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Yleistä 

Tämä palauteraportti sisältää Pohjan osayleiskaavan kaavaehdo-

tuksesta saadut lausunnot ja mielipiteet. Palauteraporttiin on koottu 

kaupungin vastaukset saatuun palautteeseen ja arvioitu palautteen 

perusteella kaavaan tehtäviä muutoksia. 

 

Kangasalan kaupunki laatii Kuhmalahdelle kolmea yleiskaavaa sa-

manaikaisesti: rantaosayleiskaavaa ranta-alueille sekä kyläyleiskaa-

voja Kirkonkylään ja Pohjaan. Yleiskaavaehdotukset olivat nähtävillä 

14.-22.12.2020 ja 4.-25.1.2021 välisinä aikoina. Kaavoista saatiin yh-

teensä 13 lausuntoa ja noin 190 muistutusta. Osa lausunnoista / muis-

tutuksista koski kaikkia kolmea kaavaa ja osa pelkkää Pohjan 

osayleiskaavaa. Muistutusten jättäminen oli ollut mahdollista jo 

aiemmin kaavaehdotusten laatimisen aikana ennen nähtävillä oloa.  

 

Raportin kuvitus koostuu lausunnon tai mielipiteen jättäjän liitteistä 

sekä kaavoittajan lisäämistä kartoista tms. liittyen lausuntoon / muis-

tutukseen. 

 

 

Selvitystilanne 

Pohjan osayleiskaavan ehdotusvaiheen selvitykset 

• Luontokohteisiin ja uhanalaiseen lajistoon liittyviä tarkistuksia 

2020-2021 

• Rakennusinventointien täydennys 2018 

• Muut kaavaluonnosten palauteraportissa kuvatut täydennyk-

set ja tarkistukset 

 

Valmisteluvaiheen selvitykset 

• Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa -pi-

lottihankkeen loppuraportti 2017 

• Kuhmalahden arkeologisen selvityksen täydennys 2017 

• Pohjan osayleiskaavan luontoselvitys 2017 

• Kuhmalahden arkeologinen selvitys 2016 

• Kuhmalahden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2016 

 

 

Ehdotusvaiheen osallistuminen ja vuorovaikutus 

Kangasalan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 § 

306 Pohjan osayleiskaavan, kaava 34, kaavaehdotuksen asettami-

sesta nähtäville. 

 

Kaava-aineisto oli nähtävillä 14.-22.12.2020 ja 4.-25.1.2021 välisinä ai-

koina Kuhmalahden yleiskaavojen nettisivuilla www.kangas-

ala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat, Kangasalan kaupungin tekni-

sessä keskuksessa sekä Kuhmalahden lähikirjastossa. Kaavaa koske-

vat palautteet tuli toimittaa sähköpostilla tai postilla kaavoitukseen, 

teknisen keskuksen asiakaspalveluun tai Kuhmalahden kaavojen 

karttapalautejärjestelmään http://maps.ramboll.fi/palaute/kyse-

lyt/kangasala/index_kysely.php. 

 

http://www.kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat
http://www.kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala/index_kysely.php
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala/index_kysely.php
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Kaavan nähtävillä olosta tiedotettiin yleisen kuulutuksen lisäksi Kan-

gasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen Lehdessä, kaavoituksen Face-

book-sivulla sekä Kuhmalahden kaavojen osallisille perustetulla säh-

köpostilistalla. Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille 

sekä lausunnonantajille, joihin kuuluivat mm. alueen yhdistykset, lä-

hetettiin tiedote nähtävillä olosta ja palautteen antamisesta. Kaava-

ehdotuksista laadittiin esittelyvideo, jota käytiin katsomassa nähtävil-

läoloaikana noin 110 kertaa. 

 

Rantaosayleiskaavan sekä Kirkonkylän ja Pohjan kaavaehdotuksista 

järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus asukkaiden ja muiden osallis-

ten kanssa 16.12.2020. Tilaisuus järjestettiin pandemiatilanteen vuoksi 

etäyleisötilaisuutena Teams Live-internetselainohjelmalla ja panos-

taen osallistumisen helppouteen. Osallistuakseen ei tarvinnut asen-

taa erillistä sovellusta tms. Tilaisuutta seurattiin noin 45 laitteen välityk-

sellä. Tilaisuuteen sai toimittaa kaavoja koskevia kysymyksiä etukä-

teen ja lisäksi kysymyksiä pystyi esittämään tilaisuuden aikana. En-

nakkokysymykset ja tilaisuuden aikana esitetyt kysymykset vastauksi-

neen tallennettiin tilaisuuden jälkeen kaavan nettisivuille. Kaupungin 

puolelta tilaisuudessa läsnä olivat kaupunginarkkitehti Mari Seppä, 

yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen ja ympäristösuunnit-

telija Katri Tolonen. 

 

Lisäksi pidettiin kolme kaavoittajan vastaanottopäivää, joihin osalli-

set pystyivät etukäteen varaamaan vastaanottoajan. Pandemiati-

lanteen vuoksi vastaanotot jouduttiin järjestämään kokonaan Tekni-

sellä keskuksella eikä Kuhmalahden lähikirjastoa ollut mahdollista 

käyttää. Osa vastaanotoista toteutettiin etänä puhelimitse tai Team-

silla. Vastaanottojen lisäksi osallisten kanssa keskusteltiin kasvokkain 

virastolla, Teams-palaverina, puhelimitse ja sähköpostiviestein. 

 

Ehdotusvaiheen palaute 

Seuraavassa on esitetty tiivistettynä kaavaehdotuksesta saatujen 

lausuntojen ja muistutusten sisältö. Kuhunkin palautteeseen on laa-

dittu kaupungin perusteltu vastaus. Vastauksissa arvioidaan kaavan 

sisältöä palautteessa esitettyjen huomioiden osalta ja kuvataan, 

onko kaavaan tarkoitus tehdä muutoksia saadun palautteen perus-

teella. Alkuperäinen palaute on käytettävissä kaupungin asianhallin-

tajärjestelmässä. 

 

Ehdotusvaiheessa kaikista kolmesta kaavoista saatiin yhteensä 13 

lausuntoa ja noin 190 muistutusta. Muistutuksista noin 50 koski Pohjan 

osayleiskaavaa. Muistutuksia oli otettu vastaan jo kaavaehdotusten 

laatimisen aikana ennen nähtäville tuloa. 

 

Pohjan osayleiskaavasta saatiin seuraavat lausunnot: 

1. Pirkanmaan liitto 

2. Pirkanmaan ELY-keskus 

3. Pirkanmaan maakuntamuseo 

4. Väylävirasto 

5. Oriveden kaupunki 

6. Kangasalan kaupunki, sivistyskeskus, opetuspalvelut 

7. Kangasalan kaupunki, tekninen keskus, rakentamisen palve-

lualue 

8. Tampereen kaupunki, ympäristöterveys 

9. Oriveden kaupunki, maaseutuhallinto 

10. Kangasalan Vesi -liikelaitos 

11. Telia Finland Oyj 

12. Kangasalan luonto ry 

13. MTK-Kangasala ry ja Metsänhoitoyhdistys Roine 

 

Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Kuhmoisten kunta, Padasjoen 

kunta, Pälkäneen kunta, Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu, 

rakennusvalvonta, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri-, nuoriso- ja lii-

kuntapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Business Kangasala Oy, 

nuorisovaltuusto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Elenia Oy, Elisa Oyj, Pir-

kanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliiton 

Pirkanmaan piiri ry, Kuhmalahden Yrittäjät ry, Elävä Kuhmalahti -kylä-

toimikunta, Kuhmalahden kotiseutuyhdistys, Vehkajärven nuoriso-

seura ry, Kuhmalahden Kisa ry ja Kuhmalahden vpk eivät antaneet 

erillistä lausuntoa. 
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Lausunnot 

 
1 Pirkanmaan liitto 

 

LAUSUNTO VASTINE 

Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan kyläkeskusten 

yleiskaavallinen suunnittelu sekä uuden rakentamisen kohdistaminen taa-

jamien alueelle tukee maakunnan keskusverkon toteutumista. Laaditta-

vana olevat osayleiskaavat toteuttavat hyvin maakuntakaavan suunnitte-

luperiaatteita. Pirkanmaan liitto puoltaa yleiskaavan jatkovalmistelua seu-

raavat täydennystarpeet huomioon ottaen. 

 

Luonnosvaiheen lausunnoissa kiinnitettiin huomiota seudullisesti merkittä-

vän yhdysvesijohdon reitin osoittamiseen, mikä vastineraportin mukaan on 

myös kaavoittajan näkemyksen mukaan tarpeellista. Maakuntakaavan 

yhdysvesijohdon merkintä osoittaa tärkeimmät seudullisesti merkittävät 

verkostoyhteydet, ja linjaus tulee osoittaa myös rantaosayleiskaavassa 

sekä Kirkonkylä ja Pohjan osayleiskaavoissa. 

 

Kaavaan lisätään yhdysvesijohdon merkintä. 

Selostuksen lukua 4.8 kulttuuriympäristöstä ja maisemasta tulee täsmentää. 

Maakuntakaavassa ei suunnittelualueelle ole osoitettu maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita eikä maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja 

kulttuuriympäristöjä. Sen sijaan maakuntakaavassa on osoitettu neljä maa-

kunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, jotka sijoittuvat kokonaan tai 

osin suunnittelualueelle. 

 

Selostuksen maakuntakaavamerkintään on tarpeen täydentää maaseu-

tualueen aluevarausmerkintä määräyksineen (luku 2.1.1.1). Maaseutualu-

een merkinnällä (vaaleanvihreä täyttöväri) osoitetaan alueet, jotka on en-

sisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen 

käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa 

vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 

 

Täsmennetään selostukseen maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaise-

mat 
 
 
 
 
Täydennetään selostukseen maaseutualueen merkintä 
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2 Pirkanmaan ELY-keskus 
 

LAUSUNTO VASTINE 

ELY-keskus pitää kyläalueiden ja ranta-alueiden maankäytön suunnitelmal-

lista ohjaamista yleiskaavalla myönteisenä. 

 

Luonnokseen verrattuna kaavaa on kuitenkin olennaisesti ehdotusvaihee-

seen muutettu oikeusvaikutukseltaan RA/AP- merkintöjen osalta. 

 

Kyläkaavat 

 

 

Kyläalueiden erilaisuudesta johtuen kyläalueen laajuus tulee perustella 

kunkin yleiskaavan yhteydessä erikseen. Kyläkaavoihin sisältyvän ns. ydin-

kylän ulkopuolelle sijoittuvien ranta-alueiden osalta on jatkossa tarpeen 

vielä arvioida uudisrakentamisen mitoittamisen perusteita. ELY-keskus kat-

soo, että kyläosayleiskaavojen ranta-alueilla, jotka eivät selkeästi liity ole-

vaan kylärakenteeseen, tulee soveltaa vastaavia rakennuspaikkojen mitoi-

tusperusteita kuin rantaosayleiskaavassa. Ranta-alueen ja rantavyöhyk-

keen käsittely yhtenäisin perustein samalla vesistöalueella mahdollistaa 

osaltaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun rantaan tukeutuvien ra-

kennuspaikkojen mitoittamisessa ja rakentamisesta vapaiden ranta-aluei-

den osoittamisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjan osayleiskaavan alue käsittää Pohjan kylän toiminnallisena koko-

naisuutena. Nykyisin kyläasutus sijoittuu noin 2 kilometrin säteelle kylä-

keskuksesta. Kaava-alueen rajaus myötäilee tätä kahden kilometrin 

etäisyysvyöhykettä. Kaavarajauksen mukaisella toiminnallisella kyläalu-

eella etäisyydet ovat lyhyitä ja liikkuminen kävellen ja pyörällä on help-

poa. Kaavarajauksessa on huomioitu, että palvelujen saavuttaminen 

turvallisia reittejä pitkin kävellen ja pyörällä on mahdollista. Eteläosassa 

yhtenä määrittävänä tekijänä on ollut se, että asutusta ei laajenneta 

merkittävästi ennestään rakentamattomille metsäalueille, vaan kaa-

valla täydennetään olemassa olevaa asutusta. Kun verrataan nyt laa-

dittavaa kaavaa Kuhmalahden kunnan 1990-luvulla laatimaan oikeus-

vaikutuksettomaan osayleiskaavaan, oli aiemman kaavan rajaus sup-

peampi ja se käsitti vain osan kyläalueesta. 

 

Osayleiskaavaan sisällytetyt ranta-alueet sisältyvät toiminnalliseen kylä-

alueeseen ja ne on ollut perusteltua sisällyttää kaavaan. Olemassa 

oleva kyläasutus ulottuu ranta-alueen tuntumaan ja ranta-alueet ovat 

lyhyen matkan päässä kyläkeskuksesta. Mm. Kylän uimapaikka on 

kaava-alueella Kuhmajärven rannalla. Pirkanmaan maakuntakaavassa 

Pohja on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kyläksi, johon on tar-

koituksenmukaista ohjata asumista, palveluita ja työpaikkoja. Kylän 

suunnittelussa on pyrittävä ympäröivää maaseutua tiiviimpään raken-

tamiseen, otettava huomioon yhdyskuntateknisen huollon järjestämi-

nen ja lähipalvelujen saavutettavuus. Kyläkaavan rajaus ja valitut mitoi-
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Mitoituslähtökohtien ohella kaavan mahdollistamaa muutosta on tarpeen 

arvioida vielä vesihuollon ja tieyhteyksien kehittämisen edellytysten kan-

nalta. Kyläalueiden laajentamisen ja uusien rakennuspaikkojen yhtenä 

edellytyksenä tulee olla kytkeytyminen kunnan vesihuoltoon (vesi- ja vie-

märiverkostoon). 

tusperiaatteet pohjautuvat myös maakuntakaavan määräykseen. Mi-

toitusperiaatteet on käsitelty kaavan luonnosvaiheessa osana luonnos-

vaiheen aineistoa. ELY-keskus lausui luonnosvaiheessa Kirkonkylän ja 

Pohjan mitoitusperiaatteista seuraavasti: ELY-keskus pitää valittuja mitoi-

tusperiaatteita perusteltuina ja tavoiteltua uudisrakentamisen määrää 

soveliaana Kirkonkylän ja Pohjan kyläalueille. 

 

 
Pohja on 200 asukkaan maaseutukylä. Pohja on selkeästi pienempi ky-

läkeskus Kuhmalahden kirkonkylään verrattuna. Kyläkaavan tuottama 

rakennuspaikkojen lisäys on kokonaisuutena maltillinen. Samanaikaisesti 

vanhoja olemassa olevia asuinrakennuksia on jäänyt tyhjilleen ja kylän 

väestö on vähentynyt. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta merkittä-

välle vesihuoltoverkostojen kehittämiselle ei kaavan myötä synny tar-

peita. Kaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat on pyritty mahdolli-

suuksien mukaan kytkemään vesijohto- ja viemäriverkostoon. Niillä koh-

din, missä kyläasutus on väljempää, voi kiinteistökohtainen vesihuolto-

ratkaisu olla myös perusteltu. Kangasalan Vesi –liikelaitoksen toiminta-
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alueen päivittäminen on käynnissä. Toiminta-alueen päivityksessä mää-

ritellään kiinteistöt, jotka kuuluvat Kangasalan Veden vesijohdon ja/tai 

jätevesiviemärin toiminta-alueeseen. Kaavaan esitetyt uudet rakennus-

paikat sijoittuvat olemassa olevien tieyhteyksien varrelle. Seututielle ei 

esitetä uusia tonttiliittymiä. 

Vakituinen asutus rannalla / käyttötarkoituksen muutokset 
 
Pohjan alue kuuluu pohjavedeltään fluoridi-/rautariskialueeseen. Lisäksi 

Pohjan alue ja Kuhmalahden itäosat kuuluvat kaavaselostuksen mukaan 

arseeniriskialueeseen. Rantaosayleiskaavan on sisällytetty tästä toteava 

yleismääräys ”Alue saattaa olla pohjaveden fluoridi-/rautariskialuetta tai 

arseeniriskialuetta. Rakennuspaikan vesihuolto on järjestettävä siten, ettei 

siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle”. Vesihuoltolain 6 §:n 2 mo-

mentin mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai 

ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että 

ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perusta-

miseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tar-

peellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. 

 

Pohja on 200 asukkaan maaseutukylä ja selkeästi pienempi kylä Kuh-

malahden kirkonkylään verrattuna. Kylän asukasmäärän on vähentynyt 

noin 30 asukkaalla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kaava on mi-

toitukseltaan maltillinen eikä kaupungin näkemyksen mukaan luo suu-

rehkon asukasjoukon tarvetta. 

Ympäristönsuojelulainsäädännöstä tulevien määräysten lisäksi Kangas-

alan rakennusjärjestyksessä ja Kangasalan ympäristönsuojelumääräyk-

sissä on annettu määräyksiä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän ja 

puhdistettujen jätevesien purkuputken sijoittamisesta. Näin toimien kiin-

teistökohtaisella jätevesijärjestelmällä ei ole haitallisia ympäristövaiku-

tuksia. Ympäristöterveysvalvonnan antamassa lausunnossa esitetään, 

että vesihuollon toiminta-alueet tulee päivittää ajantasaisiksi ja tarkoi-

tuksenmukaisiksi. Kangasalan Veden toiminta-alueen päivitys on par-

haillaan käynnissä. Toiminta-aluepäivityksessä tarkastellaan ympäristön-

suojelullisia ja terveydensuojelullisia näkökohtia vesihuoltolain tarkoitta-

malla tavalla. 

Tulvariskin huomioon ottaminen ja rakennusten alin perustamistaso 

 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty tulvariskin hallintaa. Näiltä 

osin arviointia tulee täydentää siten, että varmistetaan yleiskaavassa osoi-

tettujen rakennuspaikkojen toteuttamiskelpoisuus. Rakennusten alimman 

perustamistason ohella vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 

myös mm. jätevesijärjestelmien toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimiviin 

kulkuyhteyksiin kiinteistöille. Sortuma- ja vyörymäriski tulee myös käsitellä 

vaikutusten arvioinnissa. Tulvariski on pyritty kaavaehdotuksessa huomioi-

maan sisällyttämällä kaavan yleismääräys, jonka mukaan ”Asunnon alim-

man lattiatason tulee olla vähintään 0,5 metriä tulvarajaa korkeammalla”. 

 

ELY- keskuksen näkemyksen mukaan alimman lattiatason sijaan rakennus-

ten perustamistaso tulisi määrätä alimpien tulvaherkkien rakenteiden ta-

sona. Huomattava on, että alin lattiakorkeus on yleensä selvästi alimman 

 

 

Kaavaselostukseen vaikutusten arviointiin täydennetään tulvariskin hal-

lintaa, jotta varmistetaan yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen 

toteuttamiskelpoisuus. Tulvariskin hallinnassa huomioidaan rakennusten 

alimmat perustamistasot, jätevesijärjestelmän toteuttamismahdollisuus, 

sortuma- ja vyörymäriski sekä toimiva kulkuyhteys rakennuspaikalle. 
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rakentamiskorkeustason yläpuolella johtuen rakennusteknisistä syistä. Tul-

vaherkkien rakenteiden tason määrittäminen riippuu osaltaan rakennuk-

sen perustamistavasta ja kapillaarisen nousun katkaisevan rakennekerrok-

sen sijainnista rakenteessa. ELY- keskus on tarkistanut tammikuussa 2021 

suunnittelualueelle soveltuvat alimmat asuinrakennusten perustamistasot 

ja suosittaa kaavamääräyksessä käytettäväksi seuraavia N2000- järjestel-

män mukaisia tasoja: Längelmäveden rannalla N2000 + 85,95 m ja Kuhma-

järven rannalla N2000 + 103, 24 m. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tar-

koittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessa vaurioitu-

via rakenteita. 

