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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 19. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä kaavakarttaa.

Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Valtuusto on hyväksynyt kaavan _._.201_.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Kangasalan kunnan itäosassa Kuhmalahdella.
Alueelle laadittava osayleiskaava koskee Längelmäveden rannalla sijaitsevaa Kuhmalahden kirkonkylää ja sen lähialueita. Oriveden kaupungin raja sijaitsee suunnittelualueesta vajaan 800
metrin etäisyydellä pohjoisessa. Pohjan kylä sijaitsee suunnittelualueesta vajaan viiden kilometrin
etäisyydellä idässä ja Kangasalan keskusta noin 30 kilometrin etäisyydellä lännessä.
Suunnittelualueen koko on noin 890 hehtaaria.

Kuva 1-1. Osayleiskaavan sijainti ja rajaus.

1.2

Kaavan tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on ratkaista osayleiskaava-alueen maankäyttö siten, että kaava oikeuttaa
uusien asuinrakennuspaikkojen osalta suoriin rakennuslupiin. Tavoitteena on yhteen sovittaa
maankäyttöä siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §). Kaavalla helpotetaan omakotirakentamista Kuhmalahden kirkonkylällä ja tuetaan kylän palveluiden säilyttämistä
ja kehittämistä.

1.3

Osayleiskaavatyön vaiheet ja osallistuminen
Vireilletulo (kaavoituskatsaus)

2016

OAS:n nähtävilläolo

27.9.-8.11.2016

Luonnoksen nähtävilläolo
Ehdotuksen nähtävilläolo
Luottamuselinkäsittelyt
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Asukastilaisuudet
1.3.1

Ehdotusvaihe

Täydennetään ehdotusvaiheessa
1.3.2

Kaavan hyväksyminen

Täydennetään hyväksymisvaiheessa
1.3.3

Osallistuminen
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Suunnittelutilanne

2.1.1

Alueen ja lähiympäristön kaavoitustilanne

2.1.1.1

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaehdotus on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa
27.3.2017. Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 10.10.–11.11.2016. Maakuntakaava 2040 on
laadittu kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät aihealueet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset
alueet. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunnittelualueelle verrattuna aiempiin kokonais- ja vaihemaakuntakaavoihin. Muutokset ovat pääasiassa
piirtämisteknisiä.
Kuhmalahden kirkonkylä on osoitettu maakuntakaavassa kohdemerkinnällä. Suunnittelualueen
läpi on osoitettu Yhdysvesijohto (v). Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seudullisesti merkittävät verkostoyhteydet.
Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu maakunnallisesti arvokas maaseudun kulttuurimaisema. Merkinnällä osoitetaan varsinaisten maisema-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat, joiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa
tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä.
Alla on lista kirkonkylän osayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevista maakuntakaavan
merkinnöistä ja määräyksistä:
Merkintä

Kylä

Kuvaus

Määräys

Kohdemerkinnällä osoitetaan maa-

Kylän tarkka sijainti ja laajuus määri-

kunnallisesti merkittävät ja aluera-

tellään yksityiskohtaisemmassa suun-

kenteen kannalta keskeiset kylät ja

nittelussa.

Kylän

muut maaseutuasumisen keskitty-

pyrittävä

ympäröivää

mät, joihin on tarkoituksenmukais-

tiiviimpään rakentamiseen sekä otet-

ta ohjata asumista, palveluita ja

tava

työpaikkoja.

huollon järjestäminen ja lähipalvelujen

huomioon

suunnittelussa

on

maaseutua

yhdyskuntateknisen

saavutettavuus. Alueen suunnittelussa
on otettava huomioon kulttuurihistorialliset ja maisemalliset piirteet sekä
edistettävä alueen omaleimaisuuden
säilymistä.
Arvokas geologinen muo-

Merkinnällä osoitetaan valtakunnal-

dostuma

lisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita (ge1), valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita (ge2),

Harjualue

valtakunnallisesti

arvokkaita

mo-

reenimuodostumia ja tuuli- ja rantakerrostumia (ge3).

Kallioalue

Merkinnällä

ja rantakerrostuma

maa-aineslain

Aluetta

koskevat

toimenpiteet

on

suunniteltava siten, että geologisten
muodostumien

sisältämien

arvojen

säilyminen turvataan. Suunnittelussa
tulee

ottaa

huomioon

mahdollisten

maisemavaurioiden korjaustarve.
geologiset

muodostumat sisältävät merkittäviä,

Moreenimuodostuma, tuuli-

osoitetut

Suunnittelumääräys:

tarkoittamia

Suojelumääräys:
Alueen

erityispiirteitä

haitallisesti

geologisia, maisemallisia ja luon-

muuttavat toimenpiteet ovat kielletty-

nontieteellisiä arvoja.

jä. Alueella saa kuitenkin ottaa ki-

Merkintä ei rajoita alueen maa- ja
metsätalouskäyttöä.

viaineksia
jaamiseksi.

maisemavaurioiden

kor-
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Merkintä

Tärkeä vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan vedenhan-

Aluetta

kintaa varten tärkeitä ja vedenhan-

suunniteltava siten, etteivät ne vaa-

kintaan

ranna pohjaveden laatua, määrää tai

soveltuviksi

luokiteltuja

pohjavesialueita.

koskevat

toimenpiteet

on

vedenhankintakäyttöä. Vesienhoidossa
riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee
ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma ja pyrkiä pohjaveden laatua ja
antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen.

Merkinnöillä osoitetaan maakunnal-

Suunnittelussa, käytössä ja rakenta-

lisesti merkittävät rakennetun kult-

misessa tulee turvata ja edistää alu-

tuuriympäristön alueet.

een kaupunkikuvan ja rakennusperin-

Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiMaakunnallisesti merkittävä

set alueet, joiden osoittamiseen ei

rakennettu kulttuuriympäristö

maakuntakaavan
vuoksi

ole

mittakaavan

tarkoituksenmukaista

käyttää aluevarausmerkintää. RK-

nön arvojen säilymistä ja edelleen
kehittämistä. Uusi rakentaminen on
sopeutettava alueen kulttuuriympäristön

ominaispiirteisiin

ja

ajalliseen

kerroksellisuuteen.

merkinnällä osoitetaan karttateknisistä syistä erillisillä kartoilla osoitettavat

arvokkaat

rakennetut

kulttuuriympäristöt.
Merkinnällä

Maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema

maisema-

Suunnittelussa, käytössä ja rakenta-

alueiden ulkopuoliset maakunnalli-

osoitetaan

misessa tulee turvata ja edistää luon-

sesti arvokkaat maaseudun kult-

non- ja kulttuuriympäristön arvojen

tuurimaisemat.

säilymistä.

Avointen

maisematilojen

säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seu-

Yhdysvesijohto

dullisesti merkittävät verkostoyhteydet.
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Kuva 2-1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. Kaava-alue on lisätty kartalle sinisellä viivalla.

2.1.1.2

Yleiskaava ja yleiskaavalliset tarkastelut

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kirkonkylän alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava vuonna 1999.

Kuva 2-2. Voimassa olevat yleiskaavat ja asemakaavoitettu alue.
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Kuva 2-3. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta. Kaava-alueen raja on lisätty kartalle sinisellä katkoviivalla.

Kuhmalahden kirkonkylälle on laadittu myös maankäytön yleissuunnitelmaa, jonka luonnon on
ollut nähtävillä vuonna 2007.

