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KANGASALAN KAUPUNKI 
LAURILAN RANTA-ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä Kuturanta 211-450-2-130 ja osaa kiinteistöstä Laurila 211-
450-2-95 Suomatkan kylässä Vesijärvellä ja Keson kylässä Längelmävedellä. 

 
Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelialue 1 sekä  

maa- ja metsätalousaluetta. 
 

KAAVASELOSTUS, 15.12.2020 

 
 
Elinympäristölautakunta: 18.2.2020 §32, 25.8.2020 §121 
Kaupunginhallitus:  
Kaupunginvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.01.2020 
Liite 2 Luontoselvitys, Kangasala, Laurilan tila, Kesomalahden ja Mäntysaaren alue. Miljöö-

suunnittelu Henna Koskinen, 5.6.2019. 
Liite 3 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4 Kaavakartta määräyksineen 1:2000  
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

Jokipolventie 15,37130 Nokia Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086   
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TIIVISTELMÄ 

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

 
Kaava-alueen sijainti. 
 

 
Kiinteistön Laurila 211-450-2-95 Mäntysaaressa sijaitseva alue. Ranta-asemakaava-alueen likimääräinen rajaus 
osoitettu vihreällä. 
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Kiinteistön Laurila 211-450-2-95 Suomat-
kassa sijaitseva alue. Ranta-asemakaava-
alueen likimääräinen rajaus osoitettu vih-
reällä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja. Kaavan valmisteluaineisto oli 
nähtävänä 16.3.-14.4.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 10.9.-9.10.2020 
välisenä aikana. 
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan kaksi rakennuspaikkaa Män-
tysaaresta Kesomalahden rantaan.  
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on poistaa kaksi rakennuspaikkaa Mäntysaaresta osoitta-
malla alue maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaksi uutta rakennuspaikkaa olemassa olevan 
loma-asuntoalueen (RA) länsipuolelle. 
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 
Suunnittelualueen laajuus on 1,5 ha.  
 

2.5. Rakennusoikeus 
Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 280 kem². Kaavassa on osoitettu yhteensä 2 loma-
rakennuspaikkaa. 
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2.6. Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun se on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavan 
toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena.  
 

2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 
• Luontoselvitys, Kangasala, Laurilan tila, Kesomalahden ja Mäntysaaren alue. Miljöösuunnit-

telu Henna Koskinen, 5.6.2019. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Yleistä 
Mäntysaaressa sijaitseva osa kaava-alueesta on rakentamatonta metsää. 
 
Kesomalahdessa sijaitseva osa kaava-alueesta on metsätalousaluetta. Alueella on tehty 
metsänhoitotoimenpiteitä. 
 

 
Näkymä Kesomalahdessa sijaitsevasta kaava-alueen osasta. 
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Näkymä Kesomalahdessa sijaitsevasta kaava-alueen osasta. Oikealla näkyy rakennuspaikan länsipuolella oleva 
loma-asunto. 
 

 
Näkymä Kesomalahdessa sijaitsevasta kaava-alueen osasta. Keskellä näkyy kaksi toteutunutta rakennuspaikkaa. 
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Sekä Mäntysaareen että Kesomalahteen on toteutettu yleiskaavan mukaisesti loma-asumista 
suunnittelualueiden naapurustoon.  
 
Molemmilla kaava-alueilla ranta on melko jyrkkärinteinen. 
 
Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa Mäntysaaressa 170 metriä ja Kesomalahden rannalla 
115 metriä.  
 
Maaperältään Mäntysaaressa sijaitseva osa kaava-alueesta on kalliota. Kesomalahden ran-
nassa sijaitseva alue on moreenia.  
 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. 
 
Kulttuuriympäristö  
Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä muita rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teita.  
 
Luonnonympäristö 
Selvitysalueilla ei esiintynyt sellaisia tärkeitä elinympäristöjä eikä eliölajeja, jotka erityisesti 
tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. 
 
Luontoselvityksessä Mäntysaaren alueesta kerrotaan seuraavaa: 
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). 
 

 
Mäntysaaren aluetta. (KUVA 1)  Kuva: Henna Kos-
kinen. 

