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VEHONIEMENHARJUN MAA-AINESTEN OTTOALUEEN MAISEMOINNIN  

JA VIRKISTYSKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA 
 

Kangasalan kaupungin kaavoituksen vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin 
 
 

 

 

 

 

Yleistä 
 

 

Vehoniemenharjun maa-ainesten ottoalueen maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus oli 

nähtävillä 9.10. - 5.11.2018 ja ehdotukseen liittyvä vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 23.10.2018 

Kaupunginvirasto 2:ssa.  Ehdotukseen liittyen saatiin osallisilta neljä lausuntoa sekä kaksi kirjallista ja yksi 

suullinen mielipide. Suullisen mielipiteen jättöä varten pyydettiin audienssi nähtävillä olon aikana ja se 

vastaanotettiin 11.12.2018. Saadut kirjalliset lausunnot ja mielipiteet ovat tämän vastineraportin liitteinä ja 

suullisen mielipiteen kooste on vastineen yhteydessä. Lausunnot ja mielipiteet johtivat joihinkin 

suunnitelmaehdotuksen tarkennuksiin ja muutoksiin, joita kuvataan vastineissa. Kiitokset saamastamme 

palautteesta!  

 

 

 

Vastineet lausuntoihin 1-4 
 

 

Viitaten lausuntoon liitteenä 1 

Lausunnon antaja: kaksi yksityishenkilöä (saapunut 2.11.2018) 
 

Maaston, puuston ja muun kasvillisuuden kulumisen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että virkistyskäyttöä ohjataan 

merkityille ja tarkoituksenmukaisille reiteille. Suunnitelman kartoissa yksityismaille osoitetut reittilinjaukset ovat 

viitteellisiä ja näiden toteutuksesta Kangasalan kaupunki tulee keskustelemaan maanomistajien kanssa sopivan 

ratkaisun löytämiseksi. Lähtökohtaisesti suunnitelmissa on tukeuduttu vakiintuneisiin kulku-uriin, mutta joiltakin osin 

tutkitaan linjauksien muutosmahdollisuuksia.  

 

Alueen metsiä voidaan hoitaa voimassa olevien lakien ja kaavamääräysten mukaisesti. Yleiskaavassa 

Vehoniemenharjulla edellytetään monin paikoin maisematyölupaa metsänhoitotöitä varten ja Natura-aluetta 

koskee omat huomioitavat säädöksensä. Suunnitelmassa on kaupungin maille esitetty luonnonhoidon näkökulmia 

ja virkistyskäyttöä huomioivaa metsänhoitoa.  
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Drooni-ilmailuun osoitetulla alueella ajatuksena on mahdollistaa toimijakohtaisesti sovittua lennätystä. Droonien 

lennättämisestä ja turvallisuusnäköseikoista vastaavat lennättäjät voimassa olevien lakien mukaisesti. 

Suunnitelmassa on turvallisuuden takia esitetty infotaulujen tarve ja paikat lennättämisen pelisäännöistä 

tiedottamiseksi.  

 

Maa-ainesten ottolupiin ja suunnittelualueen ulkopuolisiin erityiskysymyksiin ei suunnitelmassa oteta kantaa, mutta 

niihin on hyvä palata muussa yhteydessä. Huoltoajon on tarkoituksenmukaista tapahtua olemassa olevan 

tieyhteyden kautta.   

 

Alueelle on ehdotettu infotaulun perustamista, jossa kuvattaisiin mm. alueen luontoa. Myös kyistä voisi tässä 

yhteydessä maininta. Suunnittelun yhteydessä kesinä 2017 ja 2018 suunnittelualueella havaittiin yksi kyy, mutta 

viitteitä tavanomaista runsaampaan esiintymiseen ei ollut.  

 

Viitattuun huumerikollisuuteen on syytä suhtautua vakavasti kaikkialla ja tarvittaessa voi kääntyä poliisin puoleen. 

  

Suunnitelmaa muutettiin paikoitusalueen osalta. Mahdollinen paikoitusalue esitetään perustettavaksi pohjavesien 

suojelun kannalta parempaan paikkaan. 