Kuva 2-4. Kirkonkylän maankäytön yleissuunnitelman luonnos vuodelta 2007.
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Strateginen yleiskaava
Kangasalla on valmistumassa koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan
laatiminen. Yleiskaava on tulossa hyväksyttäväksi toukokuussa 2017. Strateginen yleiskaava
ohjaa kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukee kunnan strategisian linjauksia. Strategisella
yleiskaavalla määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat.
Kaavan tavoitevuodeksi on asetettu 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja
maakunnallisten suunnitelmien kanssa. Kaavan yhtenä tavoitteena on kyläalueiden kehittäminen.
Strateginen yleiskaava tehdään kehittämismerkintöjensä osalta oikeusvaikutteisena. Strategisella
yleiskaavalla ei kuitenkaan ole tarkoitus kumota kunnan alueella jo voimassa olevia yleiskaavoja,
vaan strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa. Strateginen yleiskaava
myös ohjaa laadittaessa uusia tai muutettaessa voimassa olevia osayleis- tai asemakaavoja.
Yleiskaavaehdotuksessa Kuhmalahden kirkonkylälle on osoitettu kaavamerkintä (oranssi ympyrä
K), jonka tavoitteena on Kuhmalahden kirkonkylän vahvistaminen viihtyisänä ja elinvoimaisena
maaseutuasumisen alueena: Täydennysrakentaminen alueella on suunniteltava huomioiden kulttuuri- ja maisema-arvot.
Yleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueen ranta-alueet on osoitettu rannoiksi, joilla lomaasuntojen muuttaminen vakituiseksi on suotuisaa (oranssi tiheä vinoviivoitus). Määrittely perustuu yleiskaavatyön osana tehtyyn edullisuusvyöhyketarkasteluun. Määrittäviä tekijöitä tarkastelussa ovat olleet etäisyys palveluihin, alueella oleva infrastruktuuri sekä liikenneturvallisuus.

Kuva 2-5. Ote Kangasalan strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksesta (20.2.2017).

2.1.1.3

Voimassa olevat asemakaavat

Kuhmalahden kirkonkylällä on voimassa Mustikanmäen asemakaava vuodelta 2008. Kaavalla
osoitetaan pääasiassa pientaloasutusta ja viheralueita.
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Kuva 2-6. Ote Mustikkamäen asemakaavasta. Kaava-alueen raja on lisätty kartalle sinisellä katkoviivalla.

Kuhmalahden kirkonkylällä on vireillä Pento-ojan asemakaava, jolla osittain muutetaan myös
Mustikanmäen asemakaavaa. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä, ja ehdotus on ollut kaavoituslautakunnan käsittelyssä. Kaavan valmiiksi saattaminen edellyttää maankäyttösopimuksia
yksityisten maanomistajien kanssa.

Kuva 2-7. Vireillä olevat asemakaavat.
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2.1.2

Rakennusjärjestys

Kangasalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 2.2.2015. Rakennusjärjestyksen 20§
mukaan Asemakaava-alueen ulkopuolella uudisrakentaminen suunnataan pääsääntöisesti kyläalueille niille laadittujen osayleiskaavojen tai asemakaavojen mukaan.
Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään 5000 m2. Asuinrakennuspaikka tulee sijaita hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ympärivuotisesti liikennöitävissä olevan tien varrella.
Milloin rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-ala voi olla edellä sanottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2.
Rakennusjärjestyksen 21§ mukaan Rakennuspaikalle rakennettavien asuinrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Alle 5000 m2:n rakennuspaikoilla tehokkuus voi ympäristön rakentamistapa huomioon ottaen olla edellä sanottua suurempikin, ei kuitenkaan yli 10 %.
Asuinrakennuksen rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi enintään kaksikerroksinen asuinrakennus, johon saadaan sijoittaa yksi asunto. Erityisestä syystä voidaan sallia yhden kaksiasuntoisen tai enintään kahden yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen.
Rakennusjärjestystä päivitetään vuonna 2017. Päivityksessä huomioidaan 2017 voimaan tullut
maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä osoittaa
ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön ei
edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa.
2.1.3

Rakennuskiellot

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.
2.1.4

Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen toimittamaa rasteriperuskarttaa (yhden metrin
pikselillä), joka tulostetaan mittakaavassa 1:10 000.
2.2

Selvitys suunnittelualueen oloista

2.2.1

Sijainti yhdyskuntarakenteessa

Suunnittelualueen Kuhmalahdentien/Pohjantien (325) ympäristö sijoittuu yhdyskuntarakenteessa
taajama-alueelle. Taajama muodostuu pääpiirteissään harvasta pientaloalueesta ja osin pientaloalueesta. Suunnittelualueen läntisin osa on yhdyskuntarakenteellisesti pienkyläasutusta. Muu osa
suunnittelualuetta, kuten suunnittelualueen lähialuekin, on harvan maaseutuasutuksen aluetta.
Lähimmät kyläasutukset sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyyksillä. Lähimmät kaupunkimaiset taajamat ovat Oriveden, Kangasalan ja Tampereen keskustat. Kangasalan päätaajamaan on
etäisyyttä teitse noin 25 km.
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Kuva 2-8. Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu)

2.2.2
2.2.2.1

Rakentamistilanne, väestö, asuminen ja loma-asuminen
Väestön rakenne ja kehitys

Kangasalalla asui vuoden 2015 lopussa noin 30 600 asukasta. Kuhmalahden kunnassa asui sen
lakkautushetkellä vuoden 2010 lopussa noin 1040 asukasta. Suunnittelualueen rajaamalla alueella asuu runsas 400 asukasta, mikä on noin 1,3 prosenttia koko Kangasalan kunnan asukasluvusta ja vajaa 40 prosenttia entisen Kuhmalahden kunnan asukasluvusta.
Kangasalan kunnan asukasmäärä on lisääntynyt tasaisesti 2000-luvulla: vuosina 2000–2015
väestö on lisääntynyt noin 4980 asukkaalla (+19 %). Väestönlisäys johtuu pääosin Sahalahden
vuoden 2005 (noin 2280 asukasta) ja Kuhmalahden (noin 1040 asukasta) vuoden 2011 kuntaliitoksista.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön kasvu jatkuu Kangasalla tulevaisuudessakin
ja vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaisi arviolta vajaalla 2 400 asukkaalla (+8 %). Kangasalan kunnan ennusteessa Kangasalan väestön määrä olisi vuonna 2040 noin 42 000, mikä tarkoittaisi kasvua vuodesta 2015 vuoteen 2040 peräti noin 11 000 asukasta. Muuttovoiton odotetaan suuntautuvan erityisesti Kangasalan keskustaajamaan. Myös maaseutuasumisen uskotaan
kiinnostavan osaa muuttajista. Kunnan sisäistä muuttoa on jonkin verran odotettavissa sekä
maaseudulta urbaaniin taajamaan että päinvastoin taajamasta kylien maaseutumaisemiin ja rannoille. Kangasalan maaseudun elinvoimaisuuden haasteena on erityisesti kunnan itäosissa
väestön väheneminen ja ikääntyminen. Kuhmalahden kirkonkylällä väkimäärä on pysynyt tasaisena, mutta väestö ikääntyy. Strategisen yleiskaavan tavoitteena Kangasalan kylillä on nykyisten
asukasmäärien säilyminen tai maltillinen kasvu. Kyliin odotetaan muuttavan uusia asukkaita
maaseutumaisen elämäntavan, vesistömaisemien ja kylien yhteisöllisyyden houkuttelemina.
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Väestönmuutos Kangasalla 2000-2016 ja
väestöennuste 2017-2040
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Kuva 2-9. Väestönkehitys Kangasalla vuosina 2000–2016 ja väestöennuste vuosille 2017–2040. (Lähde:
Tilastokeskus, Kangasalan kunta)

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-1) on esitetty suunnittelualueen ja Kangasalan ikärakenne
vuonna 2015. Suunnittelualueen ikärakenteessa alle 13 vuotiaat lapset sekä työikäisistä aikuisista 18-40-vuotiaat ovat hieman aliedustettuja tällä hetkellä verrattuna koko Suomen ikäjakaumaan. Työikäisistä aikuisista 50-65-vuotiaat ovat selvästi yliedustettuja.
Taulukko 2-1. Ikärakenne suunnittelualueella, Kangasalalla ja Suomessa vuonna 2015 (Lähde: Tilastokeskus).