 
Mäntysaaren rantaa. (KUVA 2)  Kuva: Henna Koskinen. 
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Luontoselvityksessä Kesomalahden alueesta kerrotaan seuraavaa: 
Kesomalahden selvitysalue oli pääosin havupuuvaltaista, mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi luokitel-
tavaa talousmetsää. Selvitysalueen länsiosassa erottui taustalla lehtomaisuuteen viittaavia tunnus-
merkkejä (KARTTA 3. ja KUVA 3.), kuten kookkaat haavat ja aluskasvillisuuteen kuuluvat lehtokuu-
sama (Lonicera xylosteum), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), kielo (Convallaria majalis), valko- ja 
sinivuokko (Anemone nemorosa, Hepatica nobilis) sekä sudenmarja (Paris quadrifolia).  
 
Selvitysalueen linnusto ei ollut erityisen runsas. Alueelta kuultiin ympäristölle tyypillisten lintulajien, ku-
ten peipon (Fringilla coelebs), pajulinnun (Phylloscopus trochilus) ja variksen (Corvus corone) äänte-
lyä.  Järveltä kuultiin kalatiira (Sterna hirundo), joka kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen tärkeisiin lajei-
hin. Sille sopivia kiviä tai luotoja pesimäpaikoiksi ei kuitenkaan havaittu.  
 
Alueella ei havaittu vesilintujen pesiä. Mahdollinen, joskin pienimuotoisuudestaan johtuen epätoden-
näköinen esiintymisalue liito-oravalle (Pteromys volans) oli selvitysalueen länsiosan lehtomaisella alu-
eella, mutta merkkejä lajin esiintymisestä siellä ei kuitenkaan havaittu.   
 

 
Kesomalahden alueen länsiosan lehtomaisia piirteitä. (KUVA 3) Kuva: Henna Koskinen. 
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Maisema 

 
Näkymä Kesomalahden rannasta kohti selkää. 
 

 
Näkymä Kesomalahdessa sijaitsevalta kaava-alueelta. 
 
Kumpikaan suunnittelualueista ei sijoitu maisemallisesti erityisen herkkään paikkaan. Mänty-
saaressa suunnittelualue sijoittuu saaren manteretta vastapäätä sijaitsevalle rannalle. Ke-
somalahdella suunnittelualue sijoittuu olemassa olevan loma-asutuksen yhteyteen. Lahden 
pohjoisrannalla sijaitseva alue on heikosti nähtävissä Vesijärven selän suunnalta. Saaret ran-
nan edustalla heikentävät alueen näkymistä maisemassa. 
 
Kunnallistekniikka ja liikenne 
Kesomalahdessa on vesijohto ja viemäriverkko sekä sähköverkko.  
 
Alueella on yksityistie, Honganmaantie.  
 
Kesomalahdesta on matkaa Kangasalan keskustaan noin 8 km. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava vuodelta 2001. Osayleiskaavassa 
Laurilan emätilan alueelle Mäntysaareen on osoitettu neljä ja Kesomalahden rantaan kolme 
omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA). Loma-asuntoaluetta (RA) koskee seu-
raava kaavamääräys: 
Alue on tarkoitettu omarantaista loma-asutusta varten. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 
3000 m². Alueelle saa rakentaa kullekin rakennuspaikalle yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja kaksi 
erillistä saunarakennusta. Näiden rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m². Li-
säksi rakennuspaikalle saa rakentaa makuuaitan, talousrakennuksen ja erillisen käymälän. Erillisen 
saunan kerrosala saa olla enintään 20 m² ja erillisen vierasmajan enintään 15 m². Rakennuspaikan 
kokonaiskerrosala saa olla enintään 140 m². 
 
Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta 
lukuun ottamatta kerrosalaltaan enintään 20 m² suuruista saunaa, jonka saa sijoittaa vähintään 15 m:n 
päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Mikäli 30 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mu-
kaista rantaviivaa rakennetaan kaksi erillistä saunarakennusta saa niiden yhteenlaskettu kerrosala olla 
enintään 20 m². Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnon-
mukaisena erityisesti rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä. Vesikäymälän rakentaminen 
alueelle on kielletty. 
 
Numero RA-merkinnän alapuolella osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
 
Rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on Mäntysaaressa osoitettu maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MU-2). M-aluetta koskevien määräysten lisäksi 
alueella on voimassa: Alueella suoritettavissa toimenpiteissä tulee erityisesti ottaa huomioon 
alueen arvokkaat luonnonolosuhteet.  
 
Rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on Kesomalahden rannalla on osoitettu maa- ja met-
sätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentami-
nen. Asutuksen sijoittamista 200 metriä lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaisesta ran-
taviivasta ei sallita lukuun ottamatta mahdollista talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maan-
viljelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennusta ja talouskeskukseen liittyvää saunaa. 
 

