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Yleistä 

Tämä palauteraportti sisältää Kuhmalahden Kirkonkylän osayleiskaa-

van kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kau-

pungin perustellut vastaukset kuhunkin muistutukseen ja lausuntoon. 

Kaupungin vastauksissa on otettu kantaa saatuun palautteeseen ja 

esitetty voidaanko palautteen perusteella tehdä kaavaan muutok-

sia. 

 

Kangasalan kaupunki laatii Kuhmalahden alueelle kolmea osayleis-

kaavaa samanaikaisesti: rantaosayleiskaavaa ranta-alueille sekä ky-

läyleiskaavoja Kirkonkylään ja Pohjaan. Yleiskaavaehdotukset olivat 

nähtävillä 14.-22.12.2020 ja 4.-25.1.2021 välisinä aikoina. Kaavoista 

saatiin yhteensä 13 lausuntoa ja noin 190 muistutusta. Osa lausun-

noista / muistutuksista koski kaikkia kolmea kaavaa ja osa pelkkää 

Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavaa. Tähän palauteraporttiin 

on sisällytetty pelkkää Kirkonkylän osayleiskaavaa koskeneen pa-

lautteen lisäksi kaikkia kolmea kaavaa koskeneet palautteet. Muistu-

tusten jättäminen oli ollut mahdollista jo aiemmin kaavaehdotusten 

laatimisen aikana ennen varsinaista nähtävillä oloaikaa.  

 

Raportin kuvitus koostuu lausunnon tai mielipiteen jättäjän liitteistä 

sekä kaavoittajan lisäämistä kartoista tms. liittyen lausuntoon / muis-

tutukseen. 

 

 

Selvitystilanne 

Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotusvaiheen selvitykset 

• Luontokohteisiin ja uhanalaiseen lajistoon liittyviä täydennyk-

siä ja tarkistuksia, Kangasalan kaupunki 2020-2021 

• Luontoselvityksen täydennys, Enviro 2018 

• Rakennusinventointien täydennys, Pirkanmaan maakunta-

museo 2018 

• Muut osayleiskaavojen luonnosvaiheen palauteraportissa ku-

vatut täydennykset ja tarkistukset 
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Kaavan aloitus- ja luonnosvaiheessa tehdyt selvitykset 

• Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa -pi-

lottihankkeen loppuraportti, Ramboll ja MMM 2017 

• Kuhmalahden arkeologisen selvityksen täydennys, Pirkan-

maan maakuntamuseo 2017 

• Kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys, FCG 2016-2017 

• Kuhmalahden arkeologinen selvitys, Pirkanmaan maakunta-

museo 2016 

• Kuhmalahden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Pirkan-

maan maakuntamuseo 2016 

 

 

Ehdotusvaiheen osallistuminen ja vuorovaikutus 

Kangasalan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 § 

305 Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan, kaava 33 kaavaeh-

dotuksen asettamisesta nähtäville. 

 

Kaava-aineisto oli nähtävillä 14.-22.12.2020 ja 4.-25.1.2021 välisinä ai-

koina Kuhmalahden osayleiskaavojen nettisivulla www.kangas-

ala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat, Kangasalan kaupungin tekni-

sessä keskuksessa sekä Kuhmalahden lähikirjastossa. Kaavaa koske-

vat palautteet tuli toimittaa sähköpostilla tai postilla kaavoitukseen, 

teknisen keskuksen asiakaspalveluun tai Kuhmalahden kaavojen 

karttapalautejärjestelmään http://maps.ramboll.fi/palaute/kyse-

lyt/kangasala/index_kysely.php. 

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin yleisen kuulutuksen 

lisäksi Kangasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen Lehdessä, kaavoi-

tuksen Facebook-sivulla sekä Kuhmalahden kaavojen osallisille pe-

rustetulla sähköpostilistalla. Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille 

maanomistajille sekä lausunnonantajille, joihin kuuluvat mm. alueen 

yhdistykset, lähetettiin tiedote nähtävillä olosta ja palautteen anta-

misesta. Kaavaehdotuksista laadittiin esittelyvideo, jota käytiin katso-

massa nähtävillä oloaikana noin 110 kertaa. 

 

Rantaosayleiskaavan sekä Kirkonkylän ja Pohjan kaavaehdotuksista 

järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus asukkaiden ja muiden osallis-

ten kanssa 16.12.2020. Tilaisuus järjestettiin koronapandemian vuoksi 

etäyleisötilaisuutena Teams Live-internetselainohjelmalla. Järjeste-

lyissä pyrittiin panostamaan osallistumisen helppouteen. Osallistuak-

seen ei tarvinnut asentaa erillistä sovellusta tms. Tilaisuutta seurattiin 

noin 45 laitteen välityksellä. Tilaisuuteen sai toimittaa kaavaehdotuk-

sia koskevia kysymyksiä etukäteen ja lisäksi kysymyksiä pystyi esittä-

mään tilaisuuden aikana. Ennakkokysymykset ja tilaisuuden aikana 

esitetyt kysymykset vastauksineen tallennettiin tilaisuuden jälkeen 

kaavan nettisivuille. Kaupungin puolelta tilaisuudessa läsnä olivat 

kaupunginarkkitehti Mari Seppä, yleiskaavasuunnittelija Jenni Joen-

suu-Partanen ja ympäristösuunnittelija Katri Tolonen. 

 

Lisäksi pidettiin kolme kaavoittajan vastaanottopäivää, joihin osalli-

set pystyivät etukäteen varaamaan vastaanottoajan. Pandemiati-

lanteen vuoksi vastaanotot jouduttiin järjestämään kokonaan Tekni-

sellä keskuksella eikä Kuhmalahden lähikirjastoa ollut mahdollista 

käyttää. Osa vastaanotoista toteutettiin etänä puhelimitse tai Team-

silla. Vastaanottojen lisäksi osallisten kanssa keskusteltiin kasvokkain 

virastolla, Teams-palaverina, puhelimitse ja sähköpostiviestein. 

 

Ehdotusvaiheen palaute 

Seuraavassa on esitetty tiivistettynä kaavaehdotuksesta saatujen 

lausuntojen ja muistutusten sisältö. Kuhunkin palautteeseen on laa-

dittu kaupungin perusteltu vastaus. Vastauksissa arvioidaan kaavan 

sisältöä palautteessa esitettyjen huomioiden osalta ja kuvataan, 

onko kaavaan tarkoitus tehdä muutoksia saadun palautteen perus-

teella. Alkuperäinen palaute on käytettävissä kaupungin asianhallin-

tajärjestelmässä. 

 

Ehdotusvaiheessa kaikista kolmesta kaavasta saatiin 13 lausuntoa ja 

noin 190 muistutusta. Muistutuksista noin 60 koski Kirkonkylän osayleis-

kaavaa. Samalta osalliselta saattoi tulla useampi muistutus. Muistu-

tuksia oli otettu vastaan jo kaavaehdotusten laatimisen aikana en-

nen varsinaista nähtäville tuloa. 

http://www.kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat
http://www.kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala/index_kysely.php
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kangasala/index_kysely.php


3 
 

 
     

 

 

Kirkonkylän osayleiskaavasta saatiin seuraavat lausunnot: 

 

1. Pirkanmaan liitto 

2. Pirkanmaan ELY-keskus 

3. Pirkanmaan maakuntamuseo 

4. Väylävirasto 

5. Oriveden kaupunki 

6. Kangasalan kaupunki, sivistyskeskus, opetuspalvelut 

7. Kangasalan kaupunki, tekninen keskus, rakentamisen palve-

lualue 

8. Tampereen kaupunki, ympäristöterveys 

9. Oriveden kaupunki, maaseutuhallinto 

10. Kangasalan Vesi -liikelaitos 

11. Telia Finland Oyj 

12. Kangasalan luonto ry 

13. MTK-Kangasala ry ja Metsänhoitoyhdistys Roine 

 

Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Kuhmoisten kunta, Padasjoen 

kunta, Pälkäneen kunta, Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelu, 

rakennusvalvonta, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri-, nuoriso- ja lii-

kuntapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Business Kangasala Oy, 

nuorisovaltuusto, Pirkanmaan pelastuslaitos, Elenia Oy, Elisa Oyj, Pir-

kanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliiton 

Pirkanmaan piiri ry, Kuhmalahden Yrittäjät ry, Elävä Kuhmalahti -kylä-

toimikunta, Kuhmalahden kotiseutuyhdistys, Vehkajärven nuoriso-

seura ry, Kuhmalahden Kisa ry ja Kuhmalahden vpk eivät antaneet 

erillistä lausuntoa. 
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Lausunnot 

1 Pirkanmaan liitto 

 

LAUSUNTO VASTINE 

Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan kyläkeskusten 

yleiskaavallinen suunnittelu sekä uuden rakentamisen kohdistaminen taa-

jamien alueelle tukee maakunnan keskusverkon toteutumista. Laaditta-

vana olevat osayleiskaavat toteuttavat hyvin maakuntakaavan suunnitte-

luperiaatteita. Pirkanmaan liitto puoltaa yleiskaavan jatkovalmisteluja seu-

raavat täydennystarpeet huomioon ottaen. 

 

Luonnosvaiheen viranomaislausunnoissa kiinnitettiin huomiota seudullisesti 

merkittävän yhdysvesijohdon reitin osoittamiseen kaavoissa, mikä vasti-

neraportin mukaan on myös kaavoittajan näkemyksen mukaan tarpeel-

lista. Maakuntakaavan yhdysvesijohdon merkintä osoittaa tärkeimmät 

seudullisesti merkittävät verkostoyhteydet, ja linjaus tulee osoittaa Kirkonky-

län osayleiskaavassa. 

 

 

 

Kaavaan lisätään seudullisen yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin merkinnät. 

Täydennys on luonteeltaan vähäinen. 

Selostuksen lukua 4.8 kulttuuriympäristöstä ja maisemasta tulee täsmentää. 

Maakuntakaavassa ei suunnittelualueelle ole osoitettu maakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita eikä maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja 

kulttuuriympäristöjä. Sen sijaan maakuntakaavassa on osoitettu neljä maa-

kunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, jotka sijoittuvat kokonaan tai 

osin suunnittelualueelle. 

 

Selostuksen maakuntakaavamerkintöihin on tarpeen täydentää maaseu-

tualueen aluevarausmerkintä määräyksineen (luku 2.1.1.1). Maaseutualu-

een merkinnällä (vaaleanvihreä täyttöväri) osoitetaan alueet, jotka on en-

sisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen 

käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa 

vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 

 

 

 

Kirkonkylän osayleiskaavaan sijoittuu yksi maakunnallisesti arvokas kult-

tuurimaisema. Asia täsmennetään selostuksen lukuun 4.4. 

 

 

 

Täydennetään selostukseen maaseutualueen merkintä. 
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2 Pirkanmaan ELY-keskus 
 

LAUSUNTO VASTINE 

ELY-keskus pitää kyläalueiden ja ranta-alueiden maankäytön suunnitelmal-

lista ohjaamista yleiskaavalla myönteisenä. 

 

Luonnokseen verrattuna kaavaa on olennaisesti ehdotusvaiheeseen muu-

tettu oikeusvaikutukseltaan RA/AP merkintöjen osalta. 

 

Kaava-alue, mitoitus, loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi, vesihuolto 

 

Kyläalueiden erilaisuudesta johtuen kyläalueen laajuus tulee perustella 

kunkin yleiskaavan yhteydessä erikseen. Kyläkaavoihin sisältyvän ns. ydin-

kylän ulkopuolelle sijoittuvien ranta-alueiden osalta on jatkossa tarpeen 

vielä arvioida uudisrakentamisen mitoittamisen perusteita. ELY-keskus kat-

soo, että kyläosayleiskaavojen ranta-alueilla, jotka eivät selkeästi liity ole-

vaan kylärakenteeseen, tulee soveltaa vastaavia rakennuspaikkojen mitoi-

tusperusteita kuin rantaosayleiskaavassa. Ranta-alueen ja rantavyöhyk-

keen käsittely yhtenäisin perustein samalla vesistöalueella mahdollistaa 

osaltaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun rantaan tukeutuvien ra-

kennuspaikkojen mitoittamisessa ja rakentamisesta vapaiden ranta-aluei-

den osoittamisessa. 

 

Mitoituslähtökohtien ohella kaavan mahdollistamaa muutosta on tarpeen 

arvioida vielä vesihuollon ja tieyhteyksien kehittämisen edellytysten kan-

nalta. Kyläalueiden laajentamisen ja uusien rakennuspaikkojen yhtenä 

edellytyksenä tulee olla kytkeytyminen kunnan vesihuoltoon (vesi- ja vie-

märiverkostoon). 

 

Kirkonkylän alue kuuluu pohjavedeltään merkittävään fluoridi- /rautariski-

alueeseen. Rantaosayleiskaavan on sisällytetty tästä toteava yleismääräys 

”Alue saattaa olla pohjaveden fluoridi-/rautariskialuetta tai arseeniriskialu-

etta. Rakennuspaikan vesihuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu 

vaaraa tai haittaa terveydelle”. Vesihuoltolain 6 §:n 2 momentin mukaan, 

jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuoje-

Kirkonkylän osayleiskaava-alue käsittää Kirkonkylän toiminnallisen kylä-

aluekokonaisuuden. Kirkonkylä koostuu tiiviimmästä taajamamaisen 

asutuksen kokonaisuudesta kylän ydinalueen ympärillä sekä jatkuen 

nauhamaisesti Puntarin suuntaan. Kivisalmentietä lähdettäessä taa-

jama liudentuu pienkylämäiseksi Vähä-Pennon vanhan kylätontin ym-

päristössä. Kirkonkylä sijoittuu Längelmäveden rannan tuntumaan, ja 

olemassa olevaa asutusta on ranta-alueella sekä Kivisalmen, Eräjärven 

ja Pohjan suunnissa. Etelässä kylä rajautuu suoraan Laipanmaan asu-

mattomaan, yhtenäiseen metsäalueeseen. 

 

Olemassa oleva taajama- ja kyläasutus sijoittuu noin 2,5 km:n säteelle 

kyläkeskuksesta. Kaava-alue myötäilee nykyisen asutuksen painopis-

teitä, joiden avulla kylän toiminnallinen kyläkokonaisuus muodostuu. On 

hyvä huomioida, että Kuhmalahden kirkonkylä muodostuu toisiinsa liit-

tyvistä Vähä-Pennon ja Ison-Pennon kylistä sekä (Vehka)Puntarin ky-

lästä Eräjärvelle johtavan Maljastentien itäpuolella. Kaava-alueella 

etäisyydet palveluihin ja muihin toimintoihin ovat lyhyitä ja liikkuminen 

kävellen ja pyörällä on helppoa. Kaavarajauksessa on huomioitu, että 

palvelujen saavuttaminen turvallisia reittejä pitkin kävellen ja pyörällä 

on mahdollista. Etelän suunnassa merkittävänä rajaavana tekijänä on 

ollut se, että asutusta ei laajenneta ennestään rakentamattomalle met-

säalueelle. 

 

Kun verrataan nyt laadittavaa kaavaa Kuhmalahden kunnan 1990-lu-

vulla laatimaan oikeusvaikutuksettomaan osayleiskaavaan, oli kaava-

rajaus tuolloin selvästi suppeampi ja tuolloinen kaava käsitti vain osan 

Kuhmalahden kirkonkylän alueesta. 
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lulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toi-

menpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesi-

huoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesi-

huollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. 

 

Kirkonkylän osayleiskaavassa julkisten palvelujen alueet on osoitettu mer-

kinnällä PY. Nämä alueet on kaavaselostuksen mukaan tarkoitettua ase-

makaavoitettavaksi. ELY-keskuksen mukaan ns. ydinkylän kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaalla (sk-1) alueella tulee harkita laajemmin mahdollista yksityis-

kohtaisemman kaavan laatimistarvetta ja sen tarpeen osoittamista ohjeel-

lisena yleiskaavassa. Yleiskaava ei suunnittelutarkkuutensa vuoksi mahdol-

lista välttämättä tiiviimmin rakentuneen Kuhmalahden kylän kohdalla riittä-

vää rakentamisen ohjausta korvaavan rakentamisen tai täydennysraken-

tamisen osalta. 

 

Osayleiskaavaan sisällytetyt ranta-alueet sisältyvät toiminnallisesti ja eli-

mellisesti Kuhmalahden kirkonkylään ja ne on ollut perusteltua sisällyt-

tää kaavaan. Ranta-alueella on olemassa olevaa vakituista asutusta ja 

lisäksi jonkin verran loma-asuntoja. Ranta-alueet ovat lyhyen, jopa alle 

kilometrin matkan päässä kylän ytimestä. Pirkanmaan maakuntakaa-

vassa Kuhmalahden kirkonkylä on osoitettu maakunnallisesti merkittä-

väksi kyläksi, johon on tarkoituksenmukaista ohjata asumista, palveluita 

ja työpaikkoja. Kylän suunnittelussa on pyrittävä ympäröivää maaseu-

tua tiiviimpään rakentamiseen, otettava huomioon yhdyskuntateknisen 

huollon järjestäminen ja lähipalvelujen saavutettavuus. Kyläkaavan ra-

jaus ja valitut mitoitusperiaatteet ovat maakuntakaavan ohjausvaiku-

tuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaiset. Mitoitusperiaatteet on käsi-

telty kaavan luonnosvaiheessa osana luonnosvaiheen aineistoa. ELY-

keskus lausui luonnosvaiheessa Kirkonkylän ja Pohjan mitoitusperiaat-

teista seuraavasti: ELY-keskus pitää valittuja mitoitusperiaatteita perus-

teltuina ja tavoiteltua uudisrakentamisen määrää soveliaana Kirkonky-

län ja Pohjan kyläalueille. 

 

Kartta: Kuhmalahden kirkonkylän asutusrakenne, kaava-alueen rajaus 

ja 2 km:n etäisyysvyöhyke kyläkeskuksesta 



7 
 

 
     

 

 
 

Kartta: Taajama- ja kylärakenne Itä-Pirkanmaalla. Ruskealla ykr-taa-

jama-alueet ja keltaisella kyläalueet 

 
Kuhmalahden kirkonkylä on reilun 400 asukkaan maaseutukylä ja Kuh-

malahden kahdesta keskuksesta suurempi. Kirkonkylä on tärkeä kylä-

taajama itäisen Pirkanmaan harvassa kylärakenteessa. Kylä tarjoaa 
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palveluita Kuhmalahden alueen ja Sahalahden itäosien lisäksi Orive-

den, Kuhmoisten ja Luopioisten (Pälkäneen) suunnan asukkaille ja va-

paa-ajan asukkaille. Kylän palveluita ovat mm. kauppa, päiväkoti, ala-

koulu ja seurakunnan toimitilat. 

 

Kangasalan strategisen yleiskaavan mukaisesti tavoitellaan elinvoi-

maista ja viihtyisää maaseutuasumisen paikkaa. Kyläkaavan tuottama 

rakennuspaikkojen lisäys on kokonaisuutena maltillinen. Kirkonkylällä vä-

estönkehityksen kulku on ollut sellainen, että kirkonkylälle on rakennettu 

muutama uudisrakennushanke viimeisen 10 vuoden aikana, mutta sa-

manaikaisesti vanhoja taloja on jäänyt tyhjilleen. Kylän asukasmäärä on 

pysynyt likimain samalla tasolla, mutta väestö on ikääntynyt. Lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden määrä on vähentynyt. Tämä on luonut haas-

tetta kylän elinvoimaisuuden säilyttämiselle. 

 

Edellä mainittujen tekijöiden sekä kaavan maltillisen mitoituksen yhteis-

vaikutuksesta kaavan myötä alueelle ei kaupungin näkemyksen mu-

kaan muodostu sellaista suurehkoa asukasjoukkoa, joka muodostaisi eri-

tyisiä tarpeita vesihuoltoverkostojen kehittämiselle. Kaavassa uusien ra-

kennuspaikkojen sijoittelussa on huomioitu vesihuoltolinjojen sijainti. Kaa-

van yleismääräyksissä määrätään uusien asuinrakennusten liittämisestä 

vesihuoltoverkostoon.  

 

Kirkonkylän alueella ei ole vesihuoltoon liittyen noussut esiin terveyden-

suojelullisia tai ympäristönsuojelullisia seikkoja. Ympäristönsuojelulainsää-

dännöstä tulevien määräysten lisäksi Kangasalan rakennusjärjestyk-

sessä ja Kangasalan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu mää-

räyksiä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän ja puhdistettujen jäteve-

sien purkuputken sijoittamisesta. Näin toimien kiinteistökohtaisella jäte-

vesijärjestelmällä ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristöter-

veysvalvonnan antamassa lausunnossa esitetään, että vesihuollon toi-

minta-alueet tulee päivittää ajantasaisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kan-

gasalan Veden toiminta-alueen päivittämishanke on vireillä. Toiminta-

alueen päivityksessä määritellään kiinteistöt, jotka kuuluvat Kangasalan 

Veden vesijohdon ja/tai jätevesiviemärin toiminta-alueeseen. Lisäksi tar-

kastellaan ympäristönsuojelullisia ja terveydensuojelullisia näkökohtia 

vesihuoltolain tarkoittamalla tavalla. 
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Kylän ydinalueelle on osoitettu kaksi PLA-alueen, joille voi sijoittua kylä-

mäistä pientaloasumista tehokkaampaa rakentamista. PLA-alueet on 

tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. PLA-alueelle on mahdollista sijoittaa 

asumista, työpaikkoja ja/tai palveluita. 

Tulvariskin huomioon ottaminen ja rakennusten alin perustamistaso 

 

Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty tulvariskin hallintaa. Näiltä 

osin arviointia tulee täydentää siten, että varmistetaan yleiskaavoissa osoi-

tettujen rakennuspaikkojen toteuttamiskelpoisuus. Rakennusten alimman 

perustamistason ohella vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 

myös mm. jätevesijärjestelmien toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimiviin 

kulkuyhteyksiin kiinteistöille. Sortuma- ja vyörymäriski tulee myös käsitellä 

vaikutusten arvioinnissa. Tulvariski on pyritty kaavaehdotuksessa huomioi-

maan sisällyttämällä kaavan yleismääräys, jonka mukaan ”Asunnon alim-

man lattiatason tulee olla vähintään 0,5 metriä tulvarajaa korkeammalla”. 

 

ELY- keskuksen näkemyksen mukaan alimman lattiatason sijaan rakennus-

ten perustamistaso tulisi määrätä alimpien tulvaherkkien rakenteiden ta-

sona. Huomattava on, että alin lattiakorkeus on yleensä selvästi alimman 

rakentamiskorkeustason yläpuolella johtuen rakennusteknisistä syistä. Tul-

vaherkkien rakenteiden tason määrittäminen riippuu osaltaan rakennuk-

sen perustamistavasta ja kapillaarisen nousun katkaisevan rakennekerrok-

sen sijainnista rakenteessa. ELY- keskus on tarkistanut tammikuussa 2021 

suunnittelualueelle soveltuvat alimmat asuinrakennusten perustamistasot 

ja suosittaa kaavamääräyksessä käytettäväksi seuraavia N2000- järjestel-

män mukaisia tasoja: Längelmäveden rannalla N2000 + 85,95 m. Alin suosi-

teltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tu-

lisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita. 

 

Alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisessä tulee ottaa huomioon 

myös toiminnon laatu; vaikeasti evakuoitavia rakennuksia (esim. terveys-

keskukset, hoivakodit, yms. sekä myös suuret eläintuotantolaitokset) sekä 

ihmisille ja ympäristölle vaaraa aiheuttavat toiminnot (kemikaalitehtaat 

yms.) tulee sijoittaa edellä esitettyä korkeammalle. Tällöin alimman perus-

tamistason määrittelyssä tulisi soveltaa kerran 250-1000 vuodessa toistuvaa 

tulvaa. Lisätietoa alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämisestä: 

 

 

Kaavaselostukseen vaikutusten arviointiin täydennetään arviot tulvaris-

kin hallinnasta alueella ja varmistetaan yleiskaavassa osoitettujen ra-

kennuspaikkojen toteuttamiskelpoisuus. Tulvariskin hallinnassa huomioi-

daan rakennusten alimmat perustamistasot, jätevesijärjestelmän toteut-

tamismahdollisuus, sortuma- ja vyörymäriski sekä toimiva kulkuyhteys ra-

kennuspaikalle. 

 

 

 

 

 

 

Kaavaan lisätään yleismääräys alimpien tulvaherkkien rakenteiden ta-

sosta. Määräys koskee Längelmäveden rannalla sijaitsevia rakennus-

paikkoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan ranta-alueelle ei sijoitu vaikeasti evakuoitavia rakennuksia. 

 

Tulvariskin hallintaan liittyvät täydennykset ovat luonteeltaan vähäisiä 

eivätkä kaupungin näkemyksen mukaan edellytä kaavaehdotuksen 

asettamista uudelleen nähtäville. 
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https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maan

kayton_suunn 

ittelussa/Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857). 

