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KOMMENTTI VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Kaavan laatijan vastine: 
Heponiemen ranta-alueelle muodostettava 
uusi rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevien 
lomarakennuksien väliselle ranta-alueelle, jo-
ten suunniteltu rakentaminen ei oleellisesti vä-
hennä vapaan ranta-alueen määrää. Uudis-/ li-
särakentamisessa, rakennusten sijoittelussa 
sekä korkeusasemissa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ympäristöarvoihin sekä rakentamisen 
soveltuvuuteen maisemaan ja naapuritilojen 
rakennuskantaan. 
 
ELY-keskus pitää hyvänä ja tärkeänä, että voi-
massa olevaan rantaosayleiskaavaan merkitty 
loma-asunnon rakennuspaikka siirretään mai-
semallisesti keskeiseltä paikalta tiiviisti raken-
netusta Haikansaaresta mantereen puolelle. 
 

Laaditussa kaavaluonnoksessa rantaan on 
osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja 
(my). Alue tulee säilyttää puustoisena. Avohak-
kuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan met-
sänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkit-
tävästi muuta rantamaisemaa. my-alueen le-
veys on 15 metriä.  
 
Kaavaluonnoksessa on annettu yleismääräys, 
jonka mukaan suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa 
maisemaan. Rakennusten ja ympäristön ra-
kennustavassa tulee välttää tarpeetonta maan-
muokkausta ja pengerryksiä. 

Tällaisissa tapauksissa, missä poistetaan/siir-
retään rakennuspaikkoja ranta-asemakaavalla 
rantaosayleiskaavasta poiketen, tulisi yleis-
kaava myös päivittää rakennusoikeuksien siir-
tojen osalta. 
 

Lomarinteen alueella on vireillä Maaseutualu-
eiden osayleiskaava. Vireillä olevat ja hyväksy-
tyt ranta-asemakaavat huomioidaan yleiskaa-
vaa laadittaessa. 
 
Lomarinteen alueella ja Haikansaaressa on 
voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava. 
 

MIELIPIDE 
Mielipide #1: 
Vuonna 2001 vahvistetussa Rantayleiskaavassa kiinteistö 211-437-1-94 on merkitty M-alueeksi, 
ei siis asumiskäyttöön niin kuin nyt kaavan muutoksella on tarkoitus tehdä. Tämä aiottu M-kiin-
teistö ei sovellu ollenkaan asuntokäyttöön jyrkän ja kallioisen maaston, sekä Geologisesti arvok-
kaan kalliomuodostelman säilyttämisen vuoksi. 
 
Rantaosayleiskaavaa laadittaessa on maanomistajien tasapuolinen kohtelu arvioitu ja toteutettu 
kantatiloittain oikeudenmukaisesti. Nyt esitetyssä muutoksessa maanomistajien kohtelua ei ole 
tarkasteltu meidän lähinaapureiden kannalta, joiden asema oleellisesti muuttuu ja heikkenee. 
 
Nyt on aikomus tämä tasapuolisuus mitätöidä, kun rantaosayleiskaavan vahvistumisesta on ku-
lunut alle 20 vuotta. Kuntien maankäyttöpolitiikallahan on tavoite saada jäntevää pitkän aikavälin 
kestävää kaupunkirakennetta, joka tässä aiotussa kaavan muutos yrityksessä ei toteudu. 
 
Esitetty lomarakennuspaikan siirto Vesijärveltä Längelmävedelle meidän tilojemme väliin on 
vielä eri järvialueeltakin ja kantatiloiltakin, joissa yksityiskohtaiset mitoitustarkastelut on tehty. 
 
Hakija. Lomarinne 211-437-1-94 kiinteistön omistaja on kiinteistöään ostaessa ollut täysin tietoi-
nen kiinteistön M-merkinnästä maa- ja metsätalousvaltainen alue ei ole tarkoitettu loma-asumis-
käyttöön. vaan ainoastaan maa- ja metsätalouskäyttöön. Tästä huolimatta kaupat syntyivät. Lu-
vattomat rakennustyöt alkoivat kaupan synnyttyä. Työt alkoivat maankaivuutöillä ja ovat jatku-
neet jo useita vuosia Kangasalan rakennusvalvonnan toimenpiteistä huolimatta. Osallisille toimi-
tetussa aineistossa kerrotaan Lomarinnekiinteistön olevan rakentamaton. Kiinteistöllä on kuiten-
kin tehty maankaivuuta tehty vähäistä enemmän ja maamassoilla on tehty penger rannan tuntu-
maan. Tämä on erityisen huono esimerkki siitä. että kun lupaa töille ei ole. tehdään ilman lupaa 
ja haetaan lupia jälkeenpäin. Tällaisen katsomme olevan jo rakentamista. vaan ei talonrakenta-
mista. 
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Mitkään näistä toimenpiteistä ei ole maa- tai metsätalouden hoitoa vaan herkän maisemallisen 
arvokkaan ranta-alueen ympäristön raiskausta. Nyt ranta-asemakaavan kaikki tällaiset edellä 
mainitut toimenpiteet luonnonympäristön säilyttämisestä esitetäänkin täysin kielletyksi, ei voi 
kuin ihmetellä ia syvästi paheksua hakijan menettelyä. 
 
Nyt kyseessä olevan Lomarinne kiinteistön (211-437-1-94) molemmin puolin rajanaapureina ole-
vien kesäasuntojemme kaupat tehtiin muutama vuosi sitten. Kaavoituksen tilannetta kysyttäessä 
Kangasalan teknisestä toimistosta meille kerrottiin ja vakuutettiin, että nyt puheena olevan kiin-
teistön kaavamerkinnän pysyvän muuttumattomana siis merkinnällä M eikä sitä voida muuttaa. 
Asia varmennettiin vielä rantaosayleiskaavasta otetulla jäljennöksellä. 
 
