaan yritystoimintaan,
kuten paikalliseen energiantuotantoon tähtäävään yritystoimintaan.

7.5 Yhdyskuntatekniikka
Jätepisteen siirtyminen kaavassa ehdotetulla tavalla Elisa Oyj:n ja kunnan omistamalle alueelle
kaupan länsipuolelle edellyttää, että alueen käytöstä sovitaan yhteisesti. Jätepisteen suunnittelussa tulee huomioida kaupan tarpeet alueen käytölle, Elisa Oyj:n tarpeet sekä ajoyhteyden säilyttäminen kiinteistöön 211-480-7-85.
Uudet asuinrakennukset on kaavassa määrätty liitettäväksi vesi- ja viemäriverkkoon. Pakkalan
kylän alueella on Kangasalan Veden vesijohtoverkko sekä osin kunnan ja osin Tursolan vesi49

osuuskunnan järjestämä viemäriverkko. Kaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat tulee huomioida
vesihuoltoverkon toimintasuunnitelmaa ja -aluetta päivitettäessä.
Kaavassa on osoitettu uusille asuinrakennuspaikoille tonttitiet. Tonttiteiden toteuttamisvastuu yksityisten omistamille maille ei ole kunnalla. Alueen maanomistaja vastaa teiden rakentamisesta.
Yleiskaavan perusteella tiealueet eivät siirry kunnan omistukseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 92§:n mukaan jos yleiskaava-alueella yksityisistä teistä annetun lain
(358/1962), jäljempänä yksityistielaki, 1 §:n mukainen yksityinen tie tai tie, jonka maanomistaja on
yhdyskuntarakentamisen yhteydessä varannut tiealueeksi, sijaitsee sellaisella alueella, joka kaavan mukaan on tarkoitettu liikenneväyläksi, kunnalla on oikeus korvauksetta panna kuntoon tiealue
siihen kuuluvine ojineen ja asettaa siihen johtoja sekä luovuttaa se yleiseen liikenteeseen.
Uuden asuinrakentamisen toteutumista, kylän omavaraisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia
tavoitteita tukisi, jos maatilojen uusiutuvien polttoaineiden lämpölaitosten energiaa voitaisiin hyödyntää asuinrakennusten lämmittämiseen.

7.6 Urheilu- ja virkistysalueet
Kangasalan kunta vastaa urheilukentän ylläpidosta ja kehittämisestä. Uimapaikka sijaitsee yhteisomistuksessa olevalla alueella eikä kunta ole vastuussa sen ylläpidosta.

7.7 Maa- ja metsätalousalueet
Maa- ja metsätalousalueiden toteuttamisessa tulee huomioida, mitä yleiskaavassa on kyseiselle
alueelle määrätty.
M-merkinnällä osoitetuilla maa- ja metsätalousalueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä
rakentaminen. Rakennuksia ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäksi maisemallisesti arvokkaiden
peltoalueiden (MA) reunasta.
Pakkalanjärven ranta-alueelle MY-merkinnällä osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja, saa rakentaa maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Rakennuksia
sijoitettaessa tulee huomioida, etteivät ne saa sijaita 50 m lähempänä rantaviivaa. Mikäli alueella
tehdään maisemaa muuttavia maanrakennustöitä, tulee niitä varten hakea kunnalta maisematyölupa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. kaivaminen, louhiminen, tasoittaminen, täyttäminen, puiden
kaataminen ja maisemaa muuttavaa puiden istuttaminen.
MT-1-merkinnällä osoitetuilla maatalousalueille, joilla on erityisiä maisema-arvoja, saa rakentaa
maatalouteen liittyviä rakennuksia. Rakentaminen on sijoitettava ensisijaisesti metsäsaarekkeiden
yhteyteen.
MA-merkinnällä osoitetuille maisemallisesti arvokkaille peltoalueille ei saa rakentaa. Mikäli alueella
tehdään maisemaa muuttavia maanrakennustöitä, tulee niitä varten hakea kunnalta maisematyölupa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. kaivaminen, louhiminen, tasoittaminen, täyttäminen, puiden
kaataminen ja maisemaa muuttavaa puiden istuttaminen.
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7.8 Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristöä koskevien kaavamääräysten toteutuminen tapahtuu luontevana osana rakentamisen toteuttamista ja maa- ja metsätalouden harjoittamista. Kulttuuriympäristöä ei tule käsittää
muusta ympäristöstä irrallisena asiana vaan kylän ominaispiirteiden ymmärtämisenä kaikessa ympäristöä koskevissa toimenpiteissä. Alueen kulttuuriympäristöstä saa lisää tietoa alueelle laadituista maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksistä ja rakennusinventoinneista.
Suojeltavien rakennusten ja rakennusryhmien osalta kaavan toteuttamisen edistämiseksi tullaan
kohteiden maanomistajille toimittamaan tietopaketti, johon kootaan tietoa kohteen arvoista ja toimenpiteistä arvojen säilyttämiseksi sekä yleisiä ohjeita rakennusten ylläpitoon ja korjaamiseen.
Jos akm-merkinnällä osoitetulle maakunnallisesti arvokkaalle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle tehdään merkittäviä kulttuuriympäristöä koskevia rakennushankkeita, tulee niiden suunnittelun yhteydessä olla yhteydessä museoviranomaisiin.
SM-merkinnällä osoitetuilla muinaismuistoalueilla on alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen kielletty. Jos alueella on tarkoitus tehdä ympäristöä muuttavia toimenpiteitä, on suunnitelmat lähetettävä museoviranomaiselle lausuntoa varten. Muinaisjäännöksistä saa
lisää tietoa alueelle laadituista arkeologisista selvityksistä.