Kaavamerkinnät- ja määräykset 

 

Maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden kohdalle on tarpeen täydentää 

puuttuvat M-merkinnät. M-alueilla sallitaan kaavamääräyksen mukaan 

maa- ja metsätaloutta palveleva elinkeinon harjoittamisen kannalta tar-

peellinen rakentaminen. Maisemavaikutusten hallitsemisen kannalta kaa-

vamääräystä on tarpeen täydentää. Rantavyöhykkeelle rannan tuntu-

maan ei tulisi sallia elinkeinon harjoittamiseen liittyvää rakentamista muu-

toin kuin toimivien maatilojen välittömään yhteyteen. 

 

MA- maisemallisesti arvokkaiden alueiden kaavamääräyksen mukaan alu-

eella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva elinkeinon harjoittamisen 

kannalta tarpeellinen rakentaminen. Osa MA- alueista ulottuu ranta-

vyöhykkeelle ja rantaan saakka. Maisemavaikutusten hallitsemisen kan-

nalta kaavamääräystä on tarpeen täydentää. Rantavyöhykkeelle rannan 

tuntumaan ei tulisi sallia rakentamista. Myös MA- alueen reunaviiva tulisi 

esittää selkeämmin kaavakartalla ja väripinta siten, että se erottuu maa- 

ja metsätalousvaltaisista alueista. 

 

RA/AP- kaavamääräys mahdollistaa olemassa olevien rakennuspaikkojen 

pinta-alaksi 2000 m2, mikäli kiinteistö on ennen kaavan saatua lainvoiman 

muodostettu kiinteistötoimituksella rakennuspaikaksi ja rakennettu. Raken-

tamattomilla rakennuspaikoilla edellytetään vähintään 3000 m2 pinta-

alaa. Niiltä osin kuin kaavassa on jatkosuunnittelun myötä mahdollista 

osoittaa käyttötarkoituksen muutoksia, tulee vakituisen asumisen rakennus-

paikkojen kohdalla edellyttää vähintään 5000 m2 pinta-alaa, mikäli kiinteis-

töä ei liitetä keskitettyyn jätevesiverkostoon. Tällä varmistetaan osaltaan, 

että mm. jätevesien käsittely ja muut ympärivuotisen asumisen vaatimuk-

set ovat toteutettavissa rakennuspaikalla. 

 

 

Puuttuvat M-alueen merkinnät täydennetään kaavakartalle. 

 

 

M-alueen kaavamääräykseen lisätään, että maa- ja metsätalouden 

harjoittamiseen liittyvä rakentaminen on rantavyöhykkeellä mahdollista 

tilakeskusten yhteydessä. Rantavyöhykkeellä ei ole talouskeskuksia, ai-

noastaan maa- ja metsätalouskäytössä olevaa peltoa ja metsää. 

 

 

 

 

Vähä-Pennon kylän kohdalla ranta-alueella on jonkin verran MA-

merkinnällä maisemallisesti arvokkaaksi osoitettua aluetta. MA-alueen 

kaavamääräykseen lisätään, että maa- ja metsätalouden harjoittami-

seen liittyvä rakentaminen on rantavyöhykkeellä mahdollista tilakeskus-

ten yhteydessä. 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan 2000 m2:n vähimmäispinta-ala on riit-

tävä niin loma-asunnon kuin vakituisen asunnon rakennuspaikalle, kun 

rakennusoikeus on molemmissa tilanteissa sama. Kiinteistön jätevesirat-

kaisu tarkastellaan tapauskohtaisesti rakennuslupakäsittelyssä. Nykyi-

sessä ympäristönsuojelulainsäädännössä ei tunnisteta suurempaa 

pinta-alavaatimusta vakituisen asunnon rakennuspaikalle jätevesien 

osalta. Kategorinen 3000 m2:n tai 5000 m2:n pinta-alavaatimus johtaa 

usein epätarkoituksenmukaisten lisämaa-alojen hankkimiseen pinta-ala-

vaatimuksen saavuttamiseksi. Lisämaalla ei usein ole todellista merki-

tystä esimerkiksi jätevesijärjestelmän sijainnin tai toiminnan kannalta. 

Liikenne 
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Kulku maanteiltä uusille rakennuspaikoille pitää pyrkiä hoitamaan ole-

massa olevien liittymien tai useampaa rakennuspaikkaa palvelevien uu-

sien liittymien kautta. Uusien maantielle tulevien liittymien osalta tulee huo-

mioida, että suositeltava liittymäväli riippuen tien liikennemäärästä, tien 

geometriasta ja nopeustasosta sekä tien ympäristöstä on seututeillä 150 - 

600 metriä ja yhdysteillä 50 - 300 metriä. Maankäytön sijoittuessa maantei-

den läheisyyteen on huomioitava liikenteen aiheuttamat haitat mm. melu-

haitat. ELY-keskus korostaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-

lehdittava maankäyttö- ja rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta 

meluntorjunnasta meluselvityksineen sekä ulko-oleskelu- että rakennusten 

sisätilojen osalta. 

 

Jatkotoimet 

 

ELY-keskus edellyttää ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä 

lausuntokierroksen ja niistä annettujen vastineiden valmistuttua. 

Rakennuspaikoille ei ole tarpeen osoittaa uusia tonttiliittymiä maan-

teiltä. Kulku tapahtuu olemassa olevien tonttiliittymien tai yksityisteiden 

kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavasta on järjestetty ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 

17.8.2021. 

 

 

 

3 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Maakuntamuseo on antanut aiemmin lausunnon kaavaluonnoksesta sekä 

arkeologisen inventoinnin täydennyksestä ja arkeologisten kohteiden mer-

kinnöistä. 

 

Arkeologiset kohteet on merkitty asianmukaisesti kaavakarttaan, lukuun 

ottamatta Iso-Pennon kylätontin edelleen käytössä olevaa osa-aluetta, 

jonka merkintä on sm-2. Pistekatkoviiva näkyy kartalla, mutta sm-2-mer-

kintä puuttuu. Rajaus löytyy aiemman lausunnon liitekartassa. 

 

Maakuntamuseo korjaa edellisissä lausunnoissa antamaansa ohjetta kos-

kien Kuhmalahden Kirkonkylän vanhaa kirkonpaikkaa. Kohde on selostuk-

sen liitteessä 5 kohta 2. Tämänhetkisen tiedon ja ohjeistuksen mukaan 

 

 

 

 

 

 

Lisätään puuttuva sm-2 -merkintä kaavakarttaan.  
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kohde ei ole tulkittavissa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Maakuntamuseo 

esittää, että vanha kirkonpaikka merkitään kaavaan kulttuuriperintökoh-

teena, jonka merkintä on joko kp tai s ja selitys sekä määräys ovat muo-

toa: Muu kulttuuriperintökohde, historiallinen kirkonpaikka. Kohdetta koske-

vista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. 

 

Arkeologisia kohteita ei ole numeroitu kaavakartassa, mutta ne on koottu 

liitekartalle 5, johon kuuluu myös kohdeluettelo. Tämä on hyväksyttävä 

vaihtoehto. Kaavaselostuksessa kappaleessa 5.1. on virheellisesti sanottu, 

että muinaismuistolaki ei aseta rajoituksia nykyiselle maankäytölle Iso-Pen-

non kiinteäksi muinaisjäännökseksi todettua nykyisin asuttua osa-aluetta 

koskien. Kuitenkin uudisrakennushankkeiden ja isompien maaperään ka-

joavien töiden yhteydessä kuitenkin saatetaan edellyttää arkeologisia lisä-

selvityksiä. Kyseinen lause koskee Iso-Penton yhä asuttua kohtaa eli aluetta 

sm-2. Lause tulee korjata aiemmassa lausunnossa ehdotettuun muotoon: 

Muinaismuistolaki ei aseta rajoituksia nykyiselle maankäytölle Iso-Pennon 

yhä asutulle osalle historiallista kylätonttia eli sm-2 rajaukselle. Kuitenkin uu-

disrakennushankkeiden ja isompien maaperään kajoavien töiden yhtey-

dessä arkeologisia lisäselvityksiä ja kaivaustutkimuksia saatetaan edellyt-

tää. 

 

Kaava-alueelle sijoittuu osa Kuhmalahden - Puntarin maakunnallisesti ar-

vokkaasta kulttuurimaisemasta, jonka ydinkohteet Vihriälän ja Yli-Hinkkalan 

pihapiiriä sekä Puntarin seuraintaloa lukuun ottamatta ovat kaava-alu-

eella. Kaavaa varten on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, jossa alueelta 

on tunnistettu Vähä-Pennon kantatalojen, Iso-Pennon kirkonkylän ja Punta-

rinraitin arvoalueet sekä osittain kaava-alueelle sijoittuva Kivisalmentien 

asutuksen arvoalue. Lisäksi kaava-alueelta on inventoinnissa tunnistettu 

useita arvokkaita, osin arvoalueiden ulkopuolelle jääviä kohteita. Kaava-

alueelle sijoittuu myös Kuhmalahden kirkko tapuleineen ja vanhoine hau-

tausmaineen. 

 

Kaavaluonnoksen lausunnossa maakuntamuseo toi esiin tiettyjä rakenne-

tun ympäristön inventoinnissa sekä rakennettua ympäristöä koskevissa 

merkinnöissä havaittuja puutteita. Kaavaehdotukseen on nyt merkitty in-

ventoinnissa merkittäviksi yksittäisiksi rakennetun ympäristön kohteiksi tode-

tut kohteet joko sr-1- tai sr-2-merkinnöillä. Luonnosvaiheen palauterapor-

 

Tehdään maakuntamuseon esittämä vähäinen korjaus vanhan kirkon-

paikan merkintään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdään kaavaselostukseen maakuntamuseon esittämä vähäinen kor-

jaus sm-2 -alueen kuvaukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan ehdotusvaiheessa on tehty rakennuskohteiden luokittelu sr-1 –

kohteiksi ja sr-2 –kohteiksi. Kaksiportaisen luokituksen mukainen arvotus 

on yhdenmukainen Kangasalan muilla osayleiskaava-alueilla sijaitse-

vien arvokohteiden luokittelun kanssa. Kohteiden luokittelusta on kes-

kusteltu maakuntamuseon kanssa 2.7.2020 ja maakuntamuseolle toimi-

tettiin taulukko kohteiden luokittelusta. Käydyssä keskustelussa kaupunki 
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tissa kuitenkin todetaan ristiriitaisesti, että "[k]aavaan lisätään sr-1-merkin-

nällä kaikki selvityksen liitteessä 1 esitellyt, erikseen inventoidut kohteet." 

Kaavaselostuksessa puolestaan kerrotaan käytettävän merkintöjä sr-1 ja sr-

2 kohteiden merkittävyydestä riippuen, mutta ei tarkemmin avata sitä, mi-

hin tämä erottelu perustuu. Tältä osin kaava-aineistoa tulee vielä tarkistaa. 

 

Maakuntamuseo toi aiemmassa lausunnossa esiin rakennusinventoinnissa 

havaittuja täydennystarpeita. Inventointia on nyt täydennetty asianmukai-

sesti ja Pentorinteen vanhainkodin arvot on asianmukaisesti huomioitu suo-

jelumerkinnällä. Maakuntamuseo kehotti tarkastelemaan Iso-Pennontien ja 

Salokankaantien väliin osoitettuja uusia rakennuspaikkoja. Myös tältä osin 

kaava on kehittynyt maakuntamuseon ohjaamalla tavalla, ja Harhalan 

maisemallisen aseman säilyttäminen 

on huomioitu kaavamerkinnällä. 

 

Rakennetun ympäristön arvoalueet sekä kohteet indeksointeineen on 

koottu kaavakartan lisäksi erilliselle liitekartalle, johon kuuluu myös kohdelu-

ettelo. Ratkaisu on hyvä. Kaavan sr-määräyksissä todetaan kuitenkin, että 

kyseisestä luettelosta löytyisivät kohteiden ominaispiirteet, joihin suojelu 

kohdistuu. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ominaispiirteet löytyvät kaavaa 

varten laaditusta kulttuuriympäristöinventoinnista. Kaavamääräyksen seli-

tettä on syytä korjata tältä osin. Korjattu kaavaehdotus tulee toimittaa lau-

sunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. 

toi esiin, että luokittelu on yhdenmukainen Kangasalan muiden raken-

nuskohteiden kanssa, kun kohteet luokitellaan siten, että selvityksessä 

inventoiduista kohteista ne, joissa kaikki kolme arvoa täyttyy, ovat sr-1 –

kohteita ja kun kaksi tai yksi arvo täyttyy, kohde on sr-2 –kohde. Tällä ta-

voin luokittelu on kaavaehdotukseen tehty. Rakennuskohteiden luokit-

telutaulukko on toimitettu maakuntamuseolle ja asiasta on neuvoteltu 

viranomaisneuvottelussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr-kohteiden kaavamääräysten selitteisiin tehdään maakuntamuseon 

esittämä vähäinen korjaus, että kohteiden ominaispiirteet löytyvät kaa-

vaa varten laaditusta kulttuuriympäristöinventoinnista. 

 

 

Korjattu kaavaehdotus toimitetaan maakuntamuseoon lausunnolle en-

nen hyväksymiskäsittelyä. 

 

 

 

4 Väylävirasto 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Väylävirastolla ei ole vesiväylien osalta huomautettavaa kaavaehdotuk-

siin. 
Merkitään tiedoksi. 
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5 Oriveden kaupunki 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yleiskaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

6 Kangasalan kaupunki, sivistyskeskus, opetuspalvelut 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Opetuspalveluiden näkökulmasta on ilahduttavaa, että kaavat sisältävät 

paljon omakotitontteja. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä Kuhma-

lahden alueella vähenee jo lähivuosina, joten suunnitteilla olevaan uuteen 

koulutaloon mahtuu lisää oppilaita. Lähiliikunta- ja talviurheilumahdollisuu-

det Kuhmalahden koulutalon läheisyyteen tulee taata. 

 

Kirkonkylän osayleiskaavan asuintontit sijaitsevat alle 5 km:n etäisyydellä 

Kuhmalahden koulutalosta. 

Kuhmalahden koulutalon rakentaminen on käynnissä. Koulutalo sijoittuu 

päiväkodin yhteyteen. Koulun ja päiväkodin piha-alueelle rakennetaan 

mm. monitoimiareena ja kuntoiluvälineitä. Piha-alue palvelee myös ky-

län lähiliikuntapaikkana. Koulun tarveselvityksessä ei ole mainintaa hiih-

toladuista. Lumitalvina kirkon ympäristöön on ajettu 2 km:n latu. Kaava 

ei estä ladun tekemistä tulevaisuudessa. 

 

 

 

7 Kangasalan kaupunki, tekninen keskus, rakentamisen palvelualue 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Kirkonkylän osayleiskaava: kaavamerkinnöistä puuttuu ”Mahdollinen ter-

veyshaitan poistamistarve” merkintä ja selitys. 

 

 

Kaavamerkintöihin lisätään puuttuva merkintä Mahdollinen terveyshai-

tan poistamistarve. Merkintä koskee vanhaa huoltoaseman paikkaa, 

jolla voi olla esimerkiksi pilaantunutta maa-ainesta. 
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Kirkonkylän kaavassa merkinnän ”Ohjeellinen kulkuyhteys/tonttitie” täytyy 

säilyä yksityisomistuksessa. Väyliä ei tule osoittaa kaupungin hallinnoimiksi 

ja ylläpitämiksi kaduiksi.  

 

 

 

 

 

 

Kävely- ja pyöräilyreitit tulisi esittää ehdotuksena niin, ettei tehdä erillisiä 

jk+pp:itä alueelle. Siuronsalmen uimarannalle johtavalla Uittomiehentiellä 

kävely- ja pyöräilyreitti tulisi muuttaa ulkoilureitiksi. 

Kyläyleiskaavassa ei osoiteta uusia katuja kaupungin toteutetta-

vaksi/hoidettavaksi. Kulku kaavassa osoitettaville pientalon rakennus-

paikoille tapahtuu valtion maanteitä ja yksityisteitä pitkin. Kulkuyhteys 

voi olla merkitty rasitteeksi toiselle kiinteistölle. Kylän keskukseen, Kivisal-

mentien liittymän itä- ja länsipuolelle, osoitetaan PLA-alueet, joille on 

mahdollista sijoittaa asumista ja/tai palveluita muuta kylärakentamista 

tiiviimmin. Mikäli tällaisia tarpeita tulee, tulee PLA-alue asemakaavoit-

taa. 

 

Kävelyn ja pyöräilyreitin merkinnällä on osoitettu kylän tärkeimmät 

asuinalueiden ja palvelujen ja muiden toimintojen väliset kulkuyhteydet. 

Merkinnät ovat tarpeellisia kylän kävely- ja pyöräilyolosuhteiden esiin 

tuomisen ja kehittämisen näkökulmasta. Kuhmalahdentien ja Pohjan-

tien varressa on olemassa olevat kävely- ja pyörätiet. Puntarinraittia ja 

Uittomiehentietä pitkin Siuronsalmen uimarannalle kulkevalla reitillä kä-

vely- ja pyöräreitin merkintä on perusteltu. Uimaranta on asukkaille tär-

keä vapaa-ajan paikka ja on tärkeää, että se on hyvin saavutettavissa 

pyörällä ja kävellen. 

 

Täsmennetään kävely- ja pyöräilyreitin kaavamerkintää siten, että ky-

seessä voi olla erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä tai kylätien käyttö 

pyöräily- ja kävelyreittinä. Toteutustapa voidaan määritellä tarkem-

massa suunnittelussa. 

 

Kaavaan on tarkoituksenmukaista lisätä kävely- ja pyöräreitin merkintä 

myös Kivisalmentielle Kuhmalahdentien ja tulevan koulun väliselle osuu-

delle. On tärkeää, että koulu ja päiväkoti ovat hyvin saavutettavissa 

kävellen ja pyörällä. Tarkistus on luonteeltaan vähäinen. 
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8 Tampereen kaupunki, ympäristöterveys 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Luonnosvaiheessa Kirkonkylän osayleiskaavan osalta todettiin, että vesi-

huollon toiminta-alueet tulee päivittää ajantasaisiksi ja tarkoituksenmukai-

siksi. Kirkonkylän alue kuuluu pohjavedeltään merkittävään fluoridi-/rauta-

riskialueeseen (GTK:n kartta pohjaveden riskialueet 1996). 
 

Palauteraportissa lausuntoon on annettu vastine: 

Yhdyskuntakehitystä ja vesihuoltoa tarkastellaan kaavatyössä vielä koko-

naisuutena. Tarkastellaan olemassa olevan verkoston laajuus sekä ole-

massa olevien ja suunniteltujen rakennuspaikkojen sijoittuminen suhteessa 

vesihuoltoverkostoon. Arvioidaan Kangasalan Veden voimassa olevan ja 

suunnitteilla olevan vesihuollon toiminta-alueen tarkoituksenmukaisuutta. 

Arvioidaan loma-asuntojen vakituiseksi muuttamisen vaikutuksia vesihuol-

lon järjestämiseen. Tarkastelussa huomioidaan, että Kirkonkylän ns. ykr-taa-

jaman ulkopuolella ei Kangasalan Veden toiminta-alueen laajentaminen 

tuo mukanaan juurikaan uusia verkostoon liittyjiä, sillä lähes kaikki kiinteistöt 

ovat oikeutettuja vapautukseen liittämisvelvollisuudesta. Mikäli kiinteistön 

omistajat ovat vuoden 2004 jälkeen kunnostaneet kiinteistökohtaisen jäte-

vesijärjestelmänsä kuntoon, ei heillä ole velvollisuutta liittyä verkostoon. 

Kangasalan Veden kanssa neuvotellaan siitä, kuinka kaavoissa esitetyt uu-

det rakennuspaikat vaikuttavat vesilaitoksen esitykseen toiminta-alueen 

muuttamisesta ja kuinka vesihuoltoverkostot voidaan ottaa huomioon uu-

sien rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

 

Kaavaan lisätään seudullisesti merkittävä yhdysvesijohto, vähintäänkin tär-

keimmät vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä mahdollisesti myös niihin liitty-

vät laitteet ja pumppaamot. Huomioidaan Kirkonkylän kuuluminen fluoridi-

/rautariskialueeseen. Huomioimisesta neuvotellaan kaupungin ympäristö-

valvonnan kanssa. 

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueen päivitys on käynnistynyt. 

Päivityksessä huomioidaan Kirkonkylän kuuluminen pohjavedeltään 

merkittävään fluoridi-/rautariskialueeseen. Toiminta-alueen päivityk-

sessä huomioidaan myös osayleiskaavan uudet rakennuspaikat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavakartalle lisätään vähäisenä tarkistuksena seudullinen yhdysvesi-

johto. 
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Ympäristöterveysvalvonta toteaa lausuntonaan edelleen,  

että Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 mukaan puun pienpoltto on 

suurin pienhiukkasten päästölähde Suomessa ja aiheuttaa noin puolet ko-

timaisista pienhiukkasten päästöistä. Pientaloalueen rakentamisen tiivistä-

minen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittavalituksia (esim. puun 

pienpolton päästöt, takkojen ja puulämmitteisten kiukaiden savut). Talot 

ovat lähempänä toisiaan, eikä polttopuiden asialliseen säilyttämiseen vält-

tämättä varauduta pienemmillä tonteille. 

 

Savuhaittojen välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että mikäli uudisra-

kennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöllä tulisi 

olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Mikäli kaa-

voitettavalla asuinalueella / jaettavalla tontilla / tiivistysrakentamisen yh-

teydessä on alueella ennestään puulämmitteisiä taloja, tulisi savunleviämi-

nen ottaa huomioon uusien asuntojen raittiin ilmanottoa suunniteltaessa. 

 

Ympäristöterveysvalvonta muistuttaa, että Säteilyturvakeskuksen mukaan 

radonturvallinen rakentaminen on perusteltua koko maassa. Säteilylain 

mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus 

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sisäilman radonpitoisuus on mah-

dollisimman pieni. 

Kuhmalahden kirkonkylä on reilun 400 asukkaan väljästi rakentunut 

maaseutukylä. Kaavan uudet rakennuspaikat täydentävät olemassa 

olevaa kyläasutusta eivätkä sijoitu tiiviisti. Pienpolton päästöt eivät kir-

konkylällä nouse yhtä merkittävästi esiin kuin suurempiin taajamiin ja tii-

viisiin pientaloalueisiin liittyvissä kaavahankkeissa. 

 

 

 

 

Lausunnossa esiin nostetut seikat mm. polttopuiden säilytyksestä voi-

daan huomioida käynnissä olevassa Kangasalan rakennusjärjestyksen 

päivityksessä. 

 

 

 

 

Lausunnossa esiin nostetut seikat radonturvallisuudesta voidaan huomi-

oida käynnissä olevassa Kangasalan rakennusjärjestyksen päivityksessä. 

 

 

 

9 Oriveden kaupunki, maaseutuhallinto 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Maaseutuelinkeinoviranomaisella ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

10 Kangasalan Vesi -liikelaitos 
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LAUSUNTO VASTINE 

Kirkonkylän taajamassa vesihuoltoon liittyminen on mahdollista nykyisen 

vesihuoltoverkoston läheisyyteen osoitettaville rakennuspaikoille. Se tullee 

pitämään vesihuollon käytön näillä alueilla nykyisellä tasollaan. 

 

Vesihuollon järjestämisen kannalta on tärkeää, että yleiskaavojen mahdol-

listama rakentaminen ei aiheuta juurikaan vesihuoltoverkostojen lisäraken-

tamistarvetta. Verkostokapasiteetti on Kuhmalahdella rajallinen eikä ver-

kostojen laajentamiselle uusille alueille ole teknis-taloudellisia edellytyksiä. 

Kuhmalahden vesilaitoksen vuonna 2015 esittämä toiminta-alueiden supis-

taminen on edelleen tarpeellinen toimenpide asiamukaisen vesihuollon yl-

läpitämiseksi ja järjestämiseksi. 

Kuhmalahden kirkonkylä on Pohjan kylään verrattuna asukasmääräl-

tään suurempi kylätaajama. Osayleiskaava-alue on osittain yhdyskun-

tarakenteen seurantajärjestelmän mukaista taajama-aluetta (ns ykr-

taajama). Taajamamäärittelyllä on vaikutuksia myös vesihuollon järjes-

tämiseen. Vaikka kiinteistö sijoittuisi vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-

eelle, ei kiinteistöä ykr-taajama-alueen ulkopuolella tarvitse liittää ver-

kostoon, mikäli tietyt kiinteistökohtaiset edellytykset täyttyvät. 

 

Kirkonkylän asukasmäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana py-

synyt samalla tasolla. Uudisrakentaminen on kuitenkin ollut vähäistä. 