Ikäluokka
(vuosia)

Suunnittelu-

Suunnittelu-

alue,

alue,

lukumäärä

osuus %

Kangasala,
osuus %

Koko
Suomi,
osuus %

0-6

23

5,5

2772

9,1

7,6

7-15

42

10,0

3790

12,4

9,8

16-24

31

7,4

2558

8,4

10,6

25-44

97

23,2

7453

24,4

24,8

45-64

143

34,1

8298

27,1

26,7

65-79

53

12,6

4454

14,6

15,3

yli 80

30

7,2

1282

4,2

5,2

419

100,0

30607

100,0

100,0

Yhteensä

2.2.2.2

Kangasala,
lukumäärä

Asuminen

Suunnittelualueen alueella oli noin 180 asuinrakennusta ja runsaat 70 kesämökkiä vuoden 2014
lopussa (Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta).
Rakentaminen on keskittynyt Kuhmalahdentie-Pohjantie (325) ja Kivisalmentien läheisyyteen ja
pääteistä lähtevien sivuteiden varsille sekä Enonselän ranta-alueelle.
2.2.3

Työpaikat ja palvelut

Suunnittelualueella ei juuri ole varsinaisia työpaikka-alueita. Kuhmalahden kirkonkylällä sijaitsee
muun muassa päiväkoti, vanhainkoti, kirkko ja kauppa. Lähin koulu on Pohjan kylällä.
Muita palveluita ovat muun muassa Seo -kylmäasema, kunnan ja seurakunnan yhteinen Pentosali
parturi-kampaamo, Taidepappila ja Kuhmalahden kotiseutumuseo.
Suunnittelualueen elinkeinotoiminta on pääasiassa maa- ja metsätaloustoimintaa.
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2.2.4

Maa- ja metsätalous

Kirkonkylän taajama-alueen ympärillä on nurmirehua ja viljaa kasvavia peltoalueita. Laajimmat
peltokuviot sijoittuvat kirkon koillispuolelle Karhuojan ympäristöön. Kirkonkylän pohjoispuolelle
sijoittuva Puntarin kylän ja Längelmäveden Marttalansaaren välinen mäki on metsätalouskäytössä, samoin kaava-alueen etelä- ja lounaisreuna.

Kuva 2-10. Puuston määrä suunnittelualueella (Metsäkeskus).

Metsäkeskuksen metsävaratietojen mukaan alueella on puuta noin 46 000 m³.
2.2.5
2.2.5.1

Liikenne
Autoliikenne

Suunnittelualueella merkittävin yhteys on itä-länsi –suuntainen Kuhmoisen ja Kangasalan keskustan välinen seututie 325. Tie kulkee Kuhmalahden kirkonkylän lävitse. Pohjoisen suuntaan
merkittävin yhteys on Kuhmalahden kirkonkylän ja Oriveden välinen yhdystie 3260. Kirkonkylältä
lähtee luoteen suuntaan Enonselän rantavyöhykettä seuraileva yhdystie 14017.
Suurimmat liikennemäärät suunnittelualueella ja sen läheisyydessä ovat seututiellä 325. Kirkonkylän länsipuolella liikennemäärät ovat noin 1850 ajoneuvoa vuorokaudessa (ajon./vrk) ja kirkonkylän itäpuolella noin 1350 ajon./vrk. Yhdystien 3260 liikennemäärät suunnittelualueen kohdalla ovat noin 750 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhdystiellä 322 liikennemäärät suunnittelualueella
ovat vajaa 80 ajon./vrk.
Raskaan liikenteen osuus seututiellä 325 suunnittelualueella ja sen läheisyydessä vaihtelee 6 ja
10 prosentin välillä. Yhdystiellä 3260 raskaan liikenteen osuus suunnittelualueen kohdalla on noin
9 % ja yhdystiellä 14017 noin 10 %.
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Kuva 2-11. Liikennemäärät vuonna 2016 (ajon./vrk).

2.2.5.2

Jalankulku ja pyöräily

Kuhmalahdentien/Pohjantien vierellä sijaitsee yhdistetty jalankulku/pyörätie.
2.2.5.3

Joukkoliikenne

Tampereen ja Kuhmoisen välillä kulkee bussilinja 42, joka kulkee suunnittelualueen ja Pohjan
kylän halki seututietä 325 pitkin. Kuhmalahden kirkonkylän ja Tampereen välillä kulkee myös
linja 42K sekä Pohjan ja Oriveden välillä linja 42O. Linja-autoyhteyksiä on Kangasalle ja edelleen
Tampereelle arkisin päiväaikaan ja muutama vuoro viikonloppuisin.
Kangasalan linja-autoliikennettä täydentää kaksi kunnan ylläpitämää asiointi- ja palveluliikenneautoa. Palveluliikenneautojen palvelu kattaa koko kunnan alueen. Se on kaikille avointa liikennettä, mutta kalustonsa ja liikennöintitapansa puolesta siinä on erityisesti huomioitu iäkkäämpien ja
liikuntaesteisten tarpeet.
2.2.6

Virkistysalueet ja muut vapaat alueet

Suunnittelualueella ei ole erityisiä virkistysalueita. Siuronsalmella Längelmäveden rannalla suunnittelualueelta noin 500 metrin etäisyydellä on yleinen uimaranta ja uimalaituri sekä veneenlaskupaikka ja venelaituri.
2.2.7

Luonnonympäristö

Kaavaa varten on tehty erillinen luontoselvitys, jossa on tuotu esiin alueen erityispiirteet ja selvityksen maastotöiden tulokset. Alla olevia asioita on lisäksi tarkennettu olemassa oleviin tietolähteisiin pohjautuen
2.2.7.1

Topografia

Kaava-alue sijoittuu kaakko-luode –suuntaisen, useista kallioista ja mäistä koostuvan selännealueen ja Längelmäveden Enonselän väliselle loivapiirteiselle alueelle. Längelmäveden pinta on 84
m mpy ja kaava-alueen lounaissivu 110-120 m mpy. Väliin jäävän Kuhmalahden kirkonkylän
taajaman ympärillä on runsaasti pienipiirteisiä peltoalueita, joiden keskelle sijoittuu niin ikään
kaakko-luode –suuntainen pienempi mäkiselänne, Vohtenkirkonmäki. Puntarin kylältä Enonselän
Marttalansaarelle jatkuvan mäkialueen korkeimmat kohdat ovat noin 105 m mpy. Kuhmalahden
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kirkonkylän ja Vohtenkirkonmäen välisen peltoalueen keskellä virtaa Karhuoja, joka laskee Enonselän Konterkollinlahteen kirkon pohjoispuolella. Karhuojan suistoon yhtyy myös etelän – lounaan
suunnalta laskeva Pentoja (Pento-oja), joka saa alkunsa kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevasta
Kalliojärvestä. Näiden kahden ojan lisäksi kaava-alueella on vain muutamia pienempiä ojia, jotka
laskevat Enonselkään. Kaava-alueen korkeimmat kohdat ovat lähellä lounaisrajaa Vihantavehmaksen alueella, jossa maasto kohoaa kahdessa kohtaa 120 m mpy tasolle. Suunnittelualueen
lounaispuolella maasto on monin paikoin 130-140 m mpy.