7.9 Luontokohteet
Pakkalanjärven suojeluyhdistys on yhdessä ympäristönsuojeluviranomaisten (Pirkanmaan ELYkeskus ja Kangasalan ympäristönsuojelu) kanssa laatimassa alueelle hoitosuunnitelmaa. Kaavan
yleismääräyksessä kerrotaan, että vesistöjen ja ojien rannoilla toteutettavien toimenpiteiden tulee
täyttää vesilain mukaiset vaatimukset eivätkä ne saa heikentää vesistöjen tilaa.
Maatalousalueilla vesiensuojelun toteutumisen kannalta merkittävä asia ovat viljelijöiden tukijärjestelmän ehdot, joita lähes kaikki viljelijät ovat sitoutuneet noudattamaan. Toimenpiteisiin sisältyy
mm. ravinteiden tasapainoinen käyttö, suojakaistavaatimukset, lietelannan sijoittaminen peltoon ja
valumavesien hallinta.
luo- merkinnällä osoitetuille alueilla edellytetään hakemaan maisematyölupa, mikäli alueella tehdään maisemaa muuttavia maanrakennustöitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. kaivaminen, louhiminen, tasoittaminen, täyttäminen, puiden kaataminen ja maisemaa muuttavaa puiden istuttaminen.
Jos luo-merkinnällä osoitetuille alueille on tarvetta rakentaa, tulee ottaa huomioon alueen luonnonympäristön erityisyyden ja monimuotoisuuden säilymisedellytykset. Tietoa kohteen luontoarvoista
saa alueelle laadituista luontoselvityksistä.
Liito-oravien havaintoalueilla ja liito-oravien latvusyhteysalueella tulee alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioida liito-oravan elinympäristön säilymisedellytykset. Liito-oravien
elinympäristön säilymisen kannalta merkittävää on puuston säilyminen niin tiheänä, että liitooravien liikkuminen alueella on mahdollista.
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7.10 Tukimahdollisuuksia kaavan toteuttamiseen
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus tukee arvokkaiden pirkanmaalaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä sekä kansallisin avustuksin että Euroopan aluekehitysrahaston kautta.
Lisää tietoa saa Pirkanmaan ELY-keskuksen Alueiden käytön ja rakentamisen yksiköstä.
Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelma 2014-2020
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uutta maaseudun kehittämisohjelmaa vuonna 2015 alkavalle rahoituskaudelle. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan vuosina
2014–2020. Euroopan komissio on hyväksynyt ohjelman 12.12.2014. Lisää tietoa saa maaseutuvirastosta (www.mavi.fi) ja maaseutuverkostosta (www.maaseutu.fi).
Maaseutuohjelman tavoitteena on, että:
• osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
• ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
• luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän
tila paranevat,
• maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
• maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
• maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.
Seuraavaan luetteloon on poimittu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta konkreettisia tukitoimenpiteitä, jotka tukevat myös Pakkalan kyläyleiskaavan toteutumista:
• Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla ja
investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen
Toimenpiteen tavoitteena on lisätä toimeentulomahdollisuuksia maaseutualueilla myöntämällä maaseudun yritystukea yritysten perustamiseen ja toimintaansa kehittäville yrityksille. Perinteisten maaseudun
elinkeinojen rajapinnoille on mahdollista luoda uusia liiketoiminta-alueita.
Niiden kehittämisessä voidaan hyödyntää innovatiivisella ja kestävällä tavalla maaseudun aineellisia ja
aineettomia voimavaroja kuten maaseutualueiden luonnonvaroja, maatilojen ja maaseudun olevaa rakennuskantaa ja infrastruktuuria. Tukea voidaan myöntää maaseutualueiden omavaraisuutta parantavaan yritystoimintaan, kuten paikalliseen energiantuotantoon tähtäävään yritystoimintaan. Toimenpiteestä voidaan tukea maatalouden ulkopuoliseksi yritystoiminnaksi katsottavaa maataloutta palvelevaa yritystoimintaa rajoitetusti. Maatiloja palvelevan tuettavan yritystoiminnan kohteena voi olla esimerkiksi tilan
tuotannosta ulkoistettavan palvelutoiminnan tarjoaminen. Kone- ja laiteinvestoinneilla voidaan jossain
tapauksissa lisätä maaseudun palvelutarjontaa tuottamalla palveluita esimerkiksi maaseudun infrastruktuurin hoitoon ja ylläpitoon sekä ravinteiden kierrätykseen liittyvään yritystoimintaan.