Kaavan suhteellisen maltillinen rakennuspaikkamäärä yhdessä toteutu-

neen väestönkehityksen kanssa ei kaupungin näkemyksen mukaan 

muodosta uutta suurehkoa asukasjoukkoa, joka toisi merkittäviä lisätar-

peita vesihuollon näkökulmasta. 

 

 

 

11 Telia Finland Oyj 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 

 
 

 

12 Kangasalan luonto ry 
 

LAUSUNTO VASTINE 
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Lausunto koskee Kuhmalahden rantaosayleiskaavaa ja sivuaa myös Kir-

konkylän ja Pohjan osayleiskaavoja. Yleiskaavojen laatiminen viimein Kuh-

malahdelle on myönteistä. Tähän asti rakentaminen on tapahtunut poik-

keusluvin ja suunnittelutarveratkaisuin. Ekologisesti tämä on ollut lyhytnä-

köistä ja luonut huomattavan suunnittelutarpeen, jota kolme kaavaa osin 

paikkaavat. 

 

Rakentamistehokkuudesta 

 

Yhden kunnan alueella tulisi noudattaa yhtenäistä rakentamistehokkuutta. 

Tämä on perusteltua maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta, 

ja jos tehokkuusluku on alhainen, se on myös ekologisesti mielekästä. 

 

Ympäristöjärjestöt suhtautuvat varauksellisesti vapaa-ajan asuntojen muut-

tamiseen vakituiseen asumiseen. Ne kuluttavat herkkiä ranta-alueita 

enemmän kuin osa-aikainen ja keskimäärin lyhytaikainen mökkiasuminen. 

Jos vapaa-ajan asuntoja muutetaan vakituiseen asumiseen, rakennuksilta 

tulee vaatia samoja ympäristömääräyksiä kuin kaikilta muilta asuinraken-

nuksilta. Lisäksi nämä rakennukset tulee kaavoissa sijoittaa nykyisin raken-

netuille paikoille jo olemassa olevien teiden ja sähkölinjojen sekä vesi- ja jä-

tevesiverkostojen yhteyteen. Kokonaan uusia vakituiseen asumiseen tarkoi-

tettuja ranta-alueita ei tulisi kaavoittaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan mitoitus ja sen perus-

teella muodostuva rakennuspaikkamäärä tulee arvioida paikallisista 

olosuhteista käsin. Kirkonkylä on Pohjaan verrattuna asukasmäärältään 

ja palvelurakenteeltaan merkittävämpi ja aluerakenteessa keskeisem-

mällä sijainnilla. On tarkoituksenmukaista, että uusien rakennuspaikko-

jen määrä Kirkonkylällä on Pohjaa suurempi. 

 

Kirkonkylän osayleiskaavassa on tarkoitus mahdollistaa 15 Längelmäve-

den ranta-alueella sijaitsevan loma-asunnon muuttaminen vakituisiksi 

asunnoiksi. Lomarakennuspaikat sijoittuvat osaksi Kirkonkylän toiminnal-

lista kokonaisuutta ja enintään reilun 2 kilometrin matkan päähän kylä-

keskuksesta. Kyläkeskukseen voi kulkea turvallisesti myös pyörällä tai kä-

vellen. Kyseisten loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi on 

jo tällä hetkellä mahdollista Kangasalan rakennusjärjestyksen perus-

teella. 

 

Vakituiseksi muuttaminen ei merkitse muutosta rakennusoikeuteen, 

vaan rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten rantaviivaetäisyy-

det ovat RA/AP-rakennuspaikoilla samat riippumatta siitä, onko ky-

seessä loma-asunto vai vakituinen asunto. Loma-asuntoa ja vakituista 

asuntoa koskevat samat jätevesimääräykset. Itse asuinrakennuksen 

osalta vakituisen asuinrakennuksen tekniset vaatimukset ovat tiukem-

mat mm energiatehokkuuden osalta kuin loma-asunnolla. 

Längelmävesi 

 

Längelmävesi on Pirkanmaan maakuntajärvi. Se on historiallisesti Suomen 

arvokkaimpia suurjärviä, kalaisa ja merkittävä lintujärvi. Sen vesi on kirkasta 

tai vain lievästi sameaa, väritöntä ja vähähumuksista (KVVY). Ympäristöjär-

jestöjen mukaan Längelmävesi tulee säilyttää mahdollisimman kauniina, 

puhtaana ja luonnonvaraisena. 

Kirkonkylän osayleiskaavassa Längelmäveden rantaan ei osoiteta uusia 

omarantaisia rakennuspaikkoja. Kaavassa esitetään ranta-alueen taka-

osaan yhteensä kymmenen uutta omakotitalon rakennuspaikkaa. Län-

gelmäveteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän hyvin vähäi-

siksi. Kaavoituksen yhteydessä on lisäksi tunnistettu ranta-alueisiin liittyviä 

luonto- ja maisema-arvoja ja kaavassa annetaan niitä koskevia tar-

peellisia määräyksiä. 
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13 MTK-Kangasala ry ja Metsänhoitoyhdistys Roine 
 

LAUSUNTO VASTINE 

Kaavoja laadittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon elinkeinojen toimin-

tamahdollisuudet ja kaavan vaikutukset kunnan kehittämiseen ja talou-

teen. Kaavojen tulee myös tukea uusien veronmaksajien muuttoa kun-

taan. Maa- ja metsätalousyritykset ovat merkittävä osa Kangasalan elin-

keinotoimintaa ja niiden toiminta- ja kehittämismahdollisuudet on turvat-

tava kaavoituksessa. 

 

 

 

Yhdistykset ymmärtävät, että yleiskaavoilla on lain mukaan sisältövaati-

muksia. Kaavaehdotukset perustuvat kuitenkin osin puutteellisiin ja jopa 

vääriin selvityksiin, kun taas maanomistajien oikeusturvan kannalta tarpeel-

lisia selvityksiä puuttuu.  

 

Maaseudun kehittämistarpeita ja tulevaisuuden rakentamista ei tulisi 

nähdä vastakkaisena tai haitallisena tiivistyvän kaupunkiseudun kehittä-

mistarpeille. Kehittyvä maaseutu vireän kaupunkialueen rinnalla tuottaa 

parhaimmillaan synergiaa ja dynamiikkaa, joka koituu kaikkien hyödyksi. 

  

Maa- ja metsätalous on Kuhmalahdella merkittävä elinkeino jatkossakin ja 

lisääntyvän puunkäytön vaikutukset säteilevät myönteisesti laajasti yhteis-

kuntaan. Metsissä kasvavan uusiutuvan luonnonvaran hyödyntäminen tuo 

myös paikallistalouteen kestävästi positiivisia vaikutuksia. Liian tiukalla kaa-

voituksella tulevat rakentamisen jyrkät rajat ja muulle maankäytölle tulevat 

määräykset eivät ole linjassa valtiovallan pyrkimyksille kehittää maamme 

biotuotealaa, jossa metsätalous on keskeinen tulevaisuuden mahdollistaja. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen, rakentamisen sääntelyn 

purkaminen ja yleinen tavoite hallinnon sujuvoittamisesta ovat ajankohtai-

Yleiskaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja tietoihin kaavaratkai-

suihin vaikuttavista seikoista. Tarpeellisten selvitysten laajuus ja tarkkuus 

ovat yhteydessä kaavan tarkkuuteen/yleispiirteisyyteen. Kuhmalahden 

kirkonkylän osayleiskaavaa laadittaessa on koottu lähtötietoja alueen 

asumisesta, vapaa-ajan asumisesta, palveluista ja yritystoiminnasta. 

Maa- ja metsätalouden harjoittaminen ovat tärkeitä elinkeinoja kaava-

alueella. Valtaosa kaava-alueesta varataan maa- ja metsätalouden 

harjoittamiselle. 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan Kirkonkylän osayleiskaavaa varten 

tehdyt selvitykset ovat laajuudeltaan riittävät ja sisällöltään asianmukai-

set. Lausunnossa ei tässä yhteydessä ole tarkemmin tuotu esiin, mikä 

tehdyissä selvityksissä olisi puutteellista tai väärää. 

 

Kaavoitus on luonteeltaan erilaisia tavoitteita, maankäyttömuotoja ja 

intressejä yhteensovittava prosessi. Kaupunkistrategiassa Mahdollisuuk-

sien maaseutu -teeman alla on tuotu vahvasti esille tavoitteet asumisen 

ja yrittämisen vahvistamisesta maaseudulla. Kirkonkylän osayleiskaava 

luo puitteet asutuksen täydentämiselle, kun omakotirakentaminen ky-

lälle on yleiskaavan perusteella mahdollista suoralla rakennusluvalla. 

Asutus luo osaltaan pohjaa työpaikkojen ja palvelujen kehittämiselle. 

Siltä osin kuin kaavan uudet pientalojen rakennuspaikat sijoittuvat yksi-

tyisten omistamille kiinteistöille, ovat kiinteistönomistajat voineet esittää 

toiveita ja muutoksia rakennuspaikkojen sijaintiin. 

 

Kangasalan maaseutuohjelma on hyväksytty helmikuussa 2021. Maa-

seutuohjelmassa esiin nostettuja teemoja ovat mm biotalous, lähiruoka, 

hyvinvointi ja green care, uusiutuva energia, hajautetut järjestelmät, re-

surssitehokkuus, sosiaalinen kestävyys, työvoiman riittävyys. Yhdeksi ke-

hittämistoimenpiteeksi on määritelty: Edistetään biotalouteen liittyviä 
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sia yhteiskunnan muutospyrkimyksiä. Siihen tulisi pyrkiä myös kaavoituk-

sessa. Kiireellä ei koronapandemian poikkeusoloissa tulisi hyväksyä ehkä pi-

ankin turhan vanhanaikaisia yleiskaavoja. Tulee pyrkiä lopputulokseen, 

joka on kaikkien osallisten kannalta hyväksyttävä. 

 

Yhdistykset viittaavat kaava-asiassa kaupungille lähetettyihin viesteihin, uu-

distavat pääosin kaavaluonnosvaiheen mielipiteiden seikat. 

kokeiluja sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä. Kirkonkylällä 

on mahdollista esimerkiksi kehittää biotaloutta tukevia kokeiluja ja 

hankkeita. Maaseutuohjelman seuraavassa vaiheessa on tarkoitus 

muodostaa tarkempi toimenpideohjelma tavoitteiden toteuttamiselle. 

Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi 

 

Kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu MRL:n velvoitteita vuorovaikuttei-

sesta kaavoitusprosessista. Laki määrittelee vuorovaikutuksen kaavan val-

misteluvaiheessa. MRA 19 § 2 mom. mukaan nähtäville asettamisesta ja oi-

keudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset il-

moitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan, jollei asian merkittävyys 

edellytä laajempaa tiedottamista. Kaavojen vaikutukset ovat niin merkittä-

viä yhdistysten edustamille maanomistajaryhmille, että siitä olisi tullut tie-

dottaa laajemmin ja henkilökohtaisesti. 

 

Kaavaehdotusten asettaminen nähtäville ja osallisten kuuleminen keskellä 

kiihtymisvaiheessa ja mahdollisesti leviämisvaiheessa oleva koronapande-

miaa ei täytä MRL:n vaatimuksia. Osallisten riittävän vuorovaikutuksen tur-

vaaminen ja kaavoituksessa olevien ristiriitaisuuksien selvittäminen ei ole 

poikkeusoloissa turvattu siten, että osallisten oikeusturva voi toteutua (MRL 

62 §). Osallisten joukossa saattaa olla henkilöitä, jotka eivät pysty osallistu-

maan kaavatiedotusta varten järjestettyihin Teams-kokouksiin (kaikki eivät 

ole diginatiiveja) tai jotka eivät riskiryhmiin kuuluvina voi lähteä henkilökoh-

taisiin tapaamisiin kaavoittajan kanssa. Kyseessä on henkilökohtaiseen ter-

veyteen ja turvallisuuteen liittyvät painavat perusteet. Kuntaliitto on syk-

syllä 2020 ohjeistanut, että milloin ”hanke vaatii paljon vuorovaikutusta tai 

siihen liittyy huomattavia ristiriitoja, on syytä harkita kaavoituksen lykkää-

mistä niin, että vuorovaikutus voidaan toteuttaa epidemia-ajan jälkeen”. 

Mhy Roineen puolesta tätä on painotettu viranhaltijoille ennen nähtäville 

asettamista. Kaavamerkinnöillä on suuri juridinen ja taloudellinen merkitys, 

minkä vuoksi kaikkia maanomistajia, joiden kiinteistöille on sijoitettu merkin-

töjä, olisi tullut informoida ja kuulla henkilökohtaisesti. Toimintatapa ei ole 

ollut riittävästi osallistava ja avoin maanomistajia kohtaan.  

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus aset-

tavat vähimmäistason osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiselle 

kaavaprosessin aikana. Kaupungin näkemyksen mukaan kaavoista tie-

dottaminen ja osallistumismahdollisuudet on järjestetty lain edellyttä-

mällä tavalla ja laajemminkin. Tiedottaminen nähtävilläoloista on ollut 

laajaa ja monikanavaista: viralliset kuulutukset on julkaistu molemmissa 

paikallisissa sanomalehdissä Sydän-Hämeen Lehdessä ja Kangasalan 

Sanomissa sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi kaikki kuu-

lutukset ja kaava-aineistot on julkaistu Kuhmalahden kolmen osayleis-

kaavan omalla nettisivulla www.kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaa-

vat. Nähtävillä olleiden suunnitelmien yhteydessä on alueellisiin medioi-

hin lähetetty lehdistötiedotteet, samoin kuin Kuhmalahden osayleiskaa-

voja varten muodostetulle osallisten sähköpostilistalle. Lisäksi on tiedo-

tettu kaupungin some-kanavissa. Kaavaehdotuksista laadittiin esittelyvi-

deo ja järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Live tapahtumana. Ko-

ronapandemian johdosta voimassa olleet kokoontumisrajoitukset eivät 

sallineet perinteisen yleisötilaisuuden järjestämistä kaavaehdotusvai-

heessa. Ei-kangasalalaisille maanomistajille sekä niille, jotka ovat toivo-

neet tiedotusta kaavan nähtävilläolojen yhteydessä, on tiedotettu kir-

jeitse tai sähköpostilla. Laajan ja monikanavaisen tiedottamisen joh-

dosta kirjeiden lähettämistä kangasalalaisille maanomistajille ei ole 

nähty välttämättömäksi. 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestettiin kolme kaavoittajan 

vastaanottopäivää, jolloin osallisten oli mahdollista keskustella kaavasta 

henkilökohtaisesti kaavoittajan kanssa. Tapaamisaika keskusteluun va-

rattiin etukäteen ja tapaamiset voitiin toteuttaa terveysturvallisesti. Osa 

tapaamisista oli etätapaamisia Teams-yhteyden kautta. Edellä mainit-
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Tiedottaminen ja mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun tulee järjes-

tää jo kaavoitusprosessin alkuvaiheesta lähtien. Osallistuminen ja vuorovai-

kutus tulee suunnitella kaavahankkeen merkityksen ja vaikutusten mukai-

sesti. Merkitykseltään vähäisissä kaavan muutoksissa menettelyt voivat olla 

verraten yksinkertaisia. Laajoissa, vaikutuksiltaan merkittävissä kaavahank-

keissa on käytettävä monipuolisempia vuorojen muotoja. Kaavat muodos-

tavat laaja ja vaikutuksiltaan merkittävän hankkeen, minkä vuoksi siinä olisi 

pitänyt käyttää monipuolisempia ja varhaisempia vuorovaikutuksen muo-

toja, joihin olisi sisältynyt henkilökohtaiset yhteydenotot alueen maanomis-

tajiin. 

 

Kaavojen aloittamisesta ei ole riittävällä tavalla ja riittävän aikaisessa vai-

heessa tiedotettu maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(oas) on laadittu myöhäisessä vaiheessa siihen nähden, mitä on jo tehty. 

2016 kaavoituskatsauksessa ei vielä viitata liikkeelle lähtevistä Kirkonkylän 

ja Pohjan kaavoista. Vireilläolo mainitaan vasta 2017 kaavoituskatsauk-

sessa. Tekstissä tosin virheellisesti todetaan kyläkaavojen kaatuneen oi-

keuskäsittelyssä. Kaava-aineistosta käy ilmi, että luontoselvitystä on tehty 

huhtikuussa 2016 ja kulttuuriympäristöselvitystä toukokuussa 2016. Tämä 

muodostaa selkeän osallisten oikeusturvaan liittyvän ongelman. Monet 

maanomistajat olisivat halunneet osallistua selvitysten maastotöihin, jolloin 

lain tarkoittama riittävä vuorovaikutus olisi täyttynyt. Selvitykset on tuotu 

valmiina kaavaprosessiin, on jäänyt toteuttamatta osallistuminen ja vuoro-

vaikutus.  Oas on tiedotettu osallisille vasta syyskuussa 2016, joten tiedotus 

vireilletulosta ja tiedot kaavoituksen tavoitteista ja kohteista on ja myö-

hään. Vireilletulosta ja oas:n nähtävillä olosta ilmoitettiin ulkopaikkakunta-

laisille maanomistajille kirjeellä, mikä ei täytä MRL:n kuulemisen ja osallistu-

misen muotovaatimuksia tasapuolisesti. Saattaa olla paikkakunnalla asu-

via maanomistajia, joille ei tule lehtiä, joissa kaavoituksesta on kuulutettu. 

Tasapuolisuuden nimissä ja asian merkittävyys huomioon ottaen olisi kirjeet 

pitänyt lähettää myös paikkakunnalla asuville. Sama vaatimus on nyt ko-

rona-aikana korostunut. 

 

Kuhmalahden maanomistajille pitää esittää mahdollisuus saada maas-

tossa paikan päällä selvitys tehtyjen selvitysten perusteista ja oikeudellisista 

vaikutuksista, jotta he saavat tiedon siitä, mitä selvityksissä on heidän mail-

taan ja vesialueilta löytynyt, miten se vaikuttaa rakennusoikeuksiin ja muu-

hun maankäyttöön. Siten he voivat arvioida kaavoituksen etenemistä ja 

tujen osallistumis- ja vuorovaikutustapojen lisäksi kaavoittajaan oli mah-

dollisuus olla yhteydessä sähköpostilla, puhelimitse tai sopimalla muu, 

erillinen tapaamisaika. 

 

Osalliset käyttivät eri osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia moni-

puolisesti ja osallistuminen Kuhmalahden kolmen osayleiskaavaehdo-

tuksen nähtävilläoloaikana oli runsasta. Koronatilanne on ollut luonnolli-

sesti hyvin poikkeuksellista aikaa, mutta osallistumistapoja ja vuorovaiku-

tusta on järjestetty monipuolisesti. Osallisilta on tullut kiitosta joustavuu-

desta. Kuhmalahden yleiskaavaehdotusten lisäksi korona-aikana on ol-

lut nähtävillä Saarenmaan osayleiskaavaehdotus sekä yli 30 asema-

kaavojen nähtävilläoloa. Nähtävilläolot ja vuorovaikutus osallisten 

kanssa on kaikissa kaavahankkeissa voitu toteuttaa hyvin. Myös viran-

omaisneuvottelut on korona-aikana järjestetty etäkokouksina. 

 

 

 

 

Kaupunki laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään käyn-

nissä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaavahankkeita. Kaavahank-

keen vireille tulemisessa ja käynnistysvaiheessa tärkeä asiakirja on osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma (oas), jossa kuvataan laadittavan kaa-

van prosessia, selvitystarpeita, aikataulua ja kaavan osallisia. Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaan oas tulee laatia riittävän aikaisessa vai-

heessa kaavaprosessia. Kuhmalahden yleiskaavojen oas asetettiin näh-

täville ennen varsinaisen kaavasuunnittelun aloittamista. Osa perusselvi-

tyksistä, luontoselvitykset sekä kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen 

selvitys oli aloitettu jo aiemmin, koska niihin liittyy vuodenaikasidon-

naista selvitystyötä ja runsaasti maastotyötä. 

 

 

 

 

Selvityksillä tuotetaan lähtöaineistoa varsinaiselle kaavasuunnittelulle, 

kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten määrittelylle. Kaavaprosessin 

aikana maastokäynti saattaa olla tarpeen, mikäli sillä saavutetaan sel-

keää lisäarvoa muuhun käytettävissä olevaan tietoon verrattuna. 
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yleiskaavan kokonaisvaikutuksia mailleen. Varsinkin luontoselvityksessä tul-

lut ristiriitaisuuksia. 

 

Maastossa tapahtuvaa tapaamista ei koronaepidemia estä, kun noudate-

taan viranomaisohjeita. Paikalla on syytä olla selvityskonsultit ja kaavoituk-

sen viranhaltijoita, jotta käsittely tapahtuu virkavastuulla. Kaavoituksen pi-

tää tiedottaa mahdollisuudesta aktiivisesti. Jos tämä ei voi toteutua nähtä-

villä oloaikana, niin siihen pitää varata aika ja resurssit myöhemmin. 

 

ROYK on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) pilottihanke metsätalou-

den huomioimisesta kaavoituksessa, olisi metsällisiä toimijoita pitänyt huo-

mioida kaavaprosessissa paremmin kuin mitä tähän mennessä on tehty.  

Mhy Roineen Kuhmalahden alueneuvoja sai tiedon pilottihankkeesta 

vasta avoimessa yleisötilaisuudessa 27.9.2016. Hän välitti heti tiedon yhdis-

tyksen halusta osallistua kaavapalavereihin metsäasioiden huomioimiseksi. 

Vasta 11.5.2017 Mhy:n edustajat kutsuttiin ensimmäiseen palaveriin asiasta. 

Tältäkään osin osallistumis- ja vuorovaikutusperiaatteet eivät ole riittävästi 

toteutuneet.  

 

Vuorovaikutukseen kuuluu myös vastauksen antaminen asiaan osallisten 

mielipiteisiin. Luonnosvaiheen palauteraportissa yhdistysten mielipiteisiin ei 

ole vastattu yksilöidysti, vaan yhteenvedonomaisesti lausuntokommenttien 

yhteydessä. Palauteraportin tekstistä ei selkeästi ilmene, miten yhdistysten 

mielipiteisiin on otettu kantaa, mikä ei palvele riittävää vuorovaikutusta. 

Metsänhoitoyhdistys Roine on ollut osallisena mukana kaavahank-

keessa. Yhdistykseltä on pyydetty lausunnot nähtävilläolojen yhtey-

dessä. Kuhmalahden yleiskaavaluonnosten nähtävilläolon yhteydessä 

järjestettiin yleisötilaisuus Kuhmalahden Pentosalissa. Yleisötilaisuuden 

osana järjestettiin paneelikeskustelu yleiskaavojen metsätalousvaikutuk-

sista. Paneeliin osallistuivat Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistys Roi-

neen edustajat sekä Kuhmalahden kaavoja laativa konsultti. Kaava-

prosessin ajan kaikilla osallisilla on ollut mahdollista keskustella kaavoit-

tajan kanssa kaavaratkaisuista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 

 

Kuhmalahden kolme osayleiskaavahanketta olivat pilottikohteina mu-

kana Maa- ja metsätalousministeriön hankkeessa, jossa määriteltiin kei-

noja yleiskaavan metsätalousvaikutusten arviointiin. Metsätalouden 

huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa -pilottihanke oli osa laajempaa 

Metsät ja kaavoitus –hankekokonaisuutta. Pilottihankkeen sisältö ja vuo-

rovaikutus toimijoiden kesken hankkeen aikana oli suunniteltu Maa- ja 

metsätalousministeriössä. 

 

 

Luonnosvaiheessa useissa lausunnoissa käsiteltiin samoja teemoja. Pa-

lauteraportissa lausuntojen sisältö on avattu teemoittain ja samoin kau-

pungin vastineet on koottu teemoittain. Tämä helpottaa kokonaisku-

van saamista eri teemoista ja niihin liittyvistä näkökohdista. 

Kaavan vaikutusten selvittäminen, tarvittavat tutkimukset ja selvitykset  

 

MRL:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar-

vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. On 

tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihto-

ehtojen toteuttamisen yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 

muut vaikutukset. Selvitykset tehdään siltä alueelta, jolla kaavalla arvioi-

daan olevan olennaisia vaikutuksia. Selvityksillä annetaan riittävät tiedot 

suunnitelman toteuttamisen arviointiin, mm. elinoloihin, elinympäristöön, 

kulttuuriperintöön ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

 

 

 

 

 

Kaavan vaikutusten arviointi on esitetty teemoittain kaavaselostuksen 

sivuilla 37-47. Kaupungin näkemyksen mukaan osayleiskaavan vaikutuk-

set on arvioitu kattavasti ja riittävällä tarkkuudella kaavan yleispiirteisyys 

sekä kaava-alueen laajuus huomioon ottaen. 