Kuva 2-12. Alueen korkeussuhteet.
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2.2.7.2

Maa- ja kallioperä

Kaava-alueen kallioperä on pääasiassa kiillegneissiä. Alueen keskiosissa, Iso-Penton alueella
esiintyy granodioriittia ja alueen kaakkoisosaan ulottuu kapeahko grauvakkajuonne. Suunnittelualueen maaperä on pääosin savea. Paikoin esiintyy pieniä kalliopaljastumia. Kallioalueiden rinteillä ja niiden välisissä notkelmissa on moreenimaata. Alueen keskiosissa, kirkon seutuvilla maaperä on karkeaa hiekkaa (GTK 2017). Suunnittelualueen maaperä- ja kallioperäkartat on esitetty
luontoselvityksessä.
2.2.7.3

Vesistöt ja vesitalous

Kirkonkylän osayleiskaava-alue sijoittuu Längelmäveden Enonveden rannalle siten, että kaavaalueesta vesialuetta on noin 110 hehtaaria. Tämän lisäksi kaava-alueelle ei sijoitu muita järviä tai
lampia.
Längelmäveden vedenkorkeutta on mitattu Kaivannon kanavalla vuodesta 1911. Keskivedenkorkeus on tämän jakson aikana ollut 84,12 m (N60-korkeujärjestelmä). Keskimääräinen vuotuinen
vedenkorkeusvaihtelu on ollut 65 cm. Ylin vedenkorkeus on mitattu kesäkuussa 1924, jolloin
korkeus on 84,88 m ja alin 83,46 m on mitattu lokakuussa 1921, joten äärivaihtelu on ollut 142
cm.
Koko kaava-alue sijoittuu Längelmäveden lähivaluma-alueelle (tunnus 35.721). Kaava-alueen
suurimmat ojat ovat Karhuoja ja Pentoja, jotka laskevat Enonveden Konterkollinlahteen. Näiden
lisäksi kaava-alueelle sijoittuu muutamia pienempiä pelto-ojia, jotka laskevat Enonveteen.
Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
2.2.7.4

Luonnonsuojelu

Kaava-alueella ei sijaitse Natura 2000 -verkoston kohteita, perustettuja luonnonsuojelualueita tai
luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Lähin Natura 2000 –verkoston kohde on lähimmillään noin 1,2
kilometrin päässä idässä sijaitseva Tervaniemenlahti (FI0319002, SPA), joka kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Tervajärvi, LVO040098).
2.2.7.5

Arvokkaat luontokohteet

Kaava-alueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuja linnustoalueita (IBA- ja FINIBA-alueet). Kaava-alueelle sijoittuva Enonselän ranta-alue Marttalansaaren, Mäkelänsaaren, Lieskan ja Mullikasaaren rajaamalla alueella on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi
lintualueeksi (MAALI-alue). Alueen merkittäviin pesimälajeihin kuuluu kaulushaikara, härkälintu,
silkkiuikku, lapasorsa, punasotka, selkälokki, naurulokki, luhtahuitti, nokikana, laulujoutsen, kurki ja taivaanvuohi 2.
Luontoselvityksessä suunnittelualueelta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja
luontotyyppejä eikä alueelle sijoitu vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia suojeltuja pienvesiä.
Suunnittelualueen länsiosassa Kivisalmentien koillispuolella, Toivolan ja Niinimäen sijaitsee liitooravan elinalue.
Luontoselvityksessä rajattiin paikallisesti arvokkaina luontokohteina Lehtolan vanha metsä, Pento-oja, Karhuoja sekä silmälläpidettävää ketoneilikkaa kasvava niittylaikku suunnittelualueen
keskiosassa Kangasala-Kuhmoinen seututien eteläpuolisen hautausmaan eteläpuolella. Suunnittelualueelle sijoittuvat Konterkollinlahden rantaniityt, Haapalahden rantalehto ja Hitulahti on esitetty paikallisesti arvokkaina luontokohteina Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä (FCG 2017).
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Kuva 2-13. Kirkonkylän kaava-alueen arvokkaat luontokohteet.

2.2.7.6

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suomi jakautuu pohjois-eteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden
rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voidaan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Kuhmalahden seutu kuuluu jaottelussa eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen Vuokkovyöhykkeeseen eli Lounaismaahan.
Suunnittelualueesta huomattava osa Kangasala-Kuhmoinen seututien varsilla on viljelyssä olevaa
peltoaluetta, rakennettua ympäristöä sekä niihin liittyvää ihmisvaikutteista puolikulttuurialuetta.
Tällä viljelyvaltaisella alueella on runsaasti lehtipuuvaltaisia metsäsaarekkeita ja pellonreunusmetsiä, joilla kasvaa sekä kangasmetsien lajistoa, hajanaisesti lehtojen lajistoa, heiniä sekä viljelysten ympäristöille tyypillisiä savimaiden typensuosijalajeja. Viljelysten läheisyydessä on muutamia metsäkuvioita, joista on nähtävissä, että ne ovat aiemmin olleet todennäköisesti hakamaisia laidunkuvioita, mutta sittemmin kasvaneet umpeen. Tällaisilla kuvioilla kasvaa harvaa iäkästä
sekapuustoa sekä alikasvoksena tiheää lehtipuustoa ja –pensastoa sekä nuorta kuusta. Pirkanmaan perinnemaisemat –julkaisussa (Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999) alueelta esitetyt paikallisesti arvokkaat perinnemaisemat ovat inventoinnin jälkeen kuluneina parina vuosikymmenenä
menettäneet umpeenkasvun ja rehevöitymisen myötä ominaispiirteensä eivätkä ne enää olleet
rajattavissa arvokohteina.
Suunnittelualueen yhtenäisimmät metsäalueet sijoittuvat Kangasala-Kuhmoinen seututien eteläpuolelle Vihantavehmaan ja Salokankaan alueille sekä seututien pohjoispuolella Vohtenkirkonmäelle, missä vallitsevia pääkasvillisuustyyppejä ovat tuoreet havupuukankaat. Lehtomaista kasvillisuutta esiintyy pienialaisina laikkuina eri puolilla metsäalueita. Näillä yhtenäisimmillä metsäalueilla on suoritettu laajoja hakkuita, minkä myötä vaihtelevasti kuusi- ja mäntyvaltainen puusto on
pääosin nuorta. Alueella aiemman selvityksen (Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää 2006) mukaan sijainnut vanha luonnontilaltaan hyvä vanhan metsän kuvio Vihantavehmaalla on hakattu.
Vanhaa puustoa on säästynyt vain Pento-ojan varrella. Pento-oja on rajattu luontoselvityksessä
luonnon arvoalueena.
Hakkuualoilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä kangasmetsien lajisto on osin korvautunut heinillä, maitohorsmalla, vadelmalla ja sananjalalla sekä nuorella lehtipuutaimikolla. Varttuvissa ja tätä
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vanhemmissa metsissä on enemmän kangasmetsien varpuja kuten mustikkaa ja puolukkaa.
Luontoselvityksessä on esitetty kartta pääkasvupaikkatyypeistä.
2.2.7.7

