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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaa-
vahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi 
kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan 
täydentää hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
tarkoitus on määritelty  maankäyttö- ja ra-
kennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Suunnittelualueen sijainti.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  18.02.2020 25.8.2020

KOSKEE KIINTEISTÖÄ KUTURANTA 211-450-2-130 JA OSAA KIINTEISTÖSTÄ        
LAURILA 211-450-2-95

Hankkeen nettisivut: 
www.kangasala.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaupunkisuunnittelu→ 

Asemakaavoitus →  Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen
 Puh. 040 5576 086

arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi

YHTEYSTIEDOT
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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE
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Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan 
kaksi rakennuspaikkaa Mäntysaaresta Kesomalahden ran-
taan. 

Kaava-alueen ensimmäinen osa käsittää kahden rakentamat-
toman rakennuspaikan alueen rantaosayleiskaavan loma-
asuntoalueella (RA) Mäntysaaressa. Ranta-asemakaavan 
tavoitteena on poistaa kyseiset kaksi rakennuspaikkaa Män-
tysaaresta osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi.

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan 
tavoitteen mukaiset uudet rakennuspaikat on osoitettu sinisellä 
ympyrällä. 

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Poistettavat rakennus-
paikat on osoitettu punaisilla ympyröillä. 

Kiinteistön Laurila 211-450-2-95 Mäntysaaressa 
sijaitseva maa-alue. Ranta-asemakaava-alueen 
likimääräinen rajaus on osoitettu vihreällä.

Kiinteistön Laurila 211-450-2-95 Suomatkassa 
sijaitseva maa-alue. Ranta-asemakaava-alueen 
likimääräinen rajaus on osoitettu vihreällä.

Kaava-alueen toinen osa käsittää alueen Vesijärven rannal-
la. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaksi uutta 
rakennuspaikkaa olemassa olevan loma-asuntoalueen (RA) 
länsipuolelle. 

Ranta-asemakaavan alue on kaksiosainen. Ranta-asemakaava 
käsittää kiinteistön Laurila 211-450-2-95 Suomatkassa Vesi-
järven Kesomalahden rannalla olevan alueen ja Mäntysaa-
ressa Längelmävedellä olevan alueen.

Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala noin 1,5 ha.
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Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin 
sekä alueeseen rajautuvien alueiden maanomistajiin ja asuk-
kaisiin. 

VAIKUTUSALUE

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Laurilan Mäntysaaren ja Kesomalahden ranta-asemakaavaa 
laadittaessa keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset vesistöön
• Vaikutukset luontoon

Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu luontoselvitys 
vuonna 2019. 

Ranta-asemakaavan laatimista varten alueelle on laadittu 
pohjakartta vuonna 2019. 

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
 ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuu- 
 teen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-  
 ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-
 perintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riit-
täviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvi-
taan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 

SUUNNITTELUN ALOITE 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomista-
ja.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Suunnittelualue on rakentamatonta metsää. Mäntysaaressa 
kiinteistön Laurila alueelle osoitetuista neljästä rakennuspai-
kasta lohkottu ja rakennettu kaksi. Kesomalahden rannassa 
on lohkottu kaksi rakennuspaikkaa, jotka on rakentamatta.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaa-
va. Alue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun kaupunkiseu-
dun keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. Maakuntakaa-
vassa alueelle ei ole osoitettu muita varauksia eikä rajauksia.  

Ranta-asemakaavan laadinnassa lähtökohtana on alueella 
voimassa oleva Kangasalan rantaosayleiskaava vuodelta 
2001, jossa Mäntysaareen on osoitettu neljä ja Kesomalah-
den rantaan kolme omarantaista loma-asunnon rakennus-
paikkaa (RA). Rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on Män-
tysaaressa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, 
jolla on ympäristöarvoja (MU-2) ja Kesomalahden rannalla  
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Asemakaava
Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavoja.

Yleiskaavan kaavamääräykset (Kaava-aluetta kos-
kevilta osin):
RA: LOMA-ASUNTOALUE. Alue on tarkoitettu 
omarantaista loma-asutusta varten. Rakennus-
paikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2. 
Alueelle saa rakentaa kullekin rakennuspaikalle 
yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja kaksi eril-
listä saunarakennusta. Näiden rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2. 
Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa makuuaitan, 
talousrakennuksen ja erillisen käymälän. Erillisen 
saunan kerrosala saa olla enintään 20 m2 ja erilli-
sen vierasmajan enintään 15 m2. Rakennuspaikan 
kokonaiskerrosala saa olla enintään 140 m2. Ra-
kennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m:n päähän 
keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta 
lukuun ottamatta kerrosalaltaan enintään 20 m2:n 
suurista saunaa, jonka saa sijoittaa vähintään 15 
m:n päähän keskiveden korkeuden mukaisesta 
rantaviivasta. Mikäli 30 metriä lähemmäksi kes-
kivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa raken-
netaan kaksi erillistä saunarakennusta saa niiden 
yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 20 m2. 
Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on 
säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena 
erityisesti rakennusten ja rantaviivan välisellä vyö-
hykkeellä. Vesikäymälän rakentaminen alueelle on 
kielletty. Numero RA-merkinnän alapuolella osoit-
taa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