 

Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä tulee ottaa huomioon 

myös toiminnon laatu; vaikeasti evakuoitavia rakennuksia (esim. suuret 

eläintuotantolaitokset) sekä ihmisille ja ympäristölle vaaraa aiheuttavat toi-

minnot (kemikaalitehtaat yms.) tulee sijoittaa edellä esitettyä korkeam-

malle. Tällöin alimman perustamistason määrittelyssä tulisi soveltaa kerran 

250-1000 vuodessa toistuvaa tulvaa. Lisätietoa alimpien rakentamiskor-

keuksien määrittämisestä: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maan

kayton_suunn 

ittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857). 

Kaavaan lisätään yleismääräys alimpien tulvaherkkien rakenteiden ta-

sosta. Määräys koskee Kuhmajärven ja Längelmäveden (Tervaniemen-

lahden) rannalla sijaitsevia rakennuspaikkoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan ranta-alueelle ei sijoitu vaikeasti evakuoitavia rakennuksia. 

 

 

Tulvariskin hallintaan liittyvät täydennykset ovat luonteeltaan vähäisiä 

eivätkä kaupungin näkemyksen mukaan edellytä kaavaehdotuksen 

asettamista uudelleen nähtäville. 

Kaavamerkinnät- ja määräykset 

 

Maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden kohdalle on tarpeen täydentää 

puuttuvat M-merkinnät. M-alueilla sallitaan kaavamääräyksen mukaan 

maa- ja metsätaloutta palveleva elinkeinon harjoittamisen kannalta tar-

peellinen rakentaminen. Maisemavaikutusten hallitsemisen kannalta kaa-

vamääräystä on tarpeen täydentää. Rantavyöhykkeelle rannan tuntu-

maan ei tulisi sallia elinkeinon harjoittamiseen liittyvää rakentamista muu-

toin kuin toimivien maatilojen välittömään yhteyteen. 

 

MA- maisemallisesti arvokkaiden alueiden kaavamääräyksen mukaan alu-

eella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva elinkeinon harjoittamisen 

kannalta tarpeellinen rakentaminen. Osa MA- alueista ulottuu ranta-

vyöhykkeelle ja rantaan saakka. Maisemavaikutusten hallitsemisen kan-

nalta kaavamääräystä on tarpeen täydentää. Rantavyöhykkeelle rannan 

tuntumaan ei tulisi sallia rakentamista. Myös MA- alueen reunaviiva tulisi 

 

 

Puuttuvat M-alueen merkinnät täydennetään kaavakartalle. 

 

 

M-alueen kaavamääräykseen lisätään, että maa- ja metsätalouden 

harjoittamiseen liittyvä rakentaminen on rantavyöhykkeellä mahdollista 

tilakeskusten yhteydessä. 

 

 

Tervaniemenlahden ympäristössä ranta-alueella on jonkin verran MA-

merkinnällä maisemallisesti arvokkaaksi osoitettua aluetta. MA-alueen 

kaavamääräykseen lisätään, että maa- ja metsätalouden harjoittami-

seen liittyvä rakentaminen on rantavyöhykkeellä mahdollista tilakeskus-

ten yhteydessä. 
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esittää selkeämmin kaavakartalla ja väripinta siten, että se erottuu maa- 

ja metsätalousvaltaisista alueista. 

 

RA/AP- kaavamääräys mahdollistaa olemassa olevien rakennuspaikkojen 

pinta-alaksi 2000 m2, mikäli kiinteistö on ennen kaavan saatua lainvoiman 

muodostettu kiinteistötoimituksella rakennuspaikaksi ja rakennettu. Raken-

tamattomilla rakennuspaikoilla edellytetään vähintään 3000 m2 pinta-

alaa. Niiltä osin kuin kaavassa on jatkosuunnittelun myötä mahdollista 

osoittaa käyttötarkoituksen muutoksia, tulee vakituisen asumisen rakennus-

paikkojen kohdalla edellyttää vähintään 5000 m2 pinta-alaa, mikäli kiin-

teistöä ei liitetä keskitettyyn jätevesiverkostoon. Tällä varmistetaan osal-

taan, että mm. jätevesien käsittely ja muut ympärivuotisen asumisen vaati-

mukset ovat toteutettavissa rakennuspaikalla. 

 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan 2000 m2:n vähimmäispinta-ala on riit-

tävä niin loma-asunnolle kuin vakituisen asunnon rakennuspaikalle. Kiin-

teistön jätevesiratkaisu tarkastellaan tapauskohtaisesti rakennuslupakä-

sittelyssä. Nykyisessä ympäristönsuojelulainsäädännössä ei tunnisteta 

suurempaa pinta-alavaatimusta vakituisen asunnon rakennuspaikalle 

jätevesien osalta. Kategorinen 3000 m2:n tai 5000 m2:n pinta-alavaati-

mus johtaa usein epätarkoituksenmukaisten lisämaa-alojen hankkimi-

seen pinta-alavaatimuksen saavuttamiseksi. Lisämaalla ei usein ole to-

dellista merkitystä esimerkiksi jätevesijärjestelmän sijoittelun ja toiminnan 

kannalta. 

Liikenne 

 

Kulku maanteiltä uusille rakennuspaikoille pitää pyrkiä hoitamaan ole-

massa olevien liittymien tai useampaa rakennuspaikkaa palvelevien uu-

sien liittymien kautta. Uusien maantielle tulevien liittymien osalta tulee huo-

mioida, että suositeltava liittymäväli riippuen tien liikennemäärästä, tien 

geometriasta ja nopeustasosta sekä tien ympäristöstä on seututeillä 150 - 

600 metriä ja yhdysteillä 50 - 300 metriä. Maankäytön sijoittuessa maantei-

den läheisyyteen on huomioitava liikenteen aiheuttamat haitat mm. melu-

haitat. ELY-keskus korostaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-

lehdittava maankäyttö- ja rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta 

meluntorjunnasta meluselvityksineen sekä ulko-oleskelu- että rakennusten 

sisätilojen osalta. 

 

Jatkotoimet 

 

ELY-keskus edellyttää ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä 

lausuntokierroksen ja niistä annettujen vastineiden valmistuttua. 

 

 

 

Rakennuspaikoille ei ole tarpeen osoittaa uusia tonttiliittymiä maan-

teiltä. Kulku tapahtuu olemassa olevien tonttiliittymien tai yksityisteiden 

kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELY-keskukselta tiedustellaan, onko Pohjan osayleiskaavasta tarpeen 

järjestää viranomaisneuvottelu ennen hyväksymiskäsittelyä. 

 

 

 

3 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 



9 
 

 
     

 

LAUSUNTO VASTINE 

 

Maakuntamuseo on antanut aiemmin lausunnot kaavaluonnoksesta sekä 

arkeologisen inventoinnin täydennyksestä ja arkeologisten kohteiden mer-

kinnöistä. 

 

Kaava-alueelta tunnetaan kolme muinaismuistolailla rauhoitettua kiinteää 

muinaisjäännöstä: moniperiodinen kohde Sippolanmäki, historiallinen myl-

lynpaikka Vuoto-Mäkelä ja Koulunmäki-niminen hiilimiilu. Kohteet on mer-

kitty kaavakarttaan asianmukaisesti kohdemerkinnöillä. Arkeologisia koh-

teita ei ole numeroitu kaavakartassa, mutta ne on koottu ja numeroitu liite-

kartalle 5, johon kuuluu myös kohdeluettelo. Tämä on hyväksyttävä vaihto-

ehto. 

 

Kaavaselostuksen kappaleesta 2.2.8.4 Muinaismuistot tulee poistaa lause: 

Lisäksi alueella on useita arkeologisia kohteita, jotka eivät ole muinaisjään-

nöksiä. Tällä kaava-alueella sijaitsee kolme kiinteää muinaisjäännöstä, 

mutta ei muita arkeologisia kohteita. Kappaleessa sanotaan myös virheelli-

sesti, että muinaisjäännökset ovat merkitty ehdotuksen liitteeseen 6, vaikka 

ne on merkitty liitteeseen 5. 

 

Kaava-alueelle sijoittuu osa Tervaniemen maakunnallisesti arvokkaasta 

kulttuurimaisemasta, jonka ydinkohteista Tapanilan pihapiiri sekä seurain-

talo (Tervaniemen työväentalo) ovat kaava-alueella. Myös osa Pohjan-Ra-

sinkulman maakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisemasta sijaitsee 

kaava-alueella. Kaavaa varten on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, jossa 

alueella on tunnistettu Tervaniemen kyläkeskuksen, Pohjan keskustan sekä 

Kallioisentien arvoalueet. Lisäksi kaava-alueella on inventoinnissa tunnis-

tettu useita arvokkaita, osin arvoalueiden ulkopuolelle jääviä kohteita. 

 

Kaavaluonnoksen lausunnossa maakuntamuseo totesi, että luonnoksessa 

oli asianmukaisesti osoitettu maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaise-

mien alueet sekä kaavaa varten laaditussa inventoinnissa todetut arvoalu-

eet, mutta yksittäisten inventoinnissa arvokkaiksi todettujen rakennetun 

ympäristön kohteiden suojelumerkinnät vaativat vielä työstämistä. Kaava-

ehdotus on kehittynyt tältä osin maakuntamuseon ohjaamalla tavalla ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostukseen tehdään maakuntamuseon esittämät vähäiset korjaukset. 
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on nyt rakennetun ympäristön sekä maiseman suojelumerkintöjen osalta 

asianmukainen. Sr-2-merkinnällä on osoitettu venevalkama, jolle kyseinen 

merkintä soveltuu; muut merkittäviksi yksittäisiksi rakennetun ympäristön ar-

vokohteiksi inventoinnissa todetut kohteet on suojeltu merkinnällä sr-1. 

 

Rakennetun ympäristön arvoalueet sekä kohteet indeksointeineen on 

koottu erilliselle liitekartalle, johon kuuluu myös kohdeluettelo. Ratkaisu on 

hyvä. Kaavan sr-määräyksissä todetaan kuitenkin, että kyseisestä luette-

losta löytyisivät kohteiden ominaispiirteet, joihin suojelu kohdistuu. Näin ei 

kuitenkaan ole, vaan ominaispiirteet löytyvät kaavaa varten laaditusta 

kulttuuriympäristöinventoinnista. Kaavamääräyksen selitettä on syytä kor-

jata tältä osin. Maakuntamuseon luonnosvaiheen lausunnossa esiin tuoma 

ristiriita Tapanilan länsipuolen peltoaukealle sijoitettujen uusien rakennus-

paikkojen ja alueen maakunnallisten arvojen välillä on ratkaistu laajenta-

malla kaava-aluetta ja sijoittamalla rakennuspaikat olemassa olevan ra-

kennetun ympäristön yhteyteen, jolloin ne sopeutuvat luontevammin mai-

semaan ja avoin peltomaisema säilyy ehjempänä. Kokonaisuutena kaa-

vaa voidaan pitää onnistuneena, ja se on hyväksyttävissä edellä mainituin 

korjauksin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr-määräysten selitteeseen tehdään maakuntamuseon esittämä vähäi-

nen korjaus. 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

5 Oriveden kaupunki 
 

LAUSUNTO VASTINE 

 

Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yleiskaavaehdotuksista. 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

6 Kangasalan kaupunki, sivistyskeskus, opetuspalvelut 
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LAUSUNTO VASTINE 

Opetuspalveluiden näkökulmasta on ilahduttavaa, että kaavat sisältävät 

paljon omakotitontteja. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä Kuhma-

lahden alueella vähenee jo lähivuosina, joten suunnitteilla olevaan uuteen 

koulutaloon mahtuu lisää oppilaita. 

 

Pohjan osayleiskaavan kaikki rakennustontit sijaitsevat yli 5 km:n etäisyy-

dellä ja siten alueella mahdollisesti asuvat oppilaat ovat koulukuljetusten 

piirissä. Kuljetukset pystytään järjestämään nykyiseen tapaan pääsääntöi-

sesti vuoroliikenteen linja-autolla. 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

7 Kangasalan kaupunki, tekninen keskus, rakentamisen palvelualue 
 

LAUSUNTO VASTINE 

 

Kirkonkylän ja Pohjan kaavoissa merkinnän ”Ohjeellinen kulkuyhteys/tontti-

tie” täytyy säilyä yksityisomistuksessa. Väyliä ei tule osoittaa kaupungin hal-

linnoimiksi ja ylläpitämiksi kaduiksi. Kävely- ja pyöräilyreitit tulisi esittää eh-

dotuksena niin, ettei tehdä erillisiä jk+pp:itä alueelle. 

Kyläyleiskaavassa ei osoiteta uusia asemakaavoitettavia alueita eikä 

uusia katuja kaupungin toteutettavaksi/hoidettavaksi. Kulku rakennus-

paikoille tapahtuu valtion maanteitä ja yksityisteitä pitkin. Kulkuyhteys 

voi olla merkitty rasitteeksi toiselle kiinteistölle. Pohjassa on voimassa 

Koulunmäen asemakaava, jossa on osoitettu rakennettavaa katua 

noin 650 metriä. Infran rakentamisen aikataulusta ei ole tehty päätök-

siä. 

 

Kaavassa on osoitettu kylän tärkeimmät asuinalueiden ja palvelujen 

tms toimintojen väliset kulkuyhteydet. Merkinnät ovat tarpeellisia kylän 

kävely- ja pyöräilyolosuhteiden esiin tuomisen ja kehittämisen näkökul-

masta. Entisen koulun ja kyläkeskuksen välisellä osuudella merkintä on 

hieman epäselvä ja sitä on hyvä vielä selkeyttää. Kaavaan on tarkoi-

tuksenmukaista merkitä myös reitti Koulunmäen asemakaava-alueelta 

kohti entistä koulua ja kyläkeskusta. 
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Vehkajärventieltä Kallioisen alueelle kulkee olemassa oleva pyörätie 

kaupungin omistamalla maalla. Se on rajattu alapuolella olevaan kart-

taan aniliinilla. Rautajärventieltä entiselle koululle kulkeva reitti on yksi-

tyistie, jolla tontille ajo on sallittu. Hallinnoijaksi on merkitty kaupunki. 

Reitti on merkitty karttaan sinisellä. 

Vehkajärventien, Kaanaantien ja Rautajärventien varressa on olemassa 

olevat, valtion hallinnoimat pyörätiet. Reitit on merkitty karttaan turkoo-

silla. 

Osalla Rautajärventie ei tällä hetkellä ole erillistä kävely- ja pyörätietä, 

mutta kulku ajoradan ulkopuolella on mahdollista mm kirjaston pihaa 

hyödyntäen. 
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8 Tampereen kaupunki, ympäristöterveys 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Luonnosvaiheessa Pohjan yleiskaavan osalta todettiin, että vesihuollon toi-

minta-alueet tulee päivittää ajantasaisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Pohjan 

alue kuuluu fluoridi-/rautariskialueeseen. Lisäksi Pohjan alue kuuluu arsee-

niriskialueeseen (GTK:n kartta pohjaveden riskialueet 1996, Kartta kaivojen 

arseenipitoisuudet yli 10 μg/l ja arseeniriskialueet Kangasalan kunnassa 

14.9.2012). 

 

Palauteraportissa lausuntoon on annettu vastine: 

Yhdyskuntakehitystä ja vesihuoltoa tarkastellaan kaavatyössä vielä koko-

naisuutena. Tarkastellaan olemassa olevan verkoston laajuus sekä ole-

massa olevien ja suunniteltujen rakennuspaikkojen sijoittuminen suhteessa 

vesihuoltoverkostoon. Arvioidaan Kangasalan Veden voimassa olevan ja 

suunnitteilla olevan vesihuollon toiminta-alueen tarkoituksenmukaisuutta. 

Arvioidaan loma-asuntojen vakituiseksi muuttamisen vaikutuksia vesihuol-

lon järjestämiseen. Tarkastelussa huomioidaan, että ykr-taajaman ulkopuo-

lella ei Kangasalan Veden toiminta-alueen laajentaminen tuo mukanaan 

juurikaan uusia verkostoon liittyjiä, sillä lähes kaikki kiinteistöt ovat oikeutet-

tuja vapautukseen liittämisvelvollisuudesta. Mikäli kiinteistön omistajat ovat 

vuoden 2004 jälkeen kunnostaneet kiinteistökohtaisen jätevesijärjestel-

mänsä kuntoon, ei heillä ole velvollisuutta liittyä verkostoon. Kangasalan 

Veden kanssa neuvotellaan siitä, kuinka kaavoissa esitetyt uudet raken-

nuspaikat vaikuttavat vesilaitoksen esitykseen toiminta-alueen muuttami-

sesta ja kuinka vesihuoltoverkostot voidaan ottaa huomioon uusien raken-

nuspaikkojen sijoittelussa. 

 

Kaavaan lisätään seudullisesti merkittävä yhdysvesijohto, vähintäänkin tär-

keimmät vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä mahdollisesti myös niihin liitty-

vät laitteet ja pumppaamot. Kaavaan lisätään Pohjan jätevedenpuhdis-

tamo. Huomioidaan Pohjan alueen kuuluminen fluoridi-/rautariskialuee-

seen ja arseeniriskialueeseen. Huomioimisesta neuvotellaan kaupungin 

ympäristövalvonnan kanssa. 

 

 

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueen päivitys on käynnistynyt. 

Päivityksessä huomioidaan myös Pohjan kuuluminen fluoridi-/rautariski-

alueeseen ja arseeniriskialueeseen. Päivityksessä huomioidaan myös 

kaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavakartalle lisätään vähäisenä tarkistuksena seudullinen yhdysvesi-

johto. 
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Ympäristöterveysvalvonta toteaa lausuntonaan edelleen,  

että Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 mukaan puun pienpoltto on 

suurin pienhiukkasten päästölähde Suomessa ja aiheuttaa noin puolet ko-

timaisista pienhiukkasten päästöistä. Pientaloalueen rakentamisen tiivistä-

minen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittavalituksia (esim. puun 

pienpolton päästöt, takkojen ja puulämmitteisten kiukaiden savut). Talot 

ovat lähempänä toisiaan, eikä polttopuiden asialliseen säilyttämiseen vält-

tämättä varauduta pienemmillä tonteille. 

 

Savuhaittojen välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että mikäli uudisra-

kennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöllä tulisi 

olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Mikäli kaa-

voitettavalla asuinalueella / jaettavalla tontilla / tiivistysrakentamisen yh-

teydessä on alueella ennestään puulämmitteisiä taloja, tulisi savunleviämi-

nen ottaa huomioon uusien asuntojen raittiin ilmanottoa suunniteltaessa. 

 

Ympäristöterveysvalvonta muistuttaa, että Säteilyturvakeskuksen mukaan 

radonturvallinen rakentaminen on perusteltua koko maassa. Säteilylain 

mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus 

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sisäilman radonpitoisuus on mah-

dollisimman pieni. 

 

Pohja on pieni 200 asukkaan kylä, jonka asukasmäärä on ollut laskussa. 

Esitetty uusien rakennuspaikkojen määrä on maltillnen. Uudet rakennus-

paikat sijoittuvat väljästi kyläkeskuksen ympärille. Pienpolton päästöt ei-

vät Pohjan kylällä nouse yhtä merkittävästi esiin kuin suurempien ja tii-

viimpien pientalovaltaisten asuinalueiden täydentämiseen ja tiivistämi-

seen tähtäävissä hankkeissa. 

 

 

Lausunnossa esiin nostetut seikat mm. polttopuiden säilytyksestä voi-

daan huomioida käynnissä olevassa Kangasalan rakennusjärjestyksen 

päivityksessä. 

 

 

 

 

 

Lausunnossa esiin nostetut seikat radonturvallisuudesta voidaan huomi-

oida käynnissä olevassa Kangasalan rakennusjärjestyksen päivityksessä. 
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9 Oriveden kaupunki, maaseutuhallinto 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Maaseutuelinkeinoviranomaisella ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksista. Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

10 Kangasalan Vesi -liikelaitos 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Pohjan taajamassa vesihuoltoon liittyminen on mahdollista nykyisen vesi-

huoltoverkoston läheisyyteen osoitettaville rakennuspaikoille. Se tullee pitä-

mään vesihuollon käytön näillä alueilla nykyisellä tasollaan. 

