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Kuhmalahden kirkonkylän OYK ja Pohjan OYK, ehdotusvaiheen 

viranomaisneuvottelu 

Aika tiistai 17.8.2021 klo 13.00 – 14.55  

Paikka Teams 

Paikalla Esa Hoffrén, Pirkanmaan ELY-keskus (puheenjohtaja) 

 Reijo Honkanen, Pirkanmaan ELY-keskus 

 Ruut-Maaria Rissanen, maankäyttö, Pirkanmaan Liitto (klo 14 asti) 

 Hanna Djupsjöbacka, maankäyttö, Pirkanmaan Liitto 

 Kreetta Lesell, arkeologia, Pirkanmaan Maakuntamuseo 

 Henna Koskinen, Kuhmoisten kunta 

 Tiina Ripatti, ympäristöterveys, Tampereen kaupunki 

 Mari Seppä, kaupunginarkkitehti, Kangasalan kaupunki (muistion laatija) 

 Jenni Joensuu-Partanen, yleiskaavasuunnittelija, Kangasalan kaupunki 

 Taru Lainkari, ympäristönsuojelu, Kangasalan kaupunki 

 Ari Lähteenmäki, Suomen Metsäkeskus (klo 13.18 alkaen) 

  

Poissa Miinu Mäkelä, rakennettu ympäristö, Pirkanmaan Maakuntamuseo 

 Elina Joutsen, Pälkäneen kunta 

 Katri Tolonen, ympäristösuunnittelija, Kangasalan kaupunki 

 Pekka Mutikainen, Pirkanmaan pelastuslaitos 

 Seppo Tingvall, Oriveden kaupunki 

 Jari Komsi, Padasjoen kunta 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen Esa Hoffrén ja muistion laatii 

Kangasalan kaupungilta Mari Seppä. 

Todettiin kokouksen laatu: Kirkonkylän osayleiskaavan ja Pohjan 

osayleiskaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.  

Käydään kaavakohtaisesti ja palautteenantajakohtaisesti palautteet läpi. 

Taustalla asialistan mukana toimitettu Kuhmalahden Kirkonkylän OYK-

ehdotuksen palauteraporttiluonnos ja sr-kohteiden luokittelutaulukko sekä 

Pohjan OYK-ehdotuksen palauteraportti. 
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2. Osayleiskaavojen tilanne, ehdotusvaiheen palautteen käsittely, viranomaisten 

puheenvuorot 

Yleiskaavoittaja Jenni Joensuu-Partanen avasi kaavojen tilannetta ja 

ehdotusvaiheen vuorovaikutuksen toteutusta. Erityispiirteenä 

vuodenvaihteessa 2021-2022 oli koronapandemia, jonka vuoksi 

vuorovaikutusta järjestettiin monipuolisin sähköisin alustoin ja mahdollistaen 

osallisille myös pienempiä keskustelutilaisuuksia kaavoittajan kanssa. 

Yleiskaavoittaja esitteli palauteraporttien rakenteen. 

Siirryttiin palautteiden käsittelyyn. 

Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava 

Pirkanmaan liitto 

Yleiskaavoittaja totesi vastineessa todetun, että lausunnon perusteella 

voidaan tehdä pienet päivitykset aineistoon. 

Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitosta vahvisti, että kommentit ovat 

teknisluonteisia täydennyksiä. Taustatietona todettiin, että maakuntahallitus 

käsittelee yleiskaavalausunnot. 

Kyläkaavoissa ranta-alueiden suunnittelu ja maanomistajien tasavertainen 

kohtelu on keskeinen teema. Nyt käsiteltävissä kaavoissa tämä teema on 

Pirkanmaan liiton mukaan yleisesti ottaen maakuntakaavan mukainen.  

Hanna Djupsjöbacka esitti toivomuksen, että palauteraportin otsikkoa 

täsmennetään siten, että kyseessä on nimenomaisesti Kuhmalahden 

kirkonkylän osayleiskaava. 

ELY-keskus 

ELY-keskus totesi myönteisenä kyläalueiden yleiskaavallisen suunnittelun. 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on käyty runsaasti vuoropuhelua ELY-

keskuksen kanssa ja kaavaa on pyritty kehittämään yhteistyössä. ELY-keskus 

näki, että kaava-alueen rajaus kylän eteläreunassa on tarkoituksenmukainen, 

mutta kaava-alueen pohjoisosassaan sijoittuva Längelmäveden ranta-alue ei 

sijoitu varsinaiselle ydinkyläalueelle. Kaavassa käsitellään kahden tyyppistä 

ympäristöä, kyläkaavaa ja rantaosayleiskaavaa, mikä tuo haasteita 

maanomistajien yhdenvertaiselle kohtelulle. Kyläalueella mitoitusperusteet 

ovat hyvin perusteltua, mutta ranta-alueella eivät. ELY-keskuksen näkemyksen 

mukaan ranta-alueen mitoitus tulee tarkastella rantaosayleiskaavassa 

käytettyjen mitoitusperiaatteiden mukaisesti. 
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ELY-keskus totesi, että PY ja PLA -alueiden kaavamääräyksissä osoitettu tarve 

asemakaavoitukselle on esitetty tarkoituksenmukaisesti. 

