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KANGASALAN KAUPUNKI 
KORISEVAN JA ISOVAINION RANTA-ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaava koskee osaa kiinteistöstä Koriseva 211-461-3-11 ja kiinteistöä Isovainio 
211-461-3-14 Varalan kylässä Halkohaavanjärvellä.  

 
Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelialueet 1 ja 2 sekä maa- ja metsä- 

talousaluetta. 
 

KAAVASELOSTUS, 28.09.2021 

 
 
Elinympäristölautakunta: 17.11.2020 §171, 23.3.2021 §39, 28.09.2021 
Kaupunginhallitus:  
Kaupunginvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.9.2021 
Liite 2 Kaavaluonnosvaiheen palauteraportti 
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 osan kiinteistön Ko-
riseva 211-461-3-11 alueesta ja kiinteistön Isovainio 211-461-3-14 kokonaisuudessaan Hal-
kohaavanjärven eteläosassa. 
 

 
Kaava-alueen sijainti. 
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Ranta-asemakaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu sinisellä viivalla. 
 

2.2. Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma ja kaavaluonnos olivat nähtävänä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021 välisenä aikana. 
Kaavaehdotus oli nähtävänä 15.4.–14.5.2021 välisenä aikana. 
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 
Tavoitteena on siirtää alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen loma-asun-
non rakennuspaikka saunan paikalle ja saunan rakennuspaikka sen eteläpuolelle.  
 
Tavoitteena on osoittaa toteutunut lomarakennuspaikka toteutuneen kiinteistöjaon mukai-
sesti.  
 
Muu osa kaava-alueesta on tavoitteena osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi. 
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,3 ha. 
 

2.5. Rakennusoikeus 
Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 330 kem². Kaavassa on osoitettu 2 lomarakennus-
paikkaa ja yksi maatilan talouskeskuksen saunan rakennusoikeus. 
 

2.6. Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun se on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavan 
toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Yleistä 
Kaava-alue sijaitsee Halkohaavanjärven lounaisoassa. Kaava-alue käsittää noin 300 metriä 
pitkän ja noin 50 m leveän alueen rannasta.  Kaava-alueella on yksi toteutunut loma-asunto 
ja maatilan talouskeskuksen sauna. Toteutunut loma-asunnon rakennuspaikka, Isovainion 
kiinteistö, on lohkottu rantaosayleiskaavan mukaisesti siten, että rakennuspaikan pinta-ala on 
3003 m² ja rantaviivan pituus on 97 metriä. 
 
Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa yhteensä 299 metriä.  
 
Alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Kiinteistöllä Koriseva 211-455-58-0 on eri maanomis-
taja kuin kiinteistöllä Isovainio 211-461-3-14.  
 

 
Näkymä alueesta, jonne saunan rakennusoikeus on tavoitteena siirtää. 
   

Maatilan talouskeskuksen sauna. 
 

Kaava-alueella oleva lomarakennus. 
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Näkymä suunnittelualueen pohjoispuolelta kohti toteutunutta lomarakennusta. 
 

 
Maatalousaluetta. 
 
 
Kulttuuriympäristö  
Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä muita rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teita.  
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Luonnonympäristö ja maisema 
Suunnittelualueille tehtiin maastokäynti 28.9.2020, jonka yhteydessä arvioitiin, onko alueilla 
viitteitä sellaisista luontoarvoista, joita tulisi selvittää tarkemmin kaavan laatimista varten ja 
jotka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Arvion teki Miljöösuunnittelu Henna Koskinen/ 
miljöösuunnittelija Henna Koskinen. Maastokäynnin yhteydessä havaittiin, että maasto on 
kumpuilevaa ja kivistä. Suunnittelualueet sijoittuvat perinteikkääseen peltomaisemaan, jota 
luonnehtivat maisemapuut ja peltosaarekkeet. Rakennettu ympäristö on ottanut hyvin 
paikkansa maisemassa sulautuen siihen luontevasti.  
 