 

Vesihuollon järjestämisen kannalta on tärkeää, että yleiskaavojen mahdol-

listama rakentaminen ei aiheuta juurikaan vesihuoltoverkostojen lisäraken-

tamistarvetta. Verkostokapasiteetti on Kuhmalahdella rajallinen eikä ver-

kostojen laajentamiselle uusille alueille ole teknis-taloudellisia edellytyksiä. 

Kuhmalahden vesilaitoksen vuonna 2015 esittämä toiminta-alueiden supis-

taminen on edelleen tarpeellinen toimenpide asiamukaisen vesihuollon yl-

läpitämiseksi ja järjestämiseksi. 

 

Pohjan kylä on asukasmäärältään ja rakentamisen tiiviydeltä Kuhma-

lahden kirkonkylää pienempi. Pohja ei muodosta yhdyskuntarakenteen 

seurantajärjestelmän mukaista taajama-aluetta (ns. Ykr-taajama). Taa-

jamamäärittelyllä on vaikutuksia myös vesihuollon järjestämiseen. Poh-

jan asukasmäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 

noin 30 asukkaalla. Kaavan maltillinen rakennuspaikkamäärä yhdessä 

toteutuneen väestönkehityksen kanssa ei kaupungin näkemyksen mu-

kaan muodosta suurehkoa asukasjoukkoa, joka toisi merkittäviä lisätar-

peita vesihuollon näkökulmasta. 
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11 Telia Finland Oyj 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 

 
 

 

12 Kangasalan luonto ry 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Lausunto koskee Kuhmalahden rantaosayleiskaavaa ja sivuaa myös Kir-

konkylän ja Pohjan osayleiskaavoja. Yleiskaavojen laatiminen viimein Kuh-

malahdelle on myönteistä. Tähän asti rakentaminen on tapahtunut poik-

keusluvin ja suunnittelutarveratkaisuin. Ekologisesti tämä on ollut lyhytnä-

köistä ja luonut huomattavan suunnittelutarpeen, jota kolme kaavaa osin 

paikkaavat. 

 

Rakentamistehokkuudesta 

 

Yhden kunnan alueella tulisi noudattaa yhtenäistä rakentamistehokkuutta. 

Tämä on perusteltua maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta, 

ja jos tehokkuusluku on alhainen, se on myös ekologisesti mielekästä.  

 

Ympäristöjärjestöt suhtautuvat varauksellisesti vapaa-ajan asuntojen muut-

tamiseen vakituiseen asumiseen. Ne kuluttavat herkkiä ranta-alueita 

enemmän kuin osa-aikainen ja keskimäärin lyhytaikainen mökkiasuminen. 

Jos vapaa-ajan asuntoja muutetaan vakituiseen asumiseen, rakennuksilta 

tulee vaatia samoja ympäristömääräyksiä kuin kaikilta muilta asuinraken-

nuksilta. Lisäksi nämä rakennukset tulee kaavoissa sijoittaa nykyisin raken-

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan mitoitus ja sen perus-

teella muodostuva rakennuspaikkamäärä tulee arvioida paikallisista 

olosuhteista käsin. Pohjan kylä on Kuhmalahden kirkonkylään verrat-

tuna asukasmäärältään ja palvelurakenteeltaan pienempi sekä aluera-

kenteessa syrjäisemmällä sijainnilla. On tarkoituksenmukaista, että uu-

sien rakennuspaikkojen määrä Pohjassa jää Kirkonkylää alhaisemmaksi. 

 

Pohjan osayleiskaavassa on tarkoitus mahdollistaa 15 Kuhmajärven ran-

nalla loma-asunnon muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi. Lomarakennus-

paikat sijoittuvat Pohjan kylän toiminnalliseen alueeseen ja ne sijoittuvat 

kävely- tai pyörämatkan päähän kyläkeskuksesta. Kyseisten loma-asun-

tojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi on jo tällä hetkellä mahdollista 

Kangasalan rakennusjärjestyksen perusteella. 
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netuille paikoille jo olemassa olevien teiden ja sähkölinjojen sekä vesi- ja jä-

tevesiverkostojen yhteyteen. Kokonaan uusia vakituiseen asumiseen tarkoi-

tettuja ranta-alueita ei tulisi kaavoittaa. 

Vakituiseksi muuttaminen ei merkitse muutosta rakennusoikeuteen, 

vaan RA/AP-rakennusoikeus ja rakennusten rantaviivaetäisyydet ovat 

samat riippumatta siitä, kumpi käyttötarkoitus asuinrakennuksella on. 

Loma-asuntoa ja vakituista asuntoa koskevat samat jätevesimääräyk-

set. Itse asuinrakennuksen osalta vakituisen asuinrakennuksen tekniset 

vaatimukset ovat tiukemmat mm energiatehokkuuden osalta kuin 

loma-asunnolla. 

Längelmävesi 

 

Längelmävesi on Pirkanmaan maakuntajärvi. Se on historiallisesti Suomen 

arvokkaimpia suurjärviä, kalaisa ja merkittävä lintujärvi. Sen vesi on kirkasta 

tai vain lievästi sameaa, väritöntä ja vähähumuksista (KVVY). Ympäristöjär-

jestöjen mukaan Längelmävesi tulee säilyttää mahdollisimman kauniina, 

puhtaana ja luonnonvaraisena.  

 

 

 

Pohjan osayleiskaavassa Längelmäveden / Tervaniemenlahden ranta-

alueelle ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

 
 

  



18 
 

 
     

 

 

13 MTK-Kangasala ry ja Metsänhoitoyhdistys Roine 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Kaavoja laadittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon elinkeinojen toimin-

tamahdollisuudet ja kaavan vaikutukset kunnan kehittämiseen ja talou-

teen. Kaavojen tulee myös tukea uusien veronmaksajien muuttoa kun-

taan. Maa- ja metsätalousyritykset ovat merkittävä osa Kangasalan elin-

keinotoimintaa ja niiden toiminta- ja kehittämismahdollisuudet on turvat-

tava kaavoituksessa. 

  

Yhdistykset ymmärtävät, että yleiskaavoilla on lain mukaan sisältövaati-

muksia. Kaavaehdotukset perustuvat kuitenkin osin puutteellisiin ja jopa 

vääriin selvityksiin, kun taas maanomistajien oikeusturvan kannalta tarpeel-

lisia selvityksiä puuttuu.  

 

Maaseudun kehittämistarpeita ja tulevaisuuden rakentamista ei tulisi 

nähdä vastakkaisena tai haitallisena tiivistyvän kaupunkiseudun kehittä-

mistarpeille. Kehittyvä maaseutu vireän kaupunkialueen rinnalla tuottaa 

parhaimmillaan synergiaa ja dynamiikkaa, joka koituu kaikkien hyödyksi. 

  

Maa- ja metsätalous on Kuhmalahdella merkittävä elinkeino jatkossakin ja 

lisääntyvän puunkäytön vaikutukset säteilevät myönteisesti laajasti yhteis-

kuntaan. Metsissä kasvavan uusiutuvan luonnonvaran hyödyntäminen tuo 

myös paikallistalouteen kestävästi positiivisia vaikutuksia. Liian tiukalla kaa-

voituksella tulevat rakentamisen jyrkät rajat ja muulle maankäytölle tulevat 

määräykset eivät ole linjassa valtiovallan pyrkimyksille kehittää maamme 

biotuotealaa, jossa metsätalous on keskeinen tulevaisuuden mahdollistaja. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen, rakentamisen sääntelyn 

purkaminen ja yleinen tavoite hallinnon sujuvoittamisesta ovat ajankohtai-

sia yhteiskunnan muutospyrkimyksiä. Siihen tulisi pyrkiä myös kaavoituk-

sessa. Kiireellä ei koronapandemian poikkeusoloissa tulisi hyväksyä ehkä pi-

ankin turhan vanhanaikaisia yleiskaavoja. Tulee pyrkiä lopputulokseen, 

joka on kaikkien osallisten kannalta hyväksyttävä. 

 

 

Yleiskaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja tietoihin kaavaratkai-

suihin vaikuttavista seikoista. Tarpeellisten selvitysten laajuus ja tarkkuus 

ovat yhteydessä kaavan tarkkuuteen/yleispiirteisyyteen. 

 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan tehdyt selvitykset ovat laajuudeltaan 

riittäviä ja sisällöltään asianmukaisia. 

 

 

 

Kaavoitus on luonteeltaan erilaisia tavoitteita, maankäyttömuotoja ja 

intressejä yhteensovittava prosessi. Kaupunkistrategiassa Mahdollisuuk-

sien maaseutu on tuotu vahvasti esille. Pohjan osayleiskaava luo puit-

teet asutuksen täydentämiselle, kun omakotirakentaminen kylälle on 

yleiskaavan perusteella mahdollista suoralla rakennusluvalla. 

 

 

Kangasalan maaseutuohjelma on hyväksytty helmikuussa 2021. Maa-

seutuohjelmassa esiin nostettuja teemoja ovat mm biotalous, lähiruoka, 

hyvinvointi ja green care, uusiutuva energia, hajautetut järjestelmät, re-

surssitehokkuus, sosiaalinen kestävyys, työvoiman riittävyys. Yhdeksi ke-

hittämistoimenpiteeksi on määritelty:  

Edistetään biotalouteen liittyviä kokeiluja sekä uusiutuvien energiamuo-

tojenkäyttämistä. Pohjan kylälle on mahdollista esimerkiksi kehittää 

biotaloutta tukevia kokeiluja ja hankkeita. Maaseutuohjelman seuraa-

vassa vaiheessa muodostetaan tarkempi toimenpideohjelma tavoittei-

den toteuttamiselle. 
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Yhdistykset viittaavat kaava-asiassa kaupungille lähetettyihin viesteihin, uu-

distavat pääosin kaavaluonnosvaiheen mielipiteiden seikat. 

Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi 

 

Kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu MRL:n velvoitteita vuorovaikuttei-

sesta kaavoitusprosessista. Laki määrittelee vuorovaikutuksen kaavan val-

misteluvaiheessa. MRA 19 § 2 mom. mukaan nähtäville asettamisesta ja oi-

keudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset il-

moitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan, jollei asian merkittävyys 

edellytä laajempaa tiedottamista. Kaavojen vaikutukset ovat niin merkittä-

viä yhdistysten edustamille maanomistajaryhmille, että siitä olisi tullut tie-

dottaa laajemmin ja henkilökohtaisesti. 

 

Kaavaehdotusten asettaminen nähtäville ja osallisten kuuleminen keskellä 

kiihtymisvaiheessa ja mahdollisesti leviämisvaiheessa oleva koronapande-

miaa ei täytä MRL:n vaatimuksia. Osallisten riittävän vuorovaikutuksen tur-

vaaminen ja kaavoituksessa olevien ristiriitaisuuksien selvittäminen ei ole 

poikkeusoloissa turvattu siten, että osallisten oikeusturva voi toteutua (MRL 

62 §). Osallisten joukossa saattaa olla henkilöitä, jotka eivät pysty osallistu-

maan kaavatiedotusta varten järjestettyihin Teams-kokouksiin (kaikki eivät 

ole diginatiiveja) tai jotka eivät riskiryhmiin kuuluvina voi lähteä henkilökoh-

taisiin tapaamisiin kaavoittajan kanssa. Kyseessä on henkilökohtaiseen ter-

veyteen ja turvallisuuteen liittyvät painavat perusteet. Kuntaliitto on syk-

syllä 2020 ohjeistanut, että milloin ”hanke vaatii paljon vuorovaikutusta tai 

siihen liittyy huomattavia ristiriitoja, on syytä harkita kaavoituksen lykkää-

mistä niin, että vuorovaikutus voidaan toteuttaa epidemia-ajan jälkeen”. 

Mhy Roineen puolesta tätä on painotettu viranhaltijoille ennen nähtäville 

asettamista. Kaavamerkinnöillä on suuri juridinen ja taloudellinen merkitys, 

minkä vuoksi kaikkia maanomistajia, joiden kiinteistöille on sijoitettu merkin-

töjä, olisi tullut informoida ja kuulla henkilökohtaisesti. Toimintatapa ei ole 

ollut riittävästi osallistava ja avoin maanomistajia kohtaan.  

 

Tiedottaminen ja mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun tulee järjes-

tää jo kaavoitusprosessin alkuvaiheesta lähtien. Osallistuminen ja vuorovai-

kutus tulee suunnitella kaavahankkeen merkityksen ja vaikutusten mukai-

sesti. Merkitykseltään vähäisissä kaavan muutoksissa menettelyt voivat olla 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus aset-

tavat vähimmäistason osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiselle 

kaavaprosessin aikana. Kaupungin näkemyksen mukaan kaavoista tie-

dottaminen ja osallistumismahdollisuudet on järjestetty lain edellyttä-

mällä tavalla ja laajemminkin. Tiedottaminen nähtävilläoloista on ollut 

laajaa ja monikanavaista: viralliset kuulutukset julkaistiin Sydän-Hämeen 

Lehdessä ja Kangasalan Sanomissa sekä kaupungin sähköisellä ilmoitus-

taululla ja Kuhmalahden kaavojen nettisivuilla, alueellisiin medioihin lä-

hetettiin lehdistötiedotteet, Kuhmalahden yleiskaavojen osallisten säh-

köpostilistalle, lisäksi tiedotettiin kaupungin some-kanavissa ja laadittiin 

esittelyvideo ja järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Live tapahtumana. 

Ei-kangasalalaisille maanomistajille on nähtävilläoloista tiedotettu kir-

jeellä. Laajan, monikanavaisen tiedottamisen johdosta kirjeiden lähet-

tämistä kangasalalaisille maanomistajille ei ole nähty välttämättömäksi. 

 

Osallisten oli mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa kolmena vas-

taanottopäivänä, johon varattiin tapaamisaika etukäteen. Näiden li-

säksi kaavoittajaan oli mahdollisuus olla yhteydessä sähköpostilla, pu-

helimitse tai sopimalla erillisen tapaamisajan. Osalliset käyttivät eri mah-

dollisuuksia monipuolisesti ja osallistuminen nähtävilläoloaikana oli run-

sasta. Koronatilanne on ollut luonnollisesti hyvin poikkeuksellista aikaa, 

mutta osallistumistapoja ja vuorovaikutusta on järjestetty monipuolisesti. 

Osallisilta on tullut kiitosta joustavuudesta. Kuhmalahden yleiskaavaeh-

dotusten lisäksi korona-aikana on ollut nähtävillä Saarenmaan osayleis-

kaavaehdotus sekä yli 30 asemakaavojen nähtävilläoloa. Nähtävil-

läolot ja vuorovaikutus osallisten kanssa on kaikissa kaavahankkeissa 

voitu toteuttaa hyvin. Myös viranomaisneuvottelut on korona-aikana 

järjestetty etäkokouksina. 

 

 

 

 

 



20 
 

 
     

 

verraten yksinkertaisia. Laajoissa, vaikutuksiltaan merkittävissä kaavahank-

keissa on käytettävä monipuolisempia vuorojen muotoja. Kaavat muodos-

tavat laaja ja vaikutuksiltaan merkittävän hankkeen, minkä vuoksi siinä olisi 

pitänyt käyttää monipuolisempia ja varhaisempia vuorovaikutuksen muo-

toja, joihin olisi sisältynyt henkilökohtaiset yhteydenotot alueen maanomis-

tajiin. 

 

Kaavoituksen aloittamisesta ei ole riittävällä tavalla ja riittävän aikaisessa 

vaiheessa tiedotettu maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(oas) on laadittu myöhäisessä vaiheessa siihen nähden, mitä on jo tehty. 

2016 kaavoituskatsauksessa ei vielä viitata liikkeelle lähtevistä Kirkonkylän 

ja Pohjan kaavoista. Vireilläolo mainitaan vasta 2017 kaavoituskatsauk-

sessa. Tekstissä virheellisesti todetaan kyläkaavojen kaatuneen oikeuskäsit-

telyssä. Kaava-aineistosta käy ilmi, että luontoselvitystä on tehty huhti-

kuussa 2016 ja kulttuuriympäristöselvitystä toukokuussa 2016. Tämä muo-

dostaa selkeän osallisten oikeusturvaan liittyvän ongelman. Monet maan-

omistajat olisivat halunneet osallistua selvitysten maastotöihin, jolloin lain 

tarkoittama riittävä vuorovaikutus olisi täyttynyt. Selvitykset on tuotu val-

miina kaavaprosessiin, on jäänyt toteuttamatta osallistuminen ja vuorovai-

kutus.  Oas on tiedotettu osallisille vasta syyskuussa 2016, joten tiedotus vi-

reilletulosta ja tiedot kaavoituksen tavoitteista ja kohteista on ja myöhään. 

Vireilletulosta ja oas:n nähtävillä olosta ilmoitettiin ulkopaikkakuntalaisille 

maanomistajille kirjeellä, mikä ei täytä MRL:n kuulemisen ja osallistumisen 

muotovaatimuksia tasapuolisesti. Saattaa olla paikkakunnalla asuvia 

maanomistajia, joille ei tule lehtiä, joissa kaavoituksesta on kuulutettu. Ta-

sapuolisuuden nimissä ja asian merkittävyys huomioon ottaen olisi kirjeet 

pitänyt lähettää myös paikkakunnalla asuville. Sama vaatimus on nyt ko-

rona-aikana korostunut. 

 

Kuhmalahden maanomistajille pitää esittää mahdollisuus saada maas-

tossa paikan päällä selvitys tehtyjen selvitysten perusteista ja oikeudellisista 

vaikutuksista, jotta he saavat tiedon siitä, mitä selvityksissä on heidän mail-

taan ja vesialueilta löytynyt, miten se vaikuttaa rakennusoikeuksiin ja muu-

hun maankäyttöön. Siten he voivat arvioida kaavoituksen etenemistä ja 

yleiskaavan kokonaisvaikutuksia mailleen. Varsinkin luontoselvityksessä tul-

lut ristiriitaisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunki laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään käyn-

nissä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaavahankkeita. Kaavoituksen 

vireille tulossa ja käynnistymisessä tärkeä asiakirja on osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma (oas), jossa kuvataan laadittavan kaavan prosessia, 

selvitystarpeita, aikataulua ja kaavan osallisia. Maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaan oas tulee laatia riittävän aikaisessa vaiheessa kaava-

prosessia. Kuhmalahden yleiskaavojen oas asetettiin nähtäville ennen 

varsinaisen kaavasuunnittelun aloittamista. Osa perusselvityksistä; luon-

toselvitykset sekä kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvitys oli 

aloitettu jo aiemmin, koska niihin liittyy vuodenaikasidonnaista selvitys-

työtä ja runsaasti maastotyötä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvityksillä tuotetaan lähtöaineistoa varsinaiselle kaavasuunnittelulle, 

kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten määrittelylle. Kaavaprosessin 

aikana maastokäynti saattaa olla tarpeen, mikäli sillä saavutetaan sel-

keää lisäarvoa muuhun käytettävissä olevaan tietoon verrattuna. 
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Maastossa tapahtuvaa tapaamista ei koronaepidemia estä, kun noudate-

taan viranomaisohjeita. Paikalla on syytä olla selvityskonsultit ja kaavoituk-

sen viranhaltijoita, jotta käsittely tapahtuu virkavastuulla. Kaavoituksen pi-

tää tiedottaa mahdollisuudesta aktiivisesti. Jos tämä ei voi toteutua nähtä-

villä oloaikana, niin siihen pitää varata aika ja resurssit myöhemmin. 

 

ROYK on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) pilottihanke metsätalou-

den huomioimisesta kaavoituksessa, olisi metsällisiä toimijoita pitänyt huo-

mioida kaavaprosessissa paremmin kuin mitä tähän mennessä on tehty.  

Mhy Roineen Kuhmalahden alueneuvoja sai tiedon pilottihankkeesta 

vasta avoimessa yleisötilaisuudessa 27.9.2016. Hän välitti heti tiedon yhdis-

tyksen halusta osallistua kaavapalavereihin metsäasioiden huomioimiseksi. 

Vasta 11.5.2017 Mhy:n edustajat kutsuttiin ensimmäiseen palaveriin asiasta. 

Tältäkään osin osallistumis- ja vuorovaikutusperiaatteet eivät ole riittävästi 

toteutuneet.  