 

Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan alue Mäntysaaressa on rajattu sinisellä.  
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Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan alue Kesomalahdessa on rajattu sinisellä. 
 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Alue kuuluu 
maakuntakaavassa osoitettuun kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen. 
Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu muita varauksia eikä rajauksia.   
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yksittäiseen ranta-asemakaavahankkee-
seen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen kaavan sisältövaatimusten kautta. Huomioi-
tava on erityisesti valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite koskien elinvoimaista luonto- ja kult-
tuuriympäristöä. 
 
Pohjakartta 
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2019. Pohjakartan on hyväk-
synyt maanmittausinsinööri Simo Veijalainen/ Kangasalan kaupunki 30.9.2019. 
 
Rakennusjärjestys 
Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.8.2018. Rakennusjärjestyksen 
mukaan rannalla olevan lomarakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m² ja 
rantaan rajoittuvan rakennuspaikan rantaa kohti suuntautuvien rajojen rannanpuoleisten raja-
pisteiden välimatkan tulee olla vähintään 50 metriä. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite  
Asemakaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.2.1 Osalliset 
Laurilan Mäntysaaren ja Kesomalahden ranta-asemakaavoituksen yhteydessä osallisia ovat: 

• Suunnittelualueen maanomistajat 
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta 
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Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka usko-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
 
Tiedottaminen 
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmisteluvaiheessa lä-
hetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta voi-
daan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluai-
neisto ja kaavaehdotus tulevat nähtäville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Kaava-alueeseen rajautuville 
maanomistajille lähetetään tieto kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdol-
lista antaa palautetta. 
 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 
viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 
 
Kaavaluonnos 
Kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 16.3.-14.4.2020 välisenä aikana. 
Aineistosta ei jätetty yhtään lausuntoa tai mielipidettä. Pirkanmaan ELY-keskus antoi aineis-
tosta kommentin, jonka johdosta kaavaluonnosta muutettiin Kesomalahden alueen osalta. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus oli nähtänä 10.9.-9.10.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi 
muistutus, jossa ehdotettiin asemakaavan hyväksymättä jättämistä tai vaihtoehtoisesti kaa-
vassa osoitetun rakennusoikeuden pienentämistä merkittävästi.  
 
Muistutuksen mukaan kaavan luonnonympäristön arvioinnissa on jätetty huomiotta rakenta-
mattomien ranta-alueiden tärkeys vesilinnuston kannalta. Muistutuksessa oltiin huolissaan 
rannan säilymisestä puustoisena ja rakentamattoman rannan vähenemisestä. Muistutuksen 
mukaan rakennusoikeuden siirto tarkoittaa merkittävää taloudellista etua maanomistajalle. 
Ehdotuksena sekä luontoarvojen säilyttämiseksi ja maanomistajan yhdenvertaisen kohtelun 
huomioimiseksi muistutuksessa ehdotettiin, että kaavassa esitettyä rakennusoikeutta pienen-
nettäisiin merkittävästi, esimerkiksi 80 kerrosalaneliömetriin. 
 
Vastine saapuneeseen muistutukseen: 
Kaavan laatiminen perustuu alueelta laadittuun luontoselvitykseen. Luontoselvitykseen sisäl-
tyy myös arvio vesilinnustosta. Selvityksessä todetaan, että järveltä kuultiin kalatiira, mutta 
sille sopivia kiviä tai luotoja pesimäpaikoiksi ei havaittu. Alueella ei havaittu vesilintujen pe-
siä. Selvityksen mukaan alueella ei esiintynyt sellaisia vesilintujen kannalta tärkeitä elinym-
päristöjä, jotka tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. 
 
Ranta-asemakaavaehdotus vähentää rakentamatonta rantaviivaa Kesomalahdessa 115 met-
riä. Kaavan kokonaistarkastelussa vapaan rantaviivan pituus kuitenkin kasvaa 55 metrillä 
verrattuna rantaosayleiskaavaan, koska Mäntysaareen osoitetaan 170 metriä rakentama-
tonta ranta-aluetta. 
 
Rakennusoikeuden osoittaminen ranta-asemakaavaehdotuksessa perustuu rantaosayleis-
kaavaan, jonka mukaan sekä Mäntysaareen että Kesomalahteen osoitetut loma-asuntopai-
kat ovat rakennusoikeudeltaan samanlaisia. Oleellista maanomistajien tasapuolisuuden nä-
kökulmasta on se, että molemmat alueet ovat saman maanomistajan omistamia ja kuuluvat 
samaan emätilaan, tässä tapauksessa myös samaan kiinteistöön. 
 
