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Muutokset ja täydennykset kaavakartalle ja kaavamääräyksiin kaavaehdotuk-

sen nähtävilläolon jälkeen 
 

• kaavakartalle ja kaavamääräyksiin on lisätty seudullisesti merkittävä yhdysvesijohto Pir-

kanmaan liiton lausunnon mukaisesti 

• kaavan yleismääräyksiin on lisätty yleismääräys tulvariskin huomioimisesta rakentamisessa 

ja rakennusten alimmasta perustamistasosta Längelmäveden (Tervaniemenlahden) ja 

Kuhmajärven rannalla Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Rantaan sijoittu-

vien rakennuspaikkojen rajaukset on tarkistettu ja esitetty tarvittaessa laajennusvara ra-

kennuspaikan pinta-alan kasvattamiseksi, jotta rakennukset voidaan sijoittaa tulvariskialu-

een ulkopuolelle 

• kaavakartalle on täydennetty puuttuneet maa- ja metsätalousvaltaisen alueen M-mer-

kinnät. M-alueen kaavamääräykseen on täydennetty ELY-keskuksen lausunnon mukai-

sesti, että maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen on ranta-alueella 

mahdollista tilakeskuksen yhteydessä 

• ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti maisemallisesti arvokkaan peltoalueen (MA) merkin-

nän väritys on muutettu selkeämmin erottuvaksi. MA-alueen kaavamääräykseen on li-

sätty, että maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen on ranta-alu-

eella mahdollista tilakeskuksen yhteydessä 

• suojeltavan rakennuksen ja edustavan rakennuksen kaavamääräyksiin sr-1 ja sr-2 on 

tehty Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa esittämät pienet tarkennukset. Sr-koh-

teet luetellaan kaavaselostuksen liitteessä 6. Kohteiden ominaispiirteet on kuvattu tar-

kemmin kaavaa varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä 

• kävely- ja pyöräilyreitin merkintää Rautajärventiellä ja Koulunpolulla on selkeytetty. Aiem-

min kävely- ja pyörätiemerkintä jäi muiden merkintöjen alle 

• maisematyölupamääräystä kaavan yleismääräyksissä on selkeytetty. Määräyksessä ku-

vataan erikseen, milloin maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamista varten ja milloin 

muita maisemaa muuttavia toimenpiteitä varten 

• maatilojen talouskeskusten alueiden (AM) kaavamääräystä on muutettu toisen asuinra-

kennuksen osalta yhdenmukaiseksi maatilan, jolla on kotieläintalouden suuryksikkö, ME-

määräyksen kanssa. Talouskeskukseen saa rakentaa korkeintaan 2 asuinrakennusta, joi-

den kerrosala on yhteensä enintään 400 m2 

• kotieläintalouden suuryksikön (ME) kaavamääräykseen on täydennetty, että rakennus-

paikkapisteiden lukumäärä osoittaa rakennuspaikkojen (eli talouskeskusten) lukumäärän 

ME-alueella 

• ekologisen yhteyden sijaintia kaavakartalla on hieman muutettu Pohjan kylältä pohjoisen 

suuntaan johtavan yhteyden sekä etelään ja lounaaseen johtavien yhteyksien osalta. 

Merkintä on siirretty kulkemaan pihapiirien ulkopuolella. Lisäksi pidemmälle kaava-alueen 

ulkopuolelle johtavat merkinnät on poistettu tarpeettomina. Tiiveimmin rakennetun kylän 

ulkopuolella merkintätavaksi on muutettu vihreä poikkiviivoitus. Poikkiviivamerkinnällä py-

ritään katkoviivaa paremmin kuvaamaan, että metsäisillä alueilla ekologinen yhteys ei 

kulje yhdestä tietystä kohdasta, vaan ekologinen yhteys muodostuu metsäisten yhteyk-

sien kokonaisuudesta. Ekologisen yhteyden kaavamääräykseen on lisätty täsmentävä 

kuvaus, että ekologinen yhteys kuvastaa merkittävimpiä luonnonarvoalueita yhdistäviä 

viheryhteyksiä. Metsäisillä alueilla merkintä on ohjeellinen ja osoittaa yhden potentiaali-

sen metsäisen yhteyden 
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• Rautajärventien itäpuolella sekä Kaanaantien itäpuolella sijaitseviin luo-2 -kohteisiin on 

kaavakartalle lisätty puuttuneet luo-2 -merkinnät 

• Kuhmajärven läheisyydessä oleva luo-1 -kohde on muutettu luo-2 -kohteeksi. Kyseessä ei 

ole todettu liito-oravan elinympäristö 

• Kuhmajärven laskuoja järven ja Lehtoniemen välisellä osalla on merkitty luo-2 -alueeksi. 