Maastokäynnin perusteella suunnittelualueita voidaan luonnehtia luonto- ja 
maisemakokonaisuuteen nähden pienialaisiksi. Maastokäynnin tarkastelun pohjalta todettiin, 
että mikäli suunnitelmat eivät merkittävästi muuta alueiden olemusta, kuten esimerkiksi 
aiheuta suurten maisemapuiden kaatoa, ei luontoarvoja ole tarpeen tarkemmin selvittää. 
 
Maaperältään alue on rakennuspaikkojen ja peltosaarekkeen osalta moreenia ja peltojen 
osalta savea. 
 
Kunnallistekniikka ja liikenne 
Alueella on sähköverkko. Alueella ei ole vesijohtoa eikä viemäröintiä. 
 
Kaava-alueen vieressä kulkee voimajohto. 
 
Rannassa kaava-alueen halki kulkee yksityistie (Korisevantie, tieoikeus 000-2013_K40528). 
Tieoikeuden leveydeksi on kiinteistörekisterin mukaan määrätty 4 ja 5 metriä.  
 
Kaava-alueelta on matkaa Kangasalan keskustaan noin 20 km ja Valkeakosken keskustaan 
noin 11 km. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava vuodelta 2001.  
 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) ja talous-
keskuksen sauna maa- ja metsätalousalueelle (M).  
 
Loma-asuntoaluetta (RA) koskee seuraava 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. 
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Maa- ja metsätalousaluetta (M) koskee seuraava kaavamääräys: 
Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. 
Asutusta ei saa sijoittaa 200 m lähemmäksi keskiveden mukaista rantaviivaa lukuun ottamatta talous-
keskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanviljelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennusta, jota ei kuitenkaan 
saa sijoittaa 50 metriä lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa. Talouskeskuksen yh-
teyteen sijoittuvan toisen asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 m² ja etäisyys pääraken-
nuksesta 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 rantaviivasta, saa sen kerrosala olla enintään 50 m². Muut 
kuin maatilatalouden talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen. 
 

 

Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan alue on rajattu sinisellä.  
 
Kaava-alueella on vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava, joka on ollut luonnoksena nähtä-
vänä 11.3.-9.4.2019 välisenä aikana ja edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Vireillä olevat ja 
hyväksytyt ranta-asemakaavat huomioidaan Maaseutualueiden osayleiskaavaa laadittaessa. 
 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava, jossa Halkohaavanjärven 
ympäristöön ei ole osoitettu 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 
Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen ajantasaista maastotie-
tokantaa ja kiinteistöraja-aineistoa. 
 
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. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite  
Asemakaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.2.1 Osalliset 
Korisevan ja Isovainion ranta-asemakaavoituksen yhteydessä osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen maanomistajat 
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta 
 Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta 
 Fingrid Oyj 

 
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 viranomais-
neuvottelu olisi tarpeen. 
 
Kaavaluonnos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävänä 10.–22.12.2020 ja 4.–
20.1.2021 välisenä aikana. Valmisteluaineistosta saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta kom-
mentti. Luonnosvaiheen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä.  
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus olin nähtävänä 15.4.–14.5.2021 välisenä aikana.  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentti. Kommentissaan ELY-
keskus kommentoi: ”Jos sauna kuitenkin aiotaan sijoittaa M-alueelle, niin saunan paikka tulisi 
merkitä etelämmäksi, esimerkiksi korttelin RA 2 eteläpuolelle merkitylle M-alueelle ja 20 k-
m2:n suuruisena. Näin korttelin 2 pohjoispuolen ranta-alueelle jää riittävästi yleiskaavan mu-
kaisesti maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää vapaata yhtenäistä ranta-aluetta niin, että 
vapaa rantaan pääsy säilyy. Saunan rakennusalueelle ei saa muodostaa erillistä rakennus-
paikkaa.” 
 
Kaavaehdotusvaiheessa Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa pidettiin työneuvottelu. 
 
