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1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

2. SUUNNITTELUALUE

Kaava-alue sijaitsee Kangasalan kunnan itäosassa Kuhmalahdella. Suunnittelualue rajautuu idäs-
sä Kuhmoisten ja Padasjoen kuntarajaan, ja mukailee muualla Vehkajärven, Pajulanjärven, Kuh-
majärven, Elamonjärven, Pentojärven, sekä näiden yhteydessä olevien pienempien järvien ranta-
vyöhykkeitä. Pohjoisessa Längelmäveden vesialueella suunnittelualueen raja kulkee Enonselän
poikki ja lännessä mukailee kutakuinkin Kuhmalahden entistä kuntarajaa vesistöjen ranta-
alueiden osalta. Alueelle laadittava rantaosayleiskaava koskee entisen Kuhmalahden kunnan ran-
ta-alueita. Myös Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan kylät kuuluvat kaavoitettavaan alueeseen.

Suunnittelualueen koko on noin 11 550 hehtaaria, josta rantaosayleiskaavan osuus on noin 9790
ha ja kyläkaavojen noin 1 770 ha.

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.



2

3. OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kolmen erillisen yleiskaavan aloitusvaiheen asiakir-
ja. Yleiskaavat ovat:

1. Kuhmalahden rantaosayleiskaava

2. Kirkonkylän osayleiskaava

3. Pohjan osayleiskaava

Ranta-alueille aiemmin laadittu Kuhmalahden rantaosayleiskaava kumoutui korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa, jonka jälkeen työ jätettiin kesken. Kuhmalahden rantaosayleiskaavan osalta tä-
män kaavoitustyön tarkoituksena on laatia kyseiselle alueelle oikeusvaikutteinen rantaosayleis-
kaava (MRL 72 §), jossa on ratkaistu rantarakentamisen määrä ja sijoittuminen ympäristö- ja
virkistysarvot sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden. Kaava laaditaan siten, että
se oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. Mitoitusperiaatteissa noudatetaan Kangasalan ja Sahalahden
rantaosayleiskaavojen linjauksia.

Kuhmalahden kirkonkylän sekä Pohjan osayleiskaavojen tavoitteena on kylärakentamisen vauh-
dittaminen. Tähän pyritään sillä, että yleiskaava laaditaan siten, että kaava oikeuttaa suoraan
rakennuslupaan (MRL 44 §). Tällöin kaavassa tulee huomioida alueen yhdyskuntarakenteellinen
sijainti, ympäristöarvot sekä yhteen sovittaa kylien tavoitteet ympäröivän maankäytön kanssa.

Kaavoitustyön yleisiä linjauksia esimerkiksi asutuksen määrästä ja palveluista voidaan johtaa
Kangasalan strategisesta yleiskaavasta, joka on tarkoitus valmistua ja hyväksyä vuoden 2017
keväällä. Suunnittelualueen väestö on viime vuosina vähentynyt Kangasalan myönteisestä väes-
tönkehityksestä huolimatta. Yksi kaavan tavoitteista on säilyttää alueen väestö nykyisellä tasol-
laan.

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Suunnittelualueen nykytila
Suunnittelualue koostuu maaseutumaisesta alueesta, joilla on läheinen yhteys vesistöalueisiin.
Rantaosayleiskaava-alueen suurimmat järvet ovat Längelmävesi, Vehkajärvi, Kuhmajärvi ja Paju-
lanjärvi. Lisäksi alueella on nelisenkymmentä pienempää järveä. Osayleiskaavan rantaviivan pi-
tuus on noin 200 km. Alueella asuu vakituisesti noin 720 asukasta. Loma-asuntoja tai vailla vaki-
tuista käyttöä olevia asuinrakennuksia on 920 kpl. Alueella on voimassa 23 ranta-asemakaavaa.

Kuhmalahden kunta yhdistyi Kangasalan kunnan kanssa vuonna 2011. Pääosa Kuhmalahden
asutuksesta sijoittuu kirkonkylän ja Pohjan kyliin. Kirkonkylän asukasmäärä on noin 370 ja Poh-
jan noin 200. Kirkonkylän palveluita ovat päiväkoti, Pentorinteen vanhainkoti, kauppa, kirkko
sekä seurakunnan ja kunnan yhteinen Pentosali. Entisessä kuntakeskuksessa Pohjassa ovat kou-
lu, kirjasto, kauppa ja apteekki. Kummassakin kylässä on asemakaava-aluetta.