•

investoinnit kaikenlaisten pieninfrastruktuurien luomiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi, uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina
Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla suunnitellaan, luodaan, parannetaan ja laajennetaan maaseudun pieninfrastruktuuria, mm. uusiutuvia energiaa ja vesihuoltoa koskevilla investoinneilla, lähiruokamarkkinoiden ja lyhyiden jakeluketjujen kehittämisen sekä yhteiseen käyttöön tarkoitettujen rakennelmien kautta. Toimenpiteessä toteutetaan kylien kehittämistä, kuten: asuinympäristön parantaminen, yhteisten tilojen ja paikkojen kunnostaminen ja perustaminen (esim. uimarannat, liikuntaja leikkipaikat).
Toimenpiteessä toteutetaan vähähiilistä yhteiskuntaa tukevia toimia, yhteisöllisiä ympäristötoimia, uusiutuvan energian käytön edistämistä kylässä ja pienimuotoista hajautettuun järjestelmään perustuvan
energiahuollon kehittämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon ja energian käytön tehostamista.
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•

investoinnit maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja
kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen
tai laajentamiseen
Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseutuväestölle
suunnattuja palveluja. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta. Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla parannetaan maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta (mukaan lukien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, yritysten palvelut ja valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen), lisätään asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta, parannetaan maaseudun infrastruktuuria sekä kehitetään kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi kehitetään uusia ratkaisuja. Maaseudun
saavutettavuutta parannetaan mm. liikkuvia palveluja kehittämällä. Toimenpiteessä kehitetään palveluja,
jotka parantavat maaseudun asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Toimenpiteessä ei tueta kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista, mutta
hankkeilla voidaan suunnitella uusia toimintamalleja, joilla peruspalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa.

•
•

investoinnit vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin
kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, ennallistamiseen ja kohentamiseen liittyvät selvitykset ja investoinnit, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat mukaan luettuina, sekä ympäristöalan
tiedotustoimet.
Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämistä, ennallistamista ja toteutetaan kohentamiseen liittyviä selvityksiä ja investointeja. Toimenpiteessä toteutetaan
hankkeita, joilla edistetään yhteistyön ja yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta. Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka hyödyntävät ja kehittävät maaseudun kulttuuri- tai luonnonperintökohteita ja luonnonarvoltaan merkittäviä paikkoja, ja edistävät niiden suojelua ja kehittämistä. Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka liittyvät kylien kulttuuri- ja luonnonperinnön kehittämiseen, kuten: asuinympäristön parantaminen, yhteisten tilojen ja paikkojen kunnostaminen ja perustaminen (esim.
uimarannat, liikunta- ja leikkipaikat) sekä tapahtumien järjestäminen.

•

Maatalouden ympäristö ja ilmasto
Ympäristö-ilmastotoimenpiteellä eli ympäristökorvauksilla edistetään vesienhoidon toimenpideohjelmassa ja alueellisissa vesienhoitosuunnitelmissa sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelmassa 2013-2020 tunnistettuja maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa koskevia tarpeita.
Ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristöllisesti kestävään peltoviljelyyn tähtäävästä ympäristösitoumuksen toimenpidekokonaisuudesta sekä maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta edistävistä erillisistä ympäristösopimuksista ja geenipankkisäilytystoimistae. Ympäristösitoumuksen kokonaisuus koostuu ravinteiden tasapainoisen käytön tilakohtaisesta toimesta sekä valinnaisista lohkokohtaisista toimista.
Ympäristösitoumus koostuu seuraavista toimista:
Tilakohtaiset toimet:

Ravinteiden tasapainoinen käyttö; sisältää suojakaistavaatimuksen

Lohkokohtaiset toimet:

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Valumavesien hallinta

Ympäristönhoitonurmet

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

Peltoluonnon monimuotoisuus

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

•

Tuki yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen (Leader)
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Leader-toiminnalla vahvistetaan ja kehitetään paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Sen
avulla saadaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä sekä yhteisöjä mukaan paikalliseen kehittämistyöhön. Näin
heidät saadaan toimimaan ja ottamaan vastuuta kehittämistyöstä aktiivisesti ja aloitteellisesti. Erityisesti
Leader-toiminnassa panostetaan nuoriin.
Edellä kuvatulla tavalla saadaan aikaan tuloksellista paikallista toimintaa, joka parantaa elämän laatua ja
elinoloja sekä tukee työ- ja ansiomahdollisuuksien syntymistä ja alueen elinkeinotoiminnan kehittymistä.