 

Vuorovaikutukseen kuuluu myös vastauksen antaminen asiaan osallisten 

mielipiteisiin. Luonnosvaiheen palauteraportissa yhdistysten mielipiteisiin ei 

ole vastattu yksilöidysti, vaan yhteenvedonomaisesti lausuntokommenttien 

yhteydessä. Palauteraportin tekstistä ei selkeästi ilmene, miten yhdistysten 

mielipiteisiin on otettu kantaa, mikä ei palvele riittävää vuorovaikutusta. 

 

 

Metsänhoitoyhdistys Roine on ollut osallisena mukana kaavahank-

keessa. Yhdistykseltä on pyydetty lausunnot nähtävilläolojen yhtey-

dessä. Kuhmalahden yleiskaavaluonnosten nähtävilläolon yhteydessä 

järjestettiin yleisötilaisuus Kuhmalahden Pentosalissa. Yleisötilaisuuden 

yhteydessä järjestettiin paneelikeskustelu yleiskaavojen metsätalousvai-

kutuksista. Paneeliin osallistuivat Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistys 

Roineen edustajat sekä kaavoja laativa konsultti. Kaavaprosessin ajan 

osallisilla on ollut mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa kaavarat-

kaisuista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kuhmalahden yleiskaavat olivat 

pilottikohteina mukana Maa- ja metsätalousministeriön hankkeessa, 

jossa määriteltiin keinoja yleiskaavan metsätalousvaikutusten arviointiin. 

Pilottihanke oli osa laajempaa Metsät ja kaavoitus –hankekokonai-

suutta. Pilottihankkeen sisältö ja vuorovaikutus toimijoiden kesken hank-

keen aikana oli suunniteltu Maa- ja metsätalousministeriössä. 

 

Luonnosvaiheessa useissa lausunnoissa käsiteltiin samoja teemoja. Pa-

lauteraportissa lausuntojen sisältö on avattu teemoittain ja samoin kau-

pungin vastineet on koottu teemoittain. Tämä helpottaa kokonaisku-

van saamista eri teemoista ja niihin liittyvistä näkökohdista. 

Kaavan vaikutusten selvittäminen, tarvittavat tutkimukset ja selvitykset  

 

MRL:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar-

vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. On 

tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-

ehtojen toteuttamisen yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 

muut vaikutukset. Selvitykset tehdään siltä alueelta, jolla kaavalla arvioi-

daan olevan olennaisia vaikutuksia. Selvityksillä annetaan riittävät tiedot 

suunnitelman toteuttamisen arviointiin, mm. elinoloihin, elinympäristöön, 

kulttuuriperintöön ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

Riittävä vuorovaikutus on kytköksissä kaavan vaikutusten selvittämiseen. 

Maanomistajiin ei ole oltu suoraan yhteydessä, on kaavan valmistelussa ol-

lut mahdotonta selvittää mitä vaikutuksia esim. luo-merkinnöillä on maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen näillä alueilla. Tehdyt selvitykset eivät täytä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi on esitetty teemoittain kaavaselostuksen sivuilla 35-

43. Kaupungin näkemyksen mukaan vaikutukset on arvioitu riittävällä 

tasolla kaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen. 
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maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) vaatimuksia, kun niiden perus-

teella ei ole voinut arvioida kaavaratkaisujen merkittäviä välittömiä ja välil-

lisiä vaikutuksia maa- ja metsätalouden toimivan kilpailun kehittymiseen 

osana Kangasalan elinkeinoelämää. 

 

Kaavaselostuksissa ei ole esitetty MRA 17 §:n edellyttämiä tietoja kaavan 

vaikutuksista esim. taloudellisiin ja kulttuurisiin seikkoihin. Erityisesti luo-suoje-

lualueiden kokonaisuus on puutteellinen ja epäselvä kaavamerkintöjen ja 

oikeusvaikutusten osalta. Maa- ja metsätalous on tärkeä osa elinkeinotoi-

mintaa, mutta selostuksessa todetaan ylimalkaisesti, että kaava ei aiheuta 

merkittäviä metsätaloudellisia vaikutuksia. 

 

Yhdistykset katsovat, että kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty ja arvioitu riit-

tävästi ja riittävän ajoissa. Varsinkin luo-merkinnät ja ekologinen yhteys -

merkintä eivät perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään pieni tarkistus kaavan vaikutuksiin maa- 

ja metsätalouteen. Kaava-alueella on kahden sijasta yksi luo-1 –kohde, 

joka on olemassa oleva liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

Metsätalousvaikutukset jäävät vähäisemmiksi kuin selostuksessa on ku-

vattu. 

 

 
 
 
 
Luo-merkintöjä ja niihin liittyviä selvityksiä sekä ekologisen yhteyden 

merkintää on kuvattu tarkemmin alempana tekstissä. 

Luontoselvitykset 

 

Laaditut luontoselvitykset ovat kiistanalaisia ja laadittu konsulttityönä. Osal-

listen oikeusturvan kannalta voidaan nähdä 2 eri vaihtoehtoa: 1) laadi-

taan uusi luontoselvitys virkamiestyönä (kunnan viranhaltijoiden toimesta), 

jolloin osalliset voivat luottaa tehdyn työn sisältöön tai 2) kaikille maanomis-

tajille varataan tilaisuus maastossa omilla mailla yhdessä luontokartoittajan 

ja kaavoituksen viranhaltijoiden kanssa tarkistaa tietojen paikkansa pitä-

vyys. Luontoselvityksessä on mm kiistanalaisuutta mm metsälakikohteiden 

määrittelyssä, liito-oravaselvityksissä ja lajiselvityksissä.  

 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan Pohjan osayleiskaavan luontoselvitys 

on asianmukaisesti laadittu. Kaupungin luontoasiantuntijana toimiva 

ympäristösuunnittelija on tarkistanut selvityksen sisällön ja selvityksessä 

esitetyt kohteet. Metsäkeskuksen määrittelemät metsälakikohteet on 

esitetty kaavassa luo-2 -merkinnällä. Metsälakikohteiden tiedot lisätään 

kaava-aineistoon. 

Kulttuuriympäristöselvitys 

 

Kultturiympäristöselvitys on varsinkin ROYK:n suhteen viety laajempana kuin 

kunta on tilannut. Esimerkiksi Tervaniemen kyläkeskuksen arvoalueiksi nime-

tyillä kohteilla rakennetun ympäristön selvitys ja rajaukset ovat jopa yli 500 

metrin etäisyydellä rannasta. Oikeusvaikutuksia maankäyttöön on laadittu 

alueille, jotka eivät ole olleet mukana OAS:ssa, eivätkä kuulu esim ROYK-

alueeseen, joten merkinnät ovat lainvastaisia. 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeelli-

sessa määrin selvitettävä suunnitelman vaikutukset. Selvitykset on teh-

tävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennai-

sia vaikutuksia. Kaupungin näkemyksen mukaan selvitykset ja vaikutus-

ten arviointi on tehty lain tarkoittamalla tavalla. 

 
Osa arvoaluekokonaisuuksista, mm. Tervaniemen rakennetun ympäris-

tön arvoalue, sijoittuu osittain Pohjan osayleiskaava-alueelle ja osittain 

kaava-alueen ulkopuolelle. Informatiivisuuden vuoksi aluerajaus on 
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Rakennetun ympäristön arvoalueille määrättävät maankäytölle, olemassa 

olevalle rakennuskannalle ja uudisrakentamiselle ja maisemaan kohdistu-

vat määräykset ja velvoitteet eivät ole perusteltuja ja lainmukaisia. Esimer-

kiksi rakennussuojelua tulee toteuttaa Lain rakennusperinnön suojelemi-

sesta (498/2010) säännösten mukaan, ei yleiskaavan mukaan. Arvoalueille 

olisi maanomistajien maatalouteen ja metsätalouden harjoittamiseen tu-

lossa rajoituksia ja kustannuksia, joita ei vaikutusten arvioinnissa ole selvi-

tetty. Nämä vaikutukset on vielä selvitettävä ja esitettävä maanomistajille. 

 

Kulttuuriympäristökohteiden osalta ei ole esitetty, onko metsälaki niillä alu-

eilla voimassa. Tämä asia pitää selvittää. 

osoitettu kartalla kokonaisuudessaan. Luonnollisestikin kaavamääräys 

on voimassa vain kaava-alueen sisällä. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennetun ympäristön arvojen 

ja maiseman arvojen selvittämistä huomioon ottamista kaavoituksessa. 

Lain 41 §:n mukaan 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 (suojelumääräyk-

set). 
 

Metsälaki on voimassa Pohjan osayleiskaava M, MA, VV ja VU-alueilla. 

Vaikutukset metsätalouteen 

 

Vaikutusten arvioinnissa on esitetty, että kaavalla ei olisi merkittäviä vaiku-

tuksia metsätalouteen. Kaavoittajan subjektiivisesti tekemä määrittely on 

harhaan johtava ja vähättelevä. 

 

Pilottihankkeessa ei ole ollenkaan selvitetty kaavoituksen metsätaloudelle 

aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja kaavaselostuksessa toteamus on 

yleispiirteinen ”kaava ei aiheuta merkittäviä metsätaloudellisia vaikutuk-

sia”-tasoa. Tilakohtaisesti vaikuttaa kuitenkin olevan tulossa merkittäviä 

metsätaloudellisia vaikutuksia. Ainakin Luonnonvarakeskus ja Tapio ovat 

näitä selvityksiä muualla yleiskaavoituksessa tehneet ja riittävä selvitys tar-

vitaan myös Kuhmalahdelle. Arvoaluekohtaisesti ja luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeillä alueilla tilakohtaisesti tulisi eritellä, mitä vaikutuk-

sia kaavalla on maankäyttöön ja esittää siitä taloudellisen laskelman 

maanomistajalle. 

 

Esimerkiksi maisematyölupavelvoite tuo maanomistajalle suunnittelukus-

tannuksia, lupakustannuksia ja tavalliseen metsätalouskäytössä olevaan 

maahan verrattuna menetystä ajasta johtuvia kustannuksia, jotka olisi koh-

tuullista ottaa huomioon. 

 

Pilottihankkeessa ei esitetä ollenkaan laskelmia, vaan johtopäätöksissä to-

detaan ”budjetin puitteissa tehty laskelma, jolla metsätaloudellisia vaiku-

tuksia arvioitiin, oli tehtävä kevyesti”. Kaavaselostuksen karkea määrittely s. 

 

 

Kaavan metsätalousvaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 

5.9 sivuilla 41-42. Lisäksi on erillinen raportti Metsätalouden huomioimi-

nen Kuhmalahden kaavoissa –pilottihankkeesta. 

 

 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään pieni tarkistus kaavan vaikutuksiin maa- 

ja metsätalouteen. Kaava-alueella on kahden sijasta yksi luo-1 –kohde, 

joka on olemassa oleva liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Se-

lostuksessa on kuvattu, että luo-1 –kohteet käsittävät 0,4 % kaava-alu-

een pinta-alasta, mutta lopullinen pinta-ala on pienempi ja vaikutukset 

vähäisemmät. 

 
Luo-2 kohteissa mahdolliset rajoitukset metsänkäsittelyyn perustuvat maan-

omistajien vapaaehtoisuuteen, joten ne vaikuttavat metsätalouteen siten 

kuin maanomistajat itse tahtovat. Luo-2 –kohteissa ovat mukana myös Met-

säkeskuksen määrittelemät metsälakikohteet, jotka ovat voimassa kaa-
vasta riippumatta. 
 

Maisematyölupa tarvitsee hakea näillä alueilla tehtäviä mahdollisia 

metsänhoitotoimia varten: Tervaniemenlahden SL-alue, Paskoniemen 

VV-alue sekä kolmella sm-merkinnällä merkityllä muinaisjäännöskoh-

teella. 
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53 ”puustoa n. 20.000 m3” on selvästi vain ns. valistunut arvaus. Metsäta-

lous on elinkeinon harjoittamista, joten yhdistykset eivät voi hyväksyä näin 

merkittävien asioiden ottamista ”kevyesti”. Virheellisyys pilottihankkeen ra-

portissa on viittaus Kangasalla käytettyihin kaavamääräyksiin: Sahalahden 

rantaosayleiskaava ei ole voimassa. 

 

Yleiskaavan metsätalousvaikutukset tulee selvittää koko alueelta yhteen-

vetona ainakin maanomistajille, jotka sitä tilakohtaisesti haluavat. Kaupun-

gin pitää aktiivisesti tarjota metsätalousvaikutusten selvittämistä. Selvitysten 

pitää olla riittäviä myös osallisten kannalta. Myös kaupungin edun mu-

kaista on, että vaikutukset metsätalouteen selvitetään etukäteen, koska 

MRL 101 §:n mukainen lunastus- ja korvausvelvollisuus voi muutoin tuottaa 

kaupungille ongelmia tulevaisuudessa. 

 

Rantaosayleiskaavassa ei ole selvitetty, miten esim. luo-merkinnät vaikutta-

vat ns. kemera-tukiin Kestävän metsätalouden rahoituslain (34/2015) mu-

kaan. Tiedot taloudellisista vaikutuksista niille tiloille, joiden metsiä osoite-

taan muuhun kuin metsätalouskäyttöön ja joille ei voi saada kemera-tukia, 

puuttuvat. Nämä vaikutukset pitää selvittää.  

 

Metsätalousvaikutusten selvityksessä tulee vielä arvioida mm. hakkuumah-

dollisuudet, eri metsänkäsittelyvaihtoehdot kaavoituksesta johtuen, maise-

matyölupavaatimusten kustannukset ja ajallinen vaikutus, luontoselvitysten 

oikeusvaikutukset metsätalouden harjoittamiseen, kemeratukien menettä-

misen taloudelliset seuraukset, kaavoituksen tuottama vaikutus metsäteolli-

suuden ostohalukkuuteen muilta kuin M-alueilta ja vaikutukset puun kanto-

hintaan. 

Kaupungin näkemyksen mukaan metsätalousvaikutusten arvioinnin 

tarkkuus on ollut riittävä kaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen. 

 

 

 

 

Pohjan osayleiskaava on laadittu siten, että kaavamääräykset ovat 

lähtökohtaisesti maanomistajalle kohtuullisia. Yleiskaavan sisällöllä voi 

olla vaikutusta mm. Ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja metsälain 

nojalla tehtäviin päätöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla yleis-

kaavalla on oikeusvaikutuksia kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisten 

päätöksiin. Metsänhoitotoimien osalta kohtuullisuutta arvioidaan, kun 

maanomistaja hakee maisematyölupaa metsänhoitotoimenpiteelle. 

 

 

Luo-kohteiden vaikutuksista kemera-tukiin tiedustellaan vielä Metsäkes-

kukselta. Tiedot lisätään kaavaselostukseen maa- ja metsätalousvaiku-

tusten arvioinnin kohtaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittäminen 

 

Alueneuvoja Oiva Vierikka on esittänyt myös maatilaselvityksen laatimista, 

jotta saadaan tietoa kaavojen vaikutuksista tilarakenteeseen ja maatilojen 

sukupolvenvaihdoksiin. Selvitys pitää ehdottomasti vielä laatia. Ainakin 

osalla Kuhmalahden maatiloista on potentiaalia kehittää maatilaa vesis-

töön nojautuen. 

 

 

 

 

 

Maatilojen kehittämismahdollisuuksia ja edellytyksiä on mahdollista ot-

taa joustavammin tarkasteluun osana Kangasalan maaseutuohjelmaa. 

Osa maatilojen kehittämiseen liittyvistä seikoista on sellaisia, joihin kaa-

voituksella ei voida vaikuttaa. Maaseutuohjelma hyväksyttiin helmi-

kuussa 2021. Ohjelmatyön seuraavassa vaiheessa muodostetaan tar-

kempi toimenpideohjelma tavoitteiden toteuttamiselle. 
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Kaavan tulee tukea maaseutu- ja muiden yritysten sekä koko kunnan ke-

hittämistä. Nykyisessä markkinatilanteessa maatilat tarvitsevat riittävät 

edellytykset kehittyä ja monipuolistaa liiketoimintaansa. Monella kaava-

alueiden maatilalla on rakentamatonta rantaviivaa, jota voisi hyödyntää 

maatilamatkailutarkoituksessa. Erityisesti suurempien järvien rannoilla on 

vuokramökeillä runsaasti kysyntää ja asiakkaiden vaatimustaso on nou-

sussa. Riittävä määrä rantarakennusoikeuksia mahdollistaisi elinkeinotoi-

minnan monipuolistamisen ja tasokkaiden vuokramökkien rakentamisen. 

Nykyinen, pääosin 1960-70 luvulla rakennettu mökkikanta ei vastaa ny-

kyistä vaatimustasoa. Myös kaupunki hyötyy vuokramökeistä mm. lisäänty-

neiden verotulojen, palvelukysynnän ja työpaikkojen myötä. 

 

 

Kaavat voivat myös rajoittaa maatilojen tuotantorakennusten rakenta-

mista. On epäselvää, miten AM merkinnän alla oleva maatila voi kehittää 

tuotantoeläintoimintaansa vai tarvitaanko kaikille tiloille ME merkintä. AM- 

ja ME-merkintöjen on tärkeää kattaa riittävän suuri alue aktiivitilojen ympä-

rillä, jotta rakennusinvestoinnit toiminnan kehittämiseksi voidaan toteuttaa. 

Kaikkien nykyisten rakennusten tarvitsee olla merkinnän sisällä ja rajauksen 

olla riittävän väljä, jotta uudet rakennukset voidaan rakentaa riittävän 

etäälle muista rakennuksista. Esim. nykyaikaista karjasuojaa tai riittävän 

suurta viljankuivaamoa ei voi rakentaa samaan pihapiirin asuinrakennuk-

sen kanssa.  

 

Maatilalle saa AM-alueella rakentaa korkeintaan kaksi asuinrakennusta ja 

toisen asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 120 m2. ME-alueella 

saa rakentaa korkeintaan kaksi asuinrakennusta, joiden kerrosala on yh-

teensä esimerkiksi 400 m2. Yhdistykset katsovat, että toisen asunnon koko-

rajoitus ei ole tarpeellinen. Riittävä määräys olisi esim., että alueella voi-

daan osoittaa olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sopeutuvaa 

asuntorakentamista. Toinen asuinrakennus esim. sukupolvenvaihdoksen 

yhteydessä tulee olla mahdollinen myös rannan läheisyydessä. 

Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilo-

jen talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen, maa- ja metsätalousalueet on osoi-

tettu merkinnöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen osoi-

tettu merkinnällä AM. Mikäli talouskeskuksessa harjoitetaan suurimitta-

kaavaista eläintuotantoa tai se on suunnitelmissa, on merkintä ME. Suu-

rimittakaavainen kotieläintuotanto tarkoittaa aluehallintoviraston ym-

päristöluvittamaa toimintaa, jolla on selkeitä ympäristövaikutuksia. Esi-

merkiksi valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista sisäl-

tää vähimmäisetäisyydet vakituisista asunnoista ja loma-asunnoista. 

Kaavassa osoitetut ME-alueet on määritelty niin, ettei vieressä ole asu-

tusta. Suuryksikkö on mahdollista rakentaa myös M-alueelle, mutta se 

edellyttää suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Suuryksikön 

paikka määritellään suunnittelutarveharkinnassa. 

 

Kaavamääräyksen mukaisesti maatilan talouskeskuksen yhteyteen on 

mahdollista rakentaa maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. RA/AP-

rakennuspaikoilla sijaitsevia loma-asuntoja on mahdollista käyttää myös 

mökkivuokrauskäyttöön. Maataloutta harjoittaville maanomistajille ei 

muutoin ole mahdollista osoittaa enempää rantarakennuspaikkoja kuin 

muille maanomistajille, vaan rakennusoikeudet on määritelty yhdenmu-

kaisesti mitoitusperiaatteissa esitetyllä tavalla. 