Eläimistö

Suunnittelualue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Etelä-Hämeen eliömaakuntaan, missä esiintyy Pirkanmaan alueelle tyypillistä havu- ja sekametsien, rantojen sekä kulttuuriympäristöjen eläinlajistoa. Alueen eläimistö koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille tavanomaisesta ja alueellisesti yleisestä nisäkäslajistosta, jonka elinalueita monipuolistavat mosaiikkimaisesti vaihtelevat metsä- ja peltoalueet sekä ihmistoiminnan alaiset kulttuuriympäristöt.
Laajemmin tarkasteltuna selvitysalueella esiintyy alueelle tyypillisiä ja tavanomaisia nisäkkäitä,
joista runsaimpia ovat mm. orava, metsäjänis, rusakko, supikoira ja kettu sekä joukko erilaisia
pikkunisäkkäitä. Talousmetsän hakkuiden ja eri-ikäisten taimikoiden mosaiikkimainen vuorottelu
muodostaa muun muassa hirville soveliaita elinympäristöjä. Hirvieläimistä alueella tavataan lisäksi metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa. Alueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä kaikkia
suurpetojamme, joista ilves on todennäköisin. Ilveskanta Kuhmalahden seudulla on hyvin vahva.
Kuhmalahden kirkonkylän alueelta etelään suuntautuvalta laajalta metsäalueelta on tuoreita yksittäishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017).
Selvitysalueen ja lähiseudun linnusto on melko monipuolista käsittäen pääasiassa metsien sekä
pelto- ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueen linnustoa on kuvattu tarkemmin luontoselvityksessä.
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit
Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisista tiukasti suojeltavista lajeista suunnittelualueella esiintyy
liito-oravaa. Suunnittelualueen länsiosassa, Kivisalmentien koillispuolella, Toivolan ja Niinimäen
välisellä metsäalueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kahden haavan tyvellä ja näiden lisäksi
alueella yhdessä kuusessa oli pönttö, joka soveltuu liito-oravan pesäpaikaksi. Tämän liito-oravan
elinalueen rajaus on esitetty luontoselvityksessä.
Muista luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden lajeista suunnittelualueella voi esiintyä myös lepakoita,
saukkoa, viitasammakkoa sekä suurpetoja.
2.2.8

Maisema ja kulttuuriympäristö

Alueelle on tehty kaavaprosessia varten erilliset kulttuuriympäristöselvitykset arkeologian sekä
rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
2.2.8.1

Maisemarakenne, maisemakuva

Maisemallisessa maakuntajaossa suunnittelualue sijoittuu Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan ja maisemaseutujaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun.
Pirkanmaan maakunnallisessa maisematyyppijaossa Pirkanmaa on jaettu kuuteen maisemalliseen
alueeseen, joista suunnittelualue sijoittuu Kaakkoiseen järvialueeseen. Kaakkoisella järvialueella
vesistöillä on suuri merkitys maisemakuvassa. Vettä on runsas neljännen pinta-alasta. Kaakkoisella järvialueella on pinnanmuodoiltaan vaihtelevia mäki- ja vuorimaita. Järvialueilla pellon
osuus on yli toistakymmentä prosenttia. Suuri osa pelloista on raivattu valtavia järvialtaita reunustaville savikoille. Kuhmalahden maisemarakennetta ja –kuvaa on kuvailtu tarkemmin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä.
2.2.8.2

Arvokkaat maisema-alueet

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Pirkanmaalla on toteutettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit vuosina 2012-2013. Sekä valtakunnalliset että
maakunnalliset maisema-alueet osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.
Kuhmalahden kirkonseutu kuului päivitysinventointien maisemainventointialueeseen, mutta sitä
ei arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kyseinen alue on arvotettu maaseudun kulttuurimaisemien selvityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi nimellä Kuhmalahden-Puntarin kulttuurimaisema.
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2.2.8.3

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kuhmalahden historiaa
Kuhmalahti kuului alkujaan Kangasalaan, jonka kappeliseurakunnaksi se muodostettiin 1640luvulla. Vuonna 1896 se siirrettiin Sahalahden kappeliseurakunnaksi, josta se itsenäistyi vuonna
1910. Kunnallinen itsehallinto kulki hieman eri polkuja, sillä itsenäinen kunta Kuhmalahti oli jo
vuodesta 1869 alkaen. Vuonna 2011 Kuhmalahti liitettiin kuntaliitoksessa Kangasalan kuntaan ja
seurakuntaan.
Kaikki yhdeksän Kuhmalahden henkikirjakylää esiintyvät vanhimmissa säilyneissä kirjallisissa
lähteissä, 1500-luvun lopun maakirjoissa. Suunnittelualue sijoittuu Vähä-Pennon, Iso-Pennon ja
Vehkapuntarin henkikirjakylien alueille. Kylät ovat muodostuneet viimeistään keskiajalla. Kuhmalahden kymmenes maarekisterikylä Rautia, jolle suunnittelualue myös osin sijoittuu, on kuulunut
1900-luvun alkupuolelle asti naapurikuntaan Sahalahteen (Hinnerichsen Miia, 2016). Kuhmalahden ja sen kylien historiaa on kuvailtu tarkemmin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Pirkanmaalla on toteutettu Pirkanmaan maakuntakaava
2040 varten maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi vuosina 2014–2016. Selvityksen maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen
kohteet osoitetaan uudessa kokonaismaakuntakaavassa.
Pirkanmaalla on laadittu uuden kokonaismaakuntakaavan laatimisen yhteydessä myös maaseudun kulttuurimaisemien selvitys. Selvityksessä esiin nostetut maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet osoitetaan myös uudessa kokonaismaakuntakaavassa.
Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvan maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
rajaus on uudessa maakuntakaavassa hieman muuttunut verrattuna aiempaan. Maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkailla kulttuurimaisemilla tarkoitetaan maisema-alueiden ulkopuolisia maakunnallisesti arvokkaita maaseudun kulttuurimaisemia.
Kuhmalahden-Puntarin kulttuurimaisema (entinen Kuhmalahden kirkonseudun kulttuurimaisema)
sijoittuu Kuhmalahden kirkonkylälle sisältäen Vähä-Pennon ja Puntarin peltoalueet. Kulttuurimaisema ilmentää sydänhämäläistä 1800-1900-lukujen maaseudun kirkonkylää. Alueen rakennuskulttuurin ydinalueita ovat useat vanhat pihapiirit, kirkon ympäristö ja raitti, vanhainkoti ja pienasutus, koulu, Karhula, Puntarin raitti sekä seurantalo.
Osayleiskaavan rakennetun ympäristön inventointi
Suunnittelualueelle on tehty rakennetun ympäristön inventointi touko-marraskuussa 2016. Selvitys kattaa koko suunnittelualueen ja selvityksen on laatinut Pirkanmaan maakuntamuseo.
Erityisen arvokkaita sekä maisemallisesti että historiallisesti ovat inventoinnissa rajatut arvoalueet ja alueen historialliset tielinjat. Useimpien arvoalueiden sydämen muodostaa vähintään keskiaikainen, mahdollisesti paljon tätä vanhempi kylän paikka (kylätontti). Kylätonttien alueet ovat
pääosin säilyneet rakennettuina ja niiden ympärille levittäytyvät avoimet peltomaisemat. Tämä
historiallinen maankäyttötapa tulisi säilyttää myös jatkossa välttämällä pelloille rakentamista.
Arvoalueet ovat muutoinkin herkkiä muutoksille. Laajaa uudisrakentamista tulisi arvoaluerajausten sisällä välttää ja kaikki muutokset suunnitella huolellisesti alueen ilme, säilynet historialliset
piirteet ja olemassa olevan rakennuskannan mittakaava huomioiden.
Säilyneistä vanhoista tielinjoista tärkeimpiä on muun muassa Kuhmalahden kyliä yhdistänyt, osin
yhä käytössä oleva itä-länsisuuntainen vanha maantie. Tielinjojen tulisi säilyä sorapintaisina,
kapeina ja niiden mutkien ja mäkien maastoa mukailevina.
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2.2.8.4

Muinaismuistot

Muinaisjäännökset on selvitetty arkeologisessa inventoinnissa 2016.
2.2.9

Tekninen huolto

Entisen Kuhmalahden vesilaitoksen toiminta-alueella on voimassa Kuhmalahden kunnanvaltuuston vuonna 2009 hyväksymä vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue. Kangasalan Vesi liikelaitos on vuonna 2015 pyytänyt kuntaa muuttamaan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen muutos tulee käsittelyyn vuonna 2017.
Toiminta-alueella Kangasalan Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus
verkostoihin.