Kohde on Metsäkeskuksen määrittelemä metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä 

elinympäristökuvio 

• kiinteistön 211-493-4-12 merkinnäksi kaavakartalla on muutettu TYA-merkinnäksi (ympäris-

töhäiriötä aiheuttamattoman yritystoiminnan ja asumisen alue). TYA-merkintä kuvaa pa-

remmin alueen nykyistä käyttöä kuin pelkän asumisen merkintä AT 

• kiinteistölle 211-493-1-76 kaavaehdotukseen merkityt rakennuspaikat on poistettu kaa-

vasta maanomistajan toiveen mukaisesti. Rakennusoikeuslaskelmataulukkoon on tehty 

merkintä poistamisesta 

• kiinteistön 211-494-6-18 talouskeskuksen merkinnäksi on muutettu AM. Kyseessä on vanha 

maatilan talouskeskus 

• kiinteistön 211-493-4-10 talouskeskuksen merkinnäksi on muutettu AM. Kyseessä on vanha 

maatilan talouskeskus. Lisäksi kiinteistöltä on poistettu kaavaehdotukseen merkityt 3 ra-

kennuspaikkaa maanomistajan toiveen mukaisesti. Rakennusoikeuslaskelmataulukkoon 

on tehty merkintä poistamisesta 

• kiinteistön 211-493-2-51 talouskeskuksen merkinnäksi on muutettu AM. Kyseessä on vanha 

maatilan talouskeskus 

• kaavasta on poistettu merkintä VV (uimapaikka- ja venevalkama-alue) Paskoniemestä ja 

se on korvattu merkinnällä LV-1 

• Kuhmajärven Likorantaan on lisätty LV-1 -merkintä (venevalkama- ja uimapaikka-alue). 

Kyseessä on olemassa oleva venevalkama-alue 

 

 

 

Muutokset ja täydennykset kaavaselostukseen 
 

1. Tiivistelmä 

▪ täydennetty kaavaprosessin eri vaiheisiin liittyneitä tapahtumia, tiedotusta ja vuorovaiku-

tusta osallisten kanssa. Täydennetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tulleet ta-

pahtumat 

2. Lähtökohdat 

▪ täydennetty maakuntakaavatietoihin maaseutualueen merkintä. Täydennetty tietoja liit-

tyen olemassa oleviin vesihuoltoverkostoihin ja muihin yhdyskuntateknisiin verkostoihin liit-

tyen. Täydennetty tietoja kaava-alueella olemassa olevista muinaisjäännöskohteista sekä 

kävely- ja pyöräteistä 

▪ päivitetty tiedot kaava-alueen väestöstä, väestörakenteesta ja väestönkehityksestä. Päi-

vitetty tiedot asumisesta ja asunnoista kaava-alueella 

3. Tavoitteet 

4. Osayleiskaavan kuvaus ja perustelut 

▪ päivitetty tiedot kaavan uusien rakennuspaikkojen määrästä 
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▪ täydennetty tietoja kaava-alueen rajauksesta ja ranta-alueen mitoituksesta, maakunnal-

lisesti arvokkaista kulttuurimaisemista sekä olemassa olevasta vesihuoltoverkostosta 

▪ täydennetty tietoja kaavaan merkityistä maatilojen talouskeskuksista sekä metsätalou-

den harjoittamisesta kaava-alueella 

▪ täydennetty tietoja kaavassa osoitettavista ekologisista yhteyksistä sekä tärkeistä luonto-

kohteista. Täydennetty tietoja kaava-alueen virkistysmahdollisuuksista, virkistysalueista ja -

kohteista 

5. Vaikutusten arviointi 

▪ täydennetty vaikutuksia loma-asuntojen vakituisiksi asunnoiksi muuttamisen osalta sekä 

kaavan vaikutuksia vesihuollon järjestämiseen sekä maa- ja metsätalouden harjoittami-

seen. Täydennetty kaavan vaikutuksia liikenteeseen 

▪ vaikutusten arviointiin lisätty uusi kappale koskien tulvariskien huomioimista ja hallintaa 

kaava-alueella 

▪ päivitetty kaavan oikeusvaikutuksiin tietoja kaavan viranomaisvaikutuksista ja toimenpi-

derajoituksesta 

6. Osayleiskaavan toteutus 

Liitteet: 

▪ kaavaselostuksen liitteisiin lisätty kohdeluettelo luonnonsuojelualueista ja arvokkaista luon-

tokohteista sekä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 

▪ täydennetty kaavan liiteasiakirjoihin listaus kaavaa varten tehdyistä selvityksistä sekä 

muista taustamateriaaleista 