 

 

AM-merkinnällä osoitettujen maatilan talouskeskusten merkintä voi-

daan muuttaa samanlaiseksi kuin ME-talouskeskuksissa on; talouskes-

kukseen saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta, joiden kerrosala 

on yhteensä enintään 400 m2. Muutos ei ole luonteeltaan merkittävä 

eikä edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Erityisestä syystä 

on kaavamääräykseen mahdollista myöntää poikkeus. Perusteltu syy 

poikkeamiselle olisi esimerkiksi, että vanha päärakennus on kookas yli 

280 m2 ja sille on osoitettu suojelumerkintä sr-1. Toisen asuinrakennuksen 

koko olisi ilman poikkeamista alle 120 m2. 

M-alueet ja erilaiset suojelumerkinnät 

 

Suojelumerkintöjä, esim. luo-1 ja luo-2, on runsaasti. Suojelumerkinnät on 

merkitty kaavaan laajasti ja summittaisesti. Metsälakikohteiden määrittely 
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kuuluu metsäkeskukselle ja luonnonsuojelulain 47 § :n mukaisten kohteiden 

määrittely Ely-keskukselle. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 

pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Yhdistykset näke-

vät, että metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisia kohteita ei tule merkitä 

kaavaan, koska ne ovat suojelun piirissä suoraan lain nojalla. 

 

Luontoselvityksen perusteella on esitetty useita laajoja metsälain 10 §-koh-

teita. Koska niiden määrittely Metsäkeskuksen tehtävä, niitä ei maanomis-

tajaa velvoittavalla tavalla voida laatia kaavoituksessa. Kaavasta tulee 

poistaa metsälakikohteet, joista ei ole olemassa Metsäkeskuksen päätöstä. 

Kaavamääräyksessä todetaan alueiden rajausten ja suojelun tavan mää-

ritettävän ko laissa, mutta se ei poista ristiriitaa. Kaupunki on saanut tai saa 

metsälakikohteiden tiedot virkatietä Metsäkeskuksesta, joten luontokartoit-

tajan tekemät metsälakimääritykset pitää poistaa. 

 

Virheellinen määrittely on yksi osoitus selvitystä tehneen luontokartoittaja-

konsultin työn laadusta. Koska työstä on löytynyt virheitä, selvityksen oikeu-

delliset perusteet pitää tarkistaa virkavastuulla. Maanomistajien ei pitäisi 

käyttää mittavasti resursseja virheiden osoittamiseen. Osallisten pitäisi 

voida luottaa, että viranomaisten esittämä aineisto on oikein. 

 

Liito-oravakohteet ovat samalla tavalla esitetty ristiriitaisesti ja lainvastai-

sesti kuin metsälakikohteet. Liito-oravien esiintymispaikoiksi väitetyistä koh-

teista ei ole Ely-keskuksen luonnonsuojelulain mukaisia rajauspäätöksiä. 

Kaavan laatimisen tehtäviin ei kuulu luontoarvoilla spekulointi. Yhdistykset 

ja maanomistajat eivät hyväksy luonnonsuojelun toteuttamista ja suoje-

luohjelmien laatimista yleiskaavojen sisältövaatimukseksi. 

 

Yhdessäkään väitetyssä kohteessa luontokartoittaja ei ole havainnut liito-

oravaa, vain väitetään löydetyn pesäpuiksi soveltuvia kolopuita (yhdessä 

kohteessa sellaiseksi on katsottu ihmisen paikalle tuoma linnunpönttö) tai 

liito-oravan papanoita. Se, että metsästä löydetään papanoita, ei vielä 

osoita, että kyseessä on luonnonsuojelulain mukainen liito-oravan elinpiiri. 

Ihminen on voinut tuoda paikalle papanat, kuten pöntönkin. Liito-orava-

kohteet ja niiden vaikutukset maankäytölle sekä kaavamaisesti poistuva 

rakennusoikeus peruskysymyksiä. 

 

Luo-1 –merkinnällä on kaavassa osoitettu suojeltavat luontotyypit tai to-

detut uhanalaisten eläinlajien elinympäristöt, joiden suojelu toteutetaan 

suoraan luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n perusteella.  

  

Luo-2 -merkinnällä osoitetaan kaavassa Metsäkeskuksen määrittelemät 

metsälakikohteet, mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset kohteet 

sekä muut kohteet, joilla voi olla paikallista luonnonsuojelullista arvoa. 

Metsälakikohteet sisältävät sekä Metsäkeskuksen rajaamat viralliset 

metsälakikohteet sekä kaavan luontoselvityksessä todetut mahdolliset 

metsälakikohteet. On selkeää, että Metsälaki ohjaa metsälaki ohjaa 

metsänhoitoa ja Metsäkeskus tekee päätökset virallisista metsälakikoh-

teista. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, että yleiskaavaa laa-

dittaessa tulee selvittää ja ottaa huomioon alueen luonnonsuojelulliset 

arvot. Todetut ja mahdolliset metsälakikohteet sisältyvät luonnonsuoje-

lullisiin arvoihin. 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan Pohjan osayleiskaavan luontoselvitys 

on tehty asianmukaisesti ja kaavassa esitetyt luo-kohteet ja ekologiset 

yhteydet ovat perusteltuja. Pohjan osayleiskaavan luontoselvityksen 

tehdyksi asianmukaisesti ja laadukkaasti. Konsulttityötä tilattaessa kiinni-

tetään erityistä huomiota konsultin kokemukseen, ammattitaitoon ja re-

ferensseihin vastaavista selvityksistä. Ehdotusvaiheesta lähtien kaupun-

gilla on ollut palkattuna luontoasiantuntijana ympäristösuunnittelija. Ym-

päristösuunnittelija on varmistanut luontoselvityksen kohteiden asianmu-

kaisuuden. 

 

Kaava-alueella on yksi luo-1 -merkinnällä osoitettu liito-oravan elinym-

päristö. Kohde on perustellusti rajattu, tarkempi kohdekuvaus on Pohjan 

osayleiskaavan luontoselvityksessä. Toinen kaavaehdotuksessa ollut luo-

1 -merkintä on virheellinen, kyseessä ei ole liito-oravan elinympäristö. 

Kohde korjataan luo-2 –kohteeksi. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jos jotakin aluetta on luonnonar-

vojen, maiseman tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojel-

tava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä 
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Liito-oravaselvitykset pitää varmentaa virkavastuulla maastossa ja viran-

haltijoiden pitää siitä olla yhteydessä maanomistajiin. Liito-oravan lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Luontoselvityksessä ei kohdekohtaisesti ole selvitetty, onko kyseessä lisään-

tymis- tai levähdyspaikka tai muu paikka, jossa liito-orava on ollut. Sellai-

nen alue, jossa liito-orava vain liikkuu, ei ole suojeltu. 

 

Ekologisen käytävän leveys maastossa ja hakkuita, rakentamista ja muuta 

toimintaa rajoittava vaikutus on epäselvä. Vaarana on esim. puunostajien 

vähenevä halukkuus ostaa puuta, jos metsässä on rajoittavia tekijöitä. Mi-

hin lainkohtiin ekologisten käytävien merkinnät perustuvat ja onko niitä 

varten tehty riittävät selvitykset maastossa? Yhteydet kulkevat pieneltä 

osin purouomissa, pääosin on kaivettua ojaa ja lisäksi pitkiä matkoja pelto-

alueilla. Kuitenkin lakiperusteena niiden suojelussa on mainittu Metsälaki. 

Voiko pellon keskellä oleva kaivettu oja olla metsälakikohde?  Ekologiset 

yhteydet tulee poistaa yleiskaavoista. 

(suojelumääräykset). Sitä varten alueen luonnonarvot on kaavaa laa-

dittaessa tarpeellisessa määrin selvitettävä ja arvioitava vaikutukset 

luonnonarvoihin. 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perus-

teltuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys 

ekologisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana 

yhtenäisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöi-

neen muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalu-

eet. Pohjan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, 

joka toimii myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena käytä-

vänä. Pohjan osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta 

kulkevat ekologiset yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan 

osayleiskaavan luontoselvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 

  

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaali-

sen paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin 

yhteyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään 

pois olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. 

Tällöin merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille.  

  

Kun ekologinen yhteys kulkee M-alueella ja MA-alueella, ei metsänhoi-

totoimia tms. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä varten tarvita mai-

sematyölupaa. SL-alueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, 

puiden kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide 

edellyttävät maisematyölupaa. 

Maisematyölupa 

 

Maisematyölupa luo-1- ja sk-1-alueille ei ole lainmukainen eikä tarpeen. 

Luontoselvityksen perusteella ei välttämättä kaikissa kohteissa olisi tulossa 

maankäytölle haittaa tai esteitä, mutta velvollisuus maisematyöluvan ha-

kemiseen tuottaisi tarpeetonta kustannusta, rasitusta ja epävarmuutta tu-

levaisuudesta. Yleinen tavoite on, että tarpeetonta sääntelyä tulisi vähen-

tää, hallintoa keventää ja lupamenettelyitä sujuvoittaa. Laajoille alueille 

määrättävät maisematyölupavelvoitteet eivät palvele näitä pyrkimyksiä. 

 

Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvitaan ainoastaan SL-

alueella, VV-alueella ja SM-alueella (muinaisjäännöskohde).  

Luo-1 -alue ja sk-alue sijoittuvat M-alueelle tai MA-alueelle, joilla puun 

kaatamiseen ei tarvita maisematyölupaa. 

 

Kaavamääräystä muutetaan tältä osin selkeämmäksi:  

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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Metsäkeskukselle tehtävä metsänkäyttöilmoitus on riittävä, ja sen käsittely 

turvaa mahdolliset luontoarvot. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että maise-

maa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta tähän verrattavaa toi-

menpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoi-

tus) SL, VV, SM, luo-1 ja sk-1 -alueilla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että puiden 

kaatamista ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoi-

tus) SL, VV ja SM-alueilla. 

Venevalkama 

 

Pohjan osayleiskaavaan on esitetty VV-merkintä (uimapaikka- ja veneval-

kama-alue tiettyjen talojen yhteisomistuksessa olevalle venevalkama-alu-

eelle. Merkintä pitää poistaa, mikäli sille ei ole osakaskunnan hyväksyntää. 

Yleiskaavoituksella ei pidä esittää muutoksia yksityisten tilojen yhteisten alu-

eiden toimintaan ja oikeuksiin. Käyttötarkoitusten muutokset tulee hoitaa 

vapaaehtoisilla neuvotteluilla.  

 

Muistutus tulee ottaa huomioon kaavan jatkokäsittelyssä ja lähettää siihen 

kirjallinen vastaus. 

 

 

Uimapaikan ja venevalkaman merkinnästä neuvotellaan osakaskun-

nan kanssa ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 

 

 

 

 

 

Yhdistykselle lähetetään vastine kirjallisena. 

 
 
 

 

Muistutukset 

 
Palaute 27134, 7.10.2020 Kaavoittajan vastine 

 

Edelleen vastustan kaavamerkintää 'ekologinen yhteys' Pohjan osayleis-

kaavassa. Merkintä tulee poistaa kaavasta. Lähetin mielipiteen Pohjan 

osayleiskaavaan v. 2017 seuraavasti: ”Mielestäni metsäisten alueiden eko-

logista yhteyttä ei ole tarpeen osoittaa kartalla Vehkajärven tien tuntu-

masta Vedentaustan suuntaan lähtevällä ekologinen yhteys -merkinnällä. 

Suunnittelualue on luonteeltaan kylä- ja haja-asutusmaista rakentamista, 

jossa metsäisiä ekologisia yhteyksiä löytyy jo luonnostaan. Luontokohteita 

ei alueella ole Vedentaustan suuntaan. Suunnittelualue on muutenkin pirs-

taleinen eikä laajoja yhteishakkuita harjoiteta.”  

 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perustel-

tuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys eko-

logisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana yhte-

näisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöineen 

muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Poh-

jan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka toimii 

myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena yhteytenä. Pohjan 

osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat ekologi-
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Kaavoittajan vastine mielipiteeseen oli seuraavanlainen: ”Ekologisen yh-

teyden merkinnän tarvetta arvioidaan. Sen merkitys taajama-alueen ulko-

puolella, jossa ekologisia yhteyksiä jää joka tapauksessa, on hieman ky-

seenalainen.”  

 

Edelleen kaavamerkintä on kuitenkin kaavassa. Ekologinen yhteys on mer-

kitty tilakeskuksen vieri ja lähimetsiin, ja se kulkisi metsäni halki läpi metsän 

pituussuunnassa. Lisäksi merkintä on erillisellä metsäkappaleella lähellä tila-

keskusta. Metsissäni ei ole luontokohteita ja metsät ovat hyvin hoidettuja 

talousmetsiäni.  

 

Olen päätoiminen maa- ja metsätalousyrittäjä. Maatalouden kannatta-

vuus on nykyään heikentymässä, joten metsätuloilla on iso merkitys toi-

meentulolleni. Ekologinen yhteys vaikuttaisi tulevaisuuden rakentamisoi-

keuksien kaventumiseen. Tilan arvo ja metsän arvo heikentyisi, mikä vai-

keuttaisi muun muassa lainoituksen saantia. Puunostajilla ei välttämättä 

ole halukkuutta ostaa puuta, jos metsässä on rajoittavia tekijöitä. Olen in-

vestoinut merkittävästi metsätalouteen hankkimalla työtä helpottavia 

puunkorjuukoneita lähimmän vuoden aikana. Pyrin tekemään metsänhoi-

dollisia töitä itse.  

 

Nykypäivänä hakkuiden yhteydessä metsiin jätetään enenevässä määrin 

metsien monimuotoisuutta lisäämään ja eläinten suojaksi erikokoisia puuti-

heikköjä, säästöpuita, haapoja ynnä muuta. Pohjan kylään on perustettu 

tänä vuonna kolme uutta metsäistä suojelualuetta kaupungin maille. Li-

säksi on Natura-alue, ja tärkeitä luontoalueita on lisätty kaavaan. Joten ei 

ole tarpeen enää rajoittaa talousmetsien käyttöä. Uusia rakennuspaikkoja 

on suunniteltu maltillisesti kaavaan ja siten väljyyttä riittää.  

 

Kallioisentien varrella oleva pelto ja metsä toimivat puunkorjuuaikana met-

sänhakkuutuotteiden varastointipaikkoina ja metsänkorjuukoneiden toi-

mintaympäristöinä, josta puutavarakuljetus onnistuu koko metsäalaa aja-

tellen. Joten ekologinen yhteys ei sovi tälle alalle  

Maatalouselinkeinon harjoittamisen edellytykset tulee turvata niin kuin 

kaavassa mainitaan. Maa- ja metsätalous nivoutuvat toisiinsa vahvasti. 

Kaavoittaja kyseenalaisti ekologisen yhteyden tarpeellisuuden. Muistaak-

seni metsäisten ekologisten yhteyksien merkintöjä poistettiin aiemmin muu-

altakin Kuhmalahden kaavoilta, jos alueella oli kylä- ja haja-asutusmaista 

set yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan luonto-

selvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 
 

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 

 

 
 
 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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rakentamista. On elintärkeää, että toimivan maatilan yrittäjän toimeentu-

loa ei rajoiteta kaavamerkinnällä.  

 

Palaute 27057, kiinteistötunnus 211-493-4-12, 28.1.2021  

 

Omistamamme tila Valkama on merkitty maatilaksi, mutta viereinen Raja-

maa -tila (myös omistamamme) on AT. Haluaisimme myös sen olevan AM. 

Molempia tiloja nyt ja tulevaisuudessa käytetään osaksi myös yrityksen 

käytössä. Yrityksen halli sijaitsee tällä Rajamaa-tilalla. Voisiko sen kaavoit-

taa TYA:ksi? 

 

 
Rajamaa -tila osoitetaan rakennuspaikan osalta TYA-merkinnällä ja Val-

kama -tila säilyy merkinnällä AM. Muutos toteaa nykytilanteen. Tiloilla 

Valkama ja Rajamaa on yhteensä kaksi rakennuspaikkaa. Rakennus-

paikkojen määrää ei muuteta. 

 

Palaute 27015 ja 27134, kiinteistötunnus 211-493-1-76, 16.1.2021  

 

Pohjan osayleiskaavasta tulee poistaa kaavamerkintä ”ekologinen yh-

teys”, joka on merkitty kartalla Kallioisentieltä Vedentaustan suuntaan. 

Kaavaluonnoksessa vastine mielipiteeseeni kaavoituksen puolelta oli, että 

taajama-alueen ulkopuolella, jossa ekologisia yhteyksiä jää joka tapauk-

sessa, yhteyden merkitys on kyseenalaista. Olen päätoiminen maa- ja 

metsätalousyrittäjä. Ekologinen yhteys on merkitty kartalla kahdelle tilakes-

kuksen vieri- ja lähimetsäalueille. Lokakuussa 2020 on asiasta lähetetty lau-

suma myös kaupunginhallitukselle. Lausumassa asiaa on perusteltu moni-

naisesti muun muassa tilan kannalta. Lausuma tulee huomioida kaavaeh-

dotus muistutukseni osana. On elintärkeää, että toimivan maatilan yrittä-

jän toimeentuloa ei rajoiteta kaavamerkinnällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perustel-

tuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys eko-

logisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana yhte-

näisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöineen 

muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Poh-

jan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka toimii 

myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena käytävänä. Poh-

jan osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat eko-

logiset yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan 

luontoselvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 
 

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 

 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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Pohjan osayleiskaavaan on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti, joka myötäilee 

Kaanaantietä. Reitti tulee merkitä maantien puolella kulkevaksi. 

 

 

Tilalle merkityt AP- ja AT-rakennuspaikat Kuhmajärven tuntumassa voidaan 

poistaa kartalta, koska ei ole näköpiirissä, että näille paikoille rakennettai-

siin lähitulevaisuudessa. 

 
Merkintää ei muuteta. Kyseessä on ohjeellinen merkintä, eikä se ohjaa 

ulkoilureitin toteuttamista suoraan.  

 

 

Rakennuspaikat poistetaan kaavakartalta. Merkintä käyttämättömistä 

rakennuspaikoista kirjataan kaavan yhteydessä tehtyyn mitoitustauluk-

koon, mikäli rakennuspaikat halutaan tulevaisuudessa osoittaa tilalle 

kaavamuutoksella.  

 

Palaute 27025, kiinteistötunnus 211-493-1-76, 21.1.2021  

 

AM-merkintä tulee poistaa Pohjan osayleiskaavan kartalta: kuva 4-3. tilan 

Vaanila kohdalta. ME-tila on oikea merkintä. 

 

 

 

Selostuksen kuvaa 4-3 päivitetään kokonaisuudessaan. Tilan kohdalle 

osoitetaan merkintä selitteellä ME. Tila on merkitty ME-merkinnällä nähtä-

villä olleessa kaavaluonnoksessa ja muutos koskee pelkästään kaava-

selostuksen kuvaa.  

 

Palaute 27037, kiinteistötunnus 211-494-16-0, 24.1.2021  

 

Maiden halki talousmetsään on piirretty ekologinen yhteys. Eliöille tuollai-

sesta kaavaan merkittävästä käytävästä ei ole mitään hyötyä. Ollaan 40 

km kaupungin keskustasta ja täällä eläinten reitit säilyvät joka tapauksessa, 

oli niitä sitten piirretty karttaan tai ei. Tulossa olevassa maankäyttö- ja ra-

kennuslain uudistuksessa viherkäytävistä suunnitellaan oikeusvaikutteisia. 

Tämä tuo merkittäviä uhkakuvia metsätalouden harjoittamiseen tulevai-

suudessa. Joten Pohjan kyläyleiskaavasta tulee poistaa ekologinen yhteys 

-merkintä talousmetsien osalta. 

 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perustel-

tuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys eko-

logisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana yhte-

näisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöineen 

muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Poh-

jan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka toimii 

myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena käytävänä. Poh-

jan osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat eko-

logiset yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan 

luontoselvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 
 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 

 

 
 

Palaute 27054, kiinteistötunnus 211-494-6-18, 29.1.2021  

 

Kiinteistö on vanha maatila: talouskeskuksen rakennuspaikka on merkit-

tävä AM-merkinnällä, maatila. 