Kuva 2-14. Ote entisen Kuhmalahden vesilaitoksen toiminta-aluekartasta. Sininen väri: vesijohtoverkostoalue. Punainen väri: vesijohto- ja viemäriverkostoalue. Keltainen väri: vesijohtoverkostoalue, joka
saatetaan viemäriverkoston piiriin vuoteen 2014 mennessä. (lähde: Kangasalan kunta)

2.2.10 Ympäristöhäiriöt

Suunnittelualueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Alueella on yksi kotieläintalouden suuryksikkö, joka vaatii ympäristöluvan. Lisäksi jätteiden käsittelytoimintaa sekä 1
vanha ja toinen toiminnassa oleva huoltoasemaa, joiden maaperä saattaa olla pilaantunutta.
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2.2.11 Maanomistus

Pääosa suunnittelualueesta on yksityisessä maanomistuksessa. Kunnan maaomaisuus sijoittuu
suunnittelualueella pääosin kyläkeskukseen Kuhmalahdentien eteläpuolelle.

Kuva 2-15. Kangasalan kunnan maaomaisuus (lähde: Kangasalan kunta).
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3.

TAVOITTEET

3.1

Valtakunnalliset tavoitteet

3.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet
lainvoiman 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistukset koskevat mm. yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvien tekijöiden huomioimista maankäytön suunnittelussa. Tarkistuksen pääteemana on ollut
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista
kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet ovat luonteeltaan periaatteellisia linjauksia, jotka on otettava huomioon valtion
viranomaisten toiminnassa sekä maakunta- ja yleiskaavoissa. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka koskevat valtion viranomaisten toimintaa ja
kaikkea kaavoitusta.
Tätä kaavatyötä koskevat kaavan laatimisen lähtökohtina asiakokonaisuudet 1–4. Yleiskaavoituksessa tulevat sovellettaviksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Kaavaa koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on selostettu tarkemmin edellä.
3.1.2

Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

3.2

Maakunnalliset tavoitteet
Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavaa ohjaa uusi hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava
2040.

3.3

Kunnan tavoitteet
Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteena on kylärakentamisen vauhdittaminen. Tähän pyritään sillä, että yleiskaava laaditaan siten, että kaava oikeuttaa suoraan rakennuslupaan
(MRL 44 §). Tällöin kaavassa tulee huomioida alueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti, ympäristöarvot sekä yhteen sovittaa kylien tavoitteet ympäröivän maankäytön kanssa.
Kaavoitustyön yleisiä linjauksia esimerkiksi asutuksen määrästä ja palveluista voidaan johtaa
Kangasalan strategisesta yleiskaavasta, joka on tarkoitus valmistua ja hyväksyä vuoden 2017
keväällä. Suunnittelualueen väestö on viime vuosina vähentynyt Kangasalan myönteisestä väestönkehityksestä huolimatta. Yksi kaavan tavoitteista on säilyttää alueen väestö vähintään nykyisellä tasollaan. Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan maaseudun täydennysrakentamista ohjattavaksi kyläkeskuksiin.
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3.4

Osallisten tavoitteet
Osallisten tavoitteita kerätään kaavaprosessin aikana internetissä toimivan karttapalautejärjestelmän avulla sekä yleisötilaisuuksissa.

3.5

Viranomaisten tavoitteet
Kaavan alkuvaiheessa on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Viranomaisten esittämät
tavoitteet on esitetty neuvottelumuistiossa (LIITE 3).

3.6

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
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4.

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT

4.1

Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaava-alueella on rantaviivaa noin 5 km. Kaavaan osoitetut rakennuspaikat on osoitettu mitoitusperiaatteiden (LIITE 2) mukaisesti. Kaikki luvanvaraisesti rakennetut rakennuspaikat tai ennen
lupamenettelyä rakentuneet rakennuspaikat on osoitettu kaavaan rakennettuina rakennuspaikkoina. Oleellisin asia mitä kaavalla muutetaan nykytilanteeseen nähden, on noin 90 uuden asuinrakennuspaikan (AT) osoittaminen mitoitusperiaatteissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti.
Kaavamerkinnät ja määräykset pohjautuvat viimeisimpiin Kangasalan kyläyleiskaavoihin. Määräykset ovat myös linjassa voimassa olevan rakennusjärjestyksen kanssa.
Alla olevissa tauluissa on esitetty oleellisimmat mitoitusluvut.
Taulukko 4-1. Rakennuspaikkojen määrät.

Olemassa olevia rakennuspaikkoja
Uusia rakennuspaikkoja
Yhteensä

RA

AP

AM

ME

Yht

37

164

13

2

214

0

86

0

0

86

37

248

13

2

300

Kunkin tilan rakennusoikeuden muodostumisen perusteet löytyvät rakennusoikeuslaskelmasta
(LIITE 4). Mitoitusperiaatteet (LIITE 2) on määritetty siten, että uudisrakentamista muodostuu
kohtuullinen määrä ja se ohjautuu tarkoituksenmukaisille alueille eikä aiheuta merkittäviä maisemallisia tai muita ympäristöllisiä häiriöitä. Mitoitusperiaatteiden suunnitteluun liittyi useiden
vaihtoehtoisten mitoitusperiaatteiden emätilakohtainen laskenta, jolla haarukoitiin sopivat mitoitusperiaatteet.
Rakennuspaikoista noin 65 on osoitettu rakennusoikeuslaskelmaan perustuen ja loput 25 on osoitettu sellaisille kunnan omistamille rakennuspaikoiksi lohkotuille tiloille, joille on tieyhteys ja viemärilinja vieressä.
4.2

Aluevaraukset

4.2.1

Asuinaluevaraukset

Asuinalueet on osoitettu pääosin merkinnällä AT, koska alue pyritään säilyttämään kylämäisen
väljänä ilman asemakaavoituskynnyksen ylittymistä. Erikseen on osoitettu asemakaavoitetut
alueet ja niihin sisältyvät alueet AP-1 –merkinnällä.
Uudet asuinaluevaraukset on osoitettu kyläalueiden laajennusalueina merkinnällä AT. Toimivien
mitoitusperiaatteiden lisäksi rakennuspaikkojen sijoittelulla mahdollistettiin rakennuspaikkojen
sijoittuminen lähelle liikenneyhteyksiä, viemäröintiä maisemallisia ja muita ympäristöllisiä arvoja
vaarantamatta. Rakennuspaikkoja ei ole sijoitettu avoimille peltoalueille. Niiltä osin kuin tiloilla oli
jäljellä olevaa rakennusoikeutta, pyrittiin rakennuspaikkoja sijoittamaan rannantuntumaan takamaastoon. Uusia kyläalueen rakennuspaikkoja ei kuitenkaan osoitettu rantaan rajoittuvina rakennuspaikkoina. Uudet rakennuspaikat on ollut mahdollista sijoittaa riittävän etäälle ympäristöhäiriöitä aiheuttavista toiminnoista.
1.5.2017 voimaantulleen MRL:n muutoksen myötä arvioidaan, että kaavassa osoitettu asuinrakentaminen on mahdollista toteuttaa ilman asemakaavoitusta.
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Kuva 4-2. Uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen

4.2.2

Maatalous

Olemassa olevat toimivat maatilojen pääkeskukset on osoitettu kaavaan AM-merkinnöin. Lisäksi
kaavaan on osoitettu yksi kotieläintalouden suuryksikkö (ME).

