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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Kangasalan kunnan itäosassa Kuhmalahdella. 

Alueelle laadittava osayleiskaava koskee Pohjan taajama-aluetta lähialueineen. Suunnittelualue 

rajautuu kaakkoisosastaan osin Pälkäneen kunnan rajaan ja Oriveden kaupungin raja sijaitsee 

suunnittelualueesta lähimmillään vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä pohjoisessa. Kuhmalah-

den kirkonkylä sijaitsee suunnittelualueesta vajaan viiden kilometrin etäisyydellä ja Kangasalan 

keskusta noin 30 kilometrin etäisyydellä lännessä. 

Suunnittelualueen koko on noin 880 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 ekologises-

ti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §). Kaavalla helpote-

taan omakotirakentamista Pohjan kylällä ja tuetaan kylän palveluiden säilyttämistä ja kehittämis-

tä. 

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 

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 yhdyskuntaraken-

teen kannalta tärkeät aihealueet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset 

alueet.  Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunnitte-

lualueelle verrattuna aiempiin kokonais- ja vaihemaakuntakaavoihin. Muutokset ovat pääasiassa 

piirtämisteknisiä. 

Pohjan kylä on osoitettu maakuntakaavassa kohdemerkinnällä. Suunnittelualueen länsipuolelta 

Pohjan kylän keskukseen on osoitettu Yhdysvesijohto (v). Merkinnällä osoitetaan veden johtami-

sen kannalta tärkeimmät seudullisesti merkittävät verkostoyhteydet. 

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu kaksi maakunnallisesti arvokasta maaseudun 

kulttuurimaisemaa.  Merkinnällä osoitetaan varsinaisten maisema-alueiden ulkopuoliset maakun-

nallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat, joiden suunnittelussa, käytössä ja rakentami-

sessa tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. 

Suunnittelualueesta runsaan kilometrin etäisyydelle itään on osoitettu Tuulivoima-alue (tv2). 

Kaavamerkinnän mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa viisi tai useampia tuulivoimaloita. 

Maakuntakaavassa on osoitettu suunnittelualueen etelärajalle voimalinjan yhteystarve. 

Alla on lista Pohjan osayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevista maakuntakaavan 

merkinnöistä ja määräyksistä: 

Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Voimalinjan yhteystarve 

Yhteystarvemerkinnällä osoitetaan 

uusia voimalinjoja, joiden sijaintiin 

ja toteuttamiseen liittyy epävar-

muutta. 

Maankäytön suunnittelulla on turvat-

tava voimalinjan yhteystarpeen to-

teuttamismahdollisuudet. Yksityiskoh-

taisempi suunnittelu edellyttää voima-

linjayhteyden toteuttamistavan, si-

jainnin ja ympäröivään maankäyttöön 

liittymisen tarkempaa tutkimista. 

 

Kylä 

Kohdemerkinnällä osoitetaan maa-

kunnallisesti merkittävät ja aluera-

kenteen kannalta keskeiset kylät ja 

muut maaseutuasumisen keskitty-

mät, joihin on tarkoituksenmukais-

ta ohjata asumista, palveluita ja 

työpaikkoja. 

Kylän tarkka sijainti ja laajuus määri-

tellään yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa. Kylän suunnittelussa on 

pyrittävä ympäröivää maaseutua 

tiiviimpään rakentamiseen sekä otet-

tava huomioon yhdyskuntateknisen 

huollon järjestäminen ja lähipalvelujen 

saavutettavuus. Alueen suunnittelussa 

on otettava huomioon kulttuurihistori-

alliset ja maisemalliset piirteet sekä 

edistettävä alueen omaleimaisuuden 

säilymistä. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, joka on ekosysteemi-

palvelujen kannalta merkittä-

vä 

Merkinnällä osoitetaan maakunnal-

lisesti merkittävät laajat yhtenäiset 

luonnon ydinalueet tai luonnon- ja 

kulttuuriympäristöjen kokonaisuu-

det, joilla on tarvetta retkeilyn ja 

ulkoilun järjestämiseen. Alueet ovat 

osa maakunnan ekologista verkos-

toa, ja ne tukevat luonnonympäris-

töjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja 

virkistyskäyttöä. Merkintä ei rajoita 

alueen maa- ja metsätalouskäyttöä 

tai käyttöä vakituiseen tai loma-

asumiseen. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa on kiinnitettävä huomiota 

maa- ja metsätalousmaan säilyttämi-

seen sekä ulkoilumahdollisuuksia 

parantavien polku- ja reittiverkostojen 

ja näihin liittyvien palvelujen järjes-

tämiseen. 

Maankäytön suunnittelussa ja toteut-

tamisessa tulee ottaa huomioon luon-

non monimuotoisuuden ja muiden 

luontoarvojen säilyminen sekä välttää 

luonnonympäristöjen pirstoutumista. 

Kehittämissuositus: 

Helvetinjärven ja Seitsemisen kansal-

lispuistoihin, Riuttaskorven virkistys-

metsään ja Haukkamaan ympäristöar-

vometsään kytkeytyvällä alueella 

kehitetään luontomatkailun palveluita 

ja edistetään toimia, jotka ylläpitävät 

alueen ominaislaatua sekä edesautta-

vat luontomatkailun toimintaedellytys-

ten syntymistä ja säilymistä. Alueella 

tulee edistää virkistysreittien toteut-

tamista ja ylläpitoa. Alue tulee suunni-

tella ja toteuttaa yhtenäisenä luonto-

matkailukokonaisuutena. 