Suunnittelualueelle sijoittuvat Kuhmalahden-Puntarin kulttuurimaisema-alueet sekä Tervaniemen
kulttuurimaisema alue.

Merkittävimmät luontoarvot suunnittelualueella kohdistuvat Tervaniemenlahteen Pohjan kylän
tuntumaan, jossa on lintuvesien suojelusuunnitelmaan ja Natura 2000 -verkostoon sisältyvä
luonnonsuojelualue. Lisäksi Vehkajärven pohjoisosassa on kolme pientä luonnonsuojelualuetta.
Suunnittelualueen ainoa pohjavesialue sijoittuu myös Vehkajärven pohjoisosaan luonnonsuojelu-
alueiden kupeeseen.
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4.2 Maakuntakaavat
4.2.1 Voimassa oleva maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava. Pirkanmaan vaihemaakuntakaa-
voissa ei ole osoitettu huomionarvoisia merkintöjä kaavoitettavalle alueelle.

Voimassa olevan maakuntakaavan merkinnät kohdistuvat pääasiassa kyläkaavojen alueelle Kuh-
malahden kirkonkylään ja Pohjaan. Kylien keskeisimmät alueet on merkitty taajamatoimintojen
alueina (A). Kylien taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä olevat peltoalueet on määritel-
ty maakuntakaavassa maatalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Näillä alueilla
pyritään viljelymaisema säilyttämään.

Kuhmalahden kirkonkylä on osoitettu maakuntakaavassa maaseudun keskusten kohdemerkinnäl-
lä paikalliskeskus, (a) ja Pohjan kylän keskus on osoitettu kohdemerkinnällä palvelukyläkeskus,
(pa). Näillä merkinnöillä osoitetaan maakunnan keskusverkoston perusrakenteen kannalta tärkei-
tä paikallis- ja kyläkeskuksia, joiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluihin,
kunnallistekniikkaan sekä rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöönsä. Kuhmalahden kirkonky-
län keskusta on lisäksi merkitty kohdemerkinnällä (p), palvelujen ja hallinnon alue.

Pohjan kyläkeskus ja Kuhmalahden kirkonkylä on määritelty kaavassa maakunnallisesti arvok-
kaiksi kulttuuriympäristöiksi, akm. Merkintä on päämaankäyttöä täydentävä. Muita pienempiä
arvokkaita maakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia, miljöökohteita tai rakennuspe-
rinnöllisesti arvokkaita akm-merkinnällä osoitettuja kohteita ovat Tervaniemen kulttuurimaisema
(akm 048) Pajulan kylän kulttuurimaisema (akm 049) sekä Vehkajärven kylä ja kulttuurimaisema
(akm 050).

Suunnittelualueelle on osoitettu kolme Natura 2000 –verkostoon kuuluvaa kohdetta; kaksi pie-
nempää Natura –aluetta suunnittelualueen koillis-/itäosassa sekä Pohjan kylätaajaman läheisyy-
teen sijoittuva Tervaniemenlahti, joka on merkitty myös suojelualueeksi, S. Suunnittelualueella
on myös yksi arvokas kallioalue, Peltovuori – Kivisalmenvuori (ge 2 029).

Suunnittelualueen läpi kulkeva seututie 325 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieyhtey-
deksi.

4.2.2 Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotusvaihe (LIITE 1) oli lausuttavana viranomaisilla kevääl-
lä 2016. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Muutokset ovat pääasiassa piirtämistek-
nisiä. Suurimmilla kyläalueilla Kuhmalahden kirkonkylällä ja Pohjan kyläalueella aluemerkinnät on
muutettu kohdemerkinnäksi.