Kuva 4-3. Kaavaan osoitetut AM ja ME -merkinnät
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4.2.3

Loma-asutus

Olemassa olevat lomarakennuspaikat on osoitettu kaavaan RA/AP-merkinnällä, joka mahdollistaa
lomarakennuspaikan muuttamisen vakituiseen asuinkäyttöön. Tällaisia rakennuspaikkoja on 18
kpl. Uusia lomarakennuspaikkoja ei osoiteta.
4.2.4

Virkistys

Virkistysalueina osoitettiin alueen Eteläosaan sijoittuvan asemakaavoitetun alueen virkistysalueet
(VL) sekä urheilukenttä (VU).
Ranta-alueelle jää useita rakentamiselta vapaita yhtenäisiä rantoja, jotka soveltuvat virkistyskäyttöön. Asiaa on selvitetty tarkemmin vaikutustenarvioinnissa.
4.3

Liikenne
Kaavassa on osoitettu olemassa olevat yleiset tiet sekä venevalkamat olemassa olevaan tilanteeseen perustuen.

4.4

Kulttuuriympäristön huomioiminen
Rakennuskulttuurihistoriallisesti tärkeät arvot on osoitettu kaavaan vuonna 2016 laaditun kulttuuriympäristöinventoinnin perusteella ja arkeologisesti merkittävät kohteet on osoitettu perustuen arkeologiseen inventointiin.
Muinaisjäännösalueet ja -kohteet perustuvat kaavaa varten laadittuun arkeologiseen inventointiin. Kaikki muinaisjäännökset on osoitettu muinaisjäännöksiksi (SM). Mikäli alue sijoittuu osaksi
rakennuspaikalle, on muinaisjäännös osoitettu osa-alue –merkinnällä rakennuspaikalle. Selvitysten perusteella alueella on lisäksi muita kohteita, jotka eivät ole muinaisjäännöksiä ja nämä on
osoitettu kaavaan omilla merkinnöillään. Tällaisia ovat löytöpaikat (sm-1), kivirakenteet (sm-1)
sekä ns. kylänpaikat (kp). Näiden kohteiden osalta kaavamääräyksessä velvoitetaan pyytämään
museoviranomaisen lausunto, mikäli alueella kohdistuu maanmuokkaustoimia.
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen perusteella kaavaan on osoitettu sk-1 –merkinnöin
rakennetun ympäristön arvoalueet. Näillä alueilla kaavamääräys edellyttää noudattamaan alueella vallitsevaa rakentamistapaa. Sen lisäksi on osoitettu erikseen kulttuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset sr-1 –merkinnällä. Historialliset tielinjaukset on
osoitettu omalla merkinnällään.
Lisäksi maakuntakaavaan perustuen on osoitettu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema.

4.5

Luontoarvojen huomioiminen

4.5.1

Luonnonsuojelu

Kaikki perustetut luonnonsuojelualueet on merkitty kaavaan suojelualueiksi (SL) ja Natura -2000
verkostoon kuuluvat alueet Natura-alueiksi. Kaavalla ei ole muodostettu uusia suojelualueita.
4.5.2

Muut luontokohteet

Kaavaa varten laadittujen luontoselvitysten perusteella on osoitettu lisäksi muita luontokohteita,
jotka perustuvat joko lainsäädäntöön tai ovat luontoarvoiltaan muutoin edustavia. Kohteet on
kuvattu tarkemmin Kuhmalahden rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä.
Luo-1 –alueina on osoitettu sellaiset luontokohteet, jotka selvitysten mukaan ovat ainakin osittain luonnonsuojelulain 47 §:n, 49 §:n tai metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Näiden kohteiden
rajaukset ja suojelun tapa määritetään kyseisissä laeissa. Alueille kohdistuvissa toimissa on ilman
kaavan laatimistakin huomioitava em. lakien noudattaminen.
Luo-2 –alueina on osoitettu selvityksessä paikallisesti arvokkaat kohteet, joiden suojelemista ei
lainsäädäntö edellytä. Kohteet on osoitettu kaavaan informatiivisena ja näiden kohteiden arvojen
säilyttäminen perustuu maanomistajan vapaaehtoisuuteen.
Luo-3 –alueina on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat linnustoalueet ja ne sijoittuvat vesistöalueille. Näillä alueilla kaavalla määrätään ruoppauskielto.
Kuvan 2-12 lisäksi kaavaan on osoitettu Brusilan pellot luo-2 merkinnällä.
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Purouomien ekologiset yhteydet on osoitettu kaavaan omalla merkinnällään. Metsäisten alueiden
ekologisia yhteyksiä ei ole osoitettu, koska suunnittelualue on luonteeltaan kylä/hajaasutusmaista rakentamista, jossa metsäisiä ekologisia yhteyksiä on muuallakin kuin ekologisten
yhteyksien alueilla.
4.6

Maa- ja metsätalous
Merkittävä määrä kaava-alueen maa-alueista on maa- ja metsätalousaluetta (n.40 %). Kaavalla
mahdollistetaan metsäelinkeinojen harjoittaminen eikä kaava muuta tavanomaisella M-alueella
metsänkäsittelyä nykytilanteeseen nähden. Vaikutuksia metsätalouteen on kuvattu tarkemmin
vaikutusten arvioinnissa.

4.7

Asemakaavat
Asemakaavat jäävät voimaan sellaisenaan ja ne on tässä yleiskaavassa yleistetty siten, että vain
aluevarausten pääkäyttötarkoitukset on osoitettu yleiskaavaan. Lisäksi asemakaavoitetut alueet
on osoitettu kaavakartalle. Asemakaavojen sijainti on osoitettu kohdassa ”voimassa olevat asemakaavat”

4.8

Alueen kunnallistekniikan järjestäminen
Rakentamistiheys on jo lähtötilanteessa paikoin ylittänyt sen kynnyksen, että kunnan tulee järjestää alueen vesihuolto/viemäröinti. Kaavassa osoitettu uusi rakentaminen sijoittuu pääosin
näille viemäröidyille alueille tai niiden tuntumaan. Kaava velvoittaa uusia rakennuspaikkoja liittymään vesi- ja viemäriverkkoon.
Kaavan toteuttaminen ei kaikkialla vaadi kunnan järjestämän kunnallistekniikan toteuttamista,
ellei rakentamistiheys paikallisesti nouse tämän kynnyksen yli.

4.9

Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden huomioiminen
Kaavaratkaisulla ei kosketa valtakunnallisia asioita. Ratkaisussa on huomioitu valtakunnalliset
alueiden käyttötavoitteet.

4.10 Maakuntakaavan mukaisuus
Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen.
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5.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1

Vaikutukset rakentamisen määrään
Rakennuspaikkojen määrä lisääntyy noin 90 kappaleella, joka on noin 40 prosentin lisäys nykytilanteeseen nähden. Mikäli osayleiskaava ei laadittaisi lainkaan, ei alueelle voitaisi sijoittaa ilman
asemakaavoitusta läheskään näin merkittävää määrää uudisrakentamista.

5.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen
Kunnan strategisessa yleiskaavassa on määritetty yhdyskuntarakenteen kannalta ne kylät, joihin
uudisrakentamista voidaan keskittää. Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava on linjassa strategisen yleiskaavan kanssa.
Isossa kuvassa yhdyskuntarakenne hajautuu keskustasta kyliin, mutta huomioituna kylien kehittyminen, voidaan uudisrakentaminen nimenomaan sijoittaa kyläkeskittymiin. Positiivista tämä on
yhdyskuntatekniikan kannalta, mutta negatiivista palvelurakenteen kannalta.