ELY-keskuksen kommentin ja työneuvottelun johdosta kaava-aineistoa tarkistettiin seuraa-
vasti: 
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 Talouskeskuksen saunan rakennuspaikka osoitettiin korttelin RA1 eteläpuolelle. 
 Maa- ja metsätalousalueelle osoitettua saunan rakennusalan kaavamääräystä täy-

dennettiin kaavamääräyksellä, jonka mukaan alueelle ei saa muodostaa erillistä ra-
kennuspaikkaa. 

 Kaavaselostusta täydennettiin arviolla yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisen 
osalta. 

 
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 
Tavoitteena on siirtää rantaosayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka toteutu-
neen saunan paikalle ja saunan rakennuspaikka sen eteläpuolelle. Tavoitteena on osoittaa 
toteutunut lomarakennuspaikka toteutuneen kiinteistöjaon mukaisesti. Muu osa kaava-alu-
eesta on tavoitteena osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Tavoitteena on, että uusi lomarakentaminen sijoittuu talouskeskuksen olemassa olevan sau-
nan yhteyteen ja uusi talouskeskuksen sauna sijoittuu sen eteläpuolelle. Tavoitteena on, että 
peltoalueet saadaan säilytettyä mahdollisimman hyvin viljely-/laidunnuskäytössä.  
 

 
Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Poistettava rakennuspaikka on osoitettu punaisella ympyrällä (2), 
uusi rakennuspaikka sinisellä ympyrärajauksella (1), siirrettävä saunan rakennuspaikka sinisellä kolmiolla (3) ja 
olemassa oleva lomarakennuspaikka sinisellä täytetyllä ympyrällä (4). 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 
Mitoitus 
Ranta-asemakaavan mitoitus lomarakentamisen osalta vastaa voimassa olevan ranta-
osayleiskaavan mitoitusta. Lomarakennuspaikkojen määrä ja rakennusoikeus säilyvät sa-
mana.  
 
Lomarakennuspaikkaa siirretään saman kiinteistön sisällä ranta-asemakaavassa noin 90 
metriä rantaosayleiskaavassa osoitettua paikkaa etelämmäksi ja talouskeskuksen saunan 
rakennuspaikkaa noin 40-130 metriä rantaosayleiskaavassa osoitettua paikkaa etelämmäksi. 
 
Vapaan rantaviivan pituus pienenee 72 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan. 
 
Rakennusoikeuden osoittaminen ranta-asemakaavassa 
Rakennusoikeuden määrittämisen lähtökohtana on Kangasalan rantaosayleiskaava, jonka 
mukaan lomarakennuspaikan 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. 
 
Talouskeskukseen liittyvän saunan rakennusoikeudeksi osoitetaan rantaosayleiskaavan 
määräysten mukaisesti enintään 20 kerrosalaneliömetriä, mikäli etäisyyttä rantaviivasta on 
vähintään 15 metriä ja 50 kerrosalaneliömetriä, jos etäisyyttä rantaviivasta on vähintään 30 
metriä.  
 
Kangasalan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti lomarakennuspaikan pinta-alaksi 
määritetään vähintään 3000 m² ja rannan puoleisten rajapisteiden välimatkaksi vähintään 50 
m. 
 
Saunan rakennuspaikalle on osoitettu paikka talouskeskuksen läheisyyteen.  
 

 
Alue kaavaluonnoksen korttelin 2 eteläpuolella on eläinten juottopaikka, joka on tärkeä elinkeinonharjoittamisen 
kannalta eikä sovellu sen vuoksi rantasaunan rakennuspaikaksi. 
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Korttelialueet 

 
 
Korisevan kiinteistöön olemassa olevan saunan paikalle on osoitettu loma-asuntojen kortteli-
alue (kortteli 1, RA), jossa on yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikan pinta-ala on 3078 m² ja 
rantaviivan pituus 76 metriä. Rakennusalan raja on osoitettu 13 metrin etäisyydelle johtolin-
jasta. 
 
Isovainion kiinteistön alue on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (kortteli 2, RA). Ra-
kennuspaikan pinta-ala on 3003 m² ja rantaviivan pituus 97 metriä. 
 