ELY-keskus nosti esiin vesihuollon järjestämisen tarpeen silloin, kun alueelle 

muodostuu suurehko asukasjoukko. Tässä huomio kiinnittyi erityisesti 

terveydelliseen riskiarviointiin. Alueella on mm. fluori- ja rautariskiä. Kaava 

jättää tämän osalta vielä avoimia kysymyksiä. 

Yleiskaavoittaja kertoi, että Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueen 

päivitys on aktiivisessa valmistelussa. Kangasalan Veden toiminta-alue on 

tarkoitus päivittää kokonaisuudessaan ja huomioida siinä yhteydessä myös 

Kuhmalahden alueen päivitystarpeet. Kangasalan Vesi on esittänyt toiminta-

alueeseen supistusta Kuhmalahdella. Tällä on viitattu vuonna 2009 

hyväksyttyyn toiminta-alueeseen, joka on hyvinkin laaja eikä välttämättä 

määritelty vesihuoltolain tarkoittamalla tavalla. Ympäristönsuojelu- ja 

terveydensuojeluviranomaisten näkökulmat tullaan tarkastelemaan toiminta-

alueen päivityksen yhteydessä. Kuhmalahden Kirkonkylän osayleiskaavan 

yhteydessä terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun näkökulmista ei ole 

noussut esiin rajoittavia tekijöitä. 

Tulvariskin huomioon ottamisen ja alimman perustamiskorkeuden osalta ELY-

keskus totesi vastineen olevan hyvä, ei tarkennettavaa. 

ELY-keskus totesi, että ranta-alueilla M-alueiden kaavamääräykseen tulisi 

täydentää maa- ja metsätalouden rakentamista koskien sanamuoto siten, 

että maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen sijoittuu 

toimivien maatilojen välittömään yhteyteen. Kaavassa tulisi suunnittelullisesti 

päästä sellaiseen ratkaisuun, että uutta hajautuvaa rakentamista ei syntyisi. 

Samalla tavalla maisemallisesti arvokkailla MA-alueilla on 

maisemavaikutusten hallitsemisen vuoksi tarkoituksenmukaista ohjata 

rakentamista lisämääräyksellä. 

Ympärivuotisen (vakituisen) asumisen määräysten osalta ELY-keskus totesi, että 

rakennuspaikan vähimmäiskoko pitäisi olla 5000 neliömetriä. Tästä voisi 

kuitenkin poiketa, jos poikkeamiselle esitettäisiin riittävät perusteet. 

Liikenneratkaisujen osalta kaupungin laatima vastine on ELY:n mukaan 

riittävä. 

Pirkanmaan maakuntamuseo 
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Maakuntamuseo totesi, että arkeologian osalta tarvittavat muutokset ovat 

teknillisluonteisia. Vähäiset korjaukset kaava-aineistoon voidaan tehdä 

vastineiden mukaisesti. 

Rakennetun ympäristön kohteiden osalta yleiskaavoittaja totesi, että 

aineistosta aiemmin puuttunut rakennuskohteiden luokittelu sr-1 – ja sr-2 -

kohteiksi on lähetetty kokouskutsun yhteydessä.  

Sr-1 - ja Sr-2 -merkintöjen perusteet on käyty maakuntamuseon toimesta läpi ja 

luokittelu on hyväksyttävissä. Perustelut ovat riittävät. 

Kuhmoisten kunta 

Kuhmoisten kunta ei antanut lausuntoa. Kunnan edustaja totesi, että asiaan ei 

ole täydennettävää. 

Ympäristöterveys 

Ympäristöterveysvalvonta tulee käymään vesihuollon järjestämiseen liittyviä 

kysymyksiä läpi toiminta-alueen päivityksen yhteydessä Kangasalan Vesi -

liikelaitoksen kanssa. 

Puun pienpoltosta johtuva hiukkaspäästö on teema, jota pyritään ottamaan 

ohjauksessa esille. Ympäristöterveys totesi, että nimenomaisesti Kuhmalahdella 

ongelma ei ole ollut erityisen suuri. 

Ympäristöterveys totesi, että vastineet ovat riittävät ja niiden perusteella 

voidaan kaavoituksessa edetä. 

Muut palautteenantajat 

Yleiskaavoittaja kävi tiivistäen läpi muussa palautteessa esiin tulleita keskeisiä 

teemoja. 