M: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 
Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä 
rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostami-
nen. Asutusta ei saa sijoittaa 200 m lähemmäksi 
keskiveden mukaista rantaviivaa lukuun ottamatta 
talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanvil-
jelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennsuta, jota 
ei kuitenkaan saa sijoittaa 50 metriä lähemmäksi 
keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa. 

MU-2: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN 
ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖARVOJA. M-aluetta 
koskevien määräysten lisäksi alueella on voimas-
sa: Alueella suoritettavissa toimenpiteissä tulee 
erityisesti ottaa huomioon alueen arvokkaat luon-
nonolosuhteet.
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Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISET 
Laurilan Mäntysaaren ja Kesomalahden ranta-asemakaavoi-
tuksen yhteydessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat 
itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaiku-
tusta oloihinsa.

OSALLISTUMINEN 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdol-
lista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaa-
vaehdotuksesta. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaava-
hankkeen ajan kaavan nettisivuilla ja Kangasalan kaupungin 
teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisil-
le ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, jossa on 
mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaehtoja.

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja 
ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtä-
villä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa toinen viranomais-
neuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään 
hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yh-
teistyötä. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Hankkeen nettisivut: 
www.kangasala.fi 

→ Asuminen ja ympäristö 
→ Kaupunkisuunnittelu 
→ Asemakaavoitus

→ Nähtävillä ja vireillä olevia 
asemakaavoja

Ilmoittaudu hankkeen 
sähköpostituslistalle! 

Saat ajankohtaista tietoa 
hankkeen vaiheista:

helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi

TIEDOTTAMINEN

Kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja 
kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin sekä 
saatuihin lausuntoihin laaditaan vastineet. Ehdo-
tusvaiheessa niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.  
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain 
sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä ollessa 
pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille. 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asema-
kaava tulee voimaan kuulutuksella Kangasalan Sa-
nomissa ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verk-
kosivuilla. Valmisteluvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote 
maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta 
voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erik-
seen pyytäneet. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus 
tulevat nähtäville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi. 

Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa suo-
raan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähkö-
postituslistalle kaavan laatijalle.

Näkymä Mäntysaaresta. Näkymä Kesomanlahdelle. Näkymä Kesomanlahden ranta-alueelta.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Talvi 2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan-
virastossa ja kunnan nettisivuilla. Siitä voi antaa palautetta 
vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään 
postitse rajanaapureille.

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Talvi 2020

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla ja kunnanviras-
tolla. 

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakun-
nilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kesä - syksy 2020

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätökses-
tä.

KAAVAHANKKEEN KULKU
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LUONTOSELVITYS 
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Laurilan tila  
Kesomalahden ja Mäntysaaren alue 
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Johdanto 
 

Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät 
luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaiset 
elinympäristöt tai lajit, jotka erityisesti tulisi huomioida alueen maankäytön suunnittelussa. Tämän 
selvityksen kohteet sijaitsevat Kangasalla. Selvitysalueita on kaksi; Vesijärven itärannalla 
Kesomalahden alueella ja Längelmäveden Mäntysaaren länsirannalla.  
 
Alueille tehtiin maastotarkistus 5.6.2019. Tarkistuksen suorittivat luontoasiantuntija Hannu Alén ja 
miljöösuunnittelija Henna Koskinen. Tarkastelu tehtiin jalkaisin näkö- ja kuulohavaintoja tehden. 
Mäntysaareen kuljettiin soutuveneellä ja samalla aluetta tarkasteltiin myös järveltä.   
 

 
KARTTA 1. Selvitysalueiden sijainti osoitettuna sinisellä.  
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Havainnot maastokäynnin perusteella 
 

Mäntysaari  

 

 
Mäntysaaren vähäpuustoisen selvitysalueen valtapuulaji oli mänty (KUVA 1.). Aluskasvillisuus 
koostui enimmäkseen mustikasta (Vaccinium myrtillus), puolukasta (Vaccinium vitis-idaea) ja 
variksenmarjasta (Empetrum nigrum). Ranta oli kivikkoista ja kasvillisuudeltaan niukkaa (KUVA 2.).  
Linnuista alueella kuultiin ympäristölle tavanomaiset pajulintu (Phylloscopus trochilus), laulurastas 
(Turdus philomelos) ja rantasipi (Actitis hypoleucos). Selvitysalueella ei havaittu vesilintujen pesiä. 
Alueen ei voitu katsoa olevan potentiaalista elinympäristöä liito-oravalle (Pteromys volans). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTTA 2. Mäntysaaren 
selvitysalue rajattuna sinisellä. 