 

 

 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään pieni tarkistus kaavan vaikutuksiin maa-

ja metsätalouteen. Kaava-alueella on yhden luo-1 –kohteen sijasta 
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Riittävä vuorovaikutus on kytköksissä kaavan vaikutusten selvittämiseen. 

Maanomistajiin ei ole oltu suoraan yhteydessä, on kaavan valmistelussa ol-

lut mahdotonta selvittää mitä vaikutuksia esim. luo-merkinnöillä on maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen näillä alueilla. Tehdyt selvitykset eivät täytä 

maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) vaatimuksia, kun niiden perus-

teella ei ole voinut arvioida kaavaratkaisujen merkittäviä välittömiä ja välil-

lisiä vaikutuksia maa- ja metsätalouden toimivan kilpailun kehittymiseen 

osana Kangasalan elinkeinoelämää. 

 

Kaavaselostuksissa ei ole esitetty MRA 17 §:n edellyttämiä tietoja kaavan 

vaikutuksista esim. taloudellisiin ja kulttuurisiin seikkoihin. Erityisesti luo-suoje-

lualueiden kokonaisuus on puutteellinen ja epäselvä kaavamerkinto ̈jen ja 

oikeusvaikutusten osalta. Maa- ja metsätalous on tärkeä osa elinkeinotoi-

mintaa, mutta selostuksessa todetaan ylimalkaisesti, että kaava ei aiheuta 

merkittäviä metsätaloudellisia vaikutuksia. 

 

Yhdistykset katsovat, että kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty ja arvioitu riit-

tävästi ja riittävän ajoissa. Varsinkin luo-merkinnät ja ekologinen yhteys -

merkintä eivät perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

kolme luo-1 –kohdetta. Yksi kohteista on olemassa oleva liito-oravan li-

sääntymis- ja levähdyspaikka ja kaksi kohdetta on muun uhanalaisen 

lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kolmen kohteen yhteenlaskettu 

pinta-ala on 1,4 % koko kaava-alueen pinta-alasta. 

 

 

 

 

 

 

Luo-merkintöjä ja niihin liittyviä selvityksiä sekä ekologisen yhteyden 

merkintää on kuvattu tarkemmin alempana tekstissä. 

Luontoselvitykset 

 

Laaditut luontoselvitykset ovat kiistanalaisia ja laadittu konsulttityönä. Osal-

listen oikeusturvan kannalta voidaan nähdä 2 eri vaihtoehtoa: 1) laadi-

taan uusi luontoselvitys virkamiestyönä (kunnan viranhaltijoiden toimesta), 

jolloin osalliset voivat luottaa tehdyn työn sisältöön tai 2) kaikille maanomis-

tajille varataan tilaisuus maastossa omilla mailla yhdessä luontokartoittajan 

ja kaavoituksen viranhaltijoiden kanssa tarkistaa tietojen paikkansa pitä-

vyys. Luontoselvityksessä on mm kiistanalaisuutta mm metsälakikohteiden 

määrittelyssä, liito-oravaselvityksissä ja lajiselvityksissä. 

 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan Kirkonkylän osayleiskaavan luontosel-

vitys on asianmukaisesti laadittu, samoin kaavan ehdotusvaiheessa teh-

dyt kohteiden tarkistukset. Kaupungin luontoasiantuntijana toimiva ym-

päristösuunnittelija on tarkistanut selvityksen sisällön ja selvityksessä esi-

tetyt kohteet. 

Kulttuuriympäristöselvitys 

 

Kultturiympäristöselvitys on varsinkin ROYK:n suhteen viety laajempana kuin 

kunta on tilannut. Esimerkiksi Kivisalmen kyläkeskuksen, Pajulan kyläkeskuk-

sen ja Tervaniemen kyläkeskuksen arvoalueiksi nimetyillä kohteilla rakenne-

tun ympäristön selvitys ja rajaukset ovat jopa yli 500 metrin etäisyydellä 

rannasta. Oikeusvaikutuksia maankäyttöön on laadittu alueille, jotka eivät 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeelli-

sessa määrin selvitettävä suunnitelman vaikutukset. Selvitykset on teh-

tävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennai-

sia vaikutuksia. Kaupungin näkemyksen mukaan selvitykset ja vaikutus-

ten arviointi on tehty lain tarkoittamalla tavalla. 
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ole olleet mukana OAS:ssa, eivätkä kuulu esim ROYK-alueeseen, joten 

merkinnät ovat lainvastaisia. 

 

Rakennetun ympäristön arvoalueille määrättävät maankäytölle, olemassa 

olevalle rakennuskannalle ja uudisrakentamiselle ja maisemaan kohdistu-

vat määräykset ja velvoitteet eivät ole perusteltuja ja lainmukaisia. Esimer-

kiksi rakennussuojelua tulee toteuttaa Lain rakennusperinnön suojelemi-

sesta (498/2010) säännösten mukaan, ei yleiskaavan mukaan. Arvoalueille 

olisi maanomistajien maatalouteen ja metsätalouden harjoittamiseen tu-

lossa rajoituksia ja kustannuksia, joita ei vaikutusten arvioinnissa ole selvi-

tetty. Nämä vaikutukset on vielä selvitettävä ja esitettävä maanomistajille. 

 

Kulttuuriympäristökohteiden osalta ei ole esitetty, onko metsälaki niillä alu-

eilla voimassa. Tämä asia pitää selvittää. 

Maakunnallisesti arvokas kirkonkylän kulttuuriympäristöalue (pystyviivoi-

tus) ja Vähä-Pennon kyläkeskus (sk-1) sijoittuvat osittain kaava-alueelle 

ja osittain kaava-alueen ulkopuolelle. Informatiivisuuden vuoksi kulttuu-

riympäristöalueen aluerajaus on osoitettu kartalla kokonaisuudessaan. 

Luonnollisestikin kaavamääräys on voimassa vain kaava-alueen sisällä. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennetun ympäristön arvojen 

ja maiseman arvojen selvittämistä ja huomioon ottamista kaavoituk-

sessa. Lain 41 §:n mukaan, jos jotakin aluetta tai rakennusta on maise-

man, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten ar-

vojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaa-

vassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumää-

räykset). 

 

Metsälaki on voimassa Kirkonkylän osayleiskaavan M, MA ja VU-alueilla. 

Yleiskaavan VL-alueella on voimassa asemakaava. Metsälaki ei ole voi-

massa asemakaavan VL-alueella. 

Vaikutukset metsätalouteen 

 

Vaikutusten arvioinnissa on esitetty, että kaavoilla ei olisi merkittäviä vaiku-

tuksia metsätalouteen. Kaavoittajan subjektiivisesti tekemä määrittely on 

harhaan johtava ja vähättelevä. 

 

Pilottihankkeessa ei ole ollenkaan selvitetty kaavoituksen metsätaloudelle 

aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja kaavaselostuksessa toteamus on 

yleispiirteinen ”kaava ei aiheuta merkittäviä metsätaloudellisia vaikutuk-

sia”-tasoa. Tilakohtaisesti vaikuttaa kuitenkin olevan tulossa merkittäviä 

metsätaloudellisia vaikutuksia. Ainakin Luonnonvarakeskus ja Tapio ovat 

näitä selvityksiä muualla yleiskaavoituksessa tehneet ja riittävä selvitys tar-

vitaan myös Kuhmalahdelle. Arvoaluekohtaisesti ja luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeillä alueilla tilakohtaisesti tulisi eritellä, mitä vaikutuk-

sia kaavalla on maankäyttöön ja esittää siitä taloudellisen laskelman 

maanomistajalle. 

 

Esimerkiksi maisematyölupavelvoite tuo maanomistajalle suunnittelukus-

tannuksia, lupakustannuksia ja tavalliseen metsätalouskäytössä olevaan 

 

 

Kaavan metsätalousvaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 

5.9. Lisäksi on erillinen raportti Metsätalouden huomioiminen Kuhmalah-

den kaavoissa –pilottihankkeesta. 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 800 ha ja luo-1 –kohteiden osuus 

kaava-alueesta on noin 1,4 %. Tältä osin vaikutukset metsätalouteen ei-

vät muodostu merkittäviksi. Lausunnossa ei ole tarkemmin kuvattu, millä 

tavoin kaava aiheuttaisi merkittäviä metsätaloudellisia vaikutuksia. 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään pieni tarkistus kaavan vaikutuksiin maa- 

ja metsätalouteen. Kaava-alueella on yhden luo-1 –kohteen sijasta 

kolme luo-1 –kohdetta. Yksi kohteista on olemassa oleva liito-oravan li-

sääntymis- ja levähdyspaikka ja kaksi kohdetta on muun uhanalaisen 

lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 

noin 11 ha. 
 
Luo-2 -kohteissa mahdolliset rajoitukset metsänkäsittelyyn perustuvat 

maanomistajien vapaaehtoisuuteen, joten vaikutukset metsätalouteen 

riippuvat maanomistajien tavoitteista. Luo-2 –kohteissa ovat mukana 
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maahan verrattuna menetystä ajasta johtuvia kustannuksia, jotka olisi koh-

tuullista ottaa huomioon. 

 

Pilottihankkeessa ei esitetä ollenkaan laskelmia, vaan johtopäätöksissä to-

detaan ”budjetin puitteissa tehty laskelma, jolla metsätaloudellisia vaiku-

tuksia arvioitiin, oli tehtävä kevyesti”. Kaavaselostuksen karkea määrittely s. 

53 ”puustoa n. 20.000 m3” on selvästi vain ns. valistunut arvaus. Metsäta-

lous on elinkeinon harjoittamista, joten yhdistykset eivät voi hyväksyä näin 

merkittävien asioiden ottamista ”kevyesti”. Virheellisyys pilottihankkeen ra-

portissa on viittaus Kangasalla käytettyihin kaavamääräyksiin: Sahalahden 

rantaosayleiskaava ei ole voimassa. 

 

Yleiskaavan metsätalousvaikutukset tulee selvittää koko alueelta yhteen-

vetona ainakin maanomistajille, jotka sitä tilakohtaisesti haluavat. Kaupun-

gin pitää aktiivisesti tarjota metsätalousvaikutusten selvittämistä. Selvitysten 

pitää olla riittäviä myös osallisten kannalta. Myös kaupungin edun mu-

kaista on, että vaikutukset metsätalouteen selvitetään etukäteen, koska 

MRL 101 §:n mukainen lunastus- ja korvausvelvollisuus voi muutoin tuottaa 

kaupungille ongelmia tulevaisuudessa. 

 

Rantaosayleiskaavassa ei ole selvitetty, miten esim. luo-merkinnät vaikutta-

vat ns. kemera-tukiin Kestävän metsätalouden rahoituslain (34/2015) mu-

kaan. Tiedot taloudellisista vaikutuksista niille tiloille, joiden metsiä osoite-

taan muuhun kuin metsätalouskäyttöön ja joille ei voi saada kemera-tukia, 

puuttuvat. Nämä vaikutukset pitää selvittää.  

 

Metsätalousvaikutusten selvityksessä tulee vielä arvioida mm. hakkuumah-

dollisuudet, eri metsänkäsittelyvaihtoehdot kaavoituksesta johtuen, maise-

matyölupavaatimusten kustannukset ja ajallinen vaikutus, luontoselvitysten 

oikeusvaikutukset metsätalouden harjoittamiseen, kemeratukien menettä-

misen taloudelliset seuraukset, kaavoituksen tuottama vaikutus metsäteolli-

suuden ostohalukkuuteen muilta kuin M-alueilta ja vaikutukset puun kanto-

hintaan. 

myös Metsäkeskuksen määrittelemät metsälakikohteet (metsälain 10 

§:n erityisen tärkeät elinympäristöt), jotka ovat voimassa kaavasta riip-

pumatta. 

 

Maisematyölupa metsänhoitotoimia varten tarvitaan ainoastaan näillä 

alueilla: Puntarin urheilukentän VU-alue, kolme venevalkama-aluetta 

(LV-1), Kuhmalahden kirkon EH/s-alue sekä yksi muinaisjäännöskohde 

(SM). Em. alueet ovat pienialaisia, luonteeltaan erityisiä ja osin erityis-

lainsäädännöllä suojeltuja, eikä niitä voida pitää tavanomaisina metsä-

talousalueina. 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan metsätalousvaikutusten arvioinnin 

tarkkuus on ollut riittävä kaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen. 

 

Kirkonkylän osayleiskaava on laadittu siten, että kaavamääräykset ovat 

lähtökohtaisesti maanomistajalle kohtuullisia. Yleiskaavan sisällöllä voi 

olla vaikutusta mm. ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja metsälain 

nojalla tehtäviin päätöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla yleis-

kaavalla on oikeusvaikutuksia kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisten 

päätöksiin. Metsänhoitotoimien osalta kohtuullisuutta arvioidaan, kun 

maanomistaja hakee maisematyölupaa metsänhoitotoimenpiteelle. 

 

Metsäkeskukselta saadun tiedon mukaan luo-merkintä ei estä ns. Ke-

mera-tuen saamista metsänhoitoa varten, koska luo-merkintä ei estä 

metsänkäsittelyä. 

Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittäminen 

 

Alueneuvoja Oiva Vierikka on esittänyt myös maatilaselvityksen laatimista, 

jotta saadaan tietoa kaavojen vaikutuksista tilarakenteeseen ja maatilojen 

Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilo-

jen talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen. Maa- ja metsätalousalueet on osoi-
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sukupolvenvaihdoksiin. Selvitys pitää ehdottomasti vielä laatia. Ainakin 

osalla Kuhmalahden maatiloista on potentiaalia kehittää maatilaa vesis-

töön nojautuen. 

 

Kaavan tulee tukea maaseutu- ja muiden yritysten sekä koko kunnan ke-

hittämistä. Nykyisessä markkinatilanteessa maatilat tarvitsevat riittävät 

edellytykset kehittyä ja monipuolistaa liiketoimintaansa. Monella kaava-

alueiden maatilalla on rakentamatonta rantaviivaa, jota voisi hyödyntää 

maatilamatkailutarkoituksessa. Erityisesti suurempien järvien rannoilla on 

vuokramökeillä runsaasti kysyntää ja asiakkaiden vaatimustaso on nou-

sussa. Riittävä määrä rantarakennusoikeuksia mahdollistaisi elinkeinotoi-

minnan monipuolistamisen ja tasokkaiden vuokramökkien rakentamisen. 

Nykyinen, pääosin 1960-70 luvulla rakennettu mökkikanta ei vastaa ny-

kyistä vaatimustasoa. Myös kaupunki hyötyy vuokramökeistä mm. lisäänty-

neiden verotulojen, palvelukysynnän ja työpaikkojen myötä. 

 

Kaavat voivat myös rajoittaa maatilojen tuotantorakennusten rakenta-

mista. On epäselvää, miten AM merkinnän alla oleva maatila voi kehittää 

tuotantoeläintoimintaansa vai tarvitaanko kaikille tiloille ME merkintä. AM- 

ja ME-merkintöjen on tärkeää kattaa riittävän suuri alue aktiivitilojen ympä-

rillä, jotta rakennusinvestoinnit toiminnan kehittämiseksi voidaan toteuttaa. 

Kaikkien nykyisten rakennusten tarvitsee olla merkinnän sisällä ja rajauksen 

olla riittävän väljä, jotta uudet rakennukset voidaan rakentaa riittävän 

etäälle muista rakennuksista. Esim. nykyaikaista karjasuojaa tai riittävän 

suurta viljankuivaamoa ei voi rakentaa samaan pihapiirin asuinrakennuk-

sen kanssa.  

 

Maatilalle saa AM-alueella rakentaa korkeintaan kaksi asuinrakennusta ja 

toisen asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 120 m2. ME-alueella 

saa rakentaa korkeintaan kaksi asuinrakennusta, joiden kerrosala on yh-

teensä esimerkiksi 400 m2. Yhdistykset katsovat, että toisen asunnon koko-

rajoitus ei ole tarpeellinen. Riittävä määräys olisi esim., että alueella voi-

daan osoittaa olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön sopeutuvaa 

asuntorakentamista. Toinen asuinrakennus esim. sukupolvenvaihdoksen 

yhteydessä tulee olla mahdollinen myös rannan läheisyydessä. 

tettu merkinnöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen osoi-

tettu merkinnällä AM. Mikäli talouskeskuksessa harjoitetaan suurimitta-

kaavaista eläintuotantoa tai se on suunnitelmissa, on merkintä ME. 

 

Maatilojen kehittämismahdollisuuksia ja edellytyksiä on mahdollista ot-

taa tarkasteluun myös osana Kangasalan maaseutuohjelmaa. Osa 

maatilojen kehittämiseen liittyvistä seikoista on sellaisia, joihin kaavoituk-

sella ei voida vaikuttaa. Maaseutuohjelma hyväksyttiin helmikuussa 

2021. Maaseutuohjelmatyössä on tarkoitus muodostaa tarkempi toi-

menpideohjelma tavoitteiden toteuttamiselle. 

 

Suurimittakaavainen kotieläintuotanto tarkoittaa aluehallintoviraston 

ympäristöluvittamaa toimintaa, jolla on selkeitä ympäristövaikutuksia. 

Esimerkiksi valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista sisäl-

tää eläinsuojan vähimmäisetäisyydet vakituisista asunnoista ja loma-

asunnoista. Kaava-alueella on kaksi olemassa olevaa ME-aluetta tila-

keskusten yhteydessä sekä yksi varaus eläintuotantoyksikölle, joka on 

osoitettu ME-1 -merkinnällä. Aluevaraus on sijoitettu kauemmaksi asu-

tuksesta, jotta tarpeelliset suojaetäisyydet täyttyvät. Suuryksikkö on 

usein mahdollista rakentaa myös M-alueelle, mutta se edellyttää suun-

nittelutarveratkaisun / poikkeamispäätöksen saamista ennen rakennus-

lupaa. Suuryksikön paikka ja riittävät etäisyydet asutukseen määritel-

lään suunnittelutarveharkinnassa. 

 

Kaavamääräyksen mukaisesti maatilan talouskeskuksen yhteyteen on 

mahdollista rakentaa maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. RA/AP-

rakennuspaikoilla sijaitsevia loma-asuntoja on mahdollista käyttää myös 

mökkivuokrauskäyttöön. Maataloutta harjoittaville maanomistajille ei 

muutoin ole mahdollista osoittaa enempää rantarakennuspaikkoja kuin 

muille maanomistajille, vaan rakennusoikeudet on määritelty mitoitus-

periaatteiden mukaisesti yhdenmukaisella tavalla. 

 

AM-merkinnällä osoitettujen maatilan talouskeskusten merkintää voi-

daan tarkistaa asuinrakennusten rakennusoikeuden osalta ja muuttaa 

määräys samanlaiseksi ME-talouskeskusten kanssa: talouskeskukseen 

saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta, joiden kerrosala on yh-

teensä enintään 400 m2. Muutos ei ole luonteeltaan merkittävä eikä 

edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Erityisestä syystä on 
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kaavamääräykseen mahdollista myöntää poikkeus. Perusteltu syy poik-

keamiselle saattaisi olla esimerkiksi, että vanha päärakennus on kookas 

yli 280 m2 ja sille on osoitettu suojelumerkintä sr-1. Toisen asuinrakennuk-

sen koko olisi ilman poikkeamista alle 120 m2. 

M-alueet (M) ja erilaiset suojelumerkinnät 

 

Suojelumerkintöjä, esim. luo-1 ja luo-2, on runsaasti. Suojelumerkinnät on 

merkitty kaavaan laajasti ja summittaisesti. Metsälakikohteiden määrittely 

kuuluu metsäkeskukselle ja luonnonsuojelulain 47 § :n mukaisten kohteiden 

määrittely Ely-keskukselle. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 

pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Yhdistykset näke-

vät, että metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisia kohteita ei tule merkitä 

kaavaan, koska ne ovat suojelun piirissä suoraan lain nojalla. 

 

Luontoselvityksen perusteella on esitetty useita laajoja metsälain 10 §-koh-

teita. Koska niiden määrittely Metsäkeskuksen tehtävä, niitä ei maanomis-

tajaa velvoittavalla tavalla voida laatia kaavoituksessa. Kaavasta tulee 

poistaa metsälakikohteet, joista ei ole olemassa Metsäkeskuksen päätöstä. 

Kohteet voidaan esittää vain noin 100 metrin etäisyydellä, mutta ei yli 200 

metrin etäisyydellä rantaviivasta. Kaavamääräyksessä todetaan alueiden 

rajausten ja suojelun tavan määritettävän ko laissa, mutta se ei poista risti-

riitaa. Kaupunki on saanut tai saa metsälakikohteiden tiedot virkatietä 

Metsäkeskuksesta, joten luontokartoittajan tekemät metsälakimääritykset 

pitää poistaa. 

 

Virheellinen määrittely on yksi osoitus selvitystä tehneen luontokartoittaja-

konsultin työn laadusta. Koska työstä on löytynyt virheitä, selvityksen oikeu-

delliset perusteet pitää tarkistaa virkavastuulla. Maanomistajien ei pitäisi 

käyttää mittavasti resursseja virheiden osoittamiseen. Osallisten pitäisi 

voida luottaa, että viranomaisten esittämä aineisto on oikein. 

 

Liito-oravakohteet ovat samalla tavalla esitetty ristiriitaisesti ja lainvastai-

sesti kuin metsälakikohteet. Liito-oravien esiintymispaikoiksi väitetyistä koh-

teista ei ole Ely-keskuksen luonnonsuojelulain mukaisia rajauspäätöksiä. 

Kaavan laatimisen tehtäviin ei kuulu luontoarvoilla spekulointi. Yhdistykset 

ja maanomistajat eivät hyväksy luonnonsuojelun toteuttamista ja suoje-

luohjelmien laatimista yleiskaavojen sisältövaatimukseksi. 

 

 

Luo-1 –merkinnällä on kaavassa osoitettu suojeltavat luontotyypit tai to-

detut uhanalaisten eläinlajien elinympäristöt, joiden suojelu toteutetaan 

suoraan luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n perusteella. Luo-1 –alueita 

on kaava-alueella kolme. 

 

Luo-2 -merkinnällä osoitetaan kaavassa Metsäkeskuksen määrittelemät 

metsälakikohteet, mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset kohteet 

sekä muut kohteet, joilla voi olla paikallista luonnonsuojelullista arvoa. 

Metsälakikohteet sisältävät sekä Metsäkeskuksen rajaaman virallisen 

metsälakikohteet sekä kaavan luontoselvityksessä todetun mahdollisen 

metsälakikohteen. Pento-oja on kaavakartalla esitetty ekologisen yh-

teyden merkinnällä (vihreä katkoviiva) ja myös se sisältää mahdollisen 

metsälakikohteen. 

 
On selkeää, että Metsälaki ohjaa metsänhoitoa ja Metsäkeskus tekee 

päätökset virallisista metsälakikohteista (metsälain 10 § erityisen tärkeät 

elinympäristöt). Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, että yleiskaa-

vaa laadittaessa tulee selvittää ja ottaa huomioon alueen luonnonsuo-

jelulliset arvot. Todetut ja mahdolliset metsälakikohteet sisältyvät luon-

nonsuojelullisiin arvoihin. 

 
Kaava-alueella on yksi kohde, joka on pelkästään Metsäkeskuksen 

määrittelemä metsälakikohde. Se on esitetty kaavassa luo-2 -merkin-

nällä. Toisella alueella olevalla metsälakikohteella on myös muita ar-

voja. Kohteiden tiedot lisätään kaava-aineistoon. 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan Kirkonkylän osayleiskaavan luontosel-

vitys ja luontokohteiden täydennykset on tehty asianmukaisesti, ja kaa-

vassa esitetyt luo-kohteet ja ekologiset yhteydet ovat perusteltuja. Kon-

sulttityötä tilattaessa kiinnitetään erityistä huomiota konsultin kokemuk-
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Yhdessäkään väitetyssä kohteessa luontokartoittaja ei ole havainnut liito-

oravaa, vain väitetään löydetyn pesäpuiksi soveltuvia kolopuita (yhdessä 

kohteessa sellaiseksi on katsottu ihmisen paikalle tuoma linnunpönttö) tai 

liito-oravan papanoita. Se, että metsästä löydetään papanoita, ei vielä 

osoita, että kyseessä on luonnonsuojelulain mukainen liito-oravan elinpiiri. 

Ihminen on voinut tuoda paikalle papanat, kuten pöntönkin. Liito-orava-

kohteet ja niiden vaikutukset maankäytölle sekä kaavamaisesti poistuva 

rakennusoikeus peruskysymyksiä. 

 

Liito-oravaselvitykset pitää varmentaa virkavastuulla maastossa ja viran-

haltijoiden pitää siitä olla yhteydessä maanomistajiin. Liito-oravan lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Luontoselvityksessä ei kohdekohtaisesti ole selvitetty, onko kyseessä lisään-

tymis- tai levähdyspaikka tai muu paikka, jossa liito-orava on ollut. Sellai-

nen alue, jossa liito-orava vain liikkuu, ei ole suojeltu. 