 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuo-

jelulain nojalla suojellut tai suojel-

taviksi tarkoitetut alueet, kuten 

kansallispuistot ja luonnonpuistot 

sekä soiden-, rantojen-, vanhojen 

metsien, lehtojen- ja lintu-

vesiensuojelualueet. Merkinnällä 

osoitetaan myös ne suojelualueet, 

jotka voidaan toteuttaa luonnon-

suojelulain ja/tai muun lainsäädän-

nön perusteella, sekä koskien suo-

jelulailla rauhoitetut kosket. 

Kohdemerkintää käytetään osoit-

tamaan 2–10 hehtaarin kokoisia 

alueita. Alle 2 hehtaarin kokoisia 

alueita ei osoiteta maakuntakaa-

vassa. Vesialueilla käytetään alu-

een ulkorajat osoittavaa merkintää. 

Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toi-

menpiteisiin, jotka saattavat vaaran-

taa alueen suojeluarvoja. Luonnon-

suojelulain nojalla muodostettuja 

alueita koskevat suojelupäätöksessä 

annetut määräykset, ja alueiden to-

teuttamisesta vastaa ensisijaisesti 

valtio. Muiden alueiden osalta suojelun 

toteutus päätetään yksityiskohtai-

semman suunnittelun yhteydessä. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Tuulivoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnal-

lisesti ja seudullisesti merkittävät 

tuulivoimaloiden alueet, joille on 

mahdollista sijoittaa kymmenen tai 

useampia voimaloita (tv1) sekä 

maakuntakaavan taajamatoiminto-

jen läheisyyteen varatuille alueille 

viisi tai useampia voimaloita (tv2). 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-

sa tulee ottaa huomioon vaikutukset 

vakituiseen ja loma-asutukseen, luon-

toon, kuten linnustoon ja lepakoihin, 

ekologisiin yhteyksiin, pohjaveteen 

sekä ulkoilu- ja virkistysyhteyksiin. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

asutukseen kohdistuvat melu- ja väl-

kevaikutukset ja varmistaa arvokkai-

den geologisten muodostumien sekä 

maiseman ja kulttuuriympäristöjen 

arvojen säilyminen. Puolustusvoimien 

toimintaedellytykset sekä muun toi-

minnan kuten tutkajärjestelmien ja 

radioyhteyksien turvaaminen, lentolii-

kenteen, Ilmatieteenlaitoksen säätut-

kien, tie- ja raideliikenteen sekä voi-

majohtojen sijaintien asettamat rajoit-

teet tulee ottaa huomioon. 

Ikaalisten Tevaniemen, Ikaalisten ja 

Hämeenkyrön Konikallio-

Kivinevankallion sekä Ikaalisten ja 

Parkanon Luikesneva-Susinevan tuuli-

voima-alueiden suunnittelussa tulee 

erityisesti ottaa huomioon vaikutukset 

Ilmatieteenlaitoksen säätutkiin. 

Tuulivoima-alueilla tv1, joille on mah-

dollista sijoittaa kymmenen tai use-

ampia voimaloita, on voimassa maan-

käyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukai-

nen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

Natura 2000 –verkostoon 

kuuluva alue 

Merkinnällä osoitetaan valtioneu-

voston päätösten mukaiset Natura 

2000 -verkostoon kuuluvat alueet, 

joiden suojeluarvojen huomioon 

ottamisesta on säädetty luonnon-

suojelulain 65 ja 66 §:ssä. 

 

 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuurimaisema 

Merkinnällä osoitetaan maisema-

alueiden ulkopuoliset maakunnalli-

sesti arvokkaat maaseudun kult-

tuurimaisemat. 

Suunnittelussa, käytössä ja rakenta-

misessa tulee turvata ja edistää luon-

non- ja kulttuuriympäristön arvojen 

säilymistä. Avointen maisematilojen 

säilymiseen ja uusien rakennuspaikko-

jen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan maakunnal-

lisesti ja seudullisesti merkittävät 

ulkoilureitit. Merkintä on ohjeelli-

nen, ja linjaus osoittaa ensisijaises-

ti yhteystarpeen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-

sa on turvattava ulkoilureittien toteut-

tamisedellytykset maa-kunnallisesti ja 

seudullisesti toimivana reitistönä. 

Suunnittelussa tulee kiinnittää huo-

miota luonnonarvojen säilymiseen 

suuntaamalla reitit kulutusta kestäville 

alueille. 

 

Yhdysvesijohto 

Merkinnällä osoitetaan veden joh-

tamisen kannalta tärkeimmät seu-

dullisesti merkittävät verkostoyh-

teydet. 

 

 

 

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. Pohjan kylälle on laadittu 

oikeusvaikutukseton yleiskaava vuonna 1999. 
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Kuva 2-2. Voimassa olevat yleiskaavat ja asemakaavoitettu alue.  

 

Kuva 2-3. Ote Pohjan oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta. 

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 
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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 Pohjan kylälle on osoitettu kaavamerkintä (kylähelmi, oranssi ympyrä). 

Kylähelmien elinvoimaa pyritään tukemaan mm. mahdollistamalla niissä uudisrakentamista. 

Yleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueen ranta-alueet on osoitettu rannoiksi, joilla loma-

asuntojen muuttaminen vakituiseksi on suotuisaa (oranssi tiheä vinoviivoitus). Määrittely perus-

tuu yleiskaavatyön osana tehtyyn edullisuusvyöhyketarkasteluun. Määrittäviä tekijöitä tarkaste-

lussa ovat olleet etäisyys palveluihin, alueella oleva infrastruktuuri sekä liikenneturvallisuus. 

 

 

Kuva 2-4. Ote Kangasalan strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksesta (20.2.2017). 

2.1.1.3 Voimassa olevat asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Koulumäen asemakaava vuodelta 2014. Kaavalla osoitetaan 

pääasiassa pientaloasutusta ja viheralueita. 