Loma-asuntojen korttelialueille (RA) osoitetuille rakennuspaikoille saa rakentaa korkeintaan 
yhden loma-asunnon. 
 
Rakennusten rakennusalat on osoitettu vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Saunan 
rakennusala on osoitettu vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennusalan raja 
on osoitettu 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. 
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Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäl-
jessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla 
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
 
Muu osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Maa- ja metsätalous-
alueelle on osoitettu maatilan talouskeskukseen liittyvän rantasaunan rakennusala (sa-mt). 
Rakennusala on osoitettu 15 metrin päähän rantaviivasta, 13 metrin päähän johtolinjasta ja 4 
metrin päähän lomarakennuspaikan rajasta. Aluetta ei saa lohkoa omaksi kiinteistökseen. 
Kerrosalaltaan enintään 20 m²:n suuruisen saunan saa sijoittaa vähintään 15 metrin päähän 
keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Mikäli sauna sijoitetaan yli 30 metrin pää-
hän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta, saa sen kerrosala olla enintään 50 m². 
 
Lomarakennusten korttelialueille on rantaan osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja 
(my). Alue tulee säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan met-
sänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. my-alue käsittää 
rannassa sijaitsevan tien rannan puoleisen alueen sekä korttelissa 1 alueen, jonka leveys on 
15 metriä.  
 
M-alueen ja korttelin 2 halki on osoitettu ajoyhteys (ajo). Ajoyhteys perustuu kiinteistörekiste-
rin mukaiseen tieoikeuteen. Ajoyhteyden leveys on 5 metriä. 
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan ja 
maisemaa suojaavan puuston säilymiseen. Rakennusten ja ympäristön rakennustavassa tu-
lee 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. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 

Ihmisten elinoloihin ja elinympä-
ristöön 
 

Uusi loma-asuntojen korttelialue sijoittuu talouskeskuk-
sen olemassa olevan saunan paikalle, jolloin se ei hei-
kennä rannan virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 
Uusi maa- ja metsätalousalueelle osoitettu talouskes-
kuksen saunan rakennusala on osoitettu talouskeskuk-
sen läheisyyteen pellon reunaan alueelle, jolle ei koh-
distu yleisiä virkistyskäyttötarpeita. 
 
Kokonaismäärältään vapaan rantaviivan määrä piene-
nee 72 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan. 
 

Maa- ja kallioperään, veteen, il-
maan ja ilmastoon 
 

Ranta-asemakaava noudattaa Kangasalan kaupungin 
rakennusjärjestyksen määräyksiä koskien rakentamisen 
etäisyyksiä rantaviivasta.  
 
Rakennuspaikkojen maaperä on lähtökohtaisesti mo-
reenia, joka soveltuu hyvin rakentamiseen eikä rakenta-
minen edellytä suuria massanvaihtoja tai maan merkit-
tävää muokkaamista. 
 



 13

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin 
 

Alueelta ei ole tiedossa eikä siellä havaittu maastokäyn-
nin aikana viitteitä sellaisista luontoarvoista, jotka tulisi 
erityisesti huomioida kaavaa laadittaessa ja joihin kaa-
van vaikutuksia tulisi erityisesti arvioida. 
 
Ranta-alueelle annettu kaavamääräys alueen säilyttä-
misestä puustoisena parantaa kasvi- ja eläinlajien 
elinympäristöjen säilymismahdollisuuksia. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskuntatalouteen 
 

Ranta-asemakaava ei lisää Halkohaavanjärven alueen 
rakentamisen määrää. 
 
Yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää, että loma-
asumista osoitetaan olemassa olevien rakennusten yh-
teyteen alueelle, jossa on olemassa olevaa rakenta-
mista ja tiestö. 
 

Maanomistajien tasapuolinen 
kohteluun 

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. 
 
Ranta-asemakaavassa rakentamisen kokonaismäärä 
säilyy samana kuin voimassa olevassa rantaosayleis-
kaavassa. 
 