Merkittävästi parannettavan kantatien osuus on lyhentynyt koskemaan ainoastaan Kuhmalahden
kirkonkylän ja Pohjan kyläkeskuksen välistä tieosuutta. Aivan eteläisimpien ROYK-alueiden osalta
merkintöjä on tullut lisää – alue ulottuu nyt osin matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
alueelle (mv) sekä on määritelty ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäväksi maa- ja metsäta-
lousalueeksi, MK. Näitä alueita tulee kehittää retkeilyn, ekologisten verkostojen ja luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina. MK –merkintä ei kuitenkaan rajoita maa- ja metsäta-
louskäyttöä eikä loma- ja vakituista asuinkäyttöä.

Kaavoitettavan alueen kyläkeskukset ovat uudessakin maakuntakaavassa merkitty maakunnalli-
sesti arvokkaiksi kulttuurimaisemiksi. Merkinnällä osoitetaan varsinaisten maisema-alueiden ul-
kopuoliset maakunnallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat, joilla tulee turvata ja edis-
tää maiseman sekä luonnon ja rakennusperinnön arvojen säilymistä.

Maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman ja sen sisältö ei ole muuttunut kaavaehdotusvaihees-
ta Kuhmalahden alueen osalta (LIITE 1).
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Tarkemmat tiedot maakuntakaavoista löytyy osoitteesta:
http://www.pirkanmaa.fi/hyodynna/maakuntakaava/

4.3 Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Kirkonkylälle ja Pohjaan on laadittu oi-
keusvaikutuksettomat yleiskaavat 1999 ja Vehkajärvelle yleiskaavaluonnos 2003.

4.4 Asemakaavat
Uusille kyläkaava-alueille sijoittuu kaksi pientä asemakaavaa. Kirkonkylällä voimassa on Musti-
kanmäen asemakaava vuodelta 2008 ja Pohjassa on voimassa Koulumäen asemakaava vuodelta
2014. Kaavoilla osoitetaan pääasiassa pientaloasutusta ja viheralueita.

Kuhmalahden kirkonkylällä on vireillä Pento-ojan asemakaava, jolla osittain muutetaan myös
Mustikanmäen asemakaavaa. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä, ja ehdotus on ollut kaavoi-
tuslautakunnan käsittelyssä. Kaavan valmiiksi saattaminen edellyttää maankäyttösopimuksia
yksityisten maanomistajien kanssa.

4.5 Maanomistus
Pääosa suunnittelualueesta on yksityisessä maanomistuksessa. Kunnan maaomaisuus sijoittuu
pääosin kyläkeskuksiin.

Kuva 2. Kangasalan kunnan maaomaisuus. Kangasalan kunta, 2016.



5

4.6 Muut suunnitelmat
Strateginen yleiskaava: Strategisella yleiskaavalla määritellään koko Kangasalan tulevia maan-
käytön suuntia ja painopisteitä. Kaava ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta sekä tuo yhteen erilaisia
maankäyttöä koskevia hankkeita ja näkemyksiä. Yleiskaavaluonnoksen on tarkoitus tulla nähtä-
ville loka-marraskuussa.

Kangasalan Vesi -liikelaitos suunnittelee toiminta-alueensa tarkistamista Kuhmalahdella. Voimas-
sa oleva toiminta-alue vuodelta 2009 käsittää hyvin laajat alueet eikä vesihuollon laajentamiselle
alueelle koko sen laajuudessaan ole taloudellisia tai toiminnallisia edellytyksiä.

5. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

5.1 Vaikutusten arviointi
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyt-
tämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus (MRL 9 §).

Aloitusvaiheessa tunnistetaan kaavan aiheuttavan seuraavia vaikutuksia, joita kaavaluonnosvai-
heessa ja jatkoprosessi arvioidaan:

· Yhdyskuntarakenne
· Palvelut
· Liikenne
· Luonto- ja luonnonsuojelu
· Maisema- ja kulttuuriympäristö
· Yhdyskuntatalous
· Maa- ja metsätalous
Arvioitavat vaikutukset täsmentyvät kaavaprosessin yhteydessä.

