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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 sijainnit.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  17.11.2020 28.9.2021

KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ LAHDENPOHJA 211-455-58-0 JA KIINTEISTÖÄ  
KANERVA 211-466-4-27

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 
mukainen rakennuspaikka Kaukalosaaresta Karpinlahteen. 

Kaava-alueen ensimmäinen osa käsittää rakennuspaikan 
rantaosayleiskaavan loma-asuntoalueella (RA) Kaukalosaa-
ressa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on poistaa kyseinen 
rakennuspaikka Kaukalosaaresta osoittamalla alue maa- ja 
metsätalousalueeksi.

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan 
tavoitteen mukainen uusi rakennuspaikka on osoitettu sinisellä ym-
pyrällä, maatilan toteutunut rantasauna sinisellä kolmiolla ja kaava-
alueen likimääräinen rajaus sinisellä viivalla. 

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Poistettava rakennus-
paikka on osoitettu punaisella ympyrällä ja rajaus sinisellä viivalla. 

Kiinteistön Kanerva 211-466-4-27 alueelle sijoittu-
va ranta-asemakaava-alueen rajaus on osoitettu 
sinisellä viivalla.

Kiinteistön Lahdenpohja 211-455-58-0 alueelle 
sijoittuva ranta-asemakaava-alueen likimääräinen 
rajaus on osoitettu sinisellä viivalla.

Kaava-alueen toinen osa käsittää alueen Roineen länsi-
rannalla Karpinlahdella. Ranta-asemakaavan tavoitteena 
on osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lahdenpohja 
211-455-58-0 alueelle. Uuden rakennuspaikan pinta-alaksi 
osoitetaan vähintään 3000 m². Muu osa ranta-alueesta osoi-
tetaan maa-ja metsätalousalueeksi. Tavoitteena on lisäksi 
huomioida toteutunut maatilan rantasauna, jota ei ole osoi-
tettu rantayleiskaavassa.

Ranta-asemakaavan alue on kaksiosainen. Ranta-asemakaava 
käsittää osan kiinteistön Lahdenpohja 211-455-58-0 alueesta 
Roineen länsirannalla Karpinlahdella ja kiinteistön Kanerva 
211-466-4-27 Kaukalosaaressa Roineella. 

Alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Molemmat kaava-
alueen osat ovat saman maanomistajan omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala Kaukalosaaressa on noin 8600 m² ja 
Lahdenpohjassa 8700 m².
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Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin 
sekä alueeseen rajautuvien alueiden maanomistajiin ja asuk-
kaisiin. 

VAIKUTUSALUE

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Lahdenpohjan ja Kanervan ranta-asemakaavaa laadittaessa 
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset luontoon
• Maaomistajien tasapuolinen kohtelu

Asemakaavoitusta varten alueelle on tehty maastokäynti 
syksyllä 2020. Maastokäynnillä alueet valokuvattiin ja tarkas-
teltiin, onko alueella viitteitä sellaisista luontoarvoista, joita 
tulisi selvittää tarkemmin kaavan laatimista varten ja jotka 
tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään maanmittaus-
laitoksen ajantasaista maastotietokantaa ja kiinteistöraja-
aineistoa.  

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen toteuttamisen mer-
kittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
 luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energia-
 talouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun  
 ympäristöön.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riittäviin tutkimuksiin ja 
selvityksiin. Selvityksiä tarvitaan myös arvioitaessa kaavan vaikutuk-
sia. 

SUUNNITTELUN ALOITE 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maan-
omistaja.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Kaukalosaaressa on pieni saunatupa, aitta ja huussi. Muu 
osa kaava-alueesta Kaukalosaaressa on metsää. Karpinlah-
dessa sijaitsee Lahdenpohjan maatilan rantasauna. Muu osa 
kaava-alueesta Karpinlahdessa on metsää. Alueella on tehty 
hakkuita.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakunta-
kaava. Kaukalosaari on osoitettu osaksi maakunnallisesti ar-
vokasta maisema-aluetta. Karpinlahteen maakuntakaavassa 
alueelle ei ole osoitettu varauksia eikä rajauksia.  