 

 

 

 

 

 

Talouskeskukseen merkitty sr-1 -merkintä on poistettava. Rakennukset eivät 

ole erityisesti suojeltavia ikänsä tai kuntonsa puolesta. Rakennusten suoje-

leminen sr-1-merkinnällä tuottaisi maatilan pidolle kohtuutonta haittaa 

eikä se ole mitenkään hyväksyttävää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talouskeskus osoitetaan sille paremmin soveltuvalla merkinnällä AM. Ti-

lalla on hyvät edellytykset harjoittaa maataloutta, sillä kiinteistöllä on 

useita laaja-alaisia palstoja viljelykäytössä kaavamuutosalueella. Muutos 

toteaa nykytilanteen, eikä näin aiheuta merkittäviä vaikutuksia. Talous-

keskuksessa on huomioitava pihapiirin kulttuurihistorialliset arvot, mutta 

arvot eivät estä maatalouden harjoittamista.  

 

 

Suojelumerkintöihin ei osoiteta muutoksia. Merkintä ei aiheuta kohtuu-

tonta haittaa, sillä uudisrakennuksia ja rakennuskannan korjaustoimenpi-

teitä voidaan toteuttaa tilan alueelle huomioiden alueen arvot. 

Alla on kuvattu tilalle osoitetun sr-1 merkinnän sisältö ja kuvattu tarkem-

min Tapanilan tilakeskuksen arvoja.  

 

SR-1: RAKENNUSTAITEELLISIN, KULTTUURIHISTORIALLISIN TAI 

MAISEMALLISIN PE-RUSTEIN SUOJELTEVA RAKENNUS TAI 

RAKENNUSRYHMÄ 

 



33 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tilalle merkitty ekologinen yhteys on poistettava, sellaista kaavamerkintää 

ei hyväksytä tilan talouskeskuksen välittömään läheisyyteen ja sellaiselle ti-

lan ranta-alueelle, jolla jatkossa voitaisiin sijoittaa maatilan pidon kannalta 

tärkeä erillinen saunarakennus (ns. maatilan sauna). 

 

 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 § 1. momentin nojalla määrä-

tään, että rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (pur-

kamislupa).  Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 2. momentin no-

jalla määrätään, että alueen arvokas rakennuskanta ja lähiympä-

ristö tulee säilyttää. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muu-

tostöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti 

ja kyläkuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Ympäristön uudis-

rakentaminen tulee sopeuttaa kohteen maisemallisiin ja kulttuuri-

historiallisiin arvoihin.  

 

Alueelliselle vastuumuseolle tulee varata tilaisuus lausunnon anta-

miseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkai-

semista. Merkintään liittyvä numeroindeksi viittaa kohdeluetteloon. 

Kohdeluettelossa on kerrottu tarkemmin kunkin kohteen ominais-

piirteistä, jotka tulee erityisesti huomioida. 

 

Kohteen kuvaus on seuraava: 49. Tapanila, Tervaniemi 18, 211-494-6-18: 

Tervaniemen kylän kantatalo, joka on toiminut sotilasvirkatalona ja kesti-

kievarina. Tapanila sijaitsee laajojen peltoaukeiden laidalla, Tervanie-

menlahden rannalla, mäellä Tervaniemi-nimisen tien varressa, tien itä-

puolella. Tila on siirtynyt nykyiselle paikalleen 1900-luvun alussa. Pihapiiriin 

kuuluu asuinrakennus (1912), karjasuoja (1912), riviaitta ja 5 muuta talous-

rakennusta. Pihassa kasvaa kookasta puustoa, omenapuita, sireeniä ja 

muita koristepensaita sekä perennoja. Rakennus- ja sosiaalihistoriallisesti 

sekä maisemallisesti merkittävä kohde. 

 

Tapanilan pihapiiri on myös osa Tervaniemen kulttuurimaisemaa (valta-

kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet, kaavaselos-

tuksen sivu 25). Kohde on inventoitu 24.8.2016 silloisen Pirkanmaan maa-

kuntamuseon toimesta. 

 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perustel-

tuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys eko-

logisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana yhte-

näisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöineen 

muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Poh-

jan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka toimii 
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Pyydän lähettämään kaupungin kirjallisen vastineen tähän muistutukseen 

yllä olevaan osoitteeseen. 

 

myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena käytävänä. Poh-

jan osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat eko-

logiset yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan 

luontoselvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 
 

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille.  

 

Kun ekologinen yhteys kulkee M-alueella ja MA-alueella, ei metsänhoito-

toimia tms. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä varten tarvita maise-

matyölupaa. SL-alueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, pui-

den kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide edellyt-

tävät maisematyölupaa. 

 

 
 

Muistuttajalle lähetetään kaupungin vastine kirjallisena. 

Palaute 27058, kiinteistötunnus 211-493-4-10, 28.1.2021  

 

Muistutus koskee kiinteistöjä 211-493-4-10, 211-493-4-19 ja 211-493-4-37. 

 

Kiinteistön 211-493-4-10 talouskeskus on merkittävä AM-merkinnällä, maa-

tila. Tästä olen jo luonnosvaiheessa huomauttanut ja kaupungin vasti-

neessa tämä on hyväksytty, mutta kaavaehdotuksen kartassa on vielä 

virhe tältä osin. 

 

 

 

Luonnosvaiheessa annettu mielipide ja vastine on tarkastettu, ja muutok-

set osoitetaan niiden mukaisesti hyväksymisvaiheen aineistoon. Talous-

keskus kiinteistöllä 211-493-4-10 osoitetaan AM-merkinnällä ja 3 rakennus-

paikkaa paikkaa poistetaan kaavaehdotuksesta. Tieto mitoituksen pe-

rusteella saaduista paikoista kirjataan mitoituslaskelmaan, mikäli niitä ha-

lutaan vielä tulevaisuudessa hyödyntää kaavamuutoksen kautta. 

 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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Tilakokonaisuuteen merkityt 3 uutta omakotitalon paikkaa tulee poistaa. 

Tästäkin olen jo luonnosvaiheessa huomauttanut ja kaupungin vastineessa 

tämä on hyväksytty, mutta virheelliset merkinnät ovat vielä kaavaehdotuk-

sen kartassa.  

 

Tilalle 211-493-4-10 tehty sr-1-merkintä tulee poistaa. Talouskeskuksen ra-

kennukset eivät ole kaavamerkinnän mukaisesti suojeltavia. Rakennukset 

eivät ole erityisen iäkkäitä, mm. aitta on tehty v. 1950 ja peltinen viljan-

kuivaamo on tehty v. 1971-1973. Navetassa on välikatot ja seinät osin la-

hoja ja rakennuspaikka on savinen ja vetinen, joten navetan suojeleminen 

pysyvästi tuottaisi kohtuuttomia kustannuksia. Tilan päärakennus ei ole al-

kuperäisen näköinen eikä kuntoinen: talossa on tehty perusteellinen re-

montti v. 1958. Talouskeskuksen tontti ja sillä olevat rakennukset eivät 

edusta erityisesti suojeltavia arvoja.  

 

Pyydän lähettämään kaupungin kirjallisen vastineen tähän muistutukseen 

yllä olevaan osoitteeseen. 

 

Suojelumerkintöihin ei osoiteta muutoksia. Kulttuuriympäristöselvityksessä 

esitetyt perustelut suojelumerkinnälle ovat asianmukaiset. Talouskeskus 

on rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti sekä maisemallisesti merkit-

täväkohde. Kyseessä on Pohjan kylän kantatalosta Rasista halkomisten 

seurauksena 1773 syntynyt osatalo, joka on sijainnut nykyisellä paikallaan 

ainakin 1800-luvun alkupuolelta asti. Pihapiiri kertoo maatilan toiminnasta 

ja asumisen ja elämisen tavasta1900-luvun alusta nykypäiviin. Rakennuk-

set ovat säilyttäneet hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot 

ja piirteet. Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan 

hahmotettavissa maatilaksi. Maisemallisesti erittäin keskeinen sijainti mä-

ellä Ämmätsäntien varressa, avoimessa peltomaisemassa. 

 

Muistuttajalle lähetetään kaupungin vastine kirjallisena. 

 

Palaute 27059, kiinteistötunnus 211-493-1-66, 26.1.2021  

 

Pohjan osayleiskaavaehdotukseen on ilmestynyt ekologinen yhteys. Sain 

tästä tiedon vasta nyt. En ymmärtänyt itse seurata uusien kaavamerkintö-

jen ilmestymistä riittävän tarkasti, mutta kyläläinen valaisi asiaa ja toimitti 

tilustani koskevan kartan.  

 

Olen tyytyväinen, että kiinteistöni sai AM statuksen, tätä prosessia osasin 

seurata aiemmin. Olen tyytymätön, että kiinteistön pihan läpi on piirretty 

ekologisen yhteyden viiva. Se kulkee navetan takaa, puuliiterin edestä ja 

mustaherukkapensaitten päältä. Tutustuttuani tarkemmin ekologisen yh-

teyden määritelmään, huomasin, että mikäli yhteys säilyy nyt merkityllä 

paikalla, se tulee määrittelemään kiinteistön käyttöä kokonaisuudessaan. 

Tätä ei voi hyväksyä. Miksi ekologinen yhteys on ylipäänsä piirretty lähes 

Kaanaantien mukaisesti, mutta tiestä hiukkasen 'metsään' päin. Oudolta 

vaikuttaa sekin, että ekologinen yhteys kulkee uusien tonttien kautta. Miksi 

näin?  

 

Paikallisena (ja yhdessä muiden kanssa) voin kertoa missä ekologinen yh-

teys on aidosti tarpeen ja mitä kulkureittiä eläimet (kauriit, peurat) tällä 

hetkellä käyttävät. Eläimet kulkevat metsän kautta lähemmäksi Kuhmajär-

 
Ekologisten yhteyksien merkinnät olivat kaavassa jo luonnosvaiheessa. 

Yleisesti ekologisen käytävän merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat 

perusteltuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvi-

tys ekologisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laa-

jana yhtenäisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäris-

töineen muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalu-

eet. Pohjan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka 

toimii myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena käytävänä. 

Pohjan osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat 

ekologiset yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan 

luontoselvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 

 

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
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ven rantaa siellä olevalle pellolle ja edelleen metsän kautta kohden Ve-

dentaustan kylää ja kylän peltoja. Kyllä eläimet Kuhmalahdella vielä tietä-

vät miten kannattaa liikkua luonnossa. Eivät ne tule ehdontahdoin ihmis-

ten pihaan nyt eivätkä silloinkaan, kun ekologinen yhteys on merkitty kaa-

vaan ja karttaan.  

 

Ekologinen yhteys pitää poistaa tilani alueelta ja siirtää reilusti metsän puo-

lelle pois pihapiiristä ja marjapensaista. Yhteyden tulee olla siellä, missä se 

voi olla aidosti totta ja luonnollista. 

 

 

 

Palaute 27090, kiinteistötunnus 211-494-1-31, 20.1.2021  

 

Kaavoittajan tarkoitus oli kaiketi järjestää vastaanottoaikoja osallisille Kuh-

malahdella ennen muistutusten jättämistä, jotta mahdollisimman monella 

olisi ollut mahdollisuus osallistua kohdaltaan kaavaprosessiin. Korona-virus 

siirsi ja rajasi kuulemisen vastaanotot täältä turvalliselta haja-asutusalueelta 

kaupungin ytimeen. Kaavoittajan kanssa käymään puolen tunnin puhelin-

keskusteluun 14.1.2021 alkaen klo 9.40 viitaten jouduin työstämään muistu-

tukseni jäljempänä olevaksi paperiversioksi, kun kaavoittaja ei ollut tehnyt 

kirjallisia muistiinpanoja keskustelustamme. Saattaisi olla yleisestikin paikal-

laan jatkaa kuulemisaikaa koronan takia eteenpäin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöllä Pitkälä 1:31 rajaojan ja Koivusaaren kulmassa merkityltä raken-

nuspaikalta puuttuu kartalta kaavamerkintä. Mistähän sinne on suunniteltu 

kulkuoikeus? Tilaan Tervakivi 3:25 tuleva toinen rakennuspaikka RA/AP tulisi 

kaavoittaa Pöytyn rakennusalueen reunaan. Tällä hetkellä Syväsalmeen 

merkitylle ainoalle rakennuspaikalle RA/AP tulee selvittää kulkuoikeus.  

 

Rantakaava- ja kyläkaava-alueen rajaus jakamalla monessa mielessä yh-

tenäinen Tervaniemenlahti eo. kaavoilla erillisiksi osa-alueiksi on perustee-

ton ja kokonaisuutta rikkova. Korvenniityn 3:48 rakennuspaikat kaavoittaja 

on hilannut vähitellen mahdollisimman etäälle rantaviivasta. Rakennuspai-

kat pitää sijoittaa rannan tuntumaan esim. toinen niistä Luukkaaseen ja 

 

Koronatilanne on ollut luonnollisesti hyvin poikkeuksellista aikaa, mutta 

osallistumistapoja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia on pysty järjestämään 

monipuolisesti. Perinteistä yleisötilaisuutta ei ollut mahdollista järjestää ko-

koontumisrajoitusten vuoksi, mutta sen sijasta järjestettiin Teams Live -

etäyleisötilaisuus. Tilaisuuteen osallistuminen onnistui nettiselaimella. Tilai-

suudessa pystyi esittämään kysymyksiä. Kysymykset ja vastaukset koottiin 

Kuhmalahden kaavojen nettisivulle. Lisäksi kaavoista laadittiin esittelyvi-

deo. Osallisten oli mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa kolmena 

vastaanottopäivänä. Tapaamiseen varattiin aika etukäteen. Rajoitusten 

vuoksi Kuhmalahden kirjastoa ei ollut mahdollista käyttää vastaanotto-

paikkana, vaan vastaanotot toteutettiin kaupunginvirastolla. Myös pu-

helinvastaanotto tai Teams-palaveri oli mahdollinen. Lisäksi kaavoitta-

jaan oli mahdollisuus olla yhteydessä sähköpostilla, puhelimitse tai sopi-

malla erillinen tapaamisaika. Osalliset käyttivät eri mahdollisuuksia moni-

puolisesti ja osallistuminen nähtävilläoloaikana oli runsasta. 
 

Muistutus koskee rantaosayleiskaavaa ja se käsitellään rantaosayleiskaa-

van yhteydessä.  

 

 

 

 

 

Uusia rakennuspaikkoja ei ole kaavoituksen yhteydessä osoitettu suojel-

lun Natura 2000-verkostoon kuuluvan Tervaniemenlahden ympäristöön.  
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toinen karikon reunaan. Tällä hetkellä ne ovat ilman kaavamerkintääkin. 

Maatalouteen kuuluvan kotieläintalouden suuryksikön (ME) paikkamerkin-

tävaraus puuttuu kokonaan kaavasta Mattila 3:54 / Korvenniitty 3:48 tai 

muulta alueelta. Jos Korvenniityn asuinrakennuspaikat on sijoitettu mah-

dollisimman etäälle rannasta ja vielä maisemallisestikin taktisesti väärin, niin 

silloin tulee kotieläinrakennuksen paikka vastaavasti merkitä rannan tuntu-

maan. Tällöin tulee puolestaan rantaan sijoittuvalle rakennuskompleksille 

rakennusvaiheessa ja käytössä ehkä ympäristöllisiä ongelmia. Tämä on 

varmasti sen luokan kysymys, että sitä olisi ollut hyvä selvittää paikan 

päällä jo valmisteluvaiheessa kaavoittajan tilakäynniltä edellyttämän ja 

saatavan lisäarvonkin vuoksi. Kaavasta puuttuvat mitoituksen mukaan tu-

levat Koivusaaren rakennuspaikat. Elamolle tulee merkitä vähintään yksi 

rakennuspaikka lisää mitoituksenkin perusteella. Mäntyrinteen 8:2 "ranta-

palsta” on ostettu 18.12.2020. AP rakennuspaikka tulee kaavoittaa 325- 

tien varteen.  

 

Haukijärven taukokatoksen kaavamerkintä puuttuu. Se on merkittävä kar-

talle. Tilakokonaisuuteen kuuluvalle Haukijärvelle, Laipantien ja vedenotta-

mon haaran kulmaan, tulee merkitä AP rakennuspaikka. Pikku-Laipan 

ranta-alue merkintä on poistettava, koska tila ei ulotu rantaan eikä sillä 

tällä kohtaa ole rantarakentamista. Kartalla näkyvä vaellusreitti on siirret-

tävä mahdollisimman suoraan lohkon poikki tilan itärajalle, muutoin siitä on 

haittaa metsätaloudelle ja syksyisestä metsästyksestä puolestaan vahin-

gonvaaraa reitille. Mattilan saareen tulisi merkitä rakennuspaikka, koska 

siellä on aiemminkin ollut rakennus.  

 

Tervakivi I: 

Merkintä AP muutettava AM-merkinnäksi.  

 

 

Kylä- ja rantaosayleiskaava-alueille tilakokonaisuudelle merkityt ekologis-

ten käytävien ja muidenkin toimintojen viivoitukset on selkiinnytettävä ja 

mietittävä tarkemmin uudestaan, jotta karttamerkinnät ja toimiva ympä-

ristö kohtaisivat järkevämmin käytännössä toisensa. Ainakin piha- ja tontti-

alueet tulee pitää omistajien täydessä hallinnassa. Nyt tuntuu siltä, että ai-

noastaan raitiotien raiteet puuttuvat kartoilta. Ekologisten väylien suunnit-

telu pitää aloittaa 325-maantien alikulkukäytävällä käytön ohjaamiseksi oi-

keaan kohtaan ja vasta sen jälkeen jatkaa käytävän suunnittelua maas-

tossa. Näin kokonaisvaltaisen kaavoituksen suunnittelussa pitää kartoittaa 

Tilalle Korvenniitty 211‐494‐3‐48 laskennallisesti kuuluvat kaksi rakennus-

paikkaa on maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla Tervaniemen kyläkes-

kuksessa osoitettu kaavaehdotuksessa olemassa olevan rakennuskan-

nan jatkeeksi, jolloin avoin peltomaisema säilyy eheänä. Kaava-aluetta 

laajennettiin luonnosvaiheen jälkeen, jotta rakennuspaikat saatiin osoi-

tettua kaavaan siten, että ne ovat toteuttamiskelpoiset ja niiden sijoittelu 

on toteuttamisen kannalta ja maisemalliset näkökulmat huomioon ot-

taen kohtuullista myös maanomistajan kannalta.  

  

Kotieläintalouden suuryksikön sijoittaminen ratkaistaan rantaosayleiskaa-

vassa, eikä siihen oteta kantaa Pohjan osayleiskaavan yhteydessä. Pe-

rusteena tähän se, että Korvenniitty-tilalla ei ole mahdollisuuksia kyseisen 

suuryksikön sijoittamiselle Pohjan osayleiskaavan alueella.  

 

 

Muistutus koskee rantaosayleiskaavaa ja se käsitellään rantaosayleiskaa-

van yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistutus koskee rantaosayleiskaavaa ja se käsitellään rantaosayleiskaa-

van yhteydessä. 

 

 

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 
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jo suunnitteluvaiheessa erilaisista haitoista maanomistajille koituvat mene-

tykset korvattaviksi täysimääräisinä. 

 
Palaute 27092, kiinteistötunnus 211-493-2-51, 19.1.2021  

Pyydämme, että kiinteistön osalta karttamerkintä muutettaisiin asuintilasta 

(AT) maatilaksi (AM).  

 

Tila on Y-tunnuksellinen maa- ja metsätila, jonka peltoja on tarkoitus hyö-

dyntää jatkossakin. Maat eivät ole viime vuosikymmeninä olleet maata-

louskäytössä johtuen siitä, että kyseessä on kuolinpesä, jonka maatalous-

toiminnan on estänyt luopumiseläke. Luopumiseläkkeen rajoitusten poisto 

(ks. Liite 1) mahdollistavat tilan/peltojen uudelleenkäytön. 