 
 



 12 

 
Kaavan hyväksyminen 
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja kaupunginvaltuusto hy-
väksyy asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, 
valitusaika on 30 päivää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kaupunki tekee uuden pää-
töksen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Kangas-
alan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan kaksi rakennuspaikkaa Män-
tysaaresta Kesomalahden rantaan. 
 
Mäntysaaressa voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa osoitetun kahden lomarakennus-
paikan rakennusoikeus on tavoitteena siirtää ranta-asemakaavassa Kesomalahteen osoitta-
malla niiden alue Mäntysaaressa ranta-asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi. 
 

 
Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Mäntysaaresta siirrettävät rakennuspaikat on osoitettu punaisella. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaksi uutta rakennuspaikkaa olemassa olevan 
loma-asuntoalueen (RA) länsipuolelle. (Ranta-asemakaavan kortteli 1/ alla olevassa kuvassa 
numerot 1 ja 2.) 
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Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Mäntysaaresta siirrettävät rakennuspaikat on osoitettu sinisellä. 
 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 
Mitoitus 
Ranta-asemakaavan mitoitus vastaa voimassa olevan rantaosayleiskaavan mitoitusta. Ra-
kennuspaikkojen määrä säilyy samana. Rakennusoikeuden määrä kerrosalaneliömetreinä 
säilyy samana.  
 
Vapaan rantaviivan pituus kasvaa 55 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan: Mäntysaa-
ressa 170 metriä yleiskaavan RA-aluetta osoitetaan MU-alueeksi ja Kesomalahdella 115 
metriä yleiskaavan M-aluetta osoitetaan RA-alueeksi. 
 
Rakennusoikeuden osoittaminen ranta-asemakaavassa 
Rakennusoikeuden määrittämisen lähtökohtana on Kangasalan rantaosayleiskaava, jonka 
mukaan rakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla enintään 140 m².  
 
Rantaosayleiskaavan ja Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti saunara-
kennuksen rakennusalan etäisyydeksi rantaviivasta osoitetaan 15 metriä ja muiden raken-
nusten 30 metriä. 
 
Kangasalan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti rakennuspaikkojen pinta-alaksi 
määritetään vähintään 3000 m²:  3151 m²/ rakennuspaikka 1 ja 3140 m²/ rakennuspaikka 2 
sekä rannan puoleisten rajapisteiden välimatkaksi vähintään 50 metriä:  51 metriä/ rakennus-
paikka 1 ja 64 metriä/ rakennuspaikka 2. 
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Korttelialueet 

 
 
Kesomalahteen on osoitettu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jossa on kaksi rakennus-
paikkaa. Kummallekin rakennuspaikalle saa rakentaa korkeintaan yhden loma-asunnon. 
 
Rakennusten rakennusalat on osoitettu vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Saunan 
rakennusala on osoitettu vähintään 15 metrin etäisyydelle rannasta. Rakennusalojen sisään 
on osoitettu ohjeelliset rakennusalat havainnollistamaan toteutuneen ja osoitetun rakennusoi-
keuden toteuttamista. 
 
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty ½ k I. Murtoluku roomalaisen numeron 
edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellari-
kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Määräys mahdollistaa rakennusten ra-
kentamisen rinteen mukaisesti rinnemaastoon. 
 
Rantaan on osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja (my). Alue tulee säilyttää puustoi-
sena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka 
eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. my-alueen leveys on 15 metriä.  
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan. 
Rakennusten ja ympäristön rakennustavassa tulee välttää tarpeetonta maanmuokkausta ja 
pengerryksiä. 
 
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistön-
omistajat. 
 
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti. 
 
Kortteli 1 
Rakennuspaikan 1 pinta-ala on 3151 m² ja rakennuspaikan 2 pinta-ala on 3140 m². 
 
Kummallekin rakennuspaikalle on osoitettu yhteensä rakennusoikeutta 140 kerros-
alaneliömetriä, josta 20 kerrosalaneliömetriä on osoitettu saunarakennuksia varten. 
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Rakennusalan raja on osoitettu 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. 
 
Mäntysaari 

 
 
Mäntysaaressa rantaosayleiskaavan mukainen kahden loma-asunnon rakennuspaikan alue 
on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Rantaan on osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja (my). Alue tulee säilyttää puustoi-
sena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka 
eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. my-alueen leveys on 20 metriä.  
 
Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja jolla suoritettavissa toimenpiteissä tulee erityisesti ottaa 
huomioon alueen arvokkaat luonnonolosuhteet. Ranta-asemakaavaa varten laaditussa luon-
toselvityksessä alueella ei havaittu sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti huomioida 
kaavaa laadittaessa. Rantaosayleiskaavaan ja luontoselvitykseen perustuen alue on ranta-
asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja rantaan on osoitettu alueen 
osa, jolla on maisema-arvoja (my).   
 
Kaavassa on annettu yleismääräykset: 
Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa korkeintaan yksi loma-asunto. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 
Ihmisten elinoloihin ja elinympä-
ristöön 
 

Ranta-asemakaava lisää vapaan rantaviivan osuutta 
Mäntysaaressa ja sitä kautta parantaa rannan yleisiä 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 
Kokonaismäärältään vapaan rantaviivan määrä kasvaa 
55 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan. 
 
Ranta-asemakaava vähentää vapaan rantaviivan 
osuutta Kesomalahdessa ja sitä kautta heikentää ran-
nan yleisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
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Maa- ja kallioperään, veteen, il-
maan ja ilmastoon 
 

Ranta-asemakaava noudattaa Kangasalan kaupungin 
rakennusjärjestyksen määräyksiä koskien rakentamisen 
etäisyyksiä rantaviivasta.  
 
Kesomalahdessa maaperä on lähtökohtaisesti moree-
nia, joka soveltuu hyvin rakentamiseen eikä rakentami-
nen edellytä suuria massanvaihtoja tai maan merkittä-
vää muokkaamista. 
 

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin 
 

Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole sellaisia luon-
toarvoja, jotka tulisi erityisesti huomioida kaavaa laadit-
taessa ja joihin kaavan vaikutuksia tulisi erityisesti arvi-
oida. 
 
Ranta-alueille annettu kaavamääräys niiden säilyttämi-
sestä puustoisena parantaa kasvi- ja eläinlajien elinym-
päristöjen säilymismahdollisuuksia. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskuntatalouteen 
 

Ranta-asemakaava lisää ja tiivistää Kesomalahden 
loma-asumista. 
 
Yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää, että loma-
asuminen sijoittuu alueelle, jossa on olemassa oleva 
kunnallistekniikka ja tiestö. 
 
Loma-asuntopaikkojen siirtäminen Mäntysaaresta Ke-
somalahteen parantaa niiden saavutettavuutta ja käy-
tettävyyttä. 
 

Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

Ranta-asemakaava ei heikennä, lisää tai muuta emäti-
lan tai kenenkään maanomistajan osalta Kangasalan 
rantaosayleiskaavassa osoitetun rakennusoikeuden 
määrää. Kaavamuutos ei muuta emätilan mitoitusta. 
Kaava ei aseta samaan emätilaan kuuluvia tai saman 
järvialueen maanomistajia huonompaan asemaan. 
 

Liikenteeseen 
 

RA-korttelin 1 toteuttaminen edellyttää tieyhteyden ja -
oikeuden muodostamista. RA-kortteliin on olemassa tie-
yhteys. 
 

Maisemaan 
 

Puustoinen rantavyöhyke säilyttää rantamaisemaa ja 
parantaa mahdollisuuksia sovittaa rakentaminen maise-
maan.  
 
Mäntysaaressa puustoinen rantavyöhyke säilyttää ran-
tamaisemaa. 
 

 
MRL 54 ja 73 § sisältövaatimusten huomioiminen 
MRL 54 § ja 73 §:ssä säädettyjen ranta-asemakaavaa koskevien erityisien luonnonympäris-
tön, virkistystarpeiden ja maisema-arvojen sisältövaatimuksien huomioimiseksi Laurilan 
ranta-asemakaavassa: 

• Rakentamattoman rantaviivan pituus kasvaa verrattuna rantaosayleiskaavaan.  
• Ranta-alueet on määrätty säilytettäväksi puustoisena. Alueelle on annettu kaavamää-

räys, jonka mukaan avohakkuu on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toi-
menpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 
 
Yleismääräykset: 
 
Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa korkeintaan yksi loma-asunto. 
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan. Rakennusten ja ympä-
ristön rakennustavassa tulee välttää tarpeetonta maanmuokkausta ja pengerryksiä. 
 
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistönomistajat. 
 
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena.  
 
Alueen vesihuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöjen jätevesien johtamisessa 
on noudatettava Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä ja Kangasalan 
ympäristönsuojelumääräyksiä. 
 
 
 
 
Nokialla 15.12.2020  
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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