Ranta-asemakaavan laadinnassa lähtökohtana on alueella 
voimassa oleva Kangasalan rantaosayleiskaava vuodelta 
2001, jossa Kaukalosaareen on osoitettu yksi omarantainen 
loma-asunnon rakennuspaikka (RA) ja Karpinlahden alue on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). 

Kangasalla on vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava, joka 
on ollut luonnoksena nähtävänä 11.3.-9.4.2019 välisenä ai-
kana ja edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Vireillä olevat ja 
hyväksytyt ranta-asemakaavat huomioidaan Maaseutualuei-
den osayleiskaavaa laadittaessa.

Asemakaava
Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavoja.

Maakuntakaavan maakunnallisesti arvokasta mai-
sema--aluetta koskeva suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 
rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja 
uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota.

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. 
Talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvan toisen 
asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 
m2 ja etäisyys päärakennuksesta enintään 200 m. 
Talouskeskukseen liittyvän kerrosalaltaan enintään 
20 m2:n suuruisen saunan saa sijoittaa vähintään 
15 m:n päähän keskiveden korkeuden mukaisesta 
rantaviivasta. Mikäli sauna sijoitetaan yli 30 m:n 
päähän keskiveden korkeuden mukaisesta ran-
taviivasta, saa sen kerrosala olla enintään 50 m2. 
Muut kuin maatilatalouden talousrakennukset on 
sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen.
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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 
Lahdenpohjan ja Kanervan ranta-asemakaavoituksen yhtey-
dessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Pirkanmaan liitto
• Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta
• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta

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 Kaukalosaaren rannasta. Näkymä Karpinlahden kaava-alueelle. Näkymä Karpinlahdesta.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Tehtävät ja kaupungille toimitettava 
materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Syksy 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 kaupungille toimitettava 
materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Syksy 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.
(Kaavaluonnos ja OAS voidaan asettaa 
nähtäville yhtä aikaa.)

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kaupungille toimitettava 
materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

2021

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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KOMMENTTI VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Kaavan laatijan vastine: 
Korpunlahden ranta-alueelle muodostettava 
uusi rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevan 
saunan ja lomarakennuksen väliselle ranta-
alueelle, joten suunniteltu rakentaminen ei 
oleellisesti vähennä vapaan ranta-alueen mää-
rää. Uudis-/ lisärakentamisessa, rakennusten 
sijoittelussa sekä korkeusasemissa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ympäristöarvoihin 
sekä rakentamisen soveltuvuuteen maisemaan 
ja naapuritilojen rakennuskantaan. 
 
Pääsääntöisesti kaavassa maa- ja metsäta-
lousalueeksi merkitylle alueelle ei tule osoittaa 
uudisrakentamista. mutta jo alueelle aiemmin 
rakennetut saunarakennukset voidaan merkitä 
kaavaan. Kuitenkin M-alueelle merkityn sau-
nan rakennusala ja rakennusoikeus tulee mer-
kitä olemassa olevan saunan mukaisesti eikä 
alueelle saa muodostaa erillistä rakennuspaik-
kaa. 
 
Kaukalosaaressa M-alueelle jäävät vanhat 
loma- ja talousrakennukset tulee purkaa tai 
siirtää pois M-alueelta. 
 
ELY-keskus pitää hyvänä ja tärkeänä, että voi-
massa olevaan rantaosayleiskaavaan merkitty 
loma-asunnon rakennuspaikka siirretään mai-
semallisesti keskeiseltä paikalta tiiviisti raken-
netusta Kaukalosaaresta 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. 
 
Olemassa olevan saunan rakennusala ja ra-
kennusoikeus tarkistetaan vastamaan to-
teutunutta tilannetta. Saunan rakennusala on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueelle (M), eikä 
siitä ole muodostettu erillistä rakennuspaikkaa. 

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

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

MIELIPIDE 
Mielipide #1: 
Kaavaselostuksen kohta 5.2. ”Kaavan vaikutukset” liikenteeseen: 
”RA-kortteliin on olemassa tieyhteys. Kaavalla ei ole vaikutusta Karpinlahden alueen liikennöin-
tiin. Tieyhteydet naapurikiinteistöihin sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Yhden uuden raken-
nuspaikan lisäyksellä ei ole vaikutusta liikenteen määrään alueella”. 
 