KUVA 1. Mäntysaaren selvitysalue. 
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Kesomalahden alue 

 

 
KARTTA 3. Kesomalahden selvitysalue rajattuna sinisellä. Kuivemmasta havumetsäympäristöstä 
lehtomaisilla piirteillään erottunut alue merkittynä vihreällä rasterilla. 

KUVA 2. Mäntysaaren 
selvitysalueen rantaa. 
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KUVA 3. Lehtomaisilla piirteillään erottunut alue selvitysalueen länsiosassa. 
 

Kesomalahden selvitysalue oli pääosin havupuuvaltaista, mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi 
luokiteltavaa talousmetsää. Selvitysalueen länsiosassa erottui taustalla lehtomaisuuteen viittaavia 
tunnusmerkkejä (KARTTA 3. ja KUVA 3.), kuten kookkaat haavat ja aluskasvillisuuteen kuuluvat 
lehtokuusama (Lonicera xylosteum), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), kielo (Convallaria 
majalis), valko- ja sinivuokko (Anemone nemorosa, Hepatica nobilis) sekä sudenmarja (Paris 
quadrifolia). Selvitysalueen keskiosassa kulkevan, Vesijärveen laskevan metsäojan luonnontilansa 
menettäneenä ja pääosin kuivaneena ei voitu katsoa täyttävän metsälain 10 §:n erityisen 
tärkeiden elinympäristöjen kriteereitä (KUVA 4.). 
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Selvitysalueen linnusto ei ollut erityisen runsas. Alueelta kuultiin ympäristölle tyypillisten 
lintulajien, kuten peipon (Fringilla coelebs), pajulinnun (Phylloscopus trochilus) ja variksen (Corvus 
corone) ääntelyä.  Järveltä kuultiin kalatiira (Sterna hirundo), joka kuuluu EU:n lintudirektiivin I-
liitteen tärkeisiin lajeihin. Sille sopivia kiviä tai luotoja pesimäpaikoiksi ei kuitenkaan havaittu. 
 
Alueella ei havaittu vesilintujen pesiä. Mahdollinen, joskin pienimuotoisuudestaan johtuen 
epätodennäköinen esiintymisalue liito-oravalle (Pteromys volans) oli selvitysalueen länsiosan 
lehtomaisella alueella, mutta merkkejä lajin esiintymisestä siellä ei kuitenkaan havaittu.  
 
 

Yhteenveto  
 

Selvitysalueilla ei esiintynyt sellaisia tärkeitä elinympäristöjä eikä eliölajeja, jotka erityisesti tulisi 
huomioida maankäytön suunnittelussa.  
 
 

KUVA 4. Selvitysalueen keskellä 
kulkeva oja lähellä 
purkautumiskohtaansa 
Vesijärveen. 
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Padasjoella 14.6.2019 
 

   
 
Henna Koskinen   Hannu Alén 
miljöösuunnittelija (AMK)   luontoasiantuntija, DI 
 

  
 
 
 
 
 

Lähteet 
 
Kannen kuva: Näkymä Mäntysaaren rannasta kohti koillista. 
Valokuvat: Henna Koskinen 5.6.2019. 
 
Kartta 1: 
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2019 aineistoa 
Kartat 2-3: 
Maanmittauslaitoksen aineistoa 05/2019 (tilaajan toimittama aineisto)  
 
Lajitietokeskuksen lajiluettelo 
Suomen Lajitietokeskus 
Saatavilla: www.laji.fi 
Viitattu [13.6.2019] 
 
Metsälaki. 12.12.1996/1093 muutoksineen  
Maa- ja metsätalousministeriö. 1.1.1997  
Saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093  
Viitattu [13.6.2019]  
 
 
 
 
 
 

 
Padasjoki 

puh. 040-7576122 
miljoosuunnitteluhk@gmail.com 

www.miljoosuunnittelu.fi 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 211 Kangasala Täyttämispvm 23.06.2020
Kaavan nimi Laurilan ranta-asemakaava
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,5268 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,5268
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  285,00
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,5268 100,0 280 0,02 1,5268 280
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,6291 41,2 280 0,04 0,6291 280
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 0,8977 58,8   0,8977  
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,5268 100,0 280 0,02 1,5268 280
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,6291 41,2 280 0,04 0,6291 280
RA 0,6291 100,0 280 0,04 0,6291 280
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 0,8977 58,8   0,8977  
M 0,8977 100,0   0,8977  
W yhteensä       
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