9 

 

 

 

Kuva 2-5. Ote Koulumäen asemakaavasta. Kaava-alueen raja on lisätty kartalle sinisellä katkoviivalla. 

Suunnittelualueella on voimassa kaksi ranta-asemakaavaa. 

 

Kuva 2-6. Voimassa olevat ranta-asemakaava-alueet suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. 
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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 kylä-

alueille niille laadittujen osayleiskaavojen tai asemakaavojen mukaan. 

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoi-

tukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään 5000 m2. Asuin-

rakennuspaikka tulee sijaita hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ympärivuotisesti liikennöitävissä ole-

van tien varrella. 

Milloin rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-ala voi olla edellä sa-

nottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2. 

Rakennusjärjestyksen 21§ mukaan Rakennuspaikalle rakennettavien asuinrakennusten yhteen-

laskettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Alle 5000 m2:n rakennus-

paikoilla tehokkuus voi ympäristön rakentamistapa huomioon ottaen olla edellä sanottua suu-

rempikin, ei kuitenkaan yli 10 %. 

Asuinrakennuksen rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi enintään kaksikerroksinen asuinra-

kennus, johon saadaan sijoittaa yksi asunto. Erityisestä syystä voidaan sallia yhden kaksiasuntoi-

sen 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 keskiosat sijoittuvat yhdyskuntarakenteessa kyläalueelle. Muu osa suunnitte-

lualuetta, 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 35 km. 
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Kuva 2-7. Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu) 

2.2.2 Rakentamistilanne, väestö, asuminen ja loma-asuminen 

2.2.2.1 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 alu-

eella asuu vajaa 220 asukasta, mikä on alle prosentin koko Kangasalan kunnan asukasluvusta ja 

runsas 20 prosenttia entisen Kuhmalahden kunnan asukasluvusta. 

Kangasalan kunnan asukasmäärä on lisääntynyt tasaisesti 2000-luvulla: vuosina 2000–2015 

väestö on lisääntynyt noin 4980 asukkaalla.  Väestönlisäys johtuu osin Sahalahden vuoden 2005 

(noin 2280 asukasta) ja Kuhmalahden (noin 1040 asukasta) vuoden 2011 kuntaliitoksilla. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön kasvu jatkuu Kangasalla tulevaisuudessakin 

ja vuoteen 2040 mennessä väestö kasvaisi arviolta vajaalla 2 400 asukkaalla (+8 %). Kangas-

alan kunnan ennusteessa Kangasalan väestön määrä olisi vuonna 2040 noin 42 000, mikä tar-

koittaisi kasvua vuodesta 2015 vuoteen 2040 peräti noin 11 000 asukasta. Muuttovoiton odote-

taan 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 tasai-

sena, 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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Kuva 2-8. 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 kouluikäiset lapset ovat hieman ja työikäi-

sistä aikuisista 18-45-vuotiaat ovat selvästi aliedustettuja tällä hetkellä verrattuna koko Suomen 

ikäjakaumaan. Työikäisistä aikuisista 50-65-vuotiaat ovat selvästi yliedustettuja. Suunnittelualu-

eella senioriväestö on yliedustettuna. 

Taulukko 2-1. Ikärakenne suunnittelualueella, Kangasalalla ja Suomessa vuonna 2015 (Lähde: Tilasto-
keskus). 

Ikäluokka 
(vuosia) 

Suunnittelu- 

alue, 

lukumäärä 

Suunnittelu- 

alue, 

osuus % 

Kangasala, 
lukumäärä 

Kangasala, 

osuus % 

Koko Suomi, 
osuus % 

0-6 7 3,2 2772 9,1 7,6 

7-15 20 9,3 3790 12,4 9,8 

16-24 11 5,1 2558 8,4 10,6 

25-44 25 11,6 7453 24,4 24,8 

45-64 82 38,0 8298 27,1 26,7 

65-79 44 20,4 4454 14,6 15,3 

yli 80 27 12,5 1282 4,2 5,2 

Yhteensä 216 100,0 30607 100,0 100,0 

 

2.2.2.2 Asuminen 

Suunnittelualueen alueella oli noin 100 asuinrakennusta ja 50 kesämökkiä vuoden 2014 lopussa 

(Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta). 

Tiivein rakentaminen on keskittynyt suunnittelualueen keskiosaan Pohjantie-Vehkajärventie 

(325) kahta puolta. 

2.2.3 Työpaikat ja palvelut 

Suunnittelualueella ei juuri ole varsinaisia työpaikka-alueita. Kylällä sijaitsee muun muassa ap-

teekki, koulu, kauppa ja kirjasto. 

Suunnittelualueen elinkeinotoiminta on pääasiassa maa- ja metsätaloustoimintaa. 

2.2.4 Maa- ja metsätalous 

Pohjan kylän ympärillä on laajoja peltoalueita, jotka ovat viljelykäytössä. Suunnittelualueen Koil-

lis- ja lounaisosissa painottuu metsätalouskäyttö. 
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Metsäkeskuksen metsävaratietojen mukaan alueella on puuta noin 45 000 m³. 

 

Kuva 2-9. Puuston määrä suunnittelualueella (Metsäkeskus). 

 

2.2.5 Liikenne 

2.2.5.1 Autoliikenne 

Suunnittelualueella merkittävin yhteys on itä-länsi –suuntainen Kuhmoisen ja Kangasalan kes-

kustan välinen seututie 325. Tie kulkee ja Pohjan kylän lävitse ja yhdistää samalla Pohjan kylää 

ja Kuhmalahden kirkonkylää. Pohjoisen suuntaan merkittävin yhteys on yhdystie 3253, joka liit-

tyy yhdystiehen 3260. Yhdystie 3260 kautta pääsee Orivedelle saakka. Etelän suuntaan merkit-

tävin tieyhteys on Pohjan kylän ja Rautajärven kylän välinen seututie 322. Pohjan kylältä lähtee 

myös kaakkoon Vehkajärven eteläpuolelle kiertävä yhdystie 14181. 