Tämä lause ei pidä paikkaansa. Kokonniemen yksityistie kulkee kaava-alueen läpi ja päättyy Ko-
konniemi 97:n portille. Tämä linjaus on alkuperäinen ja ollut siinä muuttumattomana vuosikym-
meniä. Saman yksityistien päässä on myös ranta, jossa on Kokonniemen tien muiden kiinteistö-
jen venepaikat. Liitteenä on yksityistien karttalinjaus, jonka Kari Lepistö Kangasalan kunnasta 
voi vahvistaa. Tie- ja venevalkamaoikeudet tulee ehdottomasti säilyttää ennallaan. 
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Kohdassa 3.1. Luonnonympäristö ja maisema on kirjoitettu puuston hakkaamisesta ja sen myötä 
Karpinlahden pohjukan luontoarvojen puutteesta. Luontoarvot muuttuivat, kun kys. maanomis-
taja muokkasi rannan omiin käyttötarpeisiinsa ja puusto hakattiin. Lahden pohjukka on ollut 60 
vuoden ajan kalalokkien, koskeloiden ja rantasipin pesimäaluetta. Kokonniemi 97:n pihasta on 
viimeisten 15 vuoden ajalta kaksi liito-oravahavaintoa. Näitä ei ole valitettavasti virallisesti kirjattu 
ja ilmoitettu, jälkimmäinen oli vuoden 2020 kesältä. 
 
Saman maanomistajan uusi kolmas vuokramökki, Kokonkallion ja Emperin tuvan (maatilan ran-
tasauna toimii myös vuokramökkinä) lisäksi, tulee epäilemättä lisäämään meluhaittoja, joita ovat 
olleet kovaääninen musiikki (kuuluu Kokonniemi 97:ssä mökin sisälle ikkunoiden ollessa suljet-
tuina) sekä humalaisten seurueiden älämölö. Huolena on myös uuden mökin aiheuttamat muu-
tokset Karpinlahden pohjukkaan. Maanomistaja on jo rakentanut nykyisen laiturin, pengertänyt ja 
ruopannut rantaa omiin tarkoituksiinsa. Huolehtiiko kunta siitä, että rantaan ja lintujen pesimäki-
ville ei rakenneta isoja laiturirakennelmia, porealtaita tai oleskelualueita, joissa uuden rakennet-
tavan vuokramökin (useimmiten rantaetikettiin tottumattomat) vuokralaiset viettävät aikaa häiri-
ten linnustoa ja naapurustoa? 
 
VASTINE MIELIPITEESEEN 
Kaavan laatijan vastine: 
Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Karpinlahden ja Kokonniemen alueella on yksityistie, Ko-
konniemen yksityistie. Ranta-asemakaavaa laadittaessa on ollut käytössä kiinteistörekisteri-
kartta, jossa yksityistien sijainti ja leveys on osoitettu. Kaavaluonnosta laadittaessa on lähtökoh-
tana ollut, että liittymä kiinteistöön 211-455-8-15 voidaan jatkossa järjestää kyseisen kiinteistöön 
idän suunnasta, jolloin uudelle lomarakennuspaikalle ei ole tarvetta osoittaa ajorasitetta. Saapu-
neen mielipiteen perusteella Kokonniemen yksityistien tielinjaus tarkistetaan tarkistetaan 
voimassa olevan kiinteistörekisterin mukaisen tieoikeuden mukaisesti. 
 
Karpinlahdessa syyskuussa 2020 tehdyn maastokäynnin yhteydessä havaittiin, että alueen 
puusto oli hiljattain hakattu eikä viitteitä luontoarvoihin havaittu. 
 
Laaditussa kaavaluonnoksessa rantaan on osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja (my). 
Alue tulee säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoi-
dolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. my-alueen leveys on 15 
metriä. 
 
Ranta-asemakaavassa voidaan antaa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia, kaavan tarkoi-
tus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottavia määräyksiä. Pengertämisestä, 
ruoppaamisesta, rakennelmien rakentamisesta, luonnonsuojelusta ja meluhaitoista ei ole nähty 
tarpeelliseksi määrätä ranta-asemakaavassa. Niistä asioista säädetään muun muassa Kangas-
alan kaupungin rakennusjärjestyksessä, maankäyttö- ja rakennuslaissa, luonnonsuojelulaissa 
sekä laissa eräistä naapuruussuhteista. 
 