Lomarakennuspaikan ja talouskeskuksen saunan ra-
kennuspaikkoja siirretään ranta-asemakaavassa saman 
kiinteistön sisällä alle 150 metriä. 
 
Korisevan ja Isovainion ranta-asemakaavan alueella on 
vireillä Maaseutualueiden osayleiskaava. Vireillä olevat 
ja hyväksytyt ranta-asemakaavat huomioidaan yleis-
kaavaa laadittaessa. 
 

Liikenteeseen 
 

Alueella oleva tieyhteys, Korisevantie, on osoitettu kaa-
vaan ajoyhteytenä. Ranta-asemakaavalla ei ole vaiku-
tusta alueen liikennöintiin. Saunan rakennusalan lisäyk-
sellä ei ole vaikutusta liikenteen määrään alueella. 
 

Maisemaan 
 

Kaavamääräys puustoisena säilytettävästä ranta-
vyöhykkeestä säilyttää rantamaisemaa ja parantaa 
mahdollisuuksia sovittaa rakentaminen maisemaan.   
 

 
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan asemakaavan erityisten sisältövaatimusten 
huomioiminen (MRL 73 §) ja asemakaavan sisältövaatimusten huomioiminen (MRL 54 
§) 
 
Suunnitellun rakentamisen ja muun maankäyttö sopeutuminen rantamaisemaan ja muuhun 
ympäristöön, maisema-arvojen huomioon ottaminen 

 Kaavamääräys puustoisena säilytettävästä rantavyöhykkeestä säilyttää rantamaise-
maa ja parantaa mahdollisuuksia sovittaa rakentaminen maisemaan.  

 Kaavassa on annettu rakennusten maisemaan sovittamista koskeva yleismääräys. 
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Luonnonsuojelu ja luonnon ominaispiirteiden huomioon ottaminen, luonnonympäristön vaali-
minen 

 Alueelta ei ole tiedossa eikä siellä havaittu maastokäynnin aikana viitteitä sellaisista 
luontoarvoista, jotka tulisi erityisesti huomioida kaavaa laadittaessa ja joihin kaavan 
vaikutuksia tulisi erityisesti arvioida. 

 Ranta-alueelle annettu kaavamääräys alueen säilyttämisestä puustoisena parantaa 
kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjen säilymismahdollisuuksia. 

 
Virkistystarpeiden huomioon ottaminen, riittävä yhtenäinen rakentamaton ranta-alue, lähivir-
kistykseen soveltuvat alueet 

 Uusi lomarakennuspaikka on osoitettu toteutuneen saunan paikalle. Rakennuspaikka 
ei varaa rakentamatonta ranta-aluetta eikä heikennä rannan virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. 

 Rannan saavutettavuus Korisevantien kautta säilyy ennallaan. 
 Talouskeskuksen saunan rakennusala on osoitettu talouskeskuksen lähialueelle pel-

lon reunaan. Alueelle ei kohdistu yleisiä virkistyskäyttötarpeita. 
 
Vesiensuojelun ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön ja maaston huomioon ottaminen 

 Ranta-asemakaava noudattaa Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen mää-
räyksiä koskien rakentamisen etäisyyksiä rantaviivasta.  

 Maaperältään alue on lomarakennuspaikkojen osalta moreenia ja peltojen osalta sa-
vea. Rakentaminen ei edellytä suuria massanvaihtoja tai maan merkittävää muokkaa-
mista. 
 

Kohtuuton rajoitus ja kohtuuton haitta maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 
 Ranta-asemakaava ei estä tai olennaisesti heikennä lähinaapureiden mahdollisuuksia 

käyttää omistamiaan kiinteistöjä niille osayleiskaavassa osoitettuun käyttötarkoituk-
seen loma-asumiseen.  

 Ranta-asemakaavalla ei ole olennaista merkitystä rannan saavutettavuuteen eikä 
mahdollisuuteen virkistäytyä ympäröivillä maa- ja metsätalousalueilla. 