 

Ekologisen käytävän leveys maastossa ja hakkuita, rakentamista ja muuta 

toimintaa rajoittava vaikutus on epäselvä. Vaarana on esim. puunostajien 

vähenevä halukkuus ostaa puuta, jos metsässä on rajoittavia tekijöitä. Mi-

hin lainkohtiin ekologisten käytävien merkinnät perustuvat ja onko niitä 

varten tehty riittävät selvitykset maastossa? Yhteydet kulkevat pieneltä 

osin purouomissa, pääosin on kaivettua ojaa ja lisäksi pitkiä matkoja pelto-

alueilla. Kuitenkin lakiperusteena niiden suojelussa on mainittu Metsälaki. 

Voiko pellon keskellä oleva kaivettu oja olla metsälakikohde?  Ekologiset 

yhteydet tulee poistaa yleiskaavoista. 

seen, ammattitaitoon ja referensseihin vastaavista selvityksistä. Ehdotus-

vaiheesta lähtien kaupungilla on ollut palkattuna luontoasiantuntijana 

ympäristösuunnittelija. Ympäristösuunnittelija on varmistanut luontoselvi-

tyksen kohteiden asianmukaisuuden. 

 

Kaava-alueella on yksi luo-1 -merkinnällä osoitettu liito-oravan elinym-

päristö. Kohde on perustellusti rajattu, tarkempi kohdekuvaus on Kirkon-

kylän osayleiskaavan luontoselvityksessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan, jos jotakin aluetta on luonnonarvojen, maiseman tai muiden 

erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan an-

taa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). Sitä var-

ten alueen luonnonarvot on kaavaa laadittaessa tarpeellisessa määrin 

selvitettävä ja arvioitava kaavan vaikutukset luonnonarvoihin. 

 

 

 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Kirkonkylän osayleiskaavassa ovat pe-

rusteltuja. Merkinnät pohjautuvat Kirkonkylän osayleiskaavan luontosel-

vityksen tietoihin. Pento-oja ja Karhuoja saavat alkunsa Laipanmaan 

soilta ja järviltä ja yhdistävät ne Längelmäveteen ja sen rantametsiin. 

Ekologinen yhteys -merkinnän vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölu-

paa metsänhoitotoimia tehdessä. Puroympäristössä saattaa olla mah-

dollisia metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. 

Maisematyölupa 

 

Maisematyölupa luo-1- ja sk-1-alueille ei ole lainmukainen eikä tarpeen. 

Luontoselvityksen perusteella ei välttämättä kaikissa kohteissa olisi tulossa 

maankäytölle haittaa tai esteitä, mutta velvollisuus maisematyöluvan ha-

kemiseen tuottaisi tarpeetonta kustannusta, rasitusta ja epävarmuutta tu-

levaisuudesta. Yleinen tavoite on, että tarpeetonta sääntelyä tulisi vähen-

tää, hallintoa keventää ja lupamenettelyitä sujuvoittaa. Laajoille alueille 

määrättävät maisematyölupavelvoitteet eivät palvele näitä pyrkimyksiä. 

Metsäkeskukselle tehtävä metsänkäyttöilmoitus on riittävä, ja sen käsittely 

turvaa mahdolliset luontoarvot. 

 

Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvitaan ainoastaan VL- ja 

VU-alueella, LV-1 –alueella, EH/s-alueella ja SM-alueella (muinaisjään-

nöskohde). 
 

Silloin, kun luo-1 –merkintä ja sk-1 -merkintä sijoittuvat M-alueelle tai MA-

alueelle, ei puun kaatamiseen tarvita maisematyölupaa. 

 

Maisematyöluvan kaavamääräystä muutetaan vielä selkeämmäksi ja 

helpommin hahmotettavaksi: 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että maise-

maa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta tähän verrattavaa toi-

menpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoi-

tus) VL, VU, LV-1, EH/s, SM, luo-1 ja sk-1 -alueilla. 

 

Maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että puiden-

kaatamista ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoi-

tus) VL, VU, LV-1, EH/s ja SM-alueilla. 

Muistutus tulee ottaa huomioon kaavan jatkokäsittelyssä ja lähettää siihen 

kirjallinen vastaus. 
Yhdistykselle lähetetään vastine kirjallisena. 

 

 

 

 

 

 

Muistutukset 

 
Palaute 27105, 27001, 27002, 27003, 27004, kiinteistötunnukset teks-

tissä, 29.12.2020 ja 10.2.2021  

  

Kaksi pelloille sijoitettua rakennuspaikkaa ovat minulle tarpeettomia ja ha-

luan ne poistettavaksi kaavasta, ne on merkitty karttaan rastilla. Muut raken-

nuspaikat ovat tarpeellisia eivätkä aiheuta toimenpiteitä. Lisäksi on 2 muistu-

tusta laidunalueista (luo-2 alueiden poistaminen) ja 2 muistutusta näistä pois-

tettavista rakennuspaikoista: 

 

• 211-497-1-22, 211-497-4-25: Luo-2 alueet tulee poistaa kaavakartasta, 

ovat kaava-alueen ulkopuolella. Ovat tilan karjanlaitumia. 

Kaavoittajan vastine: 

 

 

 

 

 

Poistetaan kaavasta kokonaan kaava-alueen ulkopuolella olevat luo-mer-

kinnät muistutuksen mukaisesti. 
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• 211-497-1-22: tilan laidunalueet, jotka ovat luo-2 merkitty kaavakart-

taan tulee myös merkitä MA-alueeksi jotta voi rakentaa karjalle sää-

katoksia ja tuulensuojia naudoille jotka laiduntavat kesäisin alueella 

sekä voisi poistaa puita että alue pysyisi avonaisena ja pysyisi luon-

nonhaittakorvauksen piirissä. 

 

 
 

• 211-497-1-22: Tontti kokonaan pois kartalta, kun sijaitsee pellolla. 

 

 

 

Kiinteistön 1:22 alueella sijaitsevat alueet ovat merkitty kaavaan kaava-

merkinnällä M – Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueella sallitaan 

maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakennukset tulee sijoittaa 

vähintään 20 metrin etäisyydelle MA-alueen reunasta. ELY-keskuksen lau-

sunnon mukaisesti M-alueen kaavamääräykseen lisätään, että maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen on rantavyöhyk-

keellä mahdollista tilakeskusten yhteydessä. Karjan laidunalueeseen liitty-

vän katoksen rakentaminen on mahdollista ranta-alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistöltä 1:22 poistetaan muistutuksen mukaisesti kaksi rakennuspaikkaa 

kaavakartalta. Rakennusoikeuslaskelmaan lisätään rakennuspaikkojen 

osalta merkintä siitä, että tilalta on poistettu kaksi mitoituksen perusteella 

sille kuuluvaa rakennuspaikkaa, jos paikat halutaan myöhemmin ottaa 

käyttöön kaavamuutoksen kautta.  

 

 

  



32 
 

 
     

 

 
  
Palaute 27008, kiinteistötunnus 211-490-3-17, 12.1.2021   

Kiinteistötunnuksia 211-490-3-17 sekä 211-490-3-16 ei ole enää olemassa. 

Maanmittauslaitos on yhdistänyt ne kiinteistöön 211-490-3-12. koska maantie 

aluetta ei enää ole vaan alue kuuluu edellä mainittuun kiinteistöön eli on 

211-490-3-12 piha-aluetta, joten ei ole kävely eikä pyöräilytie. 

  

Kaavoittajan vastine: 

Kaavamuutoksen laadinnassa on käytetty vuoden 2016 mukaista kiinteistö-

jaotusta, eikä sitä ole tarpeen muuttaa vastaamaan nykytilannetta. Kiin-

teistöjaotusta ei määritellä kaavalla, vaan kysymys on informatiivisesta 

merkinnästä samaan tapaan kuin pohjakartan osalta. Ajantasaista tietoa 

kiinteistöistä ylläpitää Maanmittauslaitos. 

Kulkuyhteys Pohjantien ja Puntarinraitin välillä on tarpeellinen. Digiroad-jär-

jestelmässä kulkuyhteys on määritelty yksityistieksi, joka on kevyen liiken-

teen väylä. 

Palaute 27028, kiinteistötunnus 211-490-1-164, 24.1.2021   

Alueella esiintynyt virkahenkilöiden järjestelmällistä häirintää perättömillä pu-

heilla ja perusteettomilla rasitteiden vaatimuksilla. Olemme muistuttaneet 

maankäytöstä 1995 vuodesta alkaen, joten mikään uusi asia meidän yritys-

toiminnot ei ole. Tarvittaessa voin vanhat muistutukset lähettää. Elinkeinotoi-

minnan ja kilpailun häirintä toivottavasti loppuu Kaupungista. 

  

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Palaute 27029, kiinteistötunnus 211-497-2-52, 24.1.2021   

Jätitte ostamatta kaavoitustyön aikana hyvän rakennusmaan palveluiden 

läheltä. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Palaute 27030, kiinteistötunnus 211-490-1-13, 24.1.2021   

Jätitte ostamatta kaavoitustyön aikana hyvän rakennusmaan läheltä palve-

luita. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Palaute 27032, kiinteistötunnus 211-490-1-249, 24.1.2021   

Asiallisella ja ammattitaitoisella suunnittelulla tälle alueelle saa vähintään 50 

pientalo tonttia. Kaupungin maata. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 



33 
 

 
     

 

Palaute 27033, kiinteistötunnus 211-497-2-52, 24.1.2021   

Jätitte ostamatta kaavoitustyön aikana hyvän rakennusmaan. 

  

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Palaute 27034, kiinteistötunnus 211-490-1-156, 24.1.2021   

Tilaa Yli-Knaapi (211-490-1-156) koskevassa luonnosvaiheen mielipiteessä esi-

tettiin, että tilalle Yli-Knaapi tulisi mielipiteessä esitetyin perustein osoittaa yh-

den sijaan kolme uutta rakennuspaikkaa. Kaavoittajan vastineen mukaan ti-

lalle tullaan osoittamaan mielipiteen mukaisesti kolme uutta rakennuspaik-

kaa. 

 

Ehdotusvaiheen kaavakartassa tilalle on kuitenkin osoitettu edelleen vain yksi 

uusi rakennuspaikka. Asiasta on keskusteltu Rambollin edustajan kanssa pu-

helimitse 11.1. (Henna Leppänen) ja Leppänen on myös sähköpostilla vahvis-

tanut, että kaavaehdotuksen valmistelussa on tapahtunut virhe ja tilalle Yli-

Knaapi tullaan osoittamaan aiemmin ilmoitetut kolme uutta rakennuspaik-

kaa (Henna Leppäsen sähköposti 13.1.). Oheisessa liitekartassa on osoitettu, 

minne kaavaehdotuksessa osoitetun yhden uuden rakennuspaikan lisäksi tu-

levat kaksi uutta lisärakennuspaikkaa tulisi sijoittaa.  

 

 
 

Huomautamme lisäksi, että emätilalaskelman mukaan nykyisen Yli-Knaapin 

tilan alueella olisi kolme emätilan rakennusoikeutta kuluttavaa rakennuspaik-

kaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Yli-Knaapin tilalla on tällä hetkellä kaksi kaa-

vassa AM-alueella sijaitsevaa asuinrakennusta. Lisäksi Yli-Knaapin tilalla sijait-

see yksi kaavassa RA/AP-merkinnällä osoitettu olemassa oleva lomaraken-

nuksen rakennuspaikka. Kyseinen lomarakennuspaikka kuitenkin sijaitsee alu-

eella, joka on liitetty Yli-Knaapiin tilusvaihdolla vuonna 1972 eli kaavan raken-

nusoikeuslaskelmassa käytetyn leikkausvuoden jälkeen. Näin ollen kyseisen 

Kaavoittajan vastine: 

Tilalle osoitetaan mielipiteen mukaisesti kolme uutta rakennuspaikkaa. 

 

Luonnosvaiheessa annettu vastine (alla) pitää paikkansa, mutta mitoitus-

laskelmia eikä kaavakarttoja ole päivitetty niiden mukaisesti ehdotusvai-

heessa. Asia korjataan hyväksymisvaiheen aineistoon. 

 

Tilan rakennusoikeus 

Tilalle osoitetaan 3 uutta rakennuspaikkaa alla olevin maanomistajien esit-

tämin perustein: 

 

Yli-Knaapin tila sijaitsee aivan Kuhmalahden kirkonkylän keskellä. Tästä joh-

tuen tilan maista on luovutettu paljon alueita myös kylän kehittämistä pal-

veleviin tarkoituksiin, siis yhteiseksi hyväksi. Tilalla ei ole haluttu toimia kehi-

tyksen jarruna, vaan osaltaan mahdollistaa erilaisten palvelujen järjestymi-

nen kylän asukkaille. On kohtuutonta, jos jälkikäteen kaavoituksessa tode-

taan, että tällaisten kylän kehityksen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi tar-

peellisten luovutusten katsotaan vähentävän tilan omien tarpeiden täyttä-

miseksi tarvittavaa rakennusoikeutta, etenkin, kun esitys uusien rakennus-

paikkojen määrästä ei ole kohtuuttoman suuri (3) ja kysymys on kuitenkin 

alueesta, johon ei kohdistu erityistä rakentamispainetta. Nykyisillä tiloilla Tii-

kinkulma ja Asuntola olevat rakennukset ovat leikkausajankohtana sijain-

neet kiinteistöllä Yli-Knaapi. Rakennukset eivät kuitenkaan ole missään vai-

heessa olleet tilan Yli-Knaapi omistajan omistuksessa, vaan ns. toisen 

maalla olevia rakennuksia eli kolmansille henkilöille kuuluvia rakennuksia, 

jotka on aikanaan rakennettu tilan Yli-Knaapi maille. Tilalla Tiikinkulma sijait-

seva rakennus on rakennettu 1800-luvun puolella ja tilalla Asuntola sijait-

seva rakennus ehkä 1930-luvulla. Rakennuksissa toimivat aikoinaan Kirkon-

kylän leipomo ja osuuskauppa. Kyseiset rakennuspaikat on täysin sattu-

manvaraisesti lohkottu omiksi kiinteistöikseen rakennusten omistajille vasta 

leikkausajankohdan jälkeen. Koska rakennuspaikat on käytetty jo paljon ai-

kaisemmin koko kylää palveleviin tarkoituksiin ja olisi siten yhtä hyvin voitu 
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lomarakennuspaikan ei tulisi kuluttaa emätilan 289-402-1-47X rakennusoi-

keutta lainkaan. Lisäksi kysymyksessä olevalla alueella kaavaehdotuksessa 

sijaitseva RA/AP-alue tulisi siirtää kohtaan, jossa olemassa olevan lomaraken-

nuksen pihapiiri sijaitsee. Kaavaehdotuksessa RA/AP-alue on virheellisesti 

osoitettu nykyisen lomarakennuksen pihapiirin ulkopuolelle. 

 

Pyydän, että Kangasalan kaupunki ilmoittaa perustellun kannanottonsa esi-

tettyyn mielipiteeseen.   

lohkoa eri kiinteistöiksi paljon ennen emätilaperiaatelaskelman leikkaus-

ajankohtaa, on kohtuutonta, että niiden katsotaan vähentävän nykyiselle 

Yli-Knaapin tilalle osoitettavien uusien rakennuspaikkojen 

määrää. 

 

Tilusvaihtoasia (Marttalansaaressa sijaitseva palsta 211-490-1-156_01) on 

kuvattu tarkemmin palautteen 27035 yhteydessä. 

Kun huomioidaan tilusvaihto ja RA/AP-rakennuspaikan kuuluminen emäti-

laan 289-410-5-7X, jolla on rakennusoikeutta jäljellä, voidaan emätilan alu-

eella olemassa olevat rakennuspaikat osoittaa RA/AP-rakennuspaikkoina 

riippumatta siitä, onko rakennuspaikalle rakennettu aiemmin lomaraken-

nus vai pelkkä saunarakennus. Marttalansaaren rakennuspaikka voidaan 

osoittaa RA/AP-rakennuspaikaksi, merkintä siirretään oikeaan kohtaan ra-

kennusten luokse. 

 

  
Palaute 27035, kiinteistötunnus 211-490-1-224, 24.1.2021   

Tilalla 211-490-1-224 sijaitsee rakennus, joka kaavaluonnosvaiheessa oli osoi-

tettu RA/AP -alueella sijaitsevaksi olemassa olevaksi rakennuspaikaksi. Kaa-

vaehdotuskartassa merkintä on muutettu erillisen saunan rakennuspaikaksi. 

Kaava-asiakirjoissa kaavaluonnokseen tehtyä muutosta ei ole perusteltu. 

Asiaa Kangasalan kaupungilta tiedusteltaessa (puhelinkeskustelu 21.1.) on 

ilmennyt, että kaupunki on tarkastellut olemassa olevien rakennusten käyttö-

tarkoituksia ja kaava-merkintä on muutettu vastaamaan kiinteistöllä tällä 

hetkellä sijaitsevan rakennuksen käyttötarkoitusta.  

 

Kiinteistöllä tällä hetkellä sijaitseva rakennus on rakennettu Hämeen läänin-

hallituksen vuonna 1983 myöntämän poikkeusluvan ja Kuhmalahden kunnan 

rakennuslautakunnan vuonna 1984 myöntämän rakennusluvan perusteella. 

Luvat on hakemusten mukaisesti myönnetty rantasaunan rakentamiseen. 

Tästä huolimatta perustetta osoittaa kiinteistö nyt laadittavana olevassa 

yleiskaavassa vain erillisen saunan rakennuspaikaksi ei ole. Muutos ei ole hy-

väksyttävissä. Tilalle tulee osoittaa täysimääräinen rakennuspaikka siten, että 

tarvittaessa RA/AP-merkintää laajennetaan kattamaan laajempi osa kiinteis-

töstä. 

 

Puhelinkeskustelussa Joensuu-Partanen viittasi siihen, että saunaa koskevan 

poikkeamisluvan myöntämisen yhteydessä olisi tutkittu rantarakentamismah-

dollisuudet ja päädytty siihen, että rakennusoikeutta ei ole osoitettavissa kuin 

Kaavoittajan vastine: 

Asioiden ratkaisemiseksi emätilojen 289-402-1-47X ja 289-410-5-7X mitoitus-

laskelmat, emätilatarkastelut ja olemassa olevat rakennuspaikat on tutkittu 

uudelleen muistutuksissa 27035 ja 27034 esiintuotujen seikkojen takia.  

 

 

Rakennuspaikka kiinteistöllä 211-490-1-224: 

kiinteistöllä 211-490-1-224 Karinnenä sijaitseva rakennuspaikka osoitetaan 

edelleen kaavamerkinnällä RA/AP. Rakennuspaikkamerkintä muutetaan 

tummanharmaasta kolmiosta tummanharmaaksi ympyräksi (olemassa 

oleva rakennuspaikka). RA/AP-rakennuspaikan rajausta laajennetaan hie-

man etelän suuntaan siten, että 3000 m2:n pinta-ala rakennuspaikalla täyt-

tyy. Rajaus tehdään siten, ettei se varaa rantaviivaa Haapalahden luo-2 -

alueen kupeesta. 

 

Perustelut: 

Kaavaehdotuksessa tilalle on osoitettu RA/AP-rakennuspaikka, jolla sijait-

see olemassa oleva saunarakennus. Muistuttaja on toimittanut Kuhmalah-

den rakennuslautakunnan myöntämän poikkeamis- ja rakentamisluvan, 

joka koskee 20 neliöistä rantasaunaa. Ko. rakennuspaikka on ainoa emäti-
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erilliseen saunaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Asiakirjoista ei ilmene, että 

asian käsittelyn yhteydessä olisi harkittu, että poikkeus- ja rakennuslupaa ei 

olisi ollut mahdollista myöntää lomarakennukselle. Luvat on myönnetty hake-

muksen mukaiselle rakennukselle eikä rantarakentamismahdollisuuksia ole 

tutkittu laajemmin. 

 

Kiinteistö on lupien myöntämishetkellä kuulunut tilaan Yli-Knaapi, johon on 

kuulunut noin 600 metriä Längelmäveden rantaviivaa. Kysymyksessä on tuol-

loin ollut tilan Yli-Knaapi ensimmäinen Längelmäveden rantaan rajoittuva ra-

kennuspaikka ja itse asiassa ko. tilalla sijaitseva sauna on edelleen koko 

emätilan 289-402-1-47X ainoa Längelmäveden rantaan rajoittuva rakennus-

paikka. Näissä oloissa ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että lupa on myön-

netty lomarakennuksen sijaan saunarakennukselle siitä syystä, että emätilan 

289-402-1-47X tai tilan Yli-Knaapi rantarakentamisoikeus olisi tuossa vaiheessa 

ollut jo kokonaan käytetty. 

 

Yleiskaavoituksen on tarkoitus ohjata tulevaa rakentamista. Rakentamismah-

dollisuudet tulee arvioida kaavoituksen yhteydessä itsenäisesti yleiskaavalle 

maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen sisältövaatimusten mukaisesti. 

Kaavamerkinnän valinnassa ei tule pidättäytyä siinä, mitä käyttötarkoitusta 

palveleva rakennus kiinteistöllä tällä hetkellä on tai millaiset edellytykset ra-

kennusluvan myöntämiselle ovat olleet lähes neljä-kymmentä vuotta sitten 

tilanteessa, jossa alueella ei ole ollut lainkaan kaavaa. Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki ei tätä edellytä ja tällainen kaavamainen lähestymistapa johtaa 

maanomistajien kannalta sattumanvaraisiin, epätarkoituksenmukaisiin ja 

kohtuuttomiin lopputuloksiin.  

 

Tilan osoittamista täysimääräiseksi rakennuspaikaksi puoltaa se, että kiinteistö 

sijaitsee alueella, joka on katsottu suotuisaksi jopa vakituiseen asumiseen. 

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä naapurikiinteistöllä myös sijaitsee vaki-

tuista asutusta ja muutaman sadan metrin päähän on kaavassa osoitettu 

myös uusia rakennuspaikkoja AT- ja AP-merkinnöillä. Kiinteistö kuuluu kunnalli-

sen vesijohtoverkoston sekä sähköverkon piiriin ja kiinteistölle johtaa hyvä tie. 

Kiinteistö soveltuu erityisen hyvin kaavamerkinnän RA/AP mukaiseen käyt-

töön ja tulee sellaiseen myös täysimääräisesti osoittaa. 

 

Asiaa arvioitaessa on otettava huomioon, että emätila 289-402-1-47X, johon 

Karinnenä kuuluu, on pinta-alaltaan suuri alue, jolla on myös kaava-alueella 

lan 289-402-1-47X ranta-alueelle sijoittuva rakennuspaikka. Kaavan mitoi-

tusperiaatteiden mukaan jokaiselle emätilalle voidaan osoittaa yksi raken-

nuspaikka ranta-alueelle. 

 

 

Rakennuspaikka Marttalansaaressa kiinteistöllä 211-490-1-156: 

Tilalle on aikoinaan myönnetty poikkeamislupa lomarakennukselle, mutta 

tilalle on rakennettu pelkkä sauna. Kaavaehdotuksessa tilalle on osoitettu 

RA/AP-rakennuspaikka. Kyseessä on tilusvaihdolla Yli-Knaapin tilaan liitetty 

palsta, joka kuuluu emätilaan 289-410-5-7X. Tällöin rakennuspaikka kuluttaa 

rakennusoikeutta tällä emätilalla. Emätilalla 289-410-5-7X on jäljellä raken-

nusoikeutta ja olemassa oleva rakennuspaikka voidaan osoittaa RA/AP-

rakennuspaikkana riippumatta siitä, onko paikalle aiemmin rakennettu lo-

marakennus tai pelkkä sauna. 

 

Perustelut: 

Yli-Knaapin tilalla sijaitsee yksi kaavassa RA/AP-merkinnällä osoitettu ole-

massa oleva lomarakennuksen rakennuspaikka Marttalansaaren tuntu-

massa. Muistuttajan mukaan kyseisen lomarakennuspaikan ei tulisi kuluttaa 

emätilan 289-402-1-47X rakennusoikeutta. Emätilakokonaisuuksia on tarkas-

teltu uudelleen muistutuksen johdosta. Emätila Yli-Knaapi 289-402-1-47X on 

ollut olemassa 14.6.1954–12.12.1959 Maanmittauslaitoksen muodostumistie-

tojen perusteella. Kaavan mitoituslaskelmien leikkausajankohta on 

1.7.1959. 