 

 

 

 

Haapalan tila osoitetaan merkinnällä AM. Merkintä toteaa nykytilan-

teen. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Perustelut: tilalla on hyvät 

edellytykset harjoittaa maa- ja metsätaloutta. Myös karttatarkastelun 

perusteella tilalla on harjoitettu maa- ja metsätaloutta vuosikymmeniä.  

Palaute useita muistutuksia, 23.1.2018 – 26.1.2021  

Yhteenveto 23.1.2018-26.1.2021 jätetyistä muistutuksista 

 

Rantarakennusoikeus, vesi-wc 

 

Oriveden rantaosayleiskaavassa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala voi 

olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 m2. Tässä on 

selvä ero Kuhmalahteen. Monet maanomistajat haluasivat korkeamman 

rakennusoikeuden. 

Onko ranta-alueilla vielä kategorinen vesivessan rakennuskielto? Se ei ole 

nykypäivää. 

 

Maatilat 

 

Maatiloilla nousee esiin sosiaalinen puoli, rakennustarpeet perhesyistä ja 

sukupolvenvaihdokset. Miten sukupolvenvaihdokset ja elinkeinonharjoitta-

misen edellytykset on huomioitu kaavassa? 

 

Osalla maatiloista on potentiaalia kehittää maatilaa mm. Maatilamatkai-

lun, vesistöön tukeutuvan retkeilyn tai elämystalouden osalta. Kuinka kaa-

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää maisemallisten arvojen ja luon-

nonarvojen vaalimista ja huomioon ottamista kaavoituksessa. Tavoit-

teena on luonnonmukaisen maisemakuvan säilyminen. RA/AP-

rakennuspaikoilla rakennusoikeus on 120+40 m2 ja AP 200+50 m2. Kuivan 

maan AT-rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 300 m2. Orive-

den rantaosayleiskaava ei ole voimassa, vaan siitä on valitettu hallinto-

oikeuteen mm. Rakennusoikeuksien johdosta. 

 

Kaavaan ei esitetä vesi-wc –kieltoa. Kiinteistökohtainen jätevesijärjes-

telmä on mahdollista rakentaa, kun se täyttää ympäristönsuojelulainsää-

dännössä sekä Kangasalan rakennusjärjestyksessä ja Kangasalan ympä-

ristönsuojelumääräyksissä asetetut määräykset. 

 
Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilo-

jen talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen. Kaavan maa- ja metsätalousalueet on 

osoitettu merkinnöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen 

osoitettu merkinnällä AM ja talouskeskukset, joissa on suurimittakaavaista 

eläintuotantoa, merkinnällä ME. Kaavamääräyksen mukaisesti maatilan 
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vassa on huomioitu nämä kehittämismahdollisuudet? Vireillä olevassa Poh-

jois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa on laadittu erillinen maatilasel-

vitys. Tilannetta tulisi tarkastella tarkemmin myös Kuhmalahdella. 

 

Ilmastonmuutoksen hallinnan osalta metsät ja pellot ovat Suomessa mah-

dollisuudet, joilla hiilensidontaa voidaan lisätä. Kuinka tätä voidaan tukea 

yleiskaavalla? 

talouskeskuksen yhteyteen on mahdollista rakentaa maatilamatkailua 

palvelevia rakennuksia. 

 
Pellot tarjoavat mahdollisuuksia hiilensidontaan ja ilmastonmuutoksen hil-

lintää. Näitä kehittämismahdollisuuksia voidaan joustavammin selvittää 

osana Kangasalan maaseutuohjelmaa. Osa hiilensidontaan liittyvistä sei-

koista on sellaisia, joihin kaavoituksella ei voida vaikuttaa. 
 

Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi 

 

Kuinka paljon kaava-alueella on lomarakennuksia, joiden käyttötarkoitus 

voidaan muuttaa vakituiseksi? 

Kuinka paljon on niitä rakennuspaikkoja, jotka eivät pienen koon tai raken-

nusteknisten syiden vuoksi ole oikeutettuja käyttötarkoituksen muutok-

seen? 

On epäselvää, kuinka rakennusjärjestyksen ja yleiskaavan määräys raken-

nuspaikan minimivaatimuksista koskee olemassa olevia, jo rakennettuja 

loma-asuntoja. Onko mahdollista, että omistaja purkaisi vanhan lomara-

kennuksen ja hakisi uudelle rakennukselle vakituisen asunnon rakennuslu-

van? 

On uutisoitu myös Kangasalan rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Kaa-

van osallisille olisi hyvä antaa tietoa myös tästä muutoksesta. 

 

 

 

 

Lunastus- tai korvausvelvollisuus 

 

Miten MRL 101 §:n kunnan lunastus- tai korvausvelvollisuus toteutetaan, mi-

käli maanomistaja ei voi käyttää metsiään kohtuullista hyötyä tuottavalla 

tavalla? Tämä voi koskea esimerkiksi luo-alueita, sr-kohteita, sk-1-alueita, 

ulkoilureittiä ja LV-1-aluetta. Mikä taho kaupungin organisaatiossa lunastus- 

ja korvausasioita hoitaa? 

 

 

 

Maisematyölupa 

 

 

 

 

Kaava-alueella on 15 lomarakennuspaikkaa, joille kaikille esitetään mah-

dollisuutta muuttaa loma-asunto vakituiseksi. 

 

Kaikki kaava-alueella olevat lomarakennuspaikat ovat pinta-alaltaan 

vähintään 2000 m2, mikä on asetettu minimipinta-ala vaatimukseksi vaki-

tuiselle asunnolle. Vanhan loma-asunnon voi tarvittaessa purkaa ja ra-

kentaa tilalle uuden loma-asunnon tai vakituisen asunnon. Käyttötarkoi-

tuksenmuutoksen vakituiseksi asunnoksi voi tehdä jo tällä hetkellä suo-

ralla rakennusluvalla voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksen 

perusteella. 

 

Kangasalan rakennusjärjestyksen päivittäminen ja uudistaminen on 

käynnistynyt. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamiseen liittyviä 

määräyksiä koko kaupungin tasolla. Erikseen voidaan esittää asema-

kaava-alueita, haja-asutusalueita ja ranta-alueita koskevia määräyksiä. 

 

Pohjan osayleiskaava on laadittu siten, että kaavamääräykset ovat läh-

tökohtaisesti maanomistajalle kohtuullisia, jolloin ei synny korvausvelvolli-

suutta. Yleiskaavalla on oikeusvaikutuksia kaavoitus- ja rakennuslupavi-

ranomaisten päätöksiin. Esimerkiksi ranta-asemakaavaa ei voi laatia 

yleiskaavan vastaisesti, tai rakennuslupaa tai maisematyölupaa ei voida 

myöntää yleiskaavan vastaisesti. Esimerkiksi metsänhoitotoimien osalta 

kaavan kohtuullisuutta arvioidaan, kun maanomistaja hakee maisema-

työlupaa metsänhoitotoimenpiteelle. 

 

Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvitaan ainoastaan SL-

alueella, VV-alueella ja SM-alueella (muinaisjäännöskohde). Maisemaa 
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Luo-1-alueet, eikö niille ole tulossa maisematyölupavaatimusta, silloin kun 

merkintä on kellertävällä M-alueella, vai voiko joku tulkita niin, että luo-1-

alueet eivät ole M-alueita? 

muuttavaan maanrakennustyöhön tai muuhun siihen verrattavaan toi-

menpiteeseen tarvitaan maisematyölupa myös luo-1 –alueelle ja sk-1 –

alueelle. 

Eli M-alueella sijaitsevalle luo-1-alueelle ei puiden kaatamista varten tar-

vita maisematyölupaa. 

Luontoselvitykset 

 

Luontoselvityksissä ja muissa selvityksissä on virheellisyyksiä, mm. Metsälain 

10 §:n kohteiden määritys. Konsultin työ voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja 

se on ilmeisesti vaikuttanut vähentävästi rakennuspaikkojen määriin. Kuh-

malahden ROYK luontoselvitys on siinä määrin virheellinen ja ylimitoitettu, 

että koko luontoselvitys pitäisi tehdä uudelleen. Työ pitäisi tehdä virkavas-

tuulla eikä harrastelijoiden puuhasteluna tai konsulttien hätäisesti subjektii-

visesti tehtynä. Esim luontokartoittajilla ei ole asetuksissa säädettyä tutkinto-

vaatimusta tai näyttötutkintovaatimuksia. 

 

 

Kunnan tehtäviin ei kuulu Metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden 

elinympäristöjen määrittelyt, se tehtävä on laissa erikseen säädetty Metsä-

keskuksen tehtäviin. Luontoselvityksessä on virheellisesti esitetty Metsälain 

10 §:n kohteita. Kaupungin tulisi tarkistaa Metsälain 10 §:n kohteet. Virka-

tietä Metsäkeskuksesta saa tiedot em. Lakikohteista. 

 

 

 

 

 

 

 

Luontoselvityksen liito-oravakartoitus ei nähdäkseni ole voimassa olevan 

ohjeistuksen mukainen.  Kartoitus ei ole Ympäristöministeriön 6.2.2017 kun-

tiin lähettämän liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa -ohjeen 

mukainen. Havainnot on esitetty liian laaja-alaisina ja epätarkkoina. Luon-

todirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan liito-orava on suojeltava laji ja se 

on siten turvattu. Erikseen pitää kuitenkin tietojeni mukaan turvata lisäänty-

mis- ja levähdyspaikka ja niille tunnusomaista on kolopuiden (liito-oravalle 

sopivien pesimispuiden) esiintyminen. Pelkkä papanahavainto ei ole riit-

tävä tässä. Luontoselvityksessä on usean havainnon osalta todettu 'selvästi 

 

 

Pohjan luontoselvitys on laadittu ennen kaavaluonnoksen suunnittelua 

2016-17. Kaupungin näkemyksen mukaan selvitys on tehty asianmukai-

sesti ja kaavassa esitetyt luo-kohteet ja ekologiset yhteydet ovat perus-

teltuja. Pohjan osayleiskaavan luontoselvityksen tehdyksi asianmukaisesti 

ja laadukkaasti. Konsulttityötä tilattaessa kiinnitetään erityistä huomiota 

konsultin kokemukseen, ammattitaitoon ja referensseihin vastaavista sel-

vityksistä. Ehdotusvaiheesta lähtien kaupungilla on ollut palkattuna luon-

toasiantuntijana ympäristösuunnittelija. 

 

Luo-2 -merkinnällä osoitetaan kaavassa Metsäkeskuksen määrittelemät 

metsälakikohteet, mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset kohteet sekä 

muut kohteet, joilla voi olla paikallista luonnonsuojelullista arvoa. Metsä-

lakikohteet sisältävät sekä Metsäkeskuksen rajaamat viralliset metsälaki-

kohteet sekä kaavan luontoselvityksessä todetut mahdolliset metsälaki-

kohteet. On selkeää, että Metsälaki ohjaa metsälaki ohjaa metsänhoi-

toa ja Metsäkeskus tekee päätökset virallisista metsälakikohteista. Maan-

käyttö- ja rakennuslaki määrittelee, että yleiskaavaa laadittaessa tulee 

selvittää ja ottaa huomioon alueen luonnonsuojelulliset arvot. Todetut ja 

mahdolliset metsälakikohteet sisältyvät luonnonsuojelullisiin arvoihin. 

 

Kaava-alueella on yksi luo-1 -merkinnällä osoitettu liito-oravan elinympä-

ristö. Kohde on perustellusti rajattu, tarkempi kohdekuvaus on Pohjan 

osayleiskaavan luontoselvityksessä. Toinen kaavaehdotuksessa ollut luo-1 

-merkintä on virheellinen, kyseessä ei ole liito-oravan elinympäristö. 

Kohde korjataan luo-2 –kohteeksi. 

 

Luo-1 –kaavamääräyksessä on määritelty, että kohteen tarkempi rajaus 

ja suojelun tapa määritellään luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n mää-

räysten mukaisesti. Jos luo-1 –alueella suunnitellaan metsänhoitotoimia, 

toimittaa Metsäkeskus metsänkäyttöilmoituksen ELY-keskukselle, joka te-

kee virallisen rajauksen liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueeksi. 
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pesäpuuksi tulkittavaa puuta ei löydetty' ja ainakin yhdessä kohdassa to-

detaan kyseessä olevan 'liito-oravan pesäpuu eli liito-oravalle soveltuva 

pönttö'. Tässä on menty tulkintojen ja mielipiteiden puolelle, jota ei voi 

kaavaprosessissa hyväksyä. Liito-oravan elinpiiri ja potentiaalinen elinpiiri 

ovat jotain muuta. Kaavassa ei esim luontokartoittajan mielipiteillä liito-ora-

valle sopivista elinympäristöistä saa olla voimakasta maankäyttöä ohjaa-

vaa vaikutusta. 

 

Kirjeessä viitataan KHO:n ennakkoratkaisuihin, joissa käsitellään tätä LSL:n 

49 §:n mukaista lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelua (KHO:2003:38 ja 

KHO:2014:13). Onko nämä päätökset huomioitu? Nämä maankäytön ra-

jaukset ovat siten LSL:n vastaisia, laki ei edellytä näin laajoja suojelualueita. 

Saavatko maanomistajat halutessaan tarkempia perusteluita heidän mail-

leen tehdyistä liito-oravarajauksista? 

 

Mihin perustuu väite, että Metsäkeskus olisi luonnosvaiheen lausunnossa pi-

tänyt selvityksiä riittävinä? Lausunnossa Metsäkeskus kylläkin toteaa kanta-

naan, että 'tausta-aineistoksi onkin tuotettu mittava määrä erilaisia selvi-

tyksiä...'. Siinä yhteydessä ei erikseen todeta, että selvityksiä olisi pidetty 'riit-

tävinä'. 

 

 

Niina Riissanen MMM (viesti 16.10.2017) linjasi näkökohtia mm luontoselvi-

tysten laadintaan. Yleiskaavatasolla ei ole tarpeen selvittää laajoilla met-

säalueilla, vaan rakennuspaikoilla. Onko kaavaehdotuksessa huomioitu 

tämä näkökulma? Riissanen viittaa Tapion valmistelemaan Kaavoituksen 

metsäapu -esitteeseen, joka on valmistunut 2018, onko sitä hyödynnetty 

kaavoituksessa? 

Lähettäjä: Niina.Riissanen@mmm.fi  

Keskustelimme Markuksen esille ottamista asioista YM:n, Kuntaliiton ja met-

säsektorin toimijoiden kanssa. Olimme yksimielisiä siitä, että luontoselvityk-

sen rajauksen ei tarvitse olla yhteneväinen kaavaratkaisun kanssa. Kaikkia 

kohteita ei myöskään ole välttämätöntä merkitä kaavaan. Luontoselvi-

tystä ei tarvitse tehdä koko kaava-alueen osalta samalla tarkkuudella. Tär-

keää on selvittää luontoarvot niiltä alueilta, joille on ajateltu rakentamista. 

Kuntaliiton edustaja jäi pohtimaan milloin kaava huomioi luontokohteet riit-

tävästi ilman niiden osoittamista kaavaan ja kuinka tämä todistetaan. Mi-

käli häneltä tulee aiheeseen liittyen jotain materiaali, palaan asiaan. 

 

 
 

 

 

 

 

Metsäkeskus ei ehdotusvaiheessa antanut lausuntoa Kuhmalahden yleis-

kaavoista.  Aiemmin kaavaluonnosten ollessa nähtävillä Suomen Metsä-

keskus oli antanut kaavaluonnoksista lausunnon. Metsäkeskuksen anta-

massa palautteessa todettiin, että kaavojen jatkovalmistelussa tulisi vielä 

tarkastella luo-merkinnällä esitettyjen alueiden rajauksia ja merkintöjen 

tarpeellisuutta. Kaavan ehdotusvaiheessa luo-kohteita on tarkistettu ja 

määräyksiä täsmennetty. Luonnosvaiheen lausunnossa Metsäkeskus on 

pitänyt käytettyjä kaavamerkintöjä melko yksiselitteisinä. Hyvänä seik-

kana on nähty, että maanomistajia ei velvoiteta hakemaan esimerkiksi 

maisematyölupaa metsien hoitotoimenpiteille alueilla, joilla metsälaki on 

voimassa. 

 
 

Pohjan osayleiskaava laaditaan niin sanottuna suoraan rakentamista 

ohjaavana yleiskaavana. Rakentaminen kaava-alueella on mahdollista 

suoralla rakennusluvalla ilman suunnittelutarveratkaisua. Laadittaessa 

suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava, edellytetään keskimäärin tar-

kempia selvityksiä verrattuna yleispiirteisempiin yleiskaavoihin, joissa osa 

maankäytön ja rakentamisen hankkeista jää suunnittelutarveharkinnan 

piiriin. 
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Markuksen toivomaa käytännön läheistä ohjeistusta kaavoittajille ei ole te-

keillä, mutta nämä periaatteet näkyvät mm. YM:n antamassa Liito-oravan 

huomioon ottaminen kaavoituksessa ohjeistuksessa. Alla ohjeesta poimit-

tuja kirjauksia: Mitä voimakkaammin aluevaraus muuttaa luonnossa ole-

vaa tilannetta tai mitä arvokkaampi kaavoitettava alue on luontoarvoil-

taan, sitä parempaa tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi alueen 

luonnosta ja suunnitellun kaavan vaikutuksista siihen. Jos yleiskaava on 

yleispiirteinen kunnan strategisen suunnittelun väline, luontoselvitysten 

tarve painottuu tiedossa olevien liito-oravan elinalueiden varmistamiseen 

ja liito-oravalle soveltuvien elinympäristöjen tunnistamiseen niiden alueiden 

osalta, joissa yleiskaava esittää muutoksia olemassa olevaan tilanteeseen. 

Lajien yksittäisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittäminen jää tällöin 

tehtäväksi mahdollisen yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä. 

Selvitystarpeet ovat sen sijaan erilaisia esimerkiksi rantayleiskaavassa, jossa 

rantarakentamiseen varattavilta alueilta tarvitaan rakentamisen sijoitta-

mista varten hyvinkin yksityiskohtaista tietoa luonnonarvoista. 

 

Selvitysten perusteella voidaan tehdä ratkaisuja erilaisten maankäyttö-

muotojen sijoittumisesta ja mitoituksesta kaava-alueen eri osissa. Itse kaa-

vassa yksittäisten, pienialaisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittami-

nen ei yleiskaavatasolla ole pääsääntöisesti perusteltua. Yleisesti voidaan 

todeta, että vaikka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen tuleekin 

varmistaa, ei pienialaisten yksittäisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

osoittaminen ei ole perusteltua maakuntakaavoissa eikä pääsääntöisesti 

yleiskaavoissakaan, koska niiden sijainti muuttuu ajan myötä. Erilaiset maa- 

ja metsätalousalueet ovat useimmiten liito-oravan suojelun kannalta riittä-

viä aluevarauksia, koska luonnonsuojelulain mukainen lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto on voimassa kaikkialla. 

 

 

Ekologiset yhteydet 

 

Kaavaehdotukseen on merkitty uusia ekologisia yhteyksiä. Mihin lainkohtiin 

nuo merkinnät perustuvat ja onko niiden perustamista varten tehty riittävät 

selvitykset maastossa? Kuinka leveä tuo ekologinen yhteys käytännössä 

on? Mikä sillä on kiellettyä ja mikä sallittua? Ekologiset yhteydet eivät näyt-

täisi kulkevan kuin pieneltä osin purouomissa. Pääosin on kaivettua ojaa. 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Pohjan osayleiskaavassa ovat perustel-

tuja. Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä on laadittu selvitys eko-

logisesta verkostosta koko maakunnan tasolla. Laipanmaa laajana yhte-

näisenä metsäalueena sekä Sinivuoren luonnonpuisto ympäristöineen 

muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Poh-

jan kylän kautta kulkee alueiden välinen metsäinen yhteys, joka toimii 

myös arvokkaampia alueita yhdistävänä ekologisena yhteytenä. Pohjan 

osayleiskaavaan merkitään tärkeimmät alueen kautta kulkevat ekologi-
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Lisäksi yhteydet kulkevat pitkiä matkoja peltoalueilla; kuitenkin lakiperus-

teena niiden suojelussa on mainittu Metsälaki 10§. Voiko pellon keskellä 

oleva kaivettu oja olla Metsälaki 10§ kohde? 

set yhteydet, jotka on kuvattu tarkemmin Pohjan osayleiskaavan luonto-

selvityksessä (https://www.kangasala.fi/wp-

content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf). 