Suurimmat liikennemäärät suunnittelualueella ja sen läheisyydessä ovat seututiellä 325 liiken-

nemäärien ollessa noin 1350 ajoneuvoa vuorokaudessa (ajon./vrk). Seututien 322 liikennemäärät 

suunnittelualueen kohdalla ovat vajaa 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja yhdystiellä 3253 noin 

110 ajon./vrk. Muilla suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevilla teillä liikennemäärät 

ovat alle 100 ajon./vrk. 

Raskaan liikenteen osuus seututiellä 325 suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on noin 10 

prosenttia. Seututiellä 322 suunnittelualueen kohdalla raskaan liikenteen osuus on noin 12 %, 

yhdystiellä 3253 noin 4 % ja yhdystiellä 14181 noin 10 %. 
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Kuva 2-10. Liikennemäärät vuonna 2016 (ajon./vrk).  

2.2.5.2 Jalankulku ja pyöräily 

2.2.5.3 Joukkoliikenne 

Tampereen ja Kuhmoisen välillä kulkee bussilinja 42, joka kulkee suunnittelualueen ja Kuhma-

lahden kirkonkylän halki seututietä 325 pitkin. Pohjan ja Oriveden välillä kulkee linja 42O sekä 

Kuhmalahden kirkonkylän ja Tampereen välillä linja 42K. Linja-autoyhteyksiä on Kangasalle ja 

edelleen Tampereelle arkisin päiväaikaan ja muutama vuoro viikonloppuisin. 

Kangasalan linja-autoliikennettä täydentää kaksi kunnan ylläpitämää asiointi- ja palveluliikenne-

autoa. Palveluliikenneautojen palvelu kattaa koko kunnan alueen. Se on kaikille avointa liikennet-

tä, mutta kalustonsa ja liikennöintitapansa puolesta siinä on erityisesti huomioitu iäkkäämpien ja 

liikuntaesteisten tarpeet. 

2.2.6 Virkistysalueet ja muut vapaat alueet 

Kuhmalahden Pohjan ulkoilureitti on valaistu ja se on noin kilometrin pituinen. Reitti on ympäri-

vuotisessa käytössä toimien talviaikaan latuna. 

2.2.7 Luonnonympäristö 

Kaavaa varten on tehty erillinen luontoselvitys, jossa on tuotu esiin alueen erityispiirteet ja selvi-

tyksen maastotöiden tulokset. Alla olevia asioita on lisäksi tarkennettu olemassa oleviin tietoläh-

teisiin pohjautuen. 

2.2.7.1 Topografia 

Kaava-alueen keskiosassa on luode-kaakko –suuntainen loivapiirteinen laakso, joka laskee Län-

gelmäveden Tervaniemenlahteen. Kaava-alueen koillisosassa on Kuhmajärvi, jonka vedet laske-

vat Vuoto –nimistä ojaa myöten kaava-alueen keskiosan kautta Tervaniemenlahden eteläpäähän. 

Kaava-alueen matalin kohta on Tervaniemenlahti, jonka korkeus on 84,2 m mpy. Kuhmajärvi 

sijaitsee tasolla 100,9 m mpy. Kaava-alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat lounaisosan Meruan-

kankaan pohjoisreunaan ja kaakossa Vuorenkankaaseen, joissa molemmissa maaston korkein 

kohta on noin 130 m mpy. Näiden kohoumien lisäksi kaava-alue on melko loivapiirteinen, jonka 

ainoa mainittavampi kohouma on keskustan itäpuolella oleva Tulimäenkangas, jonka korkeus on 

noin 110 m mpy. 
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Kuva 2-11. Alueen korkeussuhteet.  
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2.2.7.2 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen kallioperä on pääasiassa kiillegneissiä. Alueen keskiosissa, Iso-Penton alueella 

esiintyy granodioriittia ja alueen kaakkoisosaan ulottuu kapeahko grauvakkajuonne. Suunnittelu-

alueen maaperä on pääosin savea. Paikoin esiintyy pieniä kalliopaljastumia. Kallioalueiden rinteil-

lä ja niiden välisissä notkelmissa on moreenimaata. Alueen keskiosissa, kirkon seutuvilla maape-

rä on karkeaa hiekkaa (GTK 2017). Suunnittelualueen maaperä- ja kallioperäkartat on esitetty 

luontoselvityksessä. 

2.2.7.3 Vesistöt ja vesitalous 

Pohjan osayleiskaava-alue sijoittuu Längelmäveden Tervaniemenlahden ja Kuhmajärven ranta-

alueiden läheisyyteen. Kaava-alueella Tervaniemenlahden vesialueen laajuus on 65 hehtaaria ja 

Kuhmajärven vajaa 50 hehtaaria. Näiden lisäksi kaava-alueelle ei sijoitu muita järviä tai lampia. 

Längelmäveden vedenkorkeutta on mitattu Kaivannon kanavalla vuodesta 1911. Keskivedenkor-

keus 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. 

Kaava-alueen itä- ja eteläosa sijoittuu Kuhmajärveojan valuma-alueelle (tunnus 35.727). Länsi- 

ja pohjoisosa kuuluvat Längelmäveden lähivaluma-alueelle (tunnus 35.721). 

Kaava-alueen suurin oja on Kuhmajärven laskuoja, Vuoto. Lisäksi etelästä Tervaniemenlahteen 

laskeva Myllyoja sivuaa kaava-alueen länsikulmaa ja kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuvasta 

Peräjärvestä laskeva Peräjärvenoja yhtyy Vuotoon Pohjan taajaman eteläpuolella. 

Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. 

2.2.7.4 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluva Tervaniemenlahti (FI0319002, 

SPA), joka kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Tervajärvi, LVO040098). 

Tervaniemenlahti on umpeenkasvava järvenlahti, joka on joen kautta yhteydessä Längelmäve-

teen. Rantakosteikkoon kuuluvat laajat saraniitty- ja pensasluhta-alueet. Alue on tärkeä muutto-

lintujen, erityisesti kahlaajien levähdyspaikka. Tervaniemenlahden toteutuskeinona on luonnon-

suojelulaki, ja sen kaava-alueeseen kuuluva osa on lähes kokonaan perustettu yksityisiksi luon-

nonsuojelualueiksi (useita eri rauhoituspäätöksiä). 

Tervaniemenlahden lisäksi kaava-alueella ei ole muita perustettuja luonnopnsuojelualueita tai 

luonnonsuojeluohjelmien kohteita. 

2.2.7.5 Arvokkaat luontokohteet 

Kaava-alueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuja linnustoaluei-

ta (IBA- ja FINIBA-alueet). Tervaniemenlahti on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi lintualueek-

si (MAALI-alue). Alueen merkittäviin pesimälajeihin kuuluu mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, 

heinätavi, luhtahuitti ja kurki. Alueen merkitys on kuitenkin ennen kaikkea muuttoaikaisena le-

vähdysalueena. Alueella on havaittu levähtämässä runsaimmillaan toista sataa haapanaa ja 250 

tavia. Syysmuutonaikaan alue kerää runsaasti kahlaajia. Joinakin syksyinä alueella on levähtänyt 

toista tuhatta hanhea, runsaimmin valkoposkihanhia. 

Luontoselvityksessä suunnittelualueelta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja 

luontotyyppejä eikä alueelle sijoitu vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia suojeltuja pienvesiä.  

Luontoselvityksessä rajattiin arvokkaina luontokohteina Rautajärventien itäpuolen lähde, Kuhma-

järven laskupuro, Huvilantien vanha metsä ja Peräjärvenoja. Kuhmajärven laskupuron länsipuo-

lelle sijoittuu Lehtoniemen liito-oravametsät. 
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Kuva 2-12. Pohjan 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 voi-

daan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuus-

erojen määräämiin lohkoihin. Kuhmalahden seutu kuuluu jaottelussa eteläboreaalisen metsäkas-

villisuusvyöhykkeen Vuokkovyöhykkeeseen eli Lounaismaahan. 

Suunnittelualueesta huomattava osa on viljelyssä olevaa peltoaluetta, rakennettua ympäristöä 

sekä niihin liittyvää ihmisvaikutteista puolikulttuurialuetta. Viljelyvaltaisella alueella ja rakenne-

tun ympäristön yhteydessä sijaitsee lukuisia erikokoisia metsäsaarekkeita, joilla kasvaa vaihdel-

len mänty- ja lehtipuuvaltaista puustoa, paikoin sekapuuna myös kuusta. Metsäsaarekkeiden 

puusto on pääasiassa nuorta, iäkästä puustoa on säilynyt lähinnä vain pihapiirien yhteydessä 

pihapuustona. Kenttäkerroksen lajisto koostuu heinistä, suurruohoista, puolikulttuurilajeista ja 

hajanaisesti tavanomaisista kangasmaiden lajeista. 

Suunnittelualueelle sijoittuu yhtenäistä metsäaluetta sen lounaiskulmassa sekä alueen pohjois- ja 

koillisosissa. Näille metsäalueille sijoittuu useita mökki- ja metsäautoteitä sekä Pohjan koulun 

läheisyyteen valaistu ulkoilureitti. Metsäalueiden vallitseva pääkasvillisuustyyppi on tuore havu-

puukangas, missä valtapuuna vuorottelevat mänty ja kuusi. Lehtomaista kasvillisuutta esiintyy 

pienialaisina laikkuina eri puolilla metsäalueita.  

Yhtenäisimmillä metsäalueilla on suoritettu runsaasti hakkuita, minkä myötä puusto on pääosin 

nuorta. Vanhan metsän kuvioita sijoittuu Pohjan koulun ympäristöön, Kuhmajärven laskupuron 

läheisyyteen sekä vähäisesti myös suunnittelualueen pohjoisosan metsäalueelle.  Suunnittelualu-

een hakkuualoilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä kangasmetsien lajisto on osin korvautunut 

heinillä, maitohorsmalla, vadelmalla ja sananjalalla sekä nuorella lehtipuutaimikolla. Varttuvissa 

ja tätä vanhemmissa metsissä on vallitsevasti kangasmetsien varpuja kuten mustikkaa ja puo-

lukkaa. Luontoselvityksessä on esitetty kartta pääkasvupaikkatyypeistä. 
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2.2.7.7 Eläimistö 

Suunnittelualue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Etelä-Hämeen eliömaakun-

taan, missä esiintyy Pirkanmaan alueelle tyypillistä havu- ja sekametsien, rantojen sekä kulttuu-

riympäristöjen eläinlajistoa. Alueen eläimistö koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille ta-

vanomaisesta ja alueellisesti yleisestä nisäkäslajistosta, jonka elinalueita monipuolistavat mosa-

iikkimaisesti 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 li-

säksi 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 yk-

sittäishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017). 

Selvitysalueen ja lähiseudun linnusto on melko monipuolista käsittäen pääasiassa metsien sekä 

pelto- ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueen linnustoa on kuvattu tarkemmin luontoselvityk-

sessä. 