 

Yksityismailla voidaan toimia jokamiehenoikeuksin tai maanomistajan kanssa sopien. Suunnitelman alueella oleva 

pintavesilampi on matala ja sijaitsee yksityismaalla. Rapujen kasvatusmahdollisuutta ei ole selvitetty, mutta se 

saattaisi elinolosuhteiden puolesta olla haasteellista.   

 

 

 

Viitaten lausuntoon liitteenä 2 

Lausunnon antaja: ELY-keskus (saapunut 5.11.2019)  
 

 

Maankäytön sekä pohjavesialueen tilanteen kuvausta tarkennettiin ja mahdollinen paikoitusalue esitettiin 

perustettavaksi pohjavesialueen reuna-alueelle tai sen ulkopuolelle. Suunnitelmaselostuksessa on kerrottu 

varautumisesta alueen mahdollisiin vedenhankintahankkeisiin. Kuvausta kuitenkin täydennettiin Tavase Oy:n 

suunnittelutilannetiedoilla  

 

Koirakentän alue on suunnitelmassa esitetty tehtäväksi vettä läpäisevästä maa-aineksesta, mutta lausunnon 

mukaisesti kentän kallistuksien teko kosteaan painanteeseen päin jätettiin suunnitteluohjeista pois. Kostean 

painanteen muu ohjeistus säilytetään kuitenkin ennallaan. Kostea painanne lisää alueen virkistysarvoa, eliöstön 

monimuotoisuutta sekä oletettavasti vesien biologista puhdistumista niiden suodattuessa kosteikon kasvillisuuden 

kautta maaperään.   

 

Käymälään, puomiin ja huoltoajoon liittyvää ohjeistusta tarkennettiin. Lisäksi koirien jätöksille varattava roska-astia 

lisättiin suunnitteluohjeisiin. 

 

Harjukasvillisuuden vaaliminen ja edistäminen sekä vieraslajien torjunta ovat suunnitelmassa keskeisiä. 

Metsänhoidollisiin ja kasvilajistollisiin seikkoihin tehtiin pieniä tarkennuksia. Lehtipuiden taimia on kylväytynyt 

alueelle runsaasti luontaisesti, joten niiden istutus ei ole tarpeen. 

 

Lisäksi ELY-keskus nosti lausunnossaan esiin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaiset suojelu- sekä 

suunnittelumääräykset.  Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen erityispiirteiden ja geologisten muodostumien 

arvojen säilyminen sekä maisemavaurioiden korjaustarve kehittämällä ja hoitamalla metsiä ja kasvillisuutta 

luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö huomioiden. Myös virkistyskäytön toiminta-alueiden sijoittelussa 

huomioidaan maisemalliset näköseikat puuston ja kasvillisuuden hoito-ohjeilla ja toimintojen sijoittelulla. 
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Viitaten lausuntoon liitteenä 3 

Lausunnon antaja: kaksi yksityishenkilöä (saapunut 5.11.2018) 
 

Maaston, puuston ja muun kasvillisuuden kulumisen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että virkistyskäyttöä ohjataan 

merkityille ja tarkoituksenmukaisille reiteille. Suunnitelman kartoissa yksityismaille osoitetut reittilinjaukset ovat 

viitteellisiä ja näiden toteutuksesta Kangasalan kaupunki tulee keskustelemaan maanomistajien kanssa sopivan 

ratkaisun löytämiseksi. Lähtökohtaisesti suunnitelmissa on tukeuduttu vakiintuneisiin kulku-uriin, mutta joiltakin osin 

tutkitaan linjauksien muutosmahdollisuuksia.  

 

 

Viitaten lausuntoon liitteenä 4 

Lausunnon antaja: Tavase Oy (saapunut 6.11.2019)  
 

Suunnitelmassa on tuotu esiin Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n edellyttämä varautuminen seudullisiin 

vedenhankintahankkeisiin sekä se, että suunnitelman toteutus ei saa olla esteenä alueen mahdollisille 

vedenhankintahankkeille. Kuvausta täydennettiin lisäksi Tavase Oy:n suunnittelutilannetiedoilla.  

 

Alueen kasvillisuuden ja virkistyskäytön kehittäminen kiinteistöllä 211-463-2-101 ei nähdäksemme ole esteenä 

alueen mahdolliselle vedenhankintahankkeelle. Alueella on nykyisin vakiintunutta virkistyskäyttöä ja 

suunnitelmassa esitetyt rakenteet ovat tarpeen mukaan siirrettävissä. Selostukseen lisättiin tämän osalta 

tarkennuksia.  