5.1

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan
Kaavakartalla on osoitettu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue, alueella selvitysten
perusteella tiedossa olevat muinaismuistokohteet, suojeltavat rakennukset tai rakennusryhmät
sekä maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sekä annettu näille suojelumääräykset.
Uudisrakentamista ei ole osoitettu maisemallisesti tärkeille peltoalueille tai muinaismuistojen
kohdalle. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu maisemarakenteessa rakentamiseen hyvin sopeutuville paikoille, kuten mäkien rinteille, metsäisille alueille tai metsän reunaan. Lisäksi kaavassa on
annettu erikseen määräykset koskien maisema-alueita. Esitetty kaavaratkaisu edesauttaa olemassa olevien maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

5.2

Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen
Uudisrakentamisen määrän ei arvioida olevan niin merkittävää, että siitä aiheutuu liikenteellisiä
ongelmia tai erityisiä viipymiä.
Uudisrakentamisen myötä lisääntyy tarve maanteiden ylityksiin ja alueella ei ole maantien
ali/ylikulkuja. Tämä lisää hieman onnettomuusriskiä vaikkakin liikennemäärät maanteillä ovat
melko alhaisia. Risteyksien näkyvyydet ovat kuitenkin pääasiassa hyvät.

5.3

Virkistykseen kohdistuvat vaikutukset
Virkistyksen kannalta oleellista on riittävien vapaiden ranta-alueiden säilyminen. Alueelle jää
riittäviä vapaita ranta-alueita sekä venevalkama ja uimarantoja. Myös ranta-alueen ulkopuolella
rakennuspaikat ovat jokamiehen oikeudella useiden metsäalueiden saavutettavissa.
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Kuva 5-1. Vapaat ranta-alueet

5.4

Kuntataloudelliset vaikutukset
Alueelle tuleva rakentaminen ei rasita kunnan taloutta samalla tavoin kuin jos alue olisi ratkaistu
asemakaavalla. Kunnalle ei muodostu ylläpitovelvoitetta esim. tieyhteyksien kunnossapitoon ja
pohjakartan laatimiseen kuten asemakaavoitetuilla alueilla. Kunnan omistamilla mailla kunta saa
tuloja tonttien myynnistä. Rakentamisen kuitenkin sijoittuessa varsinaisen taajaman ulkopuolelle
muodostuu koululaisten ja vanhusten kuljetuksista kustannuksia hieman enemmän kuin saman
väestön sijoittuessa keskustan tuntumaan palvelujen lähelle.

5.5

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaava antaa edellytyksiä alueen säilymiselle elinvoimaisena myös tulevaisuudessa ja näin parantaa alueella asuvien elinoloja ja –ympäristöä.

5.6

Vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun
Kaavassa osoitettava uusi rakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen taajamarakenteen yhteyteen sitä täydentäen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on luontoarvojen kannalta lähtökohtaisesti positiivinen asia, sillä silloin uusi aiheutuva häiriö kohdistuu jo valmiiksi asuttuun ympäristöön suppealle alueelle.
Kaavassa on osoitettu laaditun luontoselvityksen yhteydessä todetut luontoarvojen kannalta arvokkaat alueet luo-1, luo-2 ja luo-3 merkinnöin. Näille paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille alueille ei ole kaavassa osoitettu uutta maankäyttöä.
Kaava-alueella ei sijaitse Natura 2000 -verkoston kohteita, perustettuja luonnonsuojelualueita tai
luonnonsuojeluohjelmien kohteita eikä kaavassa osoitettavilla ratkaisuilla ole näihin alueisiin kohdistuvia vaikutuksia.

5.7

Vesitaloudelliset vaikutukset
Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita (vedenhankintaa varten soveltuvat tai tärkeät pohjavesialueet) tai vedenottamoita. Kaava-alueelle osoitettavia aluevarauksia ovat maa- ja
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metsätalousvaltaisen alueen lisäksi A-, RA-, P-, V-, L- ja ME. Kaavassa osoitettavat toiminnot
eivät aiheuta pohjaveden laatuun tai määrää kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
5.8

Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset
Kaavalla ei osoiteta uusia luonnonsuojelualueita. Sen sijaan kaavassa on osoitettu luo-1 –
merkinnällä sellaisia arvokkaita luontokohteita, jotka saattavat sisältää luonnonsuojelulain, 47
§:n, 49 §:n tai metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Kaavamääräyksen mukaan luo-1 –alueille
mahdollisesti sijoittuvat rajaukset ja suojelun tapa määritetään kunkin lain mukaisesti. Metsätalouden harjoittaminen luo-1 –alueiden sisällä on siis mahdollista, mikäli luo-1 alueella ei lopulta
ilmene ko. lakien mukaisia kohteita tai ne ovat kaavan rajausta suppeampia.
Em. lakien mukaiset kohteet tulee huomioida metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin, joten
yleiskaava ei varsinaisesti aiheuta metsänkäsittelyllisiä rajoituksia muuta kuin tuomalla näitä
mahdollisia kohteita esiin.
Kaavaan ei ole osoitettu kuin yksi metsäiselle alueelle sijoittuva luo-1 –alue. Tämä on kooltaan n.
1,2 ha, joka on noin 1 % suunnittelualueen pinta-alasta. Tällä alueella on puuta noin 400 m³.
Mikäli luo-1 –alue rajauspäätöstä tehtäessä todettaisiin kokonaisuudessaankin em. lakikohteiksi,
ei sen metsätalouteen aiheuttama rajoite ole merkittävä.
luo-2 kohteiden metsänkäsittelyrajoitukset perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen, joten
ne vaikuttavat metsätalouteen siten kuin maanomistaja itse tahtoo.
Kaavalla ei ole esitetty maisematyölupavelvoitetta puiden kaatamiseksi maa- ja metsätalousalueilla.
Ekologiset yhteysmerkinnät sijoittuvat purouomiin, eivätkä rajoita metsäntaloutta.
Muut kaavamerkinnät eivät rajoita alueen metsien käsittelyä.
Maatalouden osalta on erikseen osoitettu toimivat maatilat, joille on mahdollistettu tavanomaisia
rakennuspaikkoja väljemmät rakennusoikeudet. Kaava ohjaa peltoalueita säilymään edelleen
viljelykäytössä. Lisäksi on osoitettu erikseen yksi toimiva kotieläintalouden suuryksikkö (ME),
eikä sen lähettyville ole osoitettu häiriintyviä toimintoja.

5.9

Oikeudellisia vaikutuksia
5.9.1

Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa
aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava
ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet
tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.
5.9.2

Viranomaisvaikutus

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42
§ 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön
liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.
5.9.3

Yleiskaavamääräykset

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai
muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41 § 1 mom.).
Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaikilla A- ja RA- alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §).
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5.9.4

Rakentamisrajoitukset

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi
hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1
mom.) (ehdollinen rakentamisrajoitus).
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että
vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus).
5.9.5

Suojelumääräykset

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. (MRL 41 § 2 mom.).
5.9.6

Toimenpiderajoitus

Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL
43 § 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.
Jos maanomistaja ei luvan epäämisen takia voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla
tavalla hyväkseen, hänellä on oikeus saada kunnalta korvaus aiheutuneesta vahingosta (MRL 140
§ 3 mom.).
5.9.7

Lunastus

Asianomainen ministeriö voi lisäksi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen
ja jota tarvitaan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen, sekä alueen, joka on
tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös
virkistys- ja suojelualuetta. (MRL 99 § 3 mom.).
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6.

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.
Kaavan toteuttaminen riippuu pääasiassa yksityisten maanomistajien halukkuudesta ryhtyä rakentamaan tai myymään uusia rakennuspaikkoja sekä rakennuspaikkojen kysynnästä ja hintatasosta. Kunnan maa-alueille sijoittuvat rakennuspaikat toteutunevat nopeammin, koska lähtökohtaisesti kunta tahtoo niitä myydä.
Toteuttaminen ei lähtökohtaisesti vaadi asemakaavoitusta 1.5.2017 muuttuneen MRL:n muutoksen myötä. Kaavan toteuttamiseksi voi kuitenkin olla tarpeen laatia tarkempaa vesihuollon suunnittelua sekä kaavarunkomaista alueiden kokonaissuunnittelua. Kunta voi olla mukana toteuttamassa virkistysalueille sijoittuvaa rakentamista tai hankkimalla alueita itselleen.
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