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit 

Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisista tiukasti suojeltavista lajeista suunnittelualueella esiintyy 

liito-oravaa. Pohjan kylätaajamassa, koulun pohjoispuolella Sariolassa, sijaitsee liito-oravan elin-

alue, jolta löydettiin luontoselvityksen yhteydessä kahdeksan liito-oravan papanapuuta sekä yksi 

pesäpuu. 

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 maise-

mamaakuntaan 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. Kaakkoi-

sella järvialueella on pinnanmuodoiltaan vaihtelevia mäki- ja vuorimaita. Järvialueilla pellon 

osuus on yli toistakymmentä prosenttia. Suuri osa pelloista on raivattu valtavia järvialtaita reu-

nustaville savikoille. Kuhmalahden maisemarakennetta ja –kuvaa on kuvailtu tarkemmin raken-

netun kulttuuriympäristön selvityksessä. 

2.2.8.2 Arvokkaat maisema-alueet 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Pirkanmaalla on toteutettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-

kaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit vuosina 2012-2013. Sekä valtakunnalliset että 

maakunnalliset maisema-alueet osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. 

2.2.8.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kuhmalahden historiaa 

Kuhmalahti kuului alkujaan Kangasalaan, jonka kappeliseurakunnaksi se muodostettiin 1640-

luvulla. 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. 
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Kaikki yhdeksän Kuhmalahden henkikirjakylää esiintyvät vanhimmissa säilyneissä kirjallisissa 

lähteissä, 1500-luvun lopun maakirjoissa. Suunnittelualue sijoittuu Tervaniemen ja Pohjan henki-

kirjakylien alueille. Kylät ovat muodostuneet viimeistään keskiajalla. (Hinnerichsen Miia, 2016). 

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittä-

viä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Pirkanmaalla on toteutettu Pirkanmaan maakuntakaava 

2040 varten maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi vuo-

sina 2014–2016. Selvityksen maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen 

kohteet osoitetaan uudessa kokonaismaakuntakaavassa.  

Pirkanmaalla on laadittu uuden kokonaismaakuntakaavan laatimisen yhteydessä myös maaseu-

dun kulttuurimaisemien selvitys. Selvityksessä esiin nostetut maisemallisesti ja kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaat maatalousalueet osoitetaan myös uudessa kokonaismaakuntakaavassa. 

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvien maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaise-

mien rajaukset ovat uudessa maakuntakaavassa hieman muuttuneet verrattuna aiempaan. Maa-

kuntakaavassa maakunnallisesti arvokkailla kulttuurimaisemilla tarkoitetaan maisema-alueiden 

ulkopuolisia maakunnallisesti arvokkaita maaseudun kulttuurimaisemia. 

Tervaniemen kulttuurimaisema sijoittuu Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan kylän välille Terva-

niemeen Tervaniemenlahden länsipuolelle. Kulttuurimaiseman itäosa ulottuu suunnittelualueelle. 

Kulttuurimaiseman rakennuskulttuurin ydinalueita ovat Kylä-Penttilän, Mattilan ja Tapanilan pi-

hapiirit sekä seurantalo. 

Pohjan-Rasinkulman kulttuurimaisema (entinen Pohjan kylän kulttuurimaisema) sijoittuu Pohjan 

kylän Vehkajärventien eteläpuoliselle osalle ja Rasinkulman peltoalueille. Kulttuurimaiseman poh-

joisosa sisältyy suunnittelualueeseen (Peräjärven ympäristö). Kulttuurimaiseman rakennuskult-

tuurin ydinalue on Uusikartanon pihapiiri. 

Osayleiskaavan rakennetun ympäristön inventointi 

Suunnittelualueelle on tehty rakennetun ympäristön inventointi touko-marraskuussa 2016. Selvi-

tys kattaa koko suunnittelualueen ja selvityksen on laatinut Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Erityisen arvokkaita sekä maisemallisesti että historiallisesti ovat inventoinnissa rajatut arvoalu-

eet ja alueen historialliset tielinjat. Useimpien arvoalueiden sydämen muodostaa vähintään kes-

kiaikainen, 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 arvoaluerajaus-

ten 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 kunnanvaltuus-

ton vuonna 2009 hyväksymä vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue. Kangasalan Vesi -

liikelaitos on vuonna 2015 pyytänyt kuntaa muuttamaan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen muu-

tos tulee käsittelyyn vuonna 2017. 

Toiminta-alueella Kangasalan Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus 

verkostoihin. 

 

Kuva 2-13. Ote entisen Kuhmalahden vesilaitoksen toiminta-aluekartasta. Sininen väri: vesijohtoverkos-
toalue. 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.  

2.2.11 Sosiaalinen ympäristö 

2.2.12 Maanomistus 

Pääosa suunnittelualueesta on yksityisessä maanomistuksessa. Kunnan maaomaisuus sijoittuu 

pääosin kyläkeskuksiin. 
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Kuva 2-14. 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 alueidenkäyttötavoit-

teiden tarkistamisesta. Tarkistukset koskevat mm. yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen, 

taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämistä sekä ilmastonmuutokseen liit-

tyvien tekijöiden huomioimista maankäytön suunnittelussa. Tarkistuksen pääteemana on ollut 

ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täs-

mentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista 

kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallis-

ten 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 alueidenkäyt-

töä ja sen suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka koskevat valtion viranomaisten toimintaa ja 

kaikkea kaavoitusta. 

Tätä kaavatyötä koskevat kaavan laatimisen lähtökohtina asiakokonaisuudet 1–4. Yleiskaavoituk-

sessa tulevat sovellettaviksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maa-

kunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Kaavaa koskevat valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet on selostettu tarkemmin luvussa Error! Reference source not found.. 

3.1.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

3.2 Maakunnalliset tavoitteet 

Pohjan kylän osayleiskaavaa ohjaa uusi hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava 2040. 