7.11 SELVITYKSET, LÄHDEAINEISTO JA LIITTEET
Yleiskaavan lähtöaineisto on kuvattu tarkemmin raportissa Lähtöaineisto ja tavoitteet. Kaavaaineiston varsinaisiksi liitteiksi on laadittu koosteet niistä selvityksistä ja lähdemateriaaleista, joilla
on ollut merkittävää vaikutusta kaavan laatimiseen.

Liitteet:
Liite 1: Emätilatarkastelu, edullisuusvyöhyketarkastelu ja rakennusoikeustarkastelu
Liite 1b: Ote Sahalahden rantaosayleiskaavan emätilatarkastelusta 2014
Liite 2: Rakennuspaikkatarkastelu
Liite 3: Luontokohteet
Liite 4: Arkeologiset kohteet
Liite 5: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet
Liite 6: Maisema
Liite 7: Hajuhaitat
Aiemmissa kaavavaiheissa laaditut raportit:
 Pakkala KYLÄYLEISKAAVA, LÄHTÖAINEISTO JA TAVOITTEET 2014-03-07, tark 201403-28, tark 2014-11-26
 Pakkala KYLÄYLEISKAAVA, LUONNOS raportti 2014-03-28
 Kaavaluonnoksen palauteraportti 6.10.2014
 Kaavaehdotuksen palauteraportti 6.5.2015
Kaavaan liittyviä selvityksiä ja lähdemateriaaleja
 Sahalahden luontoselvityksen esiselvitysosuus (Suunnittelukeskus Oy,Marja Nuottajärvi,
2005).
 Sahalahden luontoselvityksen jatko-osuus (Suunnittelukeskus Oy, Marja Nuottajärvi, 2006).
 Sahalahden maisemaselvitys (Kangasalan kunta, Sanna Karppinen, 2006)
 Sahalahden maisemaselvitys ja rakennusinventointi (Rakennuskulttuurityö Kivikenkä, Pauliina Tiusanen, 2006).
 Sahalahden rakennusinventointi (Rakennuskulttuurityö Kivikenkä, Pauliina Tiusanen, 200506).
 Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset (Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo
2005.
 Pakkalan kyläyleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 (Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy, 2014)
 Tursolantien varhaismetallikautisen löytöpaikan tarkastus 2014 ((Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy, 2014)
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Sahalahden Pakkalan kylän broilerikasvattamoiden ja sikaloiden hajupäästöjen leviämismallilaskelmat (Ilmatieteen laitos – Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut, Katja Lovén ja Harri
Pietarila, 2008)
Kylä Kyllä!-projektin raportti Lahdista Leipää (Pirkanmaan seutu ry, 2005)
Pirkanmaan 1. maakuntakaava, kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus (Pirkanmaan liitto 2007)
Sahalahden osayleiskaavan valmisteluaineisto 2005Sahalahden rantaosayleiskaavan valmisteluaineisto 2010Sahalahden rantaosayleiskaavan luontoselvitys 10.5.2012 (FCG 2012)
Kangasala, Sahalahti, Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy, 2011)
Kyläkaavoitus. Opas kaavoittajille, kunnille ja kylille. Suomen ympäristö 3/2012 (Ympäristöministeriö, 2012)
Kyläkaavoitus. Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa (Ympäristöministeriö,
2009)
Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Opas 13. (Ympäristöministeriö, 2006)
Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset. Opas 11. (Ympäristöministeriö, 2003)
Maatalouspitäjästä Suomen teollistuneimmaksi kunnaksi. Sahalahden historia III 18691999 (Raine Raitio, 2001)
Lihantuotannon hyvä toimintatavat – Broileriketju (Elintarviketeollisuusliitto ry, 2009)
Hajuhaitan vähentäminen maatalouden suurissa eläintuotantoyksiköissä (VTT 2006)
Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010
Viljelijätukien hakuoppaat 2013 ja 2014 (Maaseutuvirasto 2013 ja 2014)
Ympäristötuen erityistukisopimuksen toimenpiteiden esitteet (Maaseutuvirasto 2012)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (esitys 18.11.2014)
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