 

Aiemmin Yli-Knaapin emätilakokonaisuuteen on laskettu kuuluvaksi Martta-

lansaaren palsta, jonka palstatunnus on laskelmassa 211-490-1-156_01 YLI-

KNAAPI (pinta-ala 2,69; painotettu pinta-ala 1,61; käytetyt rakennuspaikat 

1,0). Käytetty rakennuspaikka poistetaan emätilalta 289-402-1-47X ja siirre-

tään emätilalle 289-410-5-7X. 

 

Emätilan 289-410-5-7X uusien rakennuspaikkojen määrä vähenee yhdellä, 

kun kiinteistöllä 211-490-1-224 oleva rakennuspaikka siirtyy rasittamaan tätä 

emätilaa. Tiloille 211-497-8-6 Rantamaa ja 211-497-8-7 Isänmaa voidaan 

kaavassa osoittaa yksi uusi rakennuspaikka. Kaavaehdotuksessa tilalle 211-

497-8-6 oli osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa. 
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sijaitsevaa Längelmäveden rantaviivaa noin 600 metriä. Jos kiinteistölle Ka-

rinnenä ei osoiteta täysimääräistä rakennuspaikkaa, kaavaratkaisu tarkoit-

taisi sitä, että emätilalle 289-402-1-47X ei kuuluisi yhtään Längelmäveden ran-

taan sijoittuvaa rakennuspaikkaa. Kuhmalahdelle samaan aikaan valmistel-

tavissa rantaosayleiskaavoissa käytettävän mitoituksen mukaan rakennus-

paikkoja kuuluisi muunnetulle rantaviivakilometrille 3-7, minkä vuoksi on täysin 

kohtuutonta, että emätilalle 289-402-1-47X ei Kirkonkylän osayleiskaavassa 

osoitettaisi yhtään rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Kaavaehdotuksen 

mukainen ratkaisu asettaa kiinteistön omistajan eriarvoiseen asemaan suh-

teessa muihin Kuhmalahden rantakiinteistöjen omistajiin. 

 

Kaavaselostuksen liitteenä olevan rakennusoikeuslaskelman mukaan tilalla 

sijaitseva rakennuspaikka kuluttaa emätilan 289-402-1-47X rakennusoikeutta 

yhden rakennuspaikan verran. Kaavan pitäisi mahdollistaa rakennuspaikan 

täysimääräinen hyödyntäminen. On kohtuutonta, että 25 m2:n suuruisen sau-

narakennuksen rakentamisen mahdollistava rakennuspaikka kuluttaa saman 

verran emätilan rakennusoikeutta kuin esimerkiksi AT- ja AP -alueille sijoittuvat 

rakennuspaikat. Etenkin, kun saunarakennuksen rakennuspaikkojen sijoittelu 

perustuu täysin kaavamaisesti ja sattumanvaraisesti siihen, miten rakennukset 

on vuosikymmeniä sitten luvitettu tuolloisten maanomistajan tarpeiden mu-

kaisesti eikä rakentamismahdollisuuksia ole tarkasteltu kaavan laatimisen yh-

teydessä uudelleen.  

 

Lisäksi on otettava huomioon, että kaavaselostuksen liitteenä olevassa ra-

kennusoikeuslaskelmassa on virheellisesti laskettu edellä mainitun emätilan 

käytettyihin rakennuspaikkoihin mukaan Yli-Knaapin (211-490-1-156) tilan alu-

eella sijaitseva rakennuspaikka, joka tosiasiassa kuuluu toiseen emätilaan. 

Alue on liitetty Yli-Knaapiin tilusvaihdolla vuonna 1972 eli kaavan rakennusoi-

keuslaskelmassa käytetyn leikkausvuoden jälkeen. Näin ollen kyseisen loma-

rakennuspaikan ei tulisi kuluttaa emätilan 289-402-1-47X rakennusoikeutta 

lainkaan. 

 

Pyydän, että Kangasalan kaupunki ilmoittaa perustellun kannanottonsa esi-

tettyyn mielipiteeseen. 

Palaute 27052, kiinteistötunnus 211-497-2-53, 8.2.2021   

Asia koskee kiinteistöä Marttala 211-497-2-53. X yhdessä veljensä Y kanssa 

osti 12.5.1945 (kauppakirjan kopio) Marttalan kantatilasta itselleen määrä-

alan, johon sisältyi peltoa, metsää ja suunniteltu omakotitalon rakennus-

paikka. Kaupan perusteella kyseenalaistan silloisen Einolan sisällyttämisen 

Kaavoittajan vastine: 

Esiintuotujen selvitysten perusteella tilat 211-497-2-25 Einola, 211-497-2-34 

Härkilähde, 211-497-2-35 Peltorinne, 211-497-10-0 Pihlajamäki ja 211-497-2-

39 Haavisto voidaan erottaa emätilaselvityksessä rasittamasta emätilaa 
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Marttalan emätilakokonaisuuteen. Kauppasopimuksen määräalasta on sit-

temmin erotettu emätilalaskelmassa mainitut kiinteistöt Einola, Härkilähde ja 

Peltorinne. Einola on voinut olla kiinteistönsä 1950- ja 60-luvuilla. 

 

Toinenkin epäselvä asia emätilakokonaisuudessa: Marttalan emätilalaskel-

maan on sisällytetty kiinteistö 211-497-10-0 Pihlajamäki. 

Kyseessä on X X itselleen v. 1928 lunastama määräala (kauppakirjan kopio). 

X X oli vuokramiehenä Marttalassa, kunnes lunasti määräalan itselleen. Eli tä-

mäkään kiinteistö ei kuulu Marttalan emätilalaskelmaan, joskaan sillä ei liene 

merkitystä rakennusoikeuksien kannalta, koska kiinteistölle on laskettu yksi ra-

kennuspaikka, joka on käytetty. Kolmas pieni huomio emätilalaskelmassa 

koskee kiinteistöä 211-497-2-39 Haavisto. Siinäkin kiinteistö on erotettu Martta-

lasta jo 1920-luvulla. Haavistoon on kuitenkin liitetty määräaloja Marttalasta 

1980- ja 1990-luvuilla, joten nykyiselleen Haavisto on muotoutunut tuolloin. Jo-

ten se kuulunee emätilalaskelmaan.  

 

Lisäksi: Miksi Marttalan metsäalue Einolan kohdalta Supasta kohti on merkitty 

III mitoitusvyöhykkeeksi, joka määritellään ”rikkonaiset peltoalueet, joilla asu-

tusta” Tuossa kohdassa on pelkkää metsää, joka maastollisesti soveltuu ra-

kentamiseen. Eikö mitoitusluokituksen pitäisi olla silloin II? 

  

289-410-2-13X ja muodostaa kaikista omat emätilansa. Muutoksen myötä 

emätilan 289-410-2-13X jäljellä oleva rakennusoikeus on 0. Tämä ei muuta 

sitä tilannetta, että emätilan osalta rakennusoikeus on jo käytetty. 

Emätilan rakennusoikeutta on käsitelty myös palautteen 27146, 27132 & 

27102 vastineen kohdassa. 

 

Mitoitusvyöhykkeiden osalta muistutuksessa tarkoitettaneen alla olevaan 

kuvaan rajattua aluetta. Alueelle on jäänyt hieman liian alhainen mitoitus, 

joka on tarpeen korjata. Muutos koskettaa vähäisesti kiinteistöjä 211-497-7-

1, 211-497-6-4, 211-497-2-53 ja 211-497-1-29, joiden mitoitus tarkistetaan. 

 

  
Palaute 27067, kiinteistötunnus 211-497-3-7, 9.2.2021   

 

Kaavaehdotuksessa on Rantalan tilan lisärakennuspaikka osoitettu Rantalan 

pellon lounaiskulmaan.   

 

Vaadin, että lisärakennuspaikka siirretään kaavassa Rantalan pellon koillis-

kulman vieressä olevalle vanhalle ”Riihimäelle”.  Ko. rakennuspaikka sijaitsee 

pellon reunassa Tonkolanojan eteläpuolella lähellä Mattilan 1:29 (Iso-Hervan-

nan) rajaa. 

Perustelut  

1. Nyt osoitettu rakennuspaikka vie kohtuuttoman määrän tukikelpoista 

peltoa. 

2. Nyt osoitettu rakennuspaikka on aukealla savipellolla, joka ei ole 

hyvä rakennuspaikkana. 

Kaavoittajan vastine: 

Rakennuspaikka voidaan siirtää muistutuksen mukaiselle paikalle.   

 

Perustelut:  

Uusi ehdotettu rakennuspaikka ei ole ristiriidassa luontoselvityksessä todet-

tujen luontoarvojen kanssa ja se toteuttaa periaatetta siitä, että rakennuk-

set tulisi sijoitella ryhmiin. Muutoksen myötä rakennuspaikka siirtyy pois pai-

kallisesti arvokkaalta Vähä-Pennon rakennetun ympäristön arvoalueelta. 

Arvoalueista on sanottu kaavaselostuksessa seuraavaa: 

”Erityisen arvokkaita sekä maisemallisesti että historiallisesti ovat inventoin-

nissa rajatut arvoalueet ja alueen historialliset tielinjat. Useimpien arvoaluei-

den sydämen muodostaa vähintään keskiaikainen, mahdollisesti paljon 

tätä vanhempi kylän paikka (kylätontti). Kylätonttien alueet ovat pääosin 



38 
 

 
     

 

3. ”Riihimäki” on vanha rakennuspaikka, joka on kovapohjainen ja siten 

hyvin rakennuspaikaksi soveltuva. 

  

säilyneet rakennettuina ja niiden ympärille levittäytyvät avoimet peltomai-

semat. Tämä historiallinen maankäyttötapa tulisi säilyttää myös jatkossa 

välttämällä pelloille rakentamista. Arvoalueet ovat muutoinkin herkkiä 

muutoksille. Laajaa uudisrakentamista tulisi arvoaluerajausten sisällä 

välttää ja kaikki muutokset suunnitella huolellisesti alueen ilme, säilynet his-

torialliset piirteet ja olemassa olevan rakennuskannan mittakaava huomioi-

den”.  

Rakennuspaikka saadaan sijoitettua paremmin hyödynnettävälle raken-

nusmaalle. Uudisrakentamisessa tulee huomioon otettavaksi Rantalan tilan 

rakennuskantaan liittyvät arvot. Kaavaehdotuksessa esitetty rakennus-

paikka sijoittui lähemmäksi vesihuoltolinjoja. Uusi sijainti edellyttää pidem-

pien tonttijohtojen vetämistä.  
Palaute 27083, kiinteistötunnus 211-497-3-25, 9.2.2021   

Liitetiedosto 

 

Kaavamuistutus koskien kiinteistöä 211-497-3-25. Nykyinen kaavaehdotus-

paikka on erittäin huono, koska: 

• Kaavaehdotuksen mukaisella paikalla on kolme erillistä rakennelmaa 

(kaksi latoa ja yksi varastokatos). Jos aiotaan rakentaa paikalle, pi-

täisi rakennukset purkaa 

• ehdotuksen mukaiselle paikalle rakennettaessa joutuisi vanhalle mö-

kille kulkemaan uuden pihan läpi 

• ehdotuksen mukainen paikka on liian lähellä naapurin (4:20) rajaa, 

naapurin puut varjostaisivat aluetta. 

 

Ehdotuksemme on siirtää rakennuspaikka keskelle liitteen 1 mukaisesti, joka 

mahdollistaa naapurien tasapuolisen kohtelun. Ja maastollisesti tontin paras 

paikka. Asian on todennut myös rakennustarkastaja Antti Kari poikkeuslupa-

päätöksen yhteydessä käydyssä katselmuksessa (katselmuspöytäkirja 

20.11.18). 

Kaavoittajan vastine: 

 

Tilalle on haettu poikkeamislupaa omakotitalon rakentamista varten. Ha-

kemus hylättiin, koska rakennuspaikka ei sijoittunut kaavaluonnoksen mu-

kaiselle rakennuspaikalle. Rakennuspaikan sijainti ratkaistaan kaavoituk-

sella. Muistutuksessa ja aiemmin poikkeuslupakäsittelyssä esiin tuotujen 

seikkojen johdosta rakennuspaikan sijaintia on mahdollista hieman tarkis-

taa maanomistajan toivomaan suuntaan alla olevan kuvan mukaisesti (si-

ninen rajaus: kaavaehdotuksen mukainen rakennuspaikan rajaus, vihreä 

rajaus: tarkistettu rakennuspaikan rajaus). Näin muistutuksessa esiintuodut 

seikat mökille kulkemisesta ja puiden varjostuksesta voidaan huomioida. 

Rakennuspaikan pinta-ala mahdollistaa vanhan ladon ja rakennelmien 

säilyttämistä. Samalla voidaan huomioida uuden rakennuspaikan sijoittu-

minen väljästi suhteessa olemassa oleviin loma-asuntojen rakennuspaikkoi-

hin. 
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Palaute 27115, kiinteistötunnus 211-496-3-134, 10.2.2021    

 

Tilan ME-alueen rajaus on ongelmallinen. Oheisessa liitteessä olen katkovii-

valla piirtänyt voimalinjan. Se rajoittaa maankäyttöä huomattavasti. Ympy-

rällä olen merkannut tilan viljankuivaamon, joka jäisi alueen ulkopuolelle. Eh-

dottaisin alueen rajojen siirtoa piirtämälläni tavalla. Muistaakseni alueen ra-

jauksesta on ollut keskustelua aiemminkin. Kuivaamo laajenee joka tapauk-

sessa tulevaisuudessa ja sen alapuolella olevalle pellolle on suunnitelmissa li-

hakarja navetan laajennus. 

  

Kaavoittajan vastine: 

ME-alue varataan suurimittakaavaisen maataloustuotannon ja kotieläinta-

louden tarpeisiin. Tuotannosta tulevien ympäristöhäiriöiden sekä Puntarin-

raitin rakennetun ympäristön arvojen johdosta rajausta ei ole mahdollista 

laajentaa aivan kiinni Puntarinraitin olemassa olevaan asutukseen, kuten 

muistutuksessa on esitetty. ME-alueen etelärajaa voidaan kuitenkin siirtää 

niin, että kaikki myös kuivuri saadaan sijoitettua ME-alueen sisäpuolelle. 

Idän suunnassa etäisyys nykyisiin tai tuleviin rakennuspaikkoihin on siinä 

määrin riittävä, että ME-aluetta voidaan laajentaa itään päin sen verran, 

mitä johtolinja vie mahdollisuuksia rakentamiselta. 

Palaute 27114, kiinteistötunnus 211-490-2-12, 10.2.2021   

 

Rakennuspaikkatunnuksen muutos: 

Tilan 211-490-2-12 tunnuksena nyt AT, muutetaan tunnukseksi AM. 

 

Kaavoittajan vastine: 

Mitoituslaskelman mukaan kiinteistö on itsessään emätila ja se on käyttänyt 

mitoituksellisesti kolmesta sille kuuluvasta rakennuspaikasta kaksi. Maatilalle 

saa AM-määräyksen mukaan rakentaa kaksi asuinrakennusta. Ylätalon tila 
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Perustelu: maatilan tilakeskus. On myös eläimiä, hevosia. 

  

osoitetaan yhtenäisellä AM-merkinnällä ja tulkitaan, että sille kuuluvat pää-

rakennukset on rakennettu. Kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella al-

kuperäinen pihapiiri on rakennettu ennen 1950-lukua. Uudempi pihapiiri on 

rakennettu vuoden 1987 jälkeen. AM-merkintä soveltuu hyvin vanhalle 

maatilalle, jossa pidetään edelleen eläimiä. Alueen jatkeeksi osoitetaan 

edelleen yksi uusi AT-rakennuspaikka. 

  
Palaute 27146, 27132 ja 27102 kiinteistötunnus 211-497-2-53, 10.2.2021 ja 

11.2.2021 

  

1. Marttalansaaren rakennuspaikka, jonka tilalle on nyt merkitty erillisen sau-

nan rakennuspaikka 

 
Kiinteistön 211-497-2-53 alueella Marttalansaaressa oli aiemmassa kaava-

luonnoksessa merkitty RA/AP-rakennuspaikka nuolen osoittamaan kohtaan. 

Rakennuspaikka oli merkittynä tuohon kohtaan myös aiemmassa Kuhmalah-

den kunnan toteutumatta jääneessä rantakaavaehdotuksessa. Uusimmassa 

kaavaehdotuksessa rakennuspaikalle on merkitty pelkästään erillisen saunan 

rakennuspaikka. 

 

Kaavoittajan vastine 

 

1. Marttalansaaren rakennuspaikka, jonka tilalle on nyt merkitty saunan 

rakennuspaikka 

 

Muistutuksessa on annettu ansiokas, seikkaperäinen selvitys rakennuksen ja 

rakennuspaikan historiasta. Selvityksen sekä tehtyjen kartta- ja ilmakuvatar-

kastelujen perusteella voidaan todeta, että kyseessä on vanha, kesämö-

kiksi rakennettu paikka, joka voidaan osoittaa kaavaan RA/AP-

merkinnällä. Paikalla oleva saunamökki on ollut olemassa viimeistään 1950-

luvulla, todennäköisesti jo aiemmin. Myöhemmin on rakennettu idempänä 

oleva mökki ja sen yhteydessä oleva sauna. 

 

Kyseessä ei ole maatilan talouskeskukseen kuuluvan rantasaunan paikka, 

jota kaavaehdotuksessa oli kolmiomerkinnällä esitetty. 
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Kyseisessä paikassa on ollut kesämökki 1930-luvulta lähtien. Mökin rakennutti 

Kuhmalahden kirkkoherra perheensä rantapaikaksi. Mökille ei erotettu Mart-

talan tilasta omaa tonttia. Asiasta tehtiin sopimus Marttalan silloisen isännän 

kanssa. Sopimuksen mukaan rakennuksen käyttöoikeus oli kirkkoherran per-

heellä niin kauan kuin perhe asui Kuhmalahdella. Sopimus oli naapurusten 

välillä ilmeisesti suullinen, kirjoitettua sopimusta ei ole löytynyt. Kirkkoherran 

perhe asui Kuhmalahdella vuoteen 1950 asti. Mökki oli perheen ahkerassa 

kesäkäytössä. Mökki on pieni, mutta perhe vietti siellä aikaansa muutenkin 

kuin saunoen, myös yöpyen. Kesämökin tultua Marttalan omistukseen sitä on 

käyttänyt Marttalan suku, mukaan lukien muistuttajan perhe. Käyttö on ollut 

jatkuvaa. Rakennusaikansa mittapuulla katsottuna mökki ei ole ollut pieni. Ai-

kanaan se rakennettiin nimenomaan kesäasunnoksi. Kirkkoherran jälkeen ra-

kennusta on käytetty loma-asuntona. 

 

Kaavaselostuksen mukaan erillisen saunan rakennuspaikka katsotaan yh-

deksi rakennuspaikaksi, eli kuluttaa rakennusoikeutta yhtä paljon kuin muukin 

lomarakennus. Erillisen saunan kohdalla rantaviiva on joka tapauksessa ra-

kennettua, ei vapaata rakentamatonta rantaviivaa. Tämän perusteella en 

näe syytä, miksi loma-asunnon rakennuspaikka tällä kohtaa on muutettu eril-

lisen saunan rakennuspaikaksi. Kohta sijaitsee kirkonkylän osayleiskaavan alu-

eella, jossa tiedotustilaisuudessa ilmaistun perusteella sallittu rakentamisen 

määrä on korkeampi kuin rantakaava-alueella. 

 

Marttalansaaren niemelle merkityt muut rakennuspaikat on merkitty RA/AP-

merkinnällä. Vakituisten asuinpaikkojen rakentaminen niemelle edellyttää 

tien parantamista ja alueen sähköistämistä. Mitä useampi RA/AP-merkinnällä 

varustettu rakennuspaikka niemellä on, sitä todennäköisempää vakituinen 

asuminen alueella on. Tällöin myös liittyminen kunnalliseen vesi/jätevesiverk-

koon voi muodostua mahdolliseksi. Tilalle ei ole kirkonkylän osayleiskaavassa 

osoitettu yhtäkään uutta rakennuspaikkaa. Nyt aiemmistakin rakennuspai-

koista ollaan vähentämässä yksi, jo rakennettu kohde. 

 

Edellä olevaan viitaten esitän oikaisua vireillä olevaan osayleiskaavaan: 

Marttalansaareen merkitty erillisen saunan rakennuspaikka on muutettava 

takaisin RA/AP -merkinnällä varustetuksi rakennuspaikaksi, kuten edellisessä 

kaavaehdotuksessa oli. 

 

2. Emätilalaskelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emätilalaskelma 
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Marttalan (289-410-2-13X, emätilalaskelman sivu 10) emätilalaskelmassa on 

nähdäkseni virheitä.  

• Sarakkeessa Rakoik rakennusoikeudet yhteenlaskettuna saan 12 ra-

kennusoikeutta, mutta summarivillä Total tässä kohdassa on vain viisi. 

• Käytettyjen rakennuspaikkojen määrä vaikuttaa oikealta. Kuitenkin 

sarakkeen luvut yhteen laskemalla tulos on yhdeksän mutta summa-

rivillä on luku kymmenen. 

• Jäljellä- sarakkeen luvut yhteen laskettuna tulos on +3 mutta summa-

sarakkeessa tässä on -5. 

 

Ovatko nämä kaikki virhelaskelmia? Jos eivät, emätilalaskelma ei ole tavalli-

sen maanomistajan (edes taulukkolaskentaan tottuneen) ymmärrettävissä ja 

oikeusturvan kannalta ne olisi tärkeää tarkemmin kuvata. Mitoitusperiaat-

teissa kuvatun perusteella laskelma ei ole ymmärrettävissä. Näyttäisi, että 

emätilalaskelman perusteella jäljellä olisi kolme käyttämätöntä rakennusoi-

keutta. 

 

Emätilatarkastelun aikapisteenä on käytetty vuotta 1958. Emätila Marttala 

on silloin ollut jaettuna kahteen osaan. X X osti veljeltään Y Y:ltä osan Martta-

lan eteläisestä osasta vuonna 1945 (kiinteistön nimi Einola?), kauppakirja on 

tallella. Kiinteistöt Einola (211-497-2-25), Härkilähde (211-497-2-34) ja Pelto-

rinne (211-497-2-35) on muodotettu alueille, jotka v. 1958 ovat kuuluneet X 

X:n kiinteistöön. Niiden pitäisi siis olla eri emätilan alla. 

 

Myöhemmin vanhempani ostivat nykyistä Einolaa (211-497-2-25) lukuun otta-

matta muun kiinteistön X X:ltä. Muodostettiin ”Härkimetsä” -niminen kiinteistö, 

joka yhdistettiin takaisin Marttalaan (211-497-2-53) vuonna 2011. 

 

En ymmärrä, miksi Varissaaren, Salkkarin, Härkilähteen ja Peltorinteen koh-

dalla rakennusoikeudeksi on merkitty nolla? Ne on aikanaan rakennettu 

haetun ja myönnetyn rakennusluvan perusteella. Etenkin Härkilähteen ja Pel-

torinteen kohdalla tulkinta tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Tonteille raken-

nettiin 1980-luvulla Kuhmalahden ensimmäiset rivitalot. Hankkeelle ei tuolloin 

ollut aivan helppo löytyä tonttimaata kylän keskeisiltä paikoilta, sillä pelto-

maata ei haluttu luovuttaa. Vanhempani myivät rakennusmaan 25.10.1982 

rakennusliike Lauri Pulliselle 25.10.1982, huolimatta siitä, että määräala oli 

omassa tuotantokäytössä olevaa peltomaata. Tätä kauppaa pidettiin ja pi-

detään edelleen osoituksena vanhempieni halusta edistää kylän elinvoimaa 

ja olen kuullut tästä kiittäviä kommentteja vielä viime vuosinakin. 

Rakoik -sarakkeen rakennusoikeus on laskettu kullekin tilalle erikseen sekä 

erikseen koko emätilakokonaisuudelle. Mitoitusperiaatteiden mukaan ra-

kennusoikeutta muodostuu alueelle pinta-alaperusteisesti: 

(ha) yli 0,5 yli 2 yli 5 yli 10 yli 17 yli 25 yli 35 

rakoik 1 2 3 4 5 6 7 

 

Emätilan pinta-ala on määräävä, kun lasketaan rakennusoikeutta. Tällöin 

emätilakokonaisuus, joka koostuu kymmenestä hieman yli 0,5 ha suurui-

sesta tilasta muodostaa rakennusoikeutta 5 rakennuspaikkaa eikä 10. Emä-

tilan rakennusoikeus on laskettu Total-sarakkeessa näin ollen oikein. 

 

Laskelman sivulla 9 on tila Pihlajamäki, joka kuluttaa kymmenennen raken-

nuspaikan, joten laskelmataulukko on tältä osin oikein. Jäljellä sarakkeen 

osalta on sama tilanne kuin Rakoik-sarakkeen osalta eli emätilan tiedot 

ovat määräävät. Emätilalta muodostuu rakennusoikeutta 5 ja sitä on käy-

tetty 10, jolloin -5 pitää emätilan osalta paikkaansa. 