3.3 Kunnan tavoitteet 

Pohjan kylän 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 väes-

tönkehityksestä huolimatta. Yksi kaavan tavoitteista on säilyttää alueen väestö vähintään nykyi-

sellä tasollaan. Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan maaseudun täydennysrakentamista ohjat-

tavaksi kyläkeskuksiin.  

3.4 Osallisten tavoitteet 

Osallisten tavoitteita kerätään kaavaprosessin aikana internetissä toimivan karttapalautejärjes-

telmän avulla sekä yleisötilaisuuksissa. 

http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti/
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti/
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3.5 Viranomaisten tavoitteet 

Kaavan alkuvaiheessa on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Viranomaisten esittämät 

tavoitteet on esitetty neuvottelumuistiossa (LIITE 3). 

3.6 Kaavan lopulliset tavoitteet 

3.6.1 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

3.6.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Aluekohtaiset tavoitteet ovat:  

 Suunnittelualue: Nauhamainen rakenne Haavisto–Jämsänkoski–Seppola–Kaipola + viher-

virkistys-infrayhteys Himokselle.  

 Seppola: Jämsän keskus. Korkeampi, tiiviimpi, kaupunkimaisempi, elävämpi. 

 Vanha Jämsä: Valtakunnallisestikin arvokas kulttuurihistoriallinen Jämsän "sydänjuuri". 

 Jämsänkoski: Pohjoinen kaupunginosa, muuttuva teollisuustaajama. 

 Himos: Eteläisen Suomen johtava matkailukeskus. 

 Kaipola: Eteläinen kaupunginosa. Muuttuvan teollisuuden alue Päijänteen rannalla. Yhte-

näiset asuinalueet 

 Lievealue: Maaseutuasumisen ja elinkeinojen alue.  

3.7 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 4 km, josta puolet on Tervaniemenlahden melko alavaa ran-

taa. Kaavaan osoitetut rakennuspaikat on osoitettu mitoitusperiaatteiden (LIITE 2) mukaisesti. 

Kaikki luvanvaraisesti rakennetut rakennuspaikat tai ennen lupamenettelyä rakentuneet raken-

nuspaikat on osoitettu kaavaan rakennettuina rakennuspaikkoina. Oleellisin asia mitä kaavalla 

muutetaan nykytilanteeseen nähden, on noin 60 uuden asuinrakennuspaikan (AT) osoittaminen 

mitoitusperiaatteissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Kaavamerkinnät ja määräykset pohjautuvat viimeisimpiin Kangasalan kyläyleiskaavoihin. Määrä-

ykset ovat myös linjassa voimassa olevan rakennusjärjestyksen kanssa. 

Alla olevissa tauluissa on esitetty oleellisimmat mitoitusluvut.  

Taulukko 4-1. Rakennuspaikkojen määrät. 

 
RA AP AM Yht 

Olemassa olevia rakennuspaikkoja 32 97 9 138 

Uusia rakennuspaikkoja 0 56 0 56 

Yhteensä 32 153 9 194 

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 mai-

semallisia tai muita ympäristöllisiä häiriöitä. Mitoitusperiaatteiden suunnitteluun liittyi useiden 

vaihtoehtoisten mitoitusperiaatteiden emätilakohtainen laskenta, jolla haarukoitiin sopivat mitoi-

tusperiaatteet. 

Rakennuspaikoista noin 55 on osoitettu rakennusoikeuslaskelmaan perustuen ja loput 3 on osoi-

tettu sellaisille kunnan omistamille rakennuspaikoiksi lohkotuille tiloille, joille on tieyhteys ja vie-

märilinja 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 taka-

maastoon. Tällaisia rakennuspaikkoja on 7 kpl. 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 asuinra-

kentaminen 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. 

 

Kuva 4-3. Kaavaan osoitetut AM -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. Lomarakennuspaikkoja, joilla vaki-

tuinen asuminen on mahdollista, on 15 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 virkistys-

käyttöön. 

4.3 Liikenne 

Kaavassa on osoitettu olemassa olevat yleiset tiet sekä venevalkamat olemassa olevaan tilantee-
seen perustuen. 

4.4 Kulttuuriympäristön huomioiminen 

Rakennuskulttuurihistoriallisesti tärkeät arvot on osoitettu kaavaan vuonna 2016 laaditun kult-

tuuriympäristöinventoinnin perusteella ja arkeologisesti merkittävät kohteet on osoitettu perus-

tuen arkeologiseen inventointiin.   

Muinaisjäännösalueet ja -kohteet perustuvat kaavaa varten laadittuun arkeologiseen inventoin-

tiin. Kaikki muinaisjäännökset on osoitettu muinaisjäännöksiksi (SM). Mikäli alue sijoittuu osaksi 

rakennuspaikalle, on muinaisjäännös osoitettu osa-alue –merkinnällä rakennuspaikalle. Selvitys-

ten 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 alueel-

la vallitsevaa rakentamistapaa. Sen lisäksi on osoitettu erikseen kulttuurihistoriallises-

ti/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 luontoselvityksessä. 

Luo-1 –alueina on osoitettu sellaiset luontokohteet, jotka selvitysten mukaan ovat ainakin osit-

tain 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 vesistö-

alueille. Näillä alueilla kaavalla määrätään ruoppauskielto.  
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Purouomien ekologiset yhteydet on osoitettu kaavaan omalla merkinnällään. Lisäksi on metsäis-

ten alueiden ekologisia yhteyksiä ohjeellisina osoittamaan suositeltavia käytäviä, joissa ekologi-

set yhteydet säilyisivät. Tämä tarkoittaa yhtenäisten laajojen avohakkuiden välttämistä näillä 

alueilla vaikkakin suunnittelualue on luonteeltaan kylä/haja-asutusmaista 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 ase-

makaavat” 

4.8 Alueen kunnallistekniikan järjestäminen 

Rakentamistiheys on jo lähtötilanteessa paikoin ylittänyt sen kynnyksen, että kunnan tulee jär-

jestää alueen vesihuolto/viemäröinti. Kaavassa osoitettu uusi rakentaminen sijoittuu pääosin 

näille viemäröidyille alueille tai niiden tuntumaan. Kaava velvoittaa uusia rakennuspaikkoja liit-

tymään 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 nykyti-

lanteeseen 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 strate-

gisen yleiskaavan kanssa. 