5.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset
· Maakuntakaavojen taustaselvitykset
· Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia vuoteen 2020. Kangasalan kunta, 2015.
· Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma 2015–2030. Kangasalan kunta, 2015.
· Palveluverkon kehittämissuunnitelmat 2011–2030 ja 2014-2030. Kangasalan kunta, 2011 ja

2014.
· Kangasalan elinkeino-ohjelma 2014 - 2020. Kangasalan kunta, 2014
· Kymppi-ohjelma 2017 - 2026, maankäytön, infran ja palvelujen toteutusohjelma. Kangasalan

kunta, 2016
· Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2030. Kangasalan kunta, Ramboll

Finland, 2014.
· Paikkatietoaineisto (Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto –palvelu, Museo- ja Liikennevi-

raston paikkatietopalvelut, Kangasalan kunnan aineistot)
· Oikeusvaikutuksettomat Kuhmalahden kirkonkylän, Pohjan ja Vehkajärven osayleiskaavat

selvityksineen
· Pohjan yleiskaavallinen tarkastelu osana Koulumäen asemakaavoitusta. Kangasalan kunta,

2011.

5.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset
· Maisema- ja luontoselvitys (FCG)
· Kulttuuriympäristöselvitys (Pirkanmaan maakuntamuseo)
· Arkeologinen selvitys
· Metsätalousselvitys
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Erillisselvityksiä laaditaan kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan ja kunnan erillisellä päätöksel-
lä.

6. SUUNNITTELUTYÖN OSALLISET

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja myös tätä
kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on lueteltu suunnittelutyön alkuvaiheessa tunnis-
tetut. Osallisia voidaan lisätä tarpeen mukaan suunnittelun edetessä.

· Maanomistajat ja alueen asukkaat
· Alueen toiminnanharjoittajat
· Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentamisen palvelualue, sivistys-

palvelut, vanhuspalvelut, maataloushallinto)
· Nuorisovaltuusto
· Ympäristöterveydenhuolto, Pirkanmaan pelastuslaitos
· Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi –liikelaitos
· Viranomaiset (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus,

Suomen metsäkeskus, ympäristökunnat)
· Kuhmalahden Yrittäjät, Mhy Roine, Mtk-Kangasala
· Luontojärjestöt (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Kan-

gasalan luonto)
· Elävä Kuhmalahti -kylätoimikunta, Kuhmalahden kotiseutuyhdistys, Vehkajärven nuorisoseu-

ra, muut järjestöt ja yhdistykset

7. KAAVOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMI-
NEN

Kaavojen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä ja kaava-
suunnitelman nähtävillä olosta luonnos- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan

· kuulutuksella Kangasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen Lehdessä
· kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kangasala.fi (nähtävillä ja vireillä olevia yleiskaavo-

ja ja kunnan sähköinen ilmoitustaulu)
· kunnan ilmoitustaululla.
Kaavanlaatija kokoaa kaavaprosessin aikana sähköpostilistaa, jonka avulla kaavan vaiheista voi-
daan tiedottaa sähköpostitse. Halukkaat voivat ilmoittaa sähköpostiosoitteensa osoitteeseen
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti

7.1 Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) asetetaan nähtäville kaavojen tullessa vireille. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Kaavan vireille
tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella ja
ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeellä.

7.2 Kaavaluonnos
Kaavaluonnokset ovat nähtävänä 30 päivän ajan kunnanvirastossa sekä kaavan internet-sivuilla
ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Nähtäville asettamisesta päättää
Kangasalan kunnanhallitus. Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokun-
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nilta ja yhdistyksiltä. Kaavaluonnosten nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella ja ulko-
paikkakuntalaisille maanomistajille kirjeellä.

7.3 Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksista saatu palaute kootaan erilliseksi palauteraportiksi ja kuhunkin palautteeseen
annetaan kunnan perusteltu kannanotto. Kaavaluonnoksia tarkistetaan saatujen lausuntojen ja
mielipiteiden pohjalta yleiskaavaehdotuksiksi ja asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Kaavaehdo-
tusten nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille
kirjeellä. Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

7.4 Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksista saatu palaute kootaan erilliseksi palauteraportiksi ja kuhunkin palautteeseen
annetaan kunnan perusteltu kannanotto. Kaavan hyväksyy Kangasalan valtuusto. Kirjallinen il-
moitus kaavan hyväksymisestä lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukselle ja niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §). Kaava tulee voimaan 30 päivän
kuluttua valtuuston päätöksestä kuuluttamisen jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta hallinto-
oikeuteen.

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kunnan ilmoitustaululla ja sähköisellä
ilmoitustaululla.