 

Mitoitusperiaatteissa mainitaan, että rakennusoikeus lasketaan emätiloit-

tain. Näin olleen taulukon tiedot ja niistä johdetut kaavaan osoitetut raken-

nuspaikkojen määrät ovat oikein. Taulukkoon on tuotu myös nykyisten tilo-

jen tiedot, jotta ne olisivat läpinäkyvästi nähtävissä. Tämä kuitenkin saattaa 

samalla aiheuttaa tällaisen epäselvyyden taulukon tulkitsemisessa. 

 

Esiintuodun selvityksen perusteella tilat 211-497-2-25 Einola, 211-497-2-34 

Härkilähde, 211-497-2-35 Peltorinne, 211-497-10-0 Pihlajamäki ja 211-497-2-

39 Haavisto voidaan erottaa emätilaselvityksessä rasittamasta emätilaa 

289-410-2-13X ja muodostaa kaikista omat emätilansa. Muutoksen myötä 

emätilan 289-410-2-13X jäljellä oleva rakennusoikeus on 0. Tämä ei muuta 

sitä tilannetta, että emätilan osalta rakennusoikeus on jo käytetty. 

 

Varissaaren, Salkkarin, Härkilähteen ja Peltorinteen -tilojen osalta rakoik -sa-

rakkeen 0 perustuu mitoitusperiaatteiden mukaiseen laskelmaan, jossa alle 

0,5 ha rakennusoikeudeksi muodostuu 0. Emätilakokonaisuuden osalta ky-

seisten tilojen pinta-alat kuitenkin huomioidaan kasvattaen emätilan pinta-

alaa ja tätä kautta rakennusoikeutta. Kahden ensiksi mainitun osalta kaa-

vaan on merkitty olemassa olevat rakennuspaikat, joten kaavassa on tun-

nustettu näiden rakennusoikeus, mutta ei ole annettu sitä enempää. Kah-

den viimeksi mainitun osalta kumpikin tiloista kuluttaa yhden rakennuspai-
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Kuva taulukosta 

 

Jos emätilalaskelmassa on virheitä ja Marttalalle olisikin tulossa lisää raken-

nuspaikkoja, minulla on ainakin kaksi ehdotusta mahdollisista rakennuspai-

koista. 

 

3. Marttalan tilakeskuksen virheellinen merkintä. 

Marttalan tilakeskuksen kohdalla on virheellinen merkintä AT, merkinnän pi-

täisi olla muiden maatilojen tilakeskusten tapaan AM. Marttala on lähes viisi-

sataa vuotta vanha sukutila ja yksi Vähä-Pennon viidestä myöhäiskeskiajalla 

muodostetusta kantatilasta. Tila on ollut saman suvun hallussa ainakin vuo-

desta 1544, todennäköisesti 1490-luvulta saakka. Kaavaa varten teetetyssä 

rakennetun ympäristön arviossa Marttalan tilakeskus arvioitiin erittäin merkit-

täväksi rakennetun ympäristön kohteeksi. 

 

Tilan pellot ovat vuokrattuna. Sama tilanne on kuitenkin useiden muidenkin 

kaavaehdotuksessa AM-merkinnällä varustettujen tilakeskusten kohdalla. Li-

säksi tilalla harjoitetaan aktiivista metsätaloutta, eli se täyttää maatilojen ve-

rolain perusteella maatilan kriteerit. Myös verohallinto kohtelee Marttalaa 

sekä maa- että metsätaloutta harjoittavana maatilana. 

 

4. Tielinjaus Kivisalmentielle Marttalan kohdalla 

Marttalan kohdalta lähtee Konterkollinlahti-niminen tie Marttalansaaressa si-

jaitseville, tällä hetkellä vapaa-ajankäytössä oleville kiinteistöille. Kaavaehdo-

tuksessa on merkitty viisi uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa Martta-

lan pohjois- ja koillispuolelle. Kaavakartassa kulkuyhteys näille rakennuspai-

koille on merkitty tapahtuvan Konterkollinlahti-tien kautta. Tie kulkee etelä-

päässä Marttalan tontin ja pihapiirin kautta. Jos sen kautta kuljetaan vakitui-

sille asuinpaikoille, tiellä kulkevan liikenteen määrä lisääntyy oleellisesti. Kulku-

yhteys rakennuspaikoille tulee ohjata Marttalan tontin ja pihapiirin ulkopuo-

lelle. Luontevinta olisi osoittaa kulkuyhteys Marttalan tilakeskuksen itäpuolella 

olevan pellon reunaan. 

kan, vaikka tiloille on rakennettu useamman asunnon rivitalot. Tätä voi-

daan pitää riittävänä kompensaationa siitä, että tilat on osin luovutettu ky-

län yhteiseen kehittämiseen. Kun ne nyt erotettu lisäksi emätilasta 2-13X, 

niin ne eivät rasita ko. emätilan rakennusoikeuttakaan. 

 

Edellä mainituista seikoista johtuen emätilalle ei ole tulossa enempää ra-

kennusoikeutta kuin mitä kaavaehdotuksessa oli osoitettu. Emätilan raken-

nusoikeutta on käsitelty myös palautteen nro 27052 yhteydessä. Kaava-

selostuksen liitteeseen 4 Rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain 

lisätään selvennykseksi tieto, kuinka emäkiinteistön ja siihen kuuluvien kiin-

teistöjen rakennusoikeus on laskettu Rakoik-sarakkeessa. 

 

3. Marttalan tilakeskuksen virheellinen merkintä 

AT-merkintä tilakeskuksessa on ollut virheellinen. Merkintä muutetaan AM- 

merkinnäksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tielinjaus Kivisalmentielle Marttalan kohdalla 

Tienlinjaukset ovat ohjeellisia, joten niiden toteuttaminen voi tapahtua poi-

keten kaavassa esitetyistä reiteistä. Linjaus kuitenkin muutetaan muistutuk-

sessa esitetyllä tavalla itäreunaan, koska tieyhteys palvelee muilta emäti-

loilta muodostuvia uusia rakennuspaikkoja 



44 
 

 
     

 

 
 

Kaikkiin edellä kuvattuihin seikkoihin viitaten pidän Marttalan (211-497-2-53) 

kohtelua kaavaehdotuksessa virheellisenä ja epäoikeudenmukaisena. Edel-

lytän muistutuksessani esille tuotujen seikkojen huomioimista ja korjaamista 

kaavaehdotuksen käsittelyssä. 

Palaute 27174, kiinteistötunnus 211-497-4-27, 11.2.2021   

Pyydän ottamaan huomioon seuraavan mielipiteen: kiinteistö 211-497-4-27 

tulisi muuttaa maatilaksi, koska maatalouden harjoittaminen tilalla on suun-

nitteilla. Kiinteistöön kuuluu nyt pieni peltoalue, joka on EU-tukikelpoista, ulos-

vuokrattua peltoa. Omistuksessa on ulosvuokrattua, EU-tukikelpoista peltoa 

sekä metsäalueita lähialueilla sekä mahdollisuus ostaa lisää peltoja. Tilalla on 

ryhdikäs navettarakennus, josta saa pienellä kunnostuksella eläinsuojan esi-

merkiksi lihakarjalle. Tilaan kuuluu myös riihi/viljakuivuri sekä hallirakennus ko-

neille. Tilalla on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi hevosten ja/tai ylämaankar-

jan pitoon.  

 

Lisäksi jättäisin tarkentavia tietoja rakennetun ympäristön inventointitietoihin 

koskien em. kiinteistöä:  

• päärakennus on rakennettu 1918. Rakennus on alkuperäisessä muo-

dossaan, rakennukseen ei ole tehty laajennusosaa. 

• 2. asuinrakennus on rakennettu 1938. 

  

Kaavoittajan vastine: 

 

Kaavaluonnokseen ja kaavaehdotukseen on merkitty maatilan talouskes-

kuksen merkinnällä ne tilat, joilla maaseutuasiamieheltä saadun listauksen 

perusteella harjoitetaan maataloutta. Merkinnällä on voitu osoittaa myös 

sellainen talouskeskus, jolla maatalous on jatkossa mahdollista, vaikka sitä 

ei juuri nyt harjoitettaisi. Tässä tapauksessa talouskeskus on erotettu omaksi 

kiinteistökseen, joka on kooltaan varsin pieni. Kuitenkin, tilalla katsotaan 

olevan kohtuulliset mahdollisuudet harjoittaa maataloutta muistuttajan 

esittämillä perusteilla ja tilaan kuuluvien peltojen omistustietoja vertaile-

malla. Talouskeskukseen voidaan osoittaa AM-merkintä.  

Palaute useita muistutuksia, 23.1.2018 – 26.1.2021   

Yhteenveto 23.1.2018-26.1.2021 jätetyistä muistutuksista Kaavoittajan vastine: 



45 
 

 
     

 

 

Rantarakennusoikeus, vesi-wc 

 

Oriveden rantaosayleiskaavassa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala voi 

olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 m2. Tässä on 

selvä ero Kuhmalahteen. Monet maanomistajat haluaisivat korkeamman ra-

kennusoikeuden. 

 

 

 

Onko ranta-alueilla vielä kategorinen vesivessan rakennuskielto? Se ei ole 

nykypäivää. 

 

 

Maatilat 

 

Maatiloilla nousee esiin sosiaalinen puoli, rakennustarpeet perhesyistä ja su-

kupolvenvaihdokset. Miten sukupolvenvaihdokset ja elinkeinonharjoittamisen 

edellytykset on huomioitu kaavassa? 

 

Osalla maatiloista on potentiaalia kehittää maatilaa mm. Maatilamatkailun, 

vesistöön tukeutuvan retkeilyn tai elämystalouden osalta. Kuinka kaavassa 

on huomioitu nämä kehittämismahdollisuudet? Pohjois-Tampereen strategi-

sessa yleiskaavassa on laadittu erillinen maatilaselvitys. Tilannetta tulisi tarkas-

tella tarkemmin myös Kuhmalahdella. 

 

Ilmastonmuutoksen hallinnan osalta metsät ja pellot ovat Suomessa mahdol-

lisuudet, joilla hiilensidontaa voidaan lisätä. Kuinka tätä voidaan tukea yleis-

kaavalla? 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää maisemallisten arvojen ja luonnon-

arvojen vaalimista ja huomioon ottamista kaavoituksessa. Tavoitteena on 

luonnonmukaisen maisemakuvan säilyminen. RA/AP-rakennuspaikoilla ra-

kennusoikeus on 120+40 m2 ja AP-rakennuspaikoilla 200+50 m2. Raken-

nuoikeuden määrää on suhteutettu rakennusten rantaviivaetäisyyteen. Ta-

vallista suurempaa rakennusoikeutta on voitu tapauskohtaisesti harkita 

poikkeuslupakäsittelyn kautta. Kuivan maan AT-rakennuspaikoilla raken-

nusoikeus on enintään 300 m2. 

 

Kaavaan ei esitetä vesi-wc –kieltoa. Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 

on mahdollista rakentaa, kun se täyttää ympäristönsuojelulainsäädän-

nössä sekä Kangasalan rakennusjärjestyksessä ja Kangasalan ympäristön-

suojelumääräyksissä asetetut määräykset. 

 
Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilojen 

talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja metsä-

talouden harjoittamiseen. Kaavan maa- ja metsätalousalueet on osoitettu 

merkinnöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen osoitettu mer-

kinnällä AM. Talouskeskukset, joissa on suurimittakaavaista eläintuotantoa, 

on osoitettu merkinnällä ME. Alue, jolle voidaan rakentaa uusi kotieläinta-

louden suuryksikkö, on osoitettu merkinnällä ME-1. Kaavamääräyksen mu-

kaisesti maatilan talouskeskuksen yhteyteen on mahdollista rakentaa maa-

tilamatkailua palvelevia rakennuksia. 

 
Pellot tarjoavat mahdollisuuksia hiilensidontaan ja ilmastonmuutoksen hillin-

tään. Näitä kehittämismahdollisuuksia voidaan tukea mm. osana Kangas-

alan kaupungin maaseutuohjelmaa. Osa hiilensidontaan liittyvistä seikoista 

on sellaisia, joihin kaavoituksella ei voida vaikuttaa. 

Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi 

 

Kuinka paljon kaava-alueella on lomarakennuksia, joiden käyttötarkoitus voi-

daan muuttaa vakituiseksi? Kuinka paljon on niitä rakennuspaikkoja, jotka ei-

vät pienen koon tai rakennusteknisten syiden vuoksi ole oikeutettuja käyttö-

tarkoituksen muutokseen? On epäselvää, kuinka rakennusjärjestyksen ja 

yleiskaavan määräys rakennuspaikan minimivaati 

 

Kaavassa on ranta-alueella 16 lomarakennuspaikkaa, joille esitetään mah-

dolliseksi loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi. Lisäksi kaava-alueeseen 

kuuluu kaksi pientä saarta Kirkonkylän edustalla. Saarissa oleville loma-

asunnoille ei esitetä käyttötarkoituksenmuutosmahdollisuutta. 

 

Kaikki kaava-alueella olevat lomarakennuspaikat ovat pinta-alaltaan vä-

hintään 2000 m2, mikä on asetettu minimipinta-ala vaatimukseksi vakitui-

selle asunnolle. Vanhan loma-asunnon voi tarvittaessa purkaa ja rakentaa 
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muksista koskee olemassa olevia, jo rakennettuja loma-asuntoja. Onko mah-

dollista, että omistaja purkaisi vanhan lomarakennuksen ja hakisi uudelle ra-

kennukselle vakituisen asunnon rakennusluvan? 

 

 

On uutisoitu myös Kangasalan rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Kaavan 

osallisille olisi hyvä antaa tietoa myös tästä muutoksesta. 

 

 

 

 

 

Lunastus- tai korvausvelvollisuus 

 

Miten MRL 101 §:n kunnan lunastus- tai korvausvelvollisuus toteutetaan, mikäli 

maanomistaja ei voi käyttää metsiään kohtuullista hyötyä tuottavalla ta-

valla? Tämä voi koskea esimerkiksi luo-alueita, sr-kohteita, sk-1-alueita, ulkoi-

lureittiä ja LV-1-aluetta. Mikä taho kaupungin organisaatiossa lunastus- ja 

korvausasioita hoitaa? 

 

 

Maisematyölupa 

 

Onko luo-1-alueille tulossa maisematyölupavaatimus silloin, kun luo-1 -mer-

kintä on kellertävällä M-alueella? 

tilalle uuden loma-asunnon tai vakituisen asunnon. Käyttötarkoituksenmuu-

toksen vakituiseksi asunnoksi voi tehdä jo tällä hetkellä suoralla rakennuslu-

valla voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksen perusteella. 

 

Kangasalan rakennusjärjestyksen päivittäminen ja uudistaminen on käyn-

nistynyt. Tarkkaa aikataulua päivitykselle ei ole määritelty. Aikataulussa 

huomioidaan myös uudistuva rakentamisen lainsäädäntö. Rakennusjärjes-

tyksessä annetaan rakentamiseen liittyviä määräyksiä koko kaupungin ta-

solla. Erikseen voidaan esittää asemakaava-alueita, haja-asutusalueita ja 

ranta-alueita koskevia määräyksiä. 

 

Kirkonkylän osayleiskaava on laadittu lähtökohtaisesti sillä tavoin, että kaa-

vamääräykset ovat maanomistajan kannalta kohtuullisia, jolloin ei synny 

korvausvelvollisuutta. Yleiskaavalla on oikeusvaikutuksia kaavoitus- ja ra-

kennuslupaviranomaisten päätöksiin. Esimerkiksi ranta-asemakaavaa ei voi 

laatia yleiskaavan vastaisesti, rakennuslupaa tai maisematyölupaa ei 

voida myöntää yleiskaavan vastaisesti. Metsänhoitotoimien osalta kaavan 

kohtuullisuutta arvioidaan siinä tilanteessa, kun maanomistaja hakee mai-

sematyölupaa metsänhoitotoimenpidettä varten. 

 

Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvitaan ainoastaan VU-

alueella, LV-1 –alueella, EH/s-alueella ja SM-alueella (muinaisjäännös-

kohde). Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tai muuhun siihen 

verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan maisematyölupa myös luo-1 –alu-

eella ja sk-1 –alueella. 

Eli M-alueella sijaitsevalle luo-1-alueelle ei puiden kaatamista varten tar-

vitse hakea maisematyölupaa. 

 
Maisematyöluvan kaavamääräys muutetaan vielä selkeämmäksi ja hel-

pommin hahmotettavaksi: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että maisemaa 

muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta tähän verrattavaa toimenpi-

dettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoitus) VL, VU, 

LV-1, EH/s, SM, luo-1 ja sk-1 -alueilla. 

 

Maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:n mukaan määrätään, että puidenkaa-

tamista ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa (toimenpiderajoitus) VL, 

VU, LV-1, EH/s ja SM-alueilla. 
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Luontoselvitykset 

 

Luontoselvityksissä ja muissa selvityksissä on virheellisyyksiä, mm. Metsälain 10 

§:n kohteiden määritys. Konsultin työ voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja se 

on ilmeisesti vaikuttanut vähentävästi rakennuspaikkojen määriin. Kuhmalah-

den ROYK luontoselvitys on siinä määrin virheellinen ja ylimitoitettu, että koko 

luontoselvitys pitäisi tehdä uudelleen. Työ pitäisi tehdä virkavastuulla eikä 

harrastelijoiden puuhasteluna tai konsulttien hätäisesti subjektiivisesti tehtynä. 

Esim. luontokartoittajilla ei ole asetuksissa säädettyä tutkintovaatimusta tai 

näyttötutkintovaatimuksia. 

 

Kunnan tehtäviin ei kuulu Metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden 

elinympäristöjen määrittelyt, se tehtävä on laissa erikseen säädetty Metsä-

keskuksen tehtäviin. Luontoselvityksessä on virheellisesti esitetty Metsälain 10 

§:n kohteita. Kaupungin tulisi tarkistaa Metsälain 10 §:n kohteet. Virkatietä 

Metsäkeskuksesta saa tiedot em. lakikohteista. 

 

 

 

 

 

 

Luontoselvityksen liito-oravakartoitus ei nähdäkseni ole voimassa olevan oh-

jeistuksen mukainen.  Kartoitus ei ole Ympäristöministeriön 6.2.2017 kuntiin lä-

hettämän liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa -ohjeen mukai-

nen. Havainnot on esitetty liian laaja-alaisina ja epätarkkoina. Luontodirektii-

vin ja luonnonsuojelulain mukaan liito-orava on suojeltava laji ja se on siten 

turvattu. Erikseen pitää tietojen mukaan turvata lisääntymis- ja levähdys-

paikka ja niille tunnusomaista on kolopuiden (liito-oravalle sopivien pesimis-

puiden) esiintyminen. Pelkkä papanahavainto ei ole riittävä tässä. Luontosel-

vityksessä on usean havainnon osalta todettu 'selvästi pesäpuuksi tulkittavaa 

puuta ei löydetty' ja ainakin yhdessä kohdassa todetaan kyseessä olevan 

'liito-oravan pesäpuu eli liito-oravalle soveltuva pönttö'. Tässä on menty tul-

kintojen ja mielipiteiden puolelle, jota ei voi kaavaprosessissa hyväksyä. Liito-

oravan elinpiiri ja potentiaalinen elinpiiri ovat jotain muuta. Kaavassa ei esim. 

luontokartoittajan mielipiteillä liito-oravalle sopivista elinympäristöistä saa olla 

voimakasta maankäyttöä ohjaavaa vaikutusta. 

 

Kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys on laadittu 2016-2017 aikana. Lin-

nuston osalta selvitystä on täydennetty vuonna 2018. Kaupungin näkemyk-

sen mukaan selvitykset on tehty asianmukaisesti ja kaavan edellyttämällä 

tarkkuudella. Kaavassa esitetyt luo-kohteet sekä ekologiset yhteydet ovat 

perusteltuja. Konsulttityötä tilattaessa kiinnitetään erityistä huomiota konsul-

tin kokemukseen, ammattitaitoon ja referensseihin vastaavista selvityksistä. 

Kaavan ehdotusvaiheesta lähtien kaupungilla on ollut palkattuna luonto-

asiantuntijana ympäristösuunnittelija. 

 

Luo-3 -merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokas lintualue. Luo-2 -

merkinnällä on osoitettu Metsäkeskuksen määrittelemät metsälakikohteet, 

mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset kohteet sekä muut kohteet, joilla 

voi olla paikallista luonnonsuojelullista arvoa. Kaava-alueella on kokonaan 

tai osittain seitsemän luo-2- kohdetta. Luo-2 -kohteissa on mukana sekä 

Metsäkeskuksen rajaamat metsälakikohteet että kaavan luontoselvityk-

sessä todetut mahdolliset metsälakikohteet. On selkeää, että metsälaki oh-

jaa metsänhoitoa ja Metsäkeskus tekee päätökset virallisista metsälakikoh-

teista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään kuitenkin, että yleiskaa-

vaa laadittaessa tulee selvittää ja ottaa huomioon alueen luonnonsuoje-

lulliset arvot. Todetut ja mahdolliset metsälakikohteet sisältyvät luonnonsuo-

jelullisiin arvoihin. 

 

Kaava-alueella on kolme luo-1 –kohdetta, joista yksi kohde on liito-oravan 

elinympäristö. Kohde on perustellusti rajattu ja tarkempi kohdekuvaus on 

Kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvityksessä. Kaksi muuta kohdetta ovat 

uhanalaisen lintulajin elinympäristöjä. Tiedot näistä kohteista lisätään 

kaava-aineistoihin ennen hyväksymiskäsittelyä. 

 

Luo-1 –kaavamääräyksessä on määritelty, että kohteen tarkempi rajaus ja 

suojelun tapa määritellään luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n määräysten 

mukaisesti. Jos luo-1 –alueella suunnitellaan metsänhoitotoimia, toimittaa 

Metsäkeskus metsänkäyttöilmoituksen ELY-keskukselle, joka tekee suojelta-

van lajin esiintymispaikan virallisen rajauksen. 
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Kirjeessä viitataan KHO:n ennakkoratkaisuihin, joissa käsitellään tätä LSL:n 49 

§:n mukaista lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelua (KHO:2003:38 ja 

KHO:2014:13). Onko nämä päätökset huomioitu? Nämä maankäytön rajauk-

set ovat siten LSL:n vastaisia, laki ei edellytä näin laajoja suojelualueita. Saa-

vatko maanomistajat halutessaan tarkempia perusteluita heidän mailleen 

tehdyistä liito-oravarajauksista? 

 

Mihin perustuu väite, että Metsäkeskus olisi luonnosvaiheen lausunnossa pitä-

nyt selvityksiä riittävinä? Lausunnossa Metsäkeskus kylläkin toteaa kanta-

naan, että 'tausta-aineistoksi onkin tuotettu mittava määrä erilaisia selvityk-

siä...'. Siinä yhteydessä ei erikseen todeta, että selvityksiä olisi pidetty 'riittä-

vinä'. 

 

Niina Riissanen MMM (viesti 16.10.2017) linjasi näkökohtia mm luontoselvitys-

ten laadintaan. Yleiskaavatasolla ei ole tarpeen selvittää laajoilla metsäalu-

eilla, vaan rakennuspaikoilla. Onko kaavaehdotuksessa huomioitu tämä nä-

kökulma? Riissanen viittaa Tapion valmistelemaan Kaavoituksen metsäapu -

esitteeseen, joka on valmistunut 2018, onko sitä hyödynnetty kaavoituk-

sessa? 

Lähettäjä: Niina.Riissanen@mmm.fi  

Keskustelimme Markuksen esille ottamista asioista YM:n, Kuntaliiton ja met-

säsektorin toimijoiden kanssa. Olimme yksimielisiä siitä, että luontoselvityksen 

rajauksen ei tarvitse olla yhteneväinen kaavaratkaisun kanssa. Kaikkia koh-

teita ei myöskään ole välttämätöntä merkitä kaavaan. Luontoselvitystä ei 

tarvitse tehdä koko kaava-alueen osalta samalla tarkkuudella. Tärkeää on 

selvittää luontoarvot niiltä alueilta, joille on ajateltu rakentamista. Kuntaliiton 

edustaja jäi pohtimaan milloin kaava huomioi luontokohteet riittävästi ilman 

niiden osoittamista kaavaan ja kuinka tämä todistetaan. Mikäli häneltä tulee 

aiheeseen liittyen jotain materiaali, palaan asiaan. 