  

Kuten kaavamääräyksessä kuvataan, metsäisillä alueilla merkintä ei 

osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaalisen 

paikan yhteydelle. Pohjoisen ja etelän suuntaan kulkeviin ekologisiin yh-

teyksiin tehdään kaavakarttaan vielä pieni tarkistus. Yhteys siirretään pois 

olemassa olevien tai uusien rakennuspaikkojen päältä M-alueelle. Tällöin 

merkinnän tarkoitus tulee paremmin esille. Ekologinen yhteys -merkinnän 

vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. 

Puroympäristössä saattaa olla mahdollisia metsälain 10 §:n mukaisia koh-

teita. 

Metsätalousvaikutusten arviointi, metsätalouden huomiointi kaavoituksessa 

 

Olisi tarpeen laatia selvitys kaavan metsätalousvaikutuksista, vaikutuksista 

maanomistajien metsätalouselinkeinon harjoittamiseen ja talouteen. Nykyi-

set raportit eivät ole riittäviä. 

 

Onko selvitetty vaikutuksia maanomistajien talouteen, metsätalouden har-

joittamiseen ja toimivien maatilojen kehittämisedellytyksiin? Esimerkiksi Ta-

piolla on osaamista arvioida kaavoituksen vaikutuksia metsätalouden har-

joittamiseen. Referenssinä on mm Lahden kaupungin yleiskaavan arviointi. 

Esimerkiksi Tuusulassa on selvitetty yleiskaavassa metsätalousvaikutuksia. Ks. 

https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsa-

talousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018) ja https://www.tuusula.fi/at-

tachments/text_editor/33684.pdf . Netistä löytyy opinnäytetyö, jossa on 

tutkittu metsätalousvaikutusten arviointia Imatran yleiskaavassa. MRL:n mu-

kaan yleiskaavan pitää perustua riittäviin selvityksiin kaavan vaikutuksista. 

 

Rambollin laatima Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa-

pilotti (tilaaja MMM?) ei juurikaan vastaa niihin odotuksiin, jota sille työlle 

voitiin asettaa. Onko MMM kommentoinut selvitystä? Miten se MMM:n mie-

lestä vastasi odotuksia? Raportti ei anna vastauksia raportin alussa projek-

tille asetettuihin tavoitteisiin. Johtopäätöksissä todetaan 'kaavoissa tulisi 

vahvemmin edellyttää vaikutusten arviointia myös metsätalouteen', mutta 

pilottihankkeessa puuttuvat vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin, talouteen 

ym. Ei ole vertailua metsätalouden harjoittamisesta ennen kaavaa ja voi-

maantulon jälkeen. 

 

 

 

Kaavan metsätalousvaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 5.9 

sivuilla 41-42. Lisäksi on erillinen raportti Metsätalouden huomioiminen 

Kuhmalahden kaavoissa –pilottihankkeesta. Kaupungin näkemyksen mu-

kaan vaikutukset on arvioitu riittävällä tasolla kaavan yleispiirteisyys huo-

mioon ottaen. 

 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään pieni tarkistus kaavan vaikutuksiin maa- 

ja metsätalouteen. Kaava-alueella on kahden sijasta yksi luo-1 –kohde, 

joka on olemassa oleva liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Selos-

tuksessa on kuvattu, että luo-1 –kohteet käsittävät 0,4 % kaava-alueen 

pinta-alasta, mutta lopullinen pinta-ala on pienempi ja vaikutukset vä-

häisemmät. 

 

 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole kommentoinut tehtyä selvitystä kau-

pungille. Tapion 2020 julkaisemassa Metsät ja kaavoitus –hankkeen lop-

puraportissa todetaan, että Maa-ja metsätalousministeriö ja ympäristö-

ministeriö rahoittivat metsävaikutusten arvioinnin kehittämiseksi pilotteja 

2017-2018. Pilotteina olivat Kuusamon Muojärven rantayleiskaava, Kai-

nuun maakuntakaava, Jämsän taajamayleiskaava ja metsätalouden 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/04/32_Kuhmalahden-Pohjan-luontoselvitys.pdf
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsatalousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsatalousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33684.pdf
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33684.pdf
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Hankeraportissa todetaan rajalliseen budjettiin viitaten, että 'laskelma oli 

tehtävä kevyesti'. Sitä ei voi hyväksyä, kun useimmilla metsänomistajilla on 

metsätalouden harjoittaminen elinkeino ja toimeentulo. Kevyesti tehdyt 

laskelmat eivät anna hyvää kuvaa kaavoituksen tavoitteista. 

 

Kaavaselostuksessa lyhyesti todetaan 'kaava ei aiheuta merkittäviä metsä-

taloudellisia vaikutuksia', mutta pilottihankkeen raportissa niihin ei oteta 

kantaa, vaikkakin niihin viitataan. Kaavaselostuksesta puuttuu tarkempi 

analyysi metsätalousvaikutuksista. Näihin kuuluvat mm. hakkuumahdolli-

suudet, eri metsänkäsittelyvaihtoehdot kaavoituksesta johtuen, kaavoituk-

sen tuottamien maisematyölupavaatimusten kustannukset ja ajallinen vai-

kutus ja kaavoituksen luontoselvitysten oikeusvaikutukset metsätalouden 

harjoittamiseen, vaikutukset kemera-tukeen, lisääkö yleiskaava hakkuu-

mahdollisuuksia ja tuloja. Merkittävät metsätaloudelliset vaikutukset tulisi 

selvittää tilakohtaisesti varsinkin niille kiinteistöille, joilla vaikutukset ovat 

merkittäviä. 

  

Maaseudun Tulevaisuudessa oli iso juttu yleiskaavojen vaikutuksesta maan-

omistajien menetyksiin siinä suhteessa, kun yleiskaavoissa metsäalueita on 

kaavoitettu muuhun kuin maa- ja metsätalouskäyttöön. Metsälakia sovel-

letaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella maa- ja metsätalouteen ja 

virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Kun on erilaisia maisemamääräyksiä ja 

kulttuuriympäristömääräyksiä, niin onko Metsälaki niillä alueilla voimassa? 

Pelkona on, että kaavamääräyksillä Metsälaki väistyy ja toimitaan lähinnä 

MRL:n nojalla ja on vaarana, että menetetään mahdollisuus kemera-tu-

keen metsien hoidossa (vrt. Kestävän metsätalouden määräaikainen ra-

hoituslaki/Metsälaki). 

 

Miksi Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ei mainita metsätaloutta elin-

keinona esim Laipanmaan osalta ollenkaan? Eikö siinä nähdä ollenkaan 

tulevaisuuden potentiaalia? 

 

Maatalousvaikutukset 

 

Kaavaselostuksessa ei eritellä vaikutuksia maatalouteen. Siinä on var-

maankin puute, kun kaavassa eritellään kohteita, joilla esim olisi pelto-ojien 

kaivaminen luvanvaraista ja mm muutama kulttuurimaisema, jolla rakenta-

minen ja maiseman muuttaminen olisi luvanvaraista. 

huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa. Loppuseminaarissa esiteltiin tu-

lokset 10.12.2018. Metsät ja kaavoitus -hankkeessa ideoitiin ja kuvattiin 

erilaisia keinoja maisematyölupakäytäntöjen sujuvoittamista varten. Li-

säksi kehitettiin ja pilotoitiin tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvo-

jen huomioimista muutoin kuin kaavoituksella. Tapoina tunnistettiin mm. 

sopimuksellisuus, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maan-käyttöso-

pimus, maisemakampanjat, maanvaihdot, kumppanuudet ja maiseman 

visualisoinnit. 

 

 

Metsänhoitotoimien osalta kaavan oikeusvaikutukset koskevat maisema-

työluvan hakemista. Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvi-

taan ainoastaan SL-alueella, VV-alueella ja SM-alueella (muinaisjään-

nöskohde). Pohjan osayleiskaava on laadittu siten, että kaavamääräyk-

set ovat lähtökohtaisesti maanomistajalle kohtuullisia, jolloin ei synny kor-

vausvelvollisuutta.  

  

Luo-kohteiden vaikutuksista kemera-tukiin tiedustellaan vielä Metsäkes-

kukselta. Tiedot lisätään kaavaselostukseen maa- ja metsätalousvaiku-

tusten arvioinnin kohtaan. 

 

 

 

 

Metsälaki on voimassa Pohjan osayleiskaavan M, MA, VV ja VU-alueilla. 

 

 

 

 

Metsätalous tai biotalous eivät nousseet strategisen yleiskaavan kartalle 

omina merkintöinään, kun kaavaa laadittiin 2016-17. Sen jälkeen mm. 

Keskustelu mm. metsistä hiilinieluina, peltojen hiilensidonnasta ja luon-

nonvarojen tehokkaasta käytöstä ja kierrätyksestä on noussut uudelle ta-

solle. Asia noussee keskusteluun, kun strategista yleiskaavaa tulee tarve 

päivittää. 

 

Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilo-

jen talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen. Maa- ja metsätalousalueet on osoitettu 
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merkinnöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen osoitettu 

merkinnällä AM. Mikäli talouskeskuksessa harjoitetaan suurimittakaa-

vaista eläintuotantoa tai se on suunnitelmissa, on merkintä ME. 

 

Konsulttityö ja kaavaprosessi, osallistumismahdollisuudet 

 

Maanomistajien luottamus kaavatyöhön lisääntyisi, jos he voisivat enem-

män olla mukana heidän kiinteistöjään koskevissa selvityksissä. Esim. Seu-

raamassa luontoselvityksen tekemistä, jolloin tulisi myös ajantasainen tietoa 

tilan luontoarvoista. Toki luontokartoittaja tekisi omaa työtään itsenäisesti. 

Tämä olisi MRL:n mukaista osallistumista ja vuorovaikutusta. Löytyykö juridi-

sia esteitä maanomistajan mukanaolemiselle omilla mailla tehtäville selvi-

tyksille? Vai olisiko se mieluummin MRL:n ja hallintolain mukainen suosi-

tus/määräys niiden maanomistajien osalta, jotka sitä haluavat? Hallintolain 

mukaan kaava-asiassa, josta myös MRL erikseen säätää avoimuudesta ja 

vuorovaikutuksesta, olisi julkista valtaa käyttäneen viranomaisen, kunnan, 

tullut varata maanomistajille mahdollisuus olla läsnä kaavatyötä varten 

tehtävissä selvityksissä, tarkastuksissa ja katselmuksissa. Esimerkiksi lehti-il-

moituksella paikallislehdessä olisi voitu pyytää halukkaita maanomistajia, 

jotka haluavat olla läsnä luontoselvityksen tai muiden selvitysten maasto-

katselmuksissa, ilmoittautumaan kuntaan ja antamaan sitä varten yhteys-

tietonsa. Monessa muussa tapauksessa, kun viranomainen kohdistaa julki-

sen vallan käyttöä (tässä luontoselvityksen laadinta) yksityiseen omaisuu-

teen, asianomaiselle maanomistajalle ilmoitetaan etukäteen tulossa ole-

vasta katselmuksesta ja varataan mahdollisuus olla mukana katselmuk-

sessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmeisesti viranomaisaloitusneuvottelu oli marraskuussa 2016, jonka jälkeen 

kaavatyön liikkeelle lähdöstä tiedotettiin ja esiteltiin osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma. Kuitenkin esim luontoselvityksen maastotöitä tehtiin jo ke-

väällä 2016. 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määräykset osallistumisesta ja vuoro-

vaikutuksesta kaavaa laadittaessa. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osal-

listua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 

kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistuminen toteutetaan 

ilmoittamalla vireilletulosta, laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

asettamalla kaavaluonnos julkisesti nähtäville (= vuorovaikutus kaavaa 

valmisteltaessa) sekä asettamalla kaavaehdotus julkisesti nähtäville. 

Pohjan osayleiskaavassa osallisilla on ollut mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun ja lausua mielipiteensä kaavasta. 

 

Maanomistajan mukanaolo luontoselvityksen maastokäynnillä:  

Luontoselvitysten tekeminen on asiantuntijatyötä, jossa tarpeelliset 

maastoinventoinnit on tärkeää tehdä teknisesti oikein menetelmin ja oi-

kea-aikaisesti. Luontoselvittäjän itsenäistä työskentelyä puoltaa se, että 

osa uhanalaista lajistoa koskevista tiedoista ei ole julkisia. Asiaa on tie-

dusteltu Kuntaliitosta. Saadun vastauksen mukaan asiasta ei ole oikeu-

den päätöksiä, jotka olisivat ennakkotapauksia. Selvityksillä muodoste-

taan tärkeää lähtöaineistoa varsinaista kaavasuunnittelua varten. 

 

Kaavasuunnittelun aikana harkinnan mukaan maastokäynti esim. nähtä-

villä olon yhteydessä saattaa olla mahdollinen, mikäli sen avulla voidaan 

saavuttaa selkeä lisäarvo verrattuna muun aineiston käyttöön. Paikalla-

käynti on yleensä hyödyllisempi siinä vaiheessa, kun maanomistaja ha-

kee rakennuslupaa, poikkeamislupaa tai maisematyölupaa maalleen si-

joittuvalle toimenpiteelle. Tällöin kaavan määräykset ja kaavan kohtuulli-

suus maanomistajalle tulevat arvioitavaksi. 

 

Kuhmalahden yleiskaavojen viranomaisaloitusneuvottelu pidettiin mar-

raskuussa 2016. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oas tulee laatia riit-

tävän aikaisessa vaiheessa kaavaprosessia. Kuhmalahden yleiskaavojen 

vireilletuloa käsiteltiin kaavoituslautakunnassa syyskuussa 2016, jonka jäl-

keen oas asetettiin nähtäville. Oasin nähtävilläolo oli ennen varsinaisen 

kaavasuunnittelun aloittamista. Osa perusselvityksistä; luontoselvitykset 

sekä kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvitys oli aloitettu jo 
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Kaavoitusarkkitehti on tehnyt 18.1.2019 viranhaltijapäätöksen tilata lisätyön 

Ramboll Finland Oy:ltä. Millä budjetilla tai tilauksella Ramboll Kuhmalah-

den yleiskaavoja tekee? Eikö ole tilattu kiinteähintaista kaavoitustyötä? 

 

aiemmin, koska niihin liittyy vuodenaikasidonnaista selvitystyötä ja run-

saasti maastotyötä. 

 

Kaavasuunnittelu on kilpailutettu Hilma-järjestelmässä julkaistulla avoi-

mella kilpailutuksella. Konsulttityöstä on laadittu sopimus. Suunnittelun 

edetessä ilmeni mm. Puutteita kaupungin tarjoamissa lähtöaineistoissa, 

joihin liittyvät täydennykset ovat olleet sopimukseen kuulumatonta lisä-

työtä. 18.1.2019 tehdyn lisätyöpäätöksen on tehnyt suunnitteluarkkitehti, 

vaikka järjestelmään se onkin kirjautunut kaavoitusarkkitehdin nimissä. 

 

Korona ja kaavaprosessi 

 

Ovatko koronatilanteen tuottamat rajoitukset ja suositukset sellainen koko-

naisuus, että kaupunki joutuu harkitsemaan, voidaanko kaavavalmistelua 

jatkaa ehdotusvaiheeseen? Pandemia-aika tuo haasteita tällaisten asioi-

den käsittelyyn. Yleiset tilaisuudet on käytännössä järjestettävä etänä tai 

sitten pidettävä niitä tarpeeksi monta ennakkoilmoittautumisella, että väki-

määrä ei muodostuisi liian suureksi. Fyysisesti aineistoon tutustuminen ei ko-

ronan riskiryhmiin kuuluville ole välttämättä mahdollista tai saattaa tuottaa 

ongelmia. MRL käsittääkseni korostaa kaavoituksessa osallisten vaikutus-

mahdollisuuksien huomioimista ja avoimuutta. 

 

Kaikilla maanomistajilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä puolustaa oikeuksi-

aan sähköisesti, on prosessin oikeudenmukaisuuteen kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Kuhmalahden kaavoituksen osalta suuri osa maanomistajista ei 

ole diginatiiveja ja toisaalta kuuluvat koronan riskiryhmään. Paikallisille, var-

sinkin maanomistajille kyseessä on mittava kaavoituskokonaisuus. Olisi ollut 

perusteltua ja mahdollista ottaa muutaman kuukauden aikalisä, kun kaa-

vaprosessi muutenkin on venynyt vuosien mittaiseksi. Ymmärrän kaavoitta-

jan halun saattaa asia maaliin ja onhan se Kuhmalahdenkin kannalta mer-

kityksellistä. Mutta silti se ei saa ohittaa niiden oikeusturvaa, joita kaava 

koskee. On syytä harkita erillistä selvitystä korona-ajan vaikutuksista kaava-

prosessiin. 

 

Kuntaliitto on viestinyt korona-aikaan liittyen näin: 

Jos hanke vaatii paljon vuorovaikutusta tai siihen liittyy huomattavia ristirii-

toja, on syytä harkita kaavoituksen lykkäämistä niin, että vuorovaikutus voi-

daan toteuttaa epidemia-ajan jälkeen. 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan kaavaehdotuksen nähtäville asettami-

nen, osallistumismahdollisuudet ja vuorovaikutus osallisten kanssa voitiin 

toteuttaa hyvin ja monipuolisin keinoin koronarajoituksista huolimatta. 

 

Kaava-aineistot olivat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, Kangasalan 

teknisessä keskuksessa sekä Kuhmalahden lähikirjastossa. Kaavasta jär-

jestettiin vuorovaikutteinen etäyleisötilaisuus Teams-alustalla. Tilaisuu-

dessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymykset vastauksineen lisät-

tiin kaavan nettisivulle. Lisäksi järjestettiin kolme kaavoittajan vastaanot-

topäivää, johon varattiin tapaamisaika etukäteen. Tapaamiset toteutet-

tiin kasvokkain virastolla, puhelinvastaanottona tai Teams-palaverina. 

Näiden lisäksi kaavoittajaan oli mahdollisuus olla yhteydessä sähköpos-

tilla, puhelimitse tai sopimalla erillisen tapaamisajan. Osalliset käyttivät eri 

mahdollisuuksia monipuolisesti ja osallistuminen nähtävilläoloaikana oli 

runsasta. 

 

Osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi laa-

jasti useissa kanavissa. Kuulutukset nähtävilläolosta olivat kaupungin säh-

köisellä ilmoitustaululla, Kangasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen Leh-

dessä sekä kaavan nettisivulla. Nähtävilläolosta tiedotettiin kaavan pos-

tituslistalla, paikallisiin ja alueellisiin medioihin toimitetuilla tiedotteilla sekä 

kaupungin nettisivulla ja some-kanavissa, Ulkopaikkakuntalaisille maan-

omistajille lähetettiin kirjeet nähtävilläolosta. Laajan tiedottamisen vuoksi 

kirjeiden lähettämistä paikkakuntalaisille maanomistajille ei nähty välttä-

mättömäksi. 

 

Korona-rajoitusten aikana Kangasalan kaupungilla on ollut nähtävillä 

yleiskaavoista lisäksi Saarenmaan osayleiskaavaehdotus sekä yli 30 ase-
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että kaavaehdotuksen 

nähtävillä olosta ilmoitetaan ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kir-

jeellä. Olisiko hyvän hallinnon periaatteiden mukaista poikkeusoloissa, että 

myös paikkakuntalaisille maanomistajille olisi lähtenyt kirje? 

 

makaavojen nähtävilläoloa. Kaupunki on saanut kiitosta uusien osallistu-

miskanavien käyttöön ottamisesta ja joustavasta osallistumisen mahdol-

listamisesta. Vuorovaikutus osallisten kanssa on kaikissa kaavahankkeissa 

voitu toteuttaa hyvin. Myös viranomaisneuvottelut on korona-aikana jär-

jestetty etäkokouksina Teamsilla. 

 