Isossa kuvassa yhdyskuntarakenne hajautuu keskustasta kyliin, mutta huomioituna kylien kehit-

tyminen, 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 sopeutu-

ville paikoille, kuten mäkien rinteille, metsäisille alueille tai metsän reunaan.  Lisäksi kaavassa on 

annettu erikseen määräykset koskien maisema-alueita. Esitetty kaavaratkaisu edesauttaa ole-

massa 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 paran-

taa alueella asuvien elinoloja ja –ympäristöä. 

5.6 Vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun 

Kaavassa osoitettava uusi rakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen taajamarakenteen yhtey-

teen sitä täydentäen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on luontoarvojen kannalta lähtökohtai-

sesti positiivinen asia, sillä silloin uusi aiheutuva häiriö kohdistuu jo valmiiksi asuttuun ympäris-

töön suppealle alueelle. 

Kaavassa on osoitettu laaditun luontoselvityksen yhteydessä todetut luontoarvojen kannalta ar-

vokkaat alueet luo-1, luo-2 ja luo-3 merkinnöin. Näille paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkail-

le alueille ei ole kaavassa osoitettu uutta maankäyttöä. 

Kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkoston kohteille, 

perustetuille luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteille. 

5.7 Vesitaloudelliset vaikutukset 

Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita (vedenhankintaa varten soveltuvat tai tär-

keät pohjavesialueet) tai vedenottamoita. Kaava-alueelle osoitettavia aluevarauksia ovat maa- ja 

metsätalousvaltaisen alueen lisäksi A-, RA-, P-, V- ja L. 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 
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mahdollisesti sijoittuvat rajaukset ja suojelun tapa määritetään kunkin lain mukaisesti. Metsäta-

louden 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 on osoitettu kaksi metsäiselle alueelle sijoittuvaa luo-1 –aluetta. Näiden yhteenlaskettu 

pinta-ala n. 3,2 ha, joka on noin 0,4 % suunnittelualueen pinta-alasta. Näillä alueilla on puuta 

noin 960 m³. Mikäli luo-1 –alueet rajauspäätöstä tehtäessä todettaisiin kokonaisuudessaankin 

em. lakikohteiksi, ei niiden metsätalouteen aiheuttama rajoite ole merkittävä. 

luo-2 kohteiden metsänkäsittelyrajoitukset perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen, joten 

ne vaikuttavat metsätalouteen siten kuin maanomistaja itse tahtovat. 

Kaavalla ei ole esitetty maisematyölupavelvoitetta puiden kaatamiseksi maa- ja metsätalousalu-

eilla. 

Ekologiset yhteysmerkinnät sijoittuvat purouomien lisäksi kaava-alueen koillis- ja lounaisosissa 

metsätalousalueille, joilla on metsätalouden kannalta merkitystä. Merkintä ei kuitenkaan estä 

metsänhakkuita täysin. Oleellista on, että yhteysmerkintöjen tuntumassa säilyy joillain kohdin 

yhtenäisiä metsäalueita jatkossakin. Käytännössä pirstaleinen maanomistus aiheuttaa sen, että 

kaikkia näitä alueita ei tulla hakkaamaan yhtäaikaisesti. 

 

Kuva 5-2. Ekologiset yhteydet ilmakuvalla. Ekologiset yhteydet on osoitettu karttaan vihreillä katkovii-
voilla ja purouomat sinisellä. Ekologinen yhteysmerkintä ei muualla kuin purouomissa osoita sen tarkkaa 
sijaintia. Yhteyksien kannalta on oleellista, että metsäinen yhteys eri alueiden välillä edes jossain kohdin 
säilyy. Nuolimerkinnällä on osoitettu kriittinen kapea vyöhyke, jonka häviäminen  katkaisisi yhteyden 
itään. Toisaalta nuolimerkinnän pohjoispuolella olevan metsän kasvaessa yhteys järjestyy sitäkin kautta. 

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. 
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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 nii-

den 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 hai-

tallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41 § 1 mom.). 

Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaikilla A- ja RA- alueilla rakennusluvan myöntämisen perustee-

na (MRL 72 §). 

5.9.4 Rakentamisrajoitukset  

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutu-

mista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi 

hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyh-

teisön 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, kult-

tuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavas-

sa 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 maisematyö-

luvan (MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttä-

mistä 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 yleiskaavas-

sa 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. Asuntorakentami-

seen 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 ra-

kentamaan tai myymään uusia rakennuspaikkoja sekä rakennuspaikkojen kysynnästä ja hinta-

tasosta. Kunnan maa-alueille sijoittuvat rakennuspaikat toteutunevat nopeammin, koska lähtö-

kohtaisesti kunta tahtoo niitä myydä. 

Toteuttaminen ei lähtökohtaisesti vaadi asemakaavoitusta 1.5.2017 muuttuneen MRL:n muutok-

sen myötä. Kaavan toteuttamiseksi voi kuitenkin olla tarpeen laatia tarkempaa vesihuollon suun-

nittelua sekä kaavarunkomaista alueiden kokonaissuunnittelua. Kunta voi olla mukana toteutta-

massa virkistysalueille sijoittuvaa rakentamista tai hankkimalla alueita itselleen. 
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