 

Markuksen toivomaa käytännön läheistä ohjeistusta kaavoittajille ei ole te-

keillä, mutta nämä periaatteet näkyvät mm. YM:n antamassa Liito-oravan 

huomioon ottaminen kaavoituksessa ohjeistuksessa. Alla ohjeesta poimittuja 

kirjauksia: Mitä voimakkaammin aluevaraus muuttaa luonnossa olevaa tilan-

netta tai mitä arvokkaampi kaavoitettava alue on luontoarvoiltaan, sitä pa-

rempaa tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi alueen luonnosta ja suunni-

tellun kaavan vaikutuksista siihen. Jos yleiskaava on yleispiirteinen kunnan 

strategisen suunnittelun väline, luontoselvitysten tarve painottuu tiedossa ole-

vien liito-oravan elinalueiden varmistamiseen ja liito-oravalle soveltuvien 

Osa kaavan luo-1 – ja luo-2 –kohteista ei sisälly 2016-2017 tehtyyn luontosel-

vitykseen, sillä ne ovat nousseet esiin kaavaluonnoksen nähtävilläolon jäl-

keen. Tiedot näistä kohteista lisätään kaava-aineistoihin ennen hyväksymis-

käsittelyä. 

 

 

 

Metsäkeskus ei ehdotusvaiheessa antanut lausuntoa Kuhmalahden yleis-

kaavoista.  Kaavoituksen aiemmassa vaiheessa kaavaluonnosten ollessa 

nähtävillä Metsäkeskus oli antanut lausunnon kaikista kolmesta nähtävillä 

olleesta Kuhmalahden osayleiskaavasta. Lausunnossa Metsäkeskus totesi, 

että osayleiskaavojen jatkovalmistelussa tulisi vielä tarkastella luo-merkin-

nällä esitettyjen alueiden rajauksia ja merkintöjen tarpeellisuutta. Kaavan 

ehdotusvaiheessa luo-kohteita on tarkistettu ja määräyksiä täsmennetty. 

Lisäksi Metsäkeskus piti käytettyjä kaavamerkintöjä melko yksiselitteisinä. 

Hyvänä seikkana lausunnossa nähtiin, että maanomistajia ei velvoiteta ha-

kemaan esimerkiksi maisematyölupaa metsien hoitotoimia varten alueilla, 

joilla metsälaki on voimassa. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön Niina Riissasen viesti liittyi käynnissä ollee-

seen metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa -pilottihank-

keeseen. Kirkonkylän osayleiskaava laaditaan niin sanottuna suoraan ra-

kentamista ohjaavana yleiskaavana. Rakentaminen kaava-alueella on 

mahdollista suoralla rakennusluvalla ilman suunnittelutarveratkaisua. Laa-

dittaessa suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava, edellytetään keski-

määrin tarkempia selvityksiä verrattuna yleispiirteisempiin yleiskaavoihin, 

joissa mm. osa maankäytön ja rakentamisen hankkeista jää suunnittelutar-

veharkinnan piiriin.  
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elinympäristöjen tunnistamiseen niiden alueiden osalta, joissa yleiskaava esit-

tää muutoksia olemassa olevaan tilanteeseen. Lajien yksittäisten lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen selvittäminen jää tällöin tehtäväksi mahdollisen yksityis-

kohtaisemman kaavoituksen yhteydessä. Selvitystarpeet ovat sen sijaan eri-

laisia esimerkiksi rantayleiskaavassa, jossa rantarakentamiseen varattavilta 

alueilta tarvitaan rakentamisen sijoittamista varten hyvinkin yksityiskohtaista 

tietoa luonnonarvoista. 

 
Selvitysten perusteella voidaan tehdä ratkaisuja erilaisten maankäyttömuo-

tojen sijoittumisesta ja mitoituksesta kaava-alueen eri osissa. Itse kaavassa yk-

sittäisten, pienialaisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittaminen ei 

yleiskaavatasolla ole pääsääntöisesti perusteltua. Yleisesti voidaan todeta, 

että vaikka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen tuleekin varmistaa, 

ei pienialaisten yksittäisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittaminen ei 

ole perusteltua maakuntakaavoissa eikä pääsääntöisesti yleiskaavoissa-

kaan, koska niiden sijainti muuttuu ajan myötä. Erilaiset maa- ja metsätalous-

alueet ovat useimmiten liito-oravan suojelun kannalta riittäviä aluevarauksia, 

koska luonnonsuojelulain mukainen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävit-

tämis- ja heikentämiskielto on voimassa kaikkialla.  
Ekologiset yhteydet 

 

Kaavaehdotukseen on merkitty uusia ekologisia yhteyksiä. Mihin lainkohtiin 

nuo merkinnät perustuvat ja onko niiden perustamista varten tehty riittävät 

selvitykset maastossa? Kuinka leveä tuo ekologinen yhteys käytännössä on? 

Mikä sillä on kiellettyä ja mikä sallittua? Ekologiset yhteydet eivät näyttäisi 

kulkevan kuin pieneltä osin purouomissa. Pääosin on kaivettua ojaa. Lisäksi 

yhteydet kulkevat pitkiä matkoja peltoalueilla; kuitenkin lakiperusteena nii-

den suojelussa on mainittu Metsälaki 10 §. Voiko pellon keskellä oleva kai-

vettu oja olla Metsälain 10 §:n kohde? 

 

 

Ekologisten yhteyksien merkinnät Kirkonkylän osayleiskaavassa pohjautu-

vat kaavan luontoselvityksen tietoihin. Pento-oja ja Karhuoja saavat al-

kunsa Laipanmaan soilta ja järviltä, ja yhdistävät ne Längelmäveteen ja 

sen rantametsiin. Ekologinen yhteys -merkinnän vuoksi ei tarvitse hakea 

maisematyölupaa metsänhoitotoimia tehdessä. Puroympäristössä saattaa 

olla mahdollisia metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. 

Metsätalousvaikutusten arviointi, metsätalouden huomiointi kaavoituksessa 

 

Olisi tarpeen laatia selvitys kaavan metsätalousvaikutuksista, vaikutuksista 

maanomistajien metsätalouselinkeinon harjoittamiseen ja talouteen. Nykyiset 

raportit eivät ole riittäviä. 

 

Onko selvitetty vaikutuksia maanomistajien talouteen, metsätalouden har-

joittamiseen ja toimivien maatilojen kehittämisedellytyksiin? Esimerkiksi Tapi-

olla on osaamista arvioida kaavoituksen vaikutuksia metsätalouden harjoit-

 
 

Kaavan metsätalousvaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 5.9. 

Lisäksi on erillinen raportti Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden 

kaavoissa –pilottihankkeesta. Kaupungin näkemyksen mukaan kaavan 

vaikutukset metsätalouteen on arvioitu riittävällä tasolla kaavan yleispiirtei-

syys huomioon ottaen. 
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tamiseen. Referenssinä on mm Lahden kaupungin yleiskaavan arviointi. Esi-

merkiksi Tuusulassa on selvitetty yleiskaavassa metsätalousvaikutuksia. Ks. 

https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsa-

talousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018) ja https://www.tuusula.fi/at-

tachments/text_editor/33684.pdf . Netistä löytyy opinnäytetyö, jossa on tut-

kittu metsätalousvaikutusten arviointia Imatran yleiskaavassa. MRL:n mukaan 

yleiskaavan pitää perustua riittäviin selvityksiin kaavan vaikutuksista. 

 

Rambollin laatima Metsätalouden huomioiminen Kuhmalahden kaavoissa-

pilotti (tilaaja MMM?) ei juurikaan vastaa niihin odotuksiin, jota sille työlle voi-

tiin asettaa. Onko MMM kommentoinut selvitystä? Miten se MMM:n mielestä 

vastasi odotuksia? Raportti ei anna vastauksia raportin alussa projektille ase-

tettuihin tavoitteisiin. Johtopäätöksissä todetaan 'kaavoissa tulisi vahvemmin 

edellyttää vaikutusten arviointia myös metsätalouteen', mutta pilottihank-

keessa puuttuvat vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin, talouteen ym. Ei ole 

vertailua metsätalouden harjoittamisesta ennen kaavaa ja voimaantulon jäl-

keen. Hankeraportissa todetaan rajalliseen budjettiin viitaten, että 'laskelma 

oli tehtävä kevyesti'. Sitä ei voi hyväksyä, kun useimmilla metsänomistajilla on 

metsätalouden harjoittaminen elinkeino ja toimeentulo. Kevyesti tehdyt las-

kelmat eivät anna hyvää kuvaa kaavoituksen tavoitteista. 

 

Kaavaselostuksessa lyhyesti todetaan 'kaava ei aiheuta merkittäviä metsäta-

loudellisia vaikutuksia', mutta pilottihankkeen raportissa niihin ei oteta kan-

taa, vaikkakin niihin viitataan. Kaavaselostuksesta puuttuu tarkempi analyysi 

metsätalousvaikutuksista. Näihin kuuluvat mm. hakkuumahdollisuudet, eri 

metsänkäsittelyvaihtoehdot kaavoituksesta johtuen, kaavoituksen tuotta-

mien maisematyölupavaatimusten kustannukset ja ajallinen vaikutus, kaavoi-

tuksen luontoselvitysten oikeusvaikutukset metsätalouden harjoittamiseen, 

vaikutukset kemera-tukeen, yleiskaavan vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin 

ja tuloihin. Merkittävät metsätaloudelliset vaikutukset tulisi selvittää tilakohtai-

sesti varsinkin niille kiinteistöille, joilla vaikutukset ovat merkittäviä. 

  

Maaseudun Tulevaisuudessa oli iso juttu yleiskaavojen vaikutuksesta maan-

omistajien menetyksiin siinä suhteessa, kun yleiskaavoissa metsäalueita on 

kaavoitettu muuhun kuin maa- ja metsätalouskäyttöön. Metsälakia sovelle-

taan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella maa- ja metsätalouteen ja vir-

kistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Kun on erilaisia maisemamääräyksiä ja 

kulttuuriympäristömääräyksiä, niin onko Metsälaki niillä alueilla voimassa? 

Pelkona on, että kaavamääräyksillä Metsälaki väistyy ja toimitaan lähinnä 

Selostuksen lukuun 5.9 tehdään tarkistus kaavan vaikutuksiin maa- ja met-

sätalouteen. Kaava-alueella on yhden luo-1 –kohteen sijasta kolme luo-1 –

kohdetta. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 11 ha. Kaava-alueen 

pinta-ala on noin 800 ha ja luo-1 –kohteiden osuus kaava-alueesta on noin 

1,4 %.  

 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ei ole kommentoinut tehtyä selvitystä kau-

pungille. Tapion 2020 julkaisemassa Metsät ja kaavoitus –hankkeen loppu-

raportissa on todettu, että Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöminis-

teriö rahoittivat metsävaikutusten arvioinnin kehittämiseksi pilotteja 2017-

2018. Pilotteina olivat Kuusamon Muojärven rantayleiskaava, Kainuun 

maakuntakaava, Jämsän taajamayleiskaava ja metsätalouden huomioi-

minen Kuhmalahden kaavoissa. Loppuseminaarissa esiteltiin tulokset 

10.12.2018. Metsät ja kaavoitus -hankkeessa ideoitiin ja kuvattiin erilaisia 

keinoja maisematyölupakäytäntöjen sujuvoittamista varten. Lisäksi kehitet-

tiin ja pilotoitiin tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvojen huomioi-

mista muutoin kuin kaavoituksella. Tapoina tunnistettiin mm. sopimukselli-

suus, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus, maise-

makampanjat, maanvaihdot, kumppanuudet ja maiseman visualisoinnit. 

 
Metsänhoitotoimien osalta kaavan oikeusvaikutukset koskevat maisema-

työluvan hakemista. Maisematyölupa puiden kaatamista varten tarvitaan 

ainoastaan VU-alueella, LV-1 –alueella, EH/s-alueella ja SM-alueella.  

Kirkonkylän osayleiskaava on laadittu siten, että kaavamääräykset ovat 

lähtökohtaisesti maanomistajalle kohtuullisia, jolloin ei synny korvausvelvolli-

suutta. 

 

Metsäkeskukselta saadun tiedon mukaan luo-merkinnällä ei ole vaikutusta 

ns. Kemera-tuen saamiseen, koska luo-merkintä ei estä metsänkäsittelyä. 

Tieto lisätään kaavaselostukseen maa- ja metsätalousvaikutusten arvioin-

nin kohtaan. 

 

 

 

 

Metsälaki on voimassa Kirkonkylän osayleiskaavan M, MA, VL ja VU-alueilla. 

 

https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsatalousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33483.pdf?name=Metsatalousvaikutusten_arviointi_(Luke_2018
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33684.pdf
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33684.pdf
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MRL:n nojalla ja on vaarana, että menetetään mahdollisuus kemera-tukeen 

metsien hoidossa (vrt. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoitus-

laki/Metsälaki). 

 

Miksi Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ei mainita metsätaloutta elin-

keinona esim. Laipanmaan osalta ollenkaan? Eikö siinä nähdä ollenkaan tu-

levaisuuden potentiaalia? 

 

 

 

Maatalousvaikutukset 

 

Kaavaselostuksessa ei eritellä vaikutuksia maatalouteen. Siinä on varmaan-

kin puute, kun kaavassa eritellään kohteita, joilla esim. pelto-ojien kaivami-

nen olisi luvanvaraista ja muutama kulttuurimaisema, jolla rakentaminen ja 

maiseman muuttaminen olisi luvanvaraista. 

 

 

Metsätalous tai biotalous eivät nousseet strategisen yleiskaavan kartalle 

omina merkintöinään, kun kaavaa laadittiin 2016-17. Sen jälkeen keskustelu 

mm. metsistä hiilinieluina, peltojen hiilensidonnasta ja luonnonvarojen te-

hokkaasta käytöstä on noussut uudelle tasolle. Asia nousee oletettavasti 

keskusteltavaksi, kun strategiseen yleiskaavaa tulee tarve päivittää tulevai-

suudessa. 

 

 

Kaavassa on otettu huomioon maatalouden harjoittaminen ja maatilojen 

talouskeskukset. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi varattu maa- ja metsä-

talouden harjoittamiseen. Maa- ja metsätalousalueet on osoitettu merkin-

nöillä M ja MA. Maatilojen talouskeskukset on erikseen osoitettu merkin-

nällä AM. Mikäli talouskeskuksessa harjoitetaan suurimittakaavaista eläin-

tuotantoa tai se on suunnitelmissa, on merkintä ME. 
Konsulttityö ja kaavaprosessi, osallistumismahdollisuudet 

 

Maanomistajien luottamus kaavatyöhön lisääntyisi, jos he voisivat enemmän 

olla mukana heidän kiinteistöjään koskevissa selvityksissä. Esim. seuraamassa 

luontoselvityksen tekemistä, jolloin tulisi myös ajantasainen tietoa tilan luonto-

arvoista. Toki luontokartoittaja tekisi omaa työtään itsenäisesti. Tämä olisi 

MRL:n mukaista osallistumista ja vuorovaikutusta. Löytyykö juridisia esteitä 

maanomistajan mukanaolemiselle omilla mailla tehtäville selvityksille? Vai oli-

siko se mieluummin MRL:n ja hallintolain mukainen suositus/määräys niiden 

maanomistajien osalta, jotka sitä haluavat? 

 

Hallintolain mukaan kaava-asiassa, josta myös MRL erikseen säätää avoi-

muudesta ja vuorovaikutuksesta, olisi julkista valtaa käyttäneen viranomai-

sen, kunnan, tullut varata maanomistajille mahdollisuus olla läsnä kaava-

työtä varten tehtävissä selvityksissä, tarkastuksissa ja katselmuksissa. Esimer-

kiksi lehti-ilmoituksella paikallislehdessä olisi voitu pyytää halukkaita maan-

omistajia, jotka haluavat olla läsnä luontoselvityksen tai muiden selvitysten 

maastokatselmuksissa, ilmoittautumaan kuntaan ja antamaan sitä varten yh-

teystietonsa. Monessa muussa tapauksessa, kun viranomainen kohdistaa jul-

kisen vallan käyttöä (tässä luontoselvityksen laadinta) yksityiseen omaisuu-

teen, asianomaiselle maanomistajalle ilmoitetaan etukäteen tulossa ole-

vasta katselmuksesta ja varataan mahdollisuus olla mukana katselmuksessa. 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määräykset osallistumisesta ja vuorovai-

kutuksesta kaavaa laadittaessa. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua 

kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 

tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistuminen toteutetaan ilmoittamalla 

vireilletulosta, laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asettamalla 

kaavaluonnos julkisesti nähtäville (= vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa) 

sekä asettamalla kaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kirkonkylän osayleis-

kaavassa osallisilla on ollut mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja 

lausua mielipiteensä kaavasta kaavan laatimisen eri vaiheissa. 

 

Luontoselvitysten tekeminen on asiantuntijatyötä, jossa tarpeelliset maas-

toinventoinnit on tärkeää tehdä teknisesti oikein menetelmin ja oikea-aikai-

sesti. Luontoselvittäjän itsenäistä työskentelyä puoltaa se, että osa uhan-

alaista lajistoa koskevista tiedoista ei ole julkisia. Asiaa on tiedusteltu Kunta-

liitosta. Saadun vastauksen mukaan asiasta ei ole oikeuden päätöksiä, 

jotka olisivat ennakkotapauksia. Selvityksillä muodostetaan tärkeää lähtö-

aineistoa varsinaista kaavasuunnittelua varten. 

 

Kaavasuunnittelun aikana harkinnan mukaan maastokäynti esim. nähtä-

villä olon yhteydessä saattaa olla mahdollinen, mikäli sen avulla voidaan 

saavuttaa selkeä lisäarvo verrattuna muun aineiston käyttöön. Paikalla-

käynti on yleensä hyödyllisin kaavaa toteutettaessa, eli kun maanomistaja 
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Ilmeisesti viranomaisaloitusneuvottelu oli marraskuussa 2016, jonka jälkeen 

kaavatyön liikkeelle lähdöstä tiedotettiin ja esiteltiin osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma. Kuitenkin esim. luontoselvityksen maastotöitä tehtiin jo keväällä 

2016. 

 
 

 

 

 
 
Kaavoitusarkkitehti on tehnyt 18.1.2019 viranhaltijapäätöksen tilata lisätyön 

Ramboll Finland Oy:ltä. Millä budjetilla tai tilauksella Ramboll Kuhmalahden 

yleiskaavoja tekee? Eikö ole tilattu kiinteähintaista kaavoitustyötä? 

hakee rakennuslupaa, poikkeamislupaa tai maisematyölupaa maalleen 

sijoittuvalle toimenpiteelle. Tällöin kaavan määräykset ja kaavan kohtuulli-

suus maanomistajalle tulevat arvioitavaksi. 

 

Kuhmalahden kolmen osayleiskaavan viranomaisaloitusneuvottelu pidet-

tiin marraskuussa 2016. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (oas) tulee laatia riittävän aikaisessa vaiheessa kaava-

prosessia. Kuhmalahden osayleiskaavojen vireilletuloa käsiteltiin kaavoitus-

lautakunnassa syyskuussa 2016, jonka jälkeen oas asetettiin nähtäville. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo oli ennen varsinaisen 

kaavasuunnittelun aloittamista. Osa lähtötietojen keruusta ja perusselvityk-

sistä (luontoselvitykset sekä kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvi-

tys) oli aloitettu jo aiemmin, koska niihin liittyy vuodenaikasidonnaista selvi-

tystyötä ja runsaasti maastotyötä. 

 
Kuhmalahden kolmen osayleiskaavan kaavasuunnittelu on kilpailutettu 

Hilma-järjestelmässä julkaistulla avoimella kilpailutuksella. Konsulttityöstä on 

laadittu sopimus. Suunnittelun edetessä on ilmennyt mm. puutteita kau-

pungin tarjoamissa lähtöaineistoissa, joihin liittyvät täydennykset ovat ol-

leet sopimukseen kuulumatonta lisätyötä. 18.1.2019 tehdyn lisätyöpäätök-

sen on tehnyt suunnitteluarkkitehti, vaikka järjestelmään se kirjautunut kaa-

voitusarkkitehdin nimissä. 
Korona ja kaavaprosessi 

 

Ovatko koronatilanteen tuottamat rajoitukset ja suositukset sellainen koko-

naisuus, että kaupunki joutuu harkitsemaan, voidaanko kaavavalmistelua 

jatkaa ehdotusvaiheeseen? Pandemia-aika tuo haasteita tällaisten asioiden 

käsittelyyn. Yleiset tilaisuudet on käytännössä järjestettävä etänä tai sitten pi-

dettävä niitä tarpeeksi monta ennakkoilmoittautumisella, että väkimäärä ei 

muodostuisi liian suureksi. Fyysisesti aineistoon tutustuminen ei koronan riski-

ryhmiin kuuluville ole välttämättä mahdollista tai saattaa tuottaa ongelmia. 

MRL käsittääkseni korostaa kaavoituksessa osallisten vaikutusmahdollisuuk-

sien huomioimista ja avoimuutta. 

 

Kaikilla maanomistajilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä puolustaa oikeuksiaan 

sähköisesti, on prosessin oikeudenmukaisuuteen kiinnitettävä erityistä huo-

miota. Kuhmalahden kaavoituksen osalta suuri osa maanomistajista ei ole di-

ginatiiveja ja toisaalta kuuluvat koronan riskiryhmään. Paikallisille, varsinkin 

 

Kaupungin näkemyksen mukaan kaavaehdotuksen nähtäville asettami-

nen, osallistumismahdollisuudet ja vuorovaikutus osallisten kanssa voitiin to-

teuttaa hyvin ja monipuolisin keinoin koronapandemiaan liittyneistä rajoi-

tuksista huolimatta. 

 

Kaava-aineistot olivat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, Kangasalan tek-

nisessä keskuksessa sekä Kuhmalahden lähikirjastossa. Kaavasta järjestettiin 

vuorovaikutteinen etäyleisötilaisuus Teams-alustalla. Tilaisuudessa oli mah-

dollisuus esittää kysymyksiä. Kysymykset vastauksineen lisättiin kaavan net-

tisivulle. Lisäksi järjestettiin kolme kaavoittajan vastaanottopäivää, johon 

varattiin tapaamisaika etukäteen. Tapaamiset toteutettiin kasvokkain viras-

tolla, puhelinvastaanottona tai Teams-palaverina. Näiden lisäksi kaavoitta-

jaan oli mahdollisuus olla yhteydessä sähköpostilla, puhelimitse tai sopi-

malla erillisen tapaamisajan. Osalliset käyttivät eri mahdollisuuksia moni-

puolisesti ja osallistuminen nähtävilläoloaikana oli runsasta. 
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maanomistajille kyseessä on mittava kaavoituskokonaisuus. Olisi ollut perus-

teltua ja mahdollista ottaa muutaman kuukauden aikalisä, kun kaavapro-

sessi muutenkin on venynyt vuosien mittaiseksi. Ymmärrän kaavoittajan halun 

saattaa asia maaliin ja onhan se Kuhmalahdenkin kannalta merkityksellistä. 

Mutta silti se ei saa ohittaa niiden oikeusturvaa, joita kaava koskee. On syytä 

harkita erillistä selvitystä korona-ajan vaikutuksista kaavaprosessiin. 

 

Kuntaliitto on viestinyt korona-aikaan liittyen näin: 

Jos hanke vaatii paljon vuorovaikutusta tai siihen liittyy huomattavia ristirii-

toja, on syytä harkita kaavoituksen lykkäämistä niin, että vuorovaikutus voi-

daan toteuttaa epidemia-ajan jälkeen. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että kaavaehdotuksen 

nähtävillä olosta ilmoitetaan ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeellä. 

Olisiko hyvän hallinnon periaatteiden mukaista poikkeusoloissa, että myös 

paikkakuntalaisille maanomistajille olisi lähtenyt kirje? 

Osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi laajasti 

useissa kanavissa. Kuulutukset nähtävilläolosta olivat kaupungin sähköisellä 

ilmoitustaululla, Kangasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen Lehdessä sekä 

kaavan nettisivulla. Nähtävilläolosta tiedotettiin kaavan postituslistalla, pai-

kallisiin ja alueellisiin medioihin toimitetuilla tiedotteilla sekä kaupungin net-

tisivulla ja some-kanavissa, Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetet-

tiin kirjeet nähtävilläolosta. Laajan tiedottamisen vuoksi kirjeiden lähettä-

mistä paikkakuntalaisille maanomistajille ei nähty välttämättömäksi. 

 

Korona-rajoitusten aikana Kangasalan kaupungilla oli nähtävillä yleiskaa-

voja lisäksi Saarenmaan osayleiskaavaehdotus sekä yli 30 asemakaavojen 

nähtävilläoloa. Kaupunki on saanut kiitosta uusien osallistumiskanavien 

käyttöön ottamisesta ja joustavasta osallistumisen mahdollistamisesta. Vuo-

rovaikutus osallisten kanssa on kaikissa kaavahankkeissa voitu toteuttaa 

monipuolisin keinoin ja osalliset tavoittaen. Myös viranomaisneuvottelut on 

korona-aikana järjestetty etäkokouksina Teamsilla. 
 