 

 

 

 

Vastineet mielipiteisiin 1-3 
 

Viitaten mielipiteeseen liitteenä 5 

Mielipiteen antaja: yksityishenkilö (saapunut 21.10.2018) 
 

On hienoa, että luontoharrastus on koettu mielekkääksi alueella. Droonit ovat verrattain hiljaisia laitteita ja niille on 

osoitettu suunnitelmassa alue reilun 200 m päähän laavulta ja noin 400 m päähän rinteen takaisesta 

koirakentästä. Drooni-ilmailuun osoitetulla alueella ajatuksena on mahdollistaa toimijakohtaisesti sovittua 

lennätystä ja samalla mahdollistaa suunnittelualueen muu virkistys- ja harrastuskäyttö. Lennätyksessä tulee 

huomioida muut käyttäjät ja läheiset luonnonsuojelualueet.  Selostusta tarkennettiin näiltä osin.  Suunnitelmassa 

on esitetty ratkaisu lennätystoiminnasta tiedottamiseksi paikan päällä.  

 

 

 

Viitaten mielipiteeseen liitteenä 6 

Mielipiteen antaja: yksityishenkilö (saapunut kahdessa osassa 29. ja 30.10.2018) 
 

Suunnittelualueen toivotaan tulevaisuudessa tukevan harjun monikäyttöä yhä paremmin, mutta sen ulkopuolisiin 

alueisiin ei suunnitelmassa oteta kantaa. Retkeilyreittien kehittäminen harjulla on kuitenkin maakuntakaavan ja 

strategisen yleiskaavan tasolla nähty tavoiteltavaksi.  

 

Yksityismailla voidaan toimia ja esimerkiksi kahlata vesistöissä jokamiehenoikeuksin tai maanomistajan kanssa 

sopien. Suunnitelman alueella oleva pintavesilampi on matala ja sijaitsee yksityismaalla. Riippusiltojen reitistö on 

kiehtova ajatus ja tämän suunnitelman toivotaan osaltaan edistävän mm. virkistyksellistä vetovoimaa.  

 

Suunnitelmassa vain pieni osa alueesta on osoitettu niityiksi ja muut alueet suurimmaksi osaksi puustoisiksi. 

Ehdotetut niityt sijaitsevat kuivalla maaperällä, mikä suosii olosuhteisiin sopeutuvaa matalahkoa harju- ja 

ketolajistoa. Avointen ja sulkeutuneiden maisematilojen vaihtelu mahdollistaa monimuotoista toimintaa ja niittyjen 

säännöllinen niitto ehkäisee niiden pensoittumisen. Vadelma ja korkeat ohdakkeet saattavat runsastua yleensä 

tuoreilla ja rehevämmillä kasvupaikoilla.   
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Viitaten suulliseen mielipiteeseen  

Mielipiteen antaja: yksityishenkilö (tapaamispyyntö 5.11.2018, tapaaminen 11.12.2018) 
 

Suullisessa mielipiteessä tuotiin esiin alueen retkihiihdon nykyisen käytön näkökulmia: Lisäyksenä nähtävillä 

olleeseen suunnitelmaan ehdotettiin retkihiihdon yksilatuista reittiä alavammalle pohja-alueelle sekä 

laskurinteiden muotoiluasioita. Suunnitelmassa ehdotetuista retkihiihtorinteistä keskimmäinen ei ollut kokemuksien 

mukaisesti tarpeen, mutta sitä vastoin, tarvittaisiin viisto ura etelästä luoteeseen rinteen päälle kiipeämistä varten. 

Yksilatuinen montussa mutkitteleva reitti on ollut suosittu. 

 

Ehdotetut muutokset ovat yhteen sovitettavissa muiden toimintojen kanssa ja ne voitiin talviaikaisena käyttönä 

huomioida kaupungin maalle ulottuvilta osin. 
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Liite 2 (sivuja 3), lausunto 2 
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Liite 3, lausunto 3 
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Liite 4 (sivuja 2), lausunto 4 
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Liite 5, mielipide 1 
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