 
Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 
 
Olemassa olevan saunan rakennusala ja rakennusoikeus tarkistetaan vastamaan toteutu-
nutta tilannetta. 
 
Saapuneen mielipiteen perusteella Kokonniemen yksityistien tielinjaus tarkistetaan voi-
massa olevan kiinteistörekisterin mukaisen tieoikeuden mukaisesti. 
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KOMMENTTI VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Kaavan laatijan vastine: 
Korpunlahden ranta-alueelle muodostettava 
uusi rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevan 
saunan ja lomarakennuksen väliselle ranta-
alueelle, joten suunniteltu rakentaminen ei 
oleellisesti vähennä vapaan ranta-alueen mää-
rää. Uudis-/ lisärakentamisessa, rakennusten 
sijoittelussa sekä korkeusasemissa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ympäristöarvoihin 
sekä rakentamisen soveltuvuuteen maisemaan 
ja naapuritilojen rakennuskantaan. Pääsääntöi-
sesti kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi 
merkitylle alueelle ei tule osoittaa uudisraken-
tamista. mutta jo alueelle aiemmin rakennetut 
saunarakennukset voidaan merkitä kaavaan.  
 
Ranta-asemakaavaselostuksen mukaan M-alu-
eelle merkityn saunan rakennusala ja raken-
nusoikeus on merkitty, ELY-keskuksen valmis-
teluaineistosta antaman kommentin mukai-
sesti, olemassa olevan saunan suuruiseksi. 
Kaavamääräyksiin tulee kuitenkin lisätä, että 
alueelle, jonne saunan rakennusala on mer-
kitty, ei saa muodostaa erillistä rakennuspaik-
kaa. Kaukalosaaressa M-alueelle jäävät van-
hat loma- ja talousrakennukset tulee purkaa tai 
siirtää pois M-alueelta. 
 
ELY-keskus pitää hyvänä ja tärkeänä, että voi-
massa olevaan rantaosayleiskaavaan merkitty 
loma-asunnon rakennuspaikka siirretään mai-
semallisesti keskeiseltä paikalta tiiviisti raken-
netusta Kaukalosaaresta mantereen puolelle.  
 

Saunan rakennusala on osoitettu maa- ja met-
sätalousalueelle (M), eikä siitä ole muodostettu 
erillistä rakennuspaikkaa. Saunan rakennus-
alan kaavamääräystä täydennetään kaava-
määräyksellä, jonka mukaan alueelle ei saa 
muodostaa erillistä rakennuspaikkaa. 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutet-
taessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestä-
miseksi. Yleiskaavasta poikkeaminen ranta-
asemakaavalla tai ranta-asemakaavan muu-
toksella edellyttää lähtökohtaisesti myös yleis-
kaavan muuttamista tai vähintään poikkeami-
sen edellytysten riittävän laajaa arviointia siitä, 
kuinka yleiskaavaa koskevat MRL 39 §:n mu-
kaiset sisältövaatimukset tulevat huomioon 
otetuksi. 
 
Kaavaluonnoksen mielipiteistä annetun pa-
lauteraportin mukaan Karpinlahden alueella on 
vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava ja vi-
reillä olevat ja hyväksytyt ranta-asemakaavat 
huomioidaan yleiskaavaa laadittaessa. Maa-
seutualueiden osayleiskaavaluonnoksen selos-
tuksen mukaan ranta-asemakaava-alueet on 
kuitenkin rajattu pois maaseutualueiden 

Kaukalosaaressa on voimassa Kangasalan 
rantaosayleiskaava. Karpinlahden alueella on 
vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava. Vi-
reillä olevat ja hyväksytyt ranta-asemakaavat 
huomioidaan yleiskaavaa laadittaessa. 
 
Tiedot rantaosayleiskaavan emätilatarkas-
telusta ja rakennusoikeuslaskelmasta liite-
tään kaavaselostukseen. 
 
Kaavaselostusta täydennetään arviolla 
yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisen 
osalta. 
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osayleiskaavasta, sillä lain mukaan maanomis-
taja voi laatia maalleen ranta-asemakaavan, 
joka soveltuu pääasiassa loma-asutuksen 
suunnitteluun. 
 