MRL 74 §:n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laa-
timisesta omistamalleen maalle. Laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituk-
senmukainen kokonaisuus. Näin ei tässä tapauksessa ole sillä yksi rakennuspaikka ei muodosta 
tarkoituksenmukaista lain tarkoittamaa kokonaisuutta. 
 
Tämä ranta-asemakaavan hanke ei myöskään toteuta vahvistetun rantaosayleiskaavaan ohjaa-
vaa vaikutusta alempiasteiseen kaavoitukseen. Kaupungin tehtävänä on arvioida muutoshake-
muksen yleiset vaikutukset kaupungin kaavoituksen uskottavuuteen, sekä erityisesti vaikutukset 
naapurien asemaan olennaiseen heikkenemiseen. 
 
Nyt tunnemme itsemme petetyksi ja toivottavasti tämän asian käsittely päättyy ensi tilassa. Mi-
käli tämä kaavahanke jostain käsittämättömästä syystä kuitenkin etenee asemakaavaehdo-
tukseksi. vaadimme, että meille tiedotetaan siitä kirjeitse muistutuksen tekoamme varten. 
 
VASTINE MIELIPITEESEEN 
Kaavan laatijan vastine: 
Valtakunnallisesti arvokas kallioalue, Keikanvuori-Lietisvuori, sijaitsee suunnittelualueen pohjois-
puolella, ei kaava-alueella. Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta kallioalueen säilymiseen. 
 
Ranta-asemakaavan laatimisen edellytyksenä on, että molemmat ranta-asemakaavassa mu-
kana olevat alueet ovat saman maanomistajan omistuksessa. Ranta-asemakaava ei heikennä, 
lisää tai muuta emätilan tai kenenkään maanomistajan osalta Kangasalan ranta-osayleiskaa-
vassa osoitetun rakennusoikeuden määrää. Kokonaisuutena arvioituna rantaosayleiskaavassa 
esitetty mitoitus ja rakennuspaikkamäärä eivät muutu. Kaavamuutos ei muuta emätilan mitoi-
tusta. Kaava ei aseta samaan emätilaan kuuluvia tai saman järvialueen maanomistajia huonom-
paan asemaan. 
 
Lähinaapureiden osalta muutos tarkoittaa, että kiinteistöjen väliin sijoittuvasta metsätalousalu-
eesta tulee rakennettu alue ja 51 metriä rakentamatonta rantaviivaa muuttuu rakennetuksi. 
Ranta-asemakaavan muutos ei estä tai olennaisesti heikennä lähinaapureiden mahdollisuuksia 
käyttää omistamiaan kiinteistöjä niille osayleiskaavassa osoitettuun käyttötarkoitukseen loma-
asumiseen. Ranta-asemakaavan muutoksella ei ole olennaista merkitystä rannan saavutetta-
vuuteen eikä mahdollisuuteen virkistäytyä ympäröivillä maa- ja metsätalousalueilla. 
 
Arvioitaessa, onko kaavoitettava alue rakentamaton vai rakennettu, arvioidaan, onko alueella 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupaa edellyttäviä rakennuksia, rakennelmia tai toimenpi-
teitä. Vastaanotettuaan ilmoituksen luvattomista rakennustöistä ja luvattomista toimenpiteistä 
Kangasalan kaupungin rakennusvalvonta on ryhtynyt toimenpiteisiin. Saatujen selvitysten ja ra-
kennusvalvonnan tekemän tarkastuskäynnin perusteella kiinteistöllä on luvaton suurehko laituri, 
mutta ei rakennuslupaa vaativia rakennuksia. Maanomistaja on hakenut laiturista MRL 126 a §:n 
mukaista toimenpidelupaa. Hakemuksen käsittely odottaa kaavan ratkaisua.   
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Kaavalla ei voida päättää minkään alueen säilymisestä muuttumattomana. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki mahdollistaa kaavojen muuttamisen ja maanomistajalle oikeuden ranta-asemakaa-
van laatimiseen. Lomarinteen alueella on tämän ranta-asemakaavahankkeen lisäksi vireillä 
maaseutualueiden osayleiskaava. 
 
Kaavan tarkoituksena on siirtää Haikansaaressa sijaitseva rakennuspaikka Heponiemeen Loma-
rinteen kiinteistöön. Haikansaaressa oleva rakennuspaikan alue ja Heponiemessä oleva maa- ja 
metsätalousalue muodostavat tätä tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden. Muita ympäröiviä alu-
eita ei ole tarkoituksenmukaista ottaa mukaan ranta-asemakaavaan, koska niiden rakentamista 
ohjaa riittävästi alueella voimassa oleva Kangasalan rantaosayleiskaava eikä niiden maankäytön 
muuttamiseksi ole tullut esille tarpeita. Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia 
myös kaava-alueen ulkopuolelle siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia.  
 
Yksittäisen rakennuspaikan siirtäminen on vaihtoehtoisesti mahdollista toteuttaa muuttamalla 
rantaosayleiskaavaa tai laatimalla alueelle ranta-asemakaava. Tapauskohtaisesti on arvioitava, 
mikä kaavamuoto kussakin tapauksessa on tarpeellinen. Lomarinteen ja Vainio-Mattilan ranta-
asemakaavaa laadittaessa on arvioitu, että rantaosayleiskaavan kokonaisuuteen peilaten yhden 
rakennuspaikan siirtäminen ei ole niin merkittävä asia, että se vaatisi yleiskaavan muuttamista. 
Lomarinteen alueella on vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava, jossa vireillä olevat ja hyväk-
sytyt ranta-asemakaavat huomioidaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 


