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OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN JA TOIMENPIDERAJOITUS SAARENMAAN 
ALUEELLA 

 
Kaavoitus, suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo 16.4.2020 
 

Kangasalan kaupunki on suunnittelemassa seudullisesti merkittävää uutta 
asuin- ja työpaikka-aluetta Saarenmaalle, rajautuen Tampereen kaupungin 
alueeseen. Alueen osayleiskaavan suunnittelu on käynnissä, kaavaehdotus on 
valmisteilla. 

 
Alueen suunnitteluun vaikuttavat merkittävästi maakuntakaavan varaukset 
seudullisesti merkittäviä virkistysalueita ja -reittejä varten ja luonnonsuojelulain 
mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen. Nämä alueet on 
mahdollista yhdistää, ja niistä voidaan muodostaa alueen tärkeä 
houkutustekijä. Ekologisten yhteyksien varaaminen ja säilyttäminen on 
välttämätöntä sekä vaatii suunnitelmallisuutta alueiden hoidossa. 
 
Alueen suunnittelurauhan turvaamiseksi sekä virkistyksen ja luonnon 
merkittävien ominaisuuksien säilyttämiseksi Saarenmaan alueelle on tarpeen 
asettaa toimenpiderajoitus. Suunnittelemattomilla toimilla saatetaan 
merkittävästi vaikeuttaa alueen käyttöä jo pitkälle pohdittuihin tarkoituksiin ja 
vähentää alueen suunnitteluvaraa ja houkuttelevuutta. 
 
Saarenmaan osayleiskaavaa on tarkoitus toteuttaa vähitellen ja siinä varataan 
myös reservialueita myöhemmin toteutettavaksi. Tämän vuoksi 
toimenpiderajoitusta ei ole tarpeen määrätä koko osayleiskaava-alueelle.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan, kun yleiskaavan laatiminen on 
pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja maisematyötä 
tarkoittavan toimenpiderajoituksen. Toimenpiderajoitus tekee MRL 128 §:ssä 
tarkoitetun maisemaa muuttaman maanrakennustyön, puiden kaatamisen ja 
näihin verrattavat toimet luvanvaraisiksi. Toimenpiderajoitus on voimassa 
enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää 
aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään 
viidellä vuodella. 
 
Saarenmaan osayleiskaava toteutuu pitkän ajan kuluessa. Sen vuoksi 
metsänomistajia halutaan kannustaa metsän hoitoon, varsinkin nuoren puuston 
osalta. Saarenmaan toimenpiderajoitusalueella voidaan vaikutuksiltaan 
vähäiseksi toimenpiteeksi metsän hoidossa katsoa puuston harvennus ja 0,1 
hehtaarin laajuinen tai pienemmän alueen avohakkuu. Edellä mainitun 
kokoisen avohakkuualueen ympärille pitää jättää vähintään 30 metriä leveä 
puustoinen alue, jossa puuston keskipituus on vähintään 10 metriä. Edellä 
mainitut toimet ovat vaikutuksiltaan vähäisiä siten kuin maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on säädetty eikä niiden osalta täten edellytetä erillistä lupaa. 
 
Liite 
Kartta toimenpiderajoitusalueesta. 
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Toimivalta 
Kangasalan kaupungin hallintosäännön 8 § 1. kohdan mukaan lautakunta 
päättää toimialaansa kuuluvista asioista, jotka lain, asetuksen tai säännön 
mukaan kuuluvat toimielimelle tai sen toimialueella kunnalle ellei 
hallintosäännössä ole toisin määrätty. 
 

Elinympäristöjohtaja 17.4.2020 

 
Elinympäristölautakunta toteaa, että Saarenmaan yleiskaavoitus on kesken. 
 
Elinympäristölautakunta päättää 
 
1. että maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesti alueelle määrätään 

saman lain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. 
 

2. että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätös määrätään 
tulevaksi voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

 
Elinympäristölautakunta 29.4.2020 § 77 
 

Elinympäristölautakunta hyväksyi elinympäristöjohtajan esityksen. 
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