Palauteraportin mukaan Kaukalosaaressa on 
voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava. 
Tällaisissa tapauksissa, missä poistetaan/siir-
retään rakennuspaikkoja ranta-asemakaavalla 
rantaosayleiskaavasta poiketen, tulisi yleis-
kaava myös väärinkäsitysten välttämiseksi päi-
vittää rakennusoikeuksien siirtojen osalta. 
 
MUISTUTUS 
Muistutus #1: 
Kaavan laatija on kirjoittanut palauteraportissa 23.3.2021 seuraavasti: 
"Kaavaluonnosta laadittaessa on lähtökohtana ollut, että liittymä kiinteistöön 211-455- 8-15 voi-
daan jatkossa järjestää kyseisen kiinteistöön idän suunnasta, jolloin uudelle lomarakennuspai-
kalle ei ole tarvetta osoittaa ajorasitetta." 
 
Tällaista suunnitelmaa me emme hyväksy. Me Kokonniementie 107 mökin omistajat olemme 
itse rakentaneet yksityistien. Me emme hyväksy siihen mitään uusia tieyhteyksiä. Meillä ei ole 
mitään tierasitusta. Venevalkamaan on oma rasitetie ja se jatkuu siitä eteenpäin. Tieoikeudet tu-
lee ehdottomasti säilyttää ennallaan. Liitteenä (1) on karttakuva johon on merkitty meidän raken-
tamamme yksityistie. 
 
Saman maanomistajan uusi vuokramökki tulee lisäämään myös melurasitetta. Jo nyt ongelmana 
on vuokramökeistä kantautuva kovaääninen musiikki ja keskustelu musiikin ylitse. Koko niemi 
kuulee sen, että mikä musiikki soi ja mistä asioita keskustellaan tai paremminkin huudetaan. 
Meluhaitta alkaa alkuillasta ja jatkuu aamuyöntunneille asti. Ja tämä toistuu useasti. Uusi vuok-
ramökki tulee aiheuttamaan sen, että kohta luonnonrauhaa joutuu etsimään muualta kuin roi-
neen rannalta ja alueesta tulee "juhlimisalue". Kukin saa tehdä mökillä mitä haluaa, mutta naa-
pureille siitä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Meluhaitta on jo nyt välillä kohtuutonta. 
 
VASTINE MIELIPITEESEEN 
Kaavan laatijan vastine: 
Kokonniemen yksityistien tielinjaus on huomioitu kaavassa voimassa olevan kiinteistörekisterin 
mukaisen tieoikeuden mukaisesti. Kaavalla ei ole vaikutusta nykyisiin tieyhteyksiin eikä sillä 
muodosteta uusia tieyhteyksiä. 
 
Ranta-asemakaavassa ei ole mahdollista antaa määräyksiä koskien muistutuksen jättäjän ku-
vaamia loma-asumisesta aiheutuvia meluhaittoja. Naapurin aiheuttamista meluhaitoista sääde-
tään muun muassa laissa eräistä naapuruussuhteista.  
 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 
 
Saunan rakennusalan kaavamääräystä täydennetään kaavamääräyksellä, jonka mukaan alu-
eelle ei saa muodostaa erillistä rakennuspaikkaa. 
 
Tiedot rantaosayleiskaavan emätilatarkastelusta ja rakennusoikeuslaskelmasta liitetään 
kaavaselostukseen. 
 
Kaavaselostusta täydennetään arviolla yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisen osalta. 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 211 Kangasala Täyttämispvm 06.09.2021
Kaavan nimi Lahdenpohjan ja Kanervan ranta-asemakaava
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,7364 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,7364
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,54
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,7364 100,0 170 0,01 1,7364 170
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,6007 34,6 140 0,02 0,6007 140
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 1,1357 65,4 30 0,00 1,1357 30
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 1,7364 100,0 170 0,01 1,7364 170
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 0,6007 34,6 140 0,02 0,6007 140
RA 0,6007 100,0 140 0,02 0,6007 140
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 1,1357 65,4 30 0,00 1,1357 30
M 1,1357 100,0 30 0,00 1,1357 30
W yhteensä       
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