 Ranta-asemakaavalla ei rajoiteta kenenkään lähialueen loma-asukkaiden elinoloja. 
 
Edellytykset liikenteen järjestämiselle 

 Kaavalla ei ole vaikutusta alueen liikennöinnin järjestämiseen. Alueelle on olemassa 
tieyhteys. 

 Kiinteistörekisterin mukainen tieoikeus on huomioitu kaavassa. 
 
MRL 39 § yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen 
 
Ranta-asemakaava poikkeaa yleiskaavasta lomarakennuspaikan ja talouskeskuksen saunan 
sijainnin osalta.  
 
Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen ranta-asemakaavassa arvioidaan ranta-
asemakaavassa mukana olevien alueiden ja niiden alueiden osalta, joihin ranta-asemakaa-
valla on vaikutuksia. Arvioinnissa huomioidaan, miten ranta-asemakaava sopeutuu yleiskaa-
van kokonaisuuteen, sen tavoitteisiin sekä sen mitoitus- ja suunnitteluperiaatteisiin. 
 
Rakennusoikeuden siirron perusteita voidaan arvioida vertailemalla maiseman ja luonnonolo-
suhteiden herkkyyttä, toteutunutta rakentamistiheyttä, virkistyskäytön toteutumismahdolli-
suuksia ja rakennettavuutta. Erityisesti arvioidaan paikkaa, minne rakennusoikeutta siirre-
tään, sen osalta, kuinka hyvin se soveltuu loma-asumiseen. 
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Koska maakuntakaava on laadittu yleiskaavan jälkeen, tulee tarkasteltavaksi myös maakun-
takaavan ohjausvaikutus sen osalta, mikäli maakuntakaava poikkeaa yleiskaavan sisällöstä 
ja tavoitteista. 
 
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

 Uusi lomarakennuspaikka sijoittuu talouskeskuksen olemassa olevan saunan paikalle 
ja talouskeskuksen saunan paikka sen viereen. Rakennuspaikkojen siirrot eivät pirs-
taloi rantaosayleiskaavan rakennetta.  

 Rakennuspaikkojen siirroilla ei ole vaikutusta järvialueen kuormitukseen, koska pai-
kat, joista rakennuspaikat siirretään, ja paikat, joihin rakennuspaikat siirretään, sijait-
sevat samalla järvialueella. 

 Uusi lomarakennuspaikka on osoitettu alueelle, jolle on tieyhteys. 
 
Maiseman vaaliminen 

 Ranta-asemakaavan alueelle ei ole yleiskaavassa tai maakuntakaavassa osoitettu 
maisemaa koskevia varauksia eikä rajauksia. 

 
Luonnonarvojen vaalimien 

 Ranta-asemakaavan alueelle ei ole yleiskaavassa tai maakuntakaavassa osoitettu 
luonnonarvoja koskevia varauksia eikä rajauksia. 

 
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

 Halkohaavanjärven ranta-alue kuuluu Kangasalan rantaosayleiskaavan mitoitusluok-
kaan III (6-8 rp/km). Ranta-asemakaavassa yleiskaavassa osoitettu mitoitus säilyy 
ennallaan. Maa- ja metsätalousalue vähenee talouskeskuksen kohdalla, jolle ei koh-
distu yleisiä virkistyskäyttötarpeita. 

 Yleiskaavan alueella säilyy riittävästi vapaata yhtenäistä ranta-aluetta niin, että vapaa 
rantaan pääsy säilyy. 
 

Kohtuuton haitta 
 Ranta-asemakaavan vaikutusalueilla kaava ei estä tai olennaisesti heikennä lähinaa-

pureiden mahdollisuuksia käyttää omistamiaan kiinteistöjä niille osayleiskaavassa 
osoitettuun käyttötarkoitukseen loma-asumiseen.  

 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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Yleismääräykset: 
 
Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa korkeintaan yksi loma-asunto. 
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan ja maisemaa suojaavan 
puuston säilymiseen. Rakennusten ja ympäristön 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. 
 

 
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. 
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