7.5 Viranomaisyhteistyö
Kaavaprosessin aloitusvaiheessa toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi viran-
omaisosallisille ja järjestetään kunnan, kaavoittajan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken aloi-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu, johon kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa
koskea.

Kaavaluonnoksen valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta
viranomaisilta. Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa
kaavatyön edetessä järjestetään työneuvotteluja viranomaisten kanssa.
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8. ALUSTAVA AIKATAULU

Kunkin kaavavaiheen osallistumismahdollisuudet on kuvattu edellisessä luvussa. Kaavojen aika-
taulua päivitetään tarvittaessa suunnittelun edetessä.

Vaihe Tiedotus Kuukausi Vuosi

Vireilletulo, käsittely kaav
ltk + kh, OAS nähtävillä
27.9. – 8.11.2016

Kuulutus Kangasalan Sa-
nomissa ja Sydän-Hämeen
Lehdessä ja kunnan inter-
net-sivuilla
www.kangasala.fi, kirjeet
ulkopaikkakuntalaisille

Syyskuu

2016

Aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu
24.11.2016

Marras - joulukuu

Kaavaluonnosten käsittely
kaav ltk 30.5.2017 + kh
19.6.2017, kaavaluonnok-
set nähtävillä 14.8. –
12.9.2017

Kuulutus Kangasalan Sa-
nomissa ja Sydän-Hämeen
Lehdessä ja kunnan inter-
net-sivuilla
www.kangasala.fi, kirjeet
ulkopaikkakuntalaisille

Touko - Syyskuu

2017
Rantaosayleiskaavan ja
Kirkonkylän osayleiskaa-
van luonnosten käsittely
uudelleen kh 18.9.2017 ja
kaavaluonnokset uudelleen
nähtäville 4.10.–2.11.2017

Kuulutus Kangasalan Sa-
nomissa ja Sydän-Hämeen
Lehdessä ja kunnan inter-
net-sivuilla
www.kangasala.fi

Loka-marraskuu

Kaavaluonnosten palaute
ja vastineet, käsittely elin-
voimaltk+ kh

Marras - joulukuu

Kaavaehdotusten käsittely
elinympäristöltk + kh,
kaavaehdotukset nähtävil-
le

Kuulutus Kangasalan Sa-
nomissa ja Sydän-Hämeen
Lehdessä ja kunnan inter-
net-sivuilla
www.kangasala.fi, kirjeet
ulkopaikkakuntalaisille

Syyskuu

2020
Kaavaehdotusten palaute
ja vastineet, käsittely
elinympäristöltk + kh

Marraskuu

Kaavojen hyväksyminen,
käsittely elinympäristöltk
+ kh + valtuusto

Kuulutus kaavojen voi-
maan tulosta Kangasalan
Sanomissa ja Sydän-
Hämeen Lehdessä ja kun-
nan internet-sivuilla
www.kangasala.fi

Joulukuu
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9. YHTEYSTIEDOT

Kaavaa laativa konsultti:

Ramboll Finland Oy

Kaavoitusinsinööri

Markus Hytönen

puh. 020 755 7827

markus.hytonen@ramboll.fi

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Kaavoituksesta vastaa:
Kangasalan kunta

Lisätietoja kaavasta antavat:
Yleiskaavasuunnittelija Kaupunginarkkitehti

Jenni Joensuu-Partanen Mari Seppä

puh. 040 133 6469 puh. 044 431 4177

jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi mari.seppa@kangasala.fi

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto:

Ensisijaisesti mielipide tai muistutus laaditaan sähköisesti konsultin karttapalautejärjestelmään,
joka tulee käyttöön 27.9.2016 alkaen:
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti

Vaihtoehtoisesti kirjallisen mielipiteen tai muistutuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen:
Kangasalan kunta
Kaavoitus
PL 50
36201 Kangasala

tai kirjallisen mielipiteen tai muistutuksen voi jättää Teknisen keskuksen palvelupisteeseen:
os. Urheilutie 13, 36200 Kangasala
ma-pe klo 9-15



Kyläkaava-alueet
ROYK-alue0 42 km

LIITE 1Pirkanmaan maakuntakaava 2040
kaavaehdotus 12.9.2016