Metsäkeskuksen edustaja totesi, että kaavassa on tarkasteltu 

metsänhoitoteemaa laajalti ja vastineeseen ei ole huomioitavaa. Tärkeää on, 

että maisematyölupia M-alueella ja luo-alueella ei tule edellyttää. 

Metsänkäsittelyn pakkoratkaisuja ei olisi hyvä esittää, jottei syntyisi kiistoja tai 

aavistushakkuita. 

Pohjan osayleiskaava 

Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto totesi, että tässäkin kaavassa tarvittavat muutokset ovat 

teknillisluonteisia. 
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ELY-keskus 

Kaavarajaus on kompaktimpi ja perustellumpi kuin Kirkonkylän 

osayleiskaavassa. Ranta-alueen mitoitus Kuhmajärven rannassa nojautuu 

kuitenkin tässäkin kaavassa pinta-alaperusteeseen, kun mitoituksen tulisi ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan muodostettu samoin periaattein kuin 

rantaosayleiskaavassa. 

Kuten Kirkonkylän kaavassa, on vesihuollon järjestelyssä huomioitava 

terveysriski. Vesihuoltolain kannalta Pohjan kaava ei ole niin kriittinen kuin 

Kirkonkylän kaava, sillä kylän väestömäärä ja väestönkasvun potentiaali ovat 

pienemmät. Todettiin, että molemmissa kyläkaavoissa yleismääräyksenä on 

uusien rakennuspaikkojen liittäminen vesihuoltoverkkoon. 

Ranta-alueiden maa- ja metsätalousrakentamisen määrityksestä ELY-keskus 

kommentoi vastaavasti kuin Kirkonkylän kaavassa: rakentaminen tulee 

määrätä toimivan maatilan välittömään yhteyteen. 

Ympärivuotisen (vakituisen) asumisen rakennuspaikan minimikokooksi ELY-

keskus näki tarpeen rajata 5000 neliömetriä vastaavalla tavalla kuin 

Kirkonkylän osayleiskaavassa. 

Liikenteen osalta ei huomautettavaa. 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Maakuntamuseolla ei ole huomauttamista laadituista vastineista. Vastineiden 

perustella voidaan todeta, että kaavaa on laadittu maakuntamuseon 

antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Ympäristöterveys 

Ei kommentoitavaa 

 

ELY-keskus totesi, että luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tullut loma-

asuntojen ympärivuotiseksi (vakituiseksi) muuttaminen suoralla 

rakennusluvalla. Olisi tärkeää perustella, miksi Pohjan ja Kirkonkylän 

kyläalueella voi mahdollistaa käyttötarkoituksen muutokset ympärivuotiseen 

(vakituiseen) asumiseen.  

Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksiin liittyen pitäisi tehdä laajempaa 

tarkastelua suhteessa vesialuekokonaisuuteen ja huomioida eri vesistön osiin 

liittyvät kyläalueet. Näiden nyt kyseessä olevien kyläkaavojen kohdalla 
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vaikutusten arvioinnissa tulisi kyetä osoittamaan erityiset perusteet 

käyttötarkoituksen muutoksille. 

Muutoksia kaavaan 

Kaupungin on tarkoitus tehdä maanomistajien muistutusten johdosta 

muutamia tarkistuksia kumpaankin kaavaan. Tarkistukset on kuvattu 

vastineissa. Lisäksi on havaittu muutama puute/virhe merkinnöissä, jotka on 

tarpeen korjata. Yleiskaavoittaja kysyi kommentteja yleiskaavojen uudelleen 

nähtäville asettamisen suhteen. ELY-keskus totesi, että arviointivastuu on 

kaavan laatijoilla. Näillä näkymin ei olisi tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tarvittaessa toki on tarpeen olla lain mukaisesti yhteyksissä maanomistajiin, 

joita kaava koskee. 

Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavojen hyväksymiskäsittelyn 

aikataulu 

Kaavat tullaan viimeistelemään ja viemään yksi kerrallaan 

hyväksymiskäsittelyyn. Myös rantaosayleiskaavasta käynnistetään palautteen 

käsittely ja varataan ajankohta rantaosayleiskaavan viranomaisneuvottelulle. 

ELY-keskus esitti, että rantaosayleiskaavan viranomaisneuvottelu olisi hyvä 

pitää ennen Kuhmalahden kaavojen hyväksymistä. Tällä tavalla voidaan 

käydä keskustelu ranta-alueiden suunnittelusta kokonaisuutena ennen 

hyväksymiskäsittelyitä. 

 

Sovittiin, että neuvottelumuistioon kirjataan tarkistukset molempien kaavojen 

palauteraporteissa esitettyihin vastineisiin. 

3. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 

 

Muistion laati  Mari Seppä 

 

 


