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POHJAN KYLÄN OSAYLEISKAAVA / TARKISTETTU OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 

KAAVA NRO 33, DIAARINUMERO: KLA/182/53.01/2019 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukainen maanomistajien 

kuuleminen ennen osayleiskaavan hyväksymiskäsittelyä 

 

Maanomistajien antamat palautteet tarkistetusta kaavaehdotuksesta 

sekä kaupungin vastineet saatuihin muistutuksiin 

 

 

 

 

Pohjan kylän osayleiskaavakarttaan sekä kaavamerkintöihin ja -määräyksiin on tehty joitain muu-

toksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Muutokset on arvioitu luonteeltaan vähäisiksi, kun 

otetaan huomioon kaava-alueen laajuus, yleiskaavan maankäyttöratkaisujen kokonaisuus sekä 

yleiskaavan yleispiirteisyys ja ohjausvaikutus kaavoitukseen, rakentamiseen, muuhun suunnitteluun 

ja viranomaistoimintaan. Kaavaehdotusta ei muutosten vähäisyyden vuoksi ole ollut tarpeen aset-

taa uudelleen ehdotuksena nähtäville. 

Koska kaavaan on tehty muutoksia ehdotuksen jälkeen, on maanomistajia, joita muutokset koske-

vat, kuultu kirjeellä ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Kuulemisen yhteydessä maanomistajien on 

ollut mahdollista esittää mielipiteensä (muistutus) kaavasta. Maanomistajien kuuleminen on toteu-

tettu 4.10.-14.11.2022 välisenä aikana kirjeitse. 

Seuraavassa on esitetty tiivistettynä saatujen muistutusten sisältö sekä muistutuksiin laaditut kaupun-

gin vastineet. Alkuperäinen palaute on saatavissa kaupungin asianhallintajärjestelmästä. 
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Muistutus 

Tilan 211-493-4-37 alueet tulee kaikki esittää kaavamerkinnällä M (maa- ja metsätalousvaltainen 

alue). Myös Kalmahuhdantien pohjoispuolella olevilla alueilla harjoitetaan metsätaloutta. 

Tilan 211-493-4-10 talouskeskuksen alueelta tulee poistaa sr-1 -merkintä. Rakennusten luokittelu on 

tehty virheellisesti. Merkintä tuo omistajalle kohtuuttoman haitan (MRL 39 §) ja kaupunki olisi velvolli-

nen haitan korvauksiin (MRL 101). 

 

Kaupungin vastine: 

Kalmahuhdantien pohjoispuolella sijaitsevien kiinteistön osien kaavamerkintöihin ei ole tehty muu-

toksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Rikkonaisuuden ja pienen koon vuoksi osat ovat 

olleet merkittynä osaksi laajempaa AT-aluetta (ks. kaavakartta alla). Maanomistajan muistutuksen 

johdosta Kalmahuhdantien pohjoispuoliset osat kiinteistöstä 211-493-4-37 voidaan merkitä M-alu-

eeksi hyväksyttävään kaavaan. 

 

Muistutus merkitään tiedoksi. Tilan 211-493-4-10 talouskeskukseen kohdistuvaan sr-1 -suojelumerkin-

tään ei ole tehty muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Merkintä perustuu maan-

käyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä määriteltyihin yleiskaavan sisältövaatimuksiin (… Yleiskaavaa laadit-

taessa on otettava huomioon: … 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimi-

nen). Suojelumerkinnällä sr-1 tai sr-2 merkityt kohteet perustuvat kaavoitusta varten laadittuun Kuh-

malahden rakennetun ympäristön selvitykseen. Alla kaavaehdotuksen palauteraporttiin kirjatut pe-

rustelut merkinnälle: 
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Muistutus 

Lisäysesitys kaavan yleismääräyksiin: Kaikki uudet asuin- ja lomarakennukset, maatilat ja kotieläinta-

louden suuryksiköt tulee liittää vesi- ja viemäriverkkoon, jonka kaupunki järjestää tontin rajalle asti. 

Yhdysvesijohto on uusi kaavamerkintä. Pitäisikö vastaavasti olla myös merkintä sähkökaapelista? 

Tehdystä ekologisen yhteyden osakorjauksesta huolimatta ekologinen yhteys kulkee edelleen piha-

piirien kautta. Lisätty vihreä poikkiviiva selityksineen sekavoittaa merkintää esim. Tervaniemenlah-

den ranta-alueella (”poikkiviivoitusmerkintää on käytetty varsinkin laajemmilla metsäalueilla”). Mi-

ten on selvitetty eläinten kulku juuri näitä käytäviä pitkin? Ekologisen yhteyden käsittely pitäisi ta-

pahtua molempien kaavojen osalta samanaikaisesti eikä kaava kerrallaan. Uudistan aiemmissa 

kaavakuulemisissa esittämäni. 

 

Kaupungin vastine: 

Rakennuspaikkojen vesihuoltoverkkoon liittämistä koskevan yleismääräyksen osalta muistutus merki-

tään tiedoksi. Yleismääräykseen ei ole tehty muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. 

Vesihuoltoverkoston rakentamisesta ei ole mahdollista päättää maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-

rustuvan kaavan yhteydessä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta sekä kiinteistön liittämisestä vesi-

huoltoverkostoon säädetään vesihuoltolaissa. 

Yhdysvesijohdon osalta muistutus merkitään tiedoksi. Yhdysvesijohdolla on seudullista merkitystä ja 

maakuntakaavan ohjausvaikutus huomioon ottaen yhdysvesijohto on tarpeellista osoittaa osayleis-

kaavassa. Sähkökaapelilla ei Pirkanmaan maakuntakaavaa laadittaessa ole todettu vastaavaa 

merkitystä. 

Ekologisen merkintätapaa on muutettu kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella. Tiiviim-

män kyläasutuksen alueella sekä avoimemman puroympäristön yhteydessä merkintä on vihreä kat-

koviiva ja muualla merkintätapa on vihreä poikkiviiva. Kyläalueella ekologinen yhteys voi tukeutua 

myös pihapiireihin, kasvillisuuteen ja puustoon. Tervaniemenlahden ranta-alueella ekologinen käy-

tävä seuraa rantapuustoa ja muuta kasvillisuutta ja sijoittuu osittain luonnonsuojelualueelle. Ekologi-

sen käytävän merkintä ei tarkoita yksittäisen eläimen kulkureittiä. Merkinnällä tarkoitetaan ennem-

minkin viheryhteyttä, joka kytkee luonnonarvoiltaan arvokkaita alueita toisiinsa muodostaen laa-

jemman ekologisen verkoston. Verkostolla turvataan luontoalueiden ja esimerksi liito-oravan säily-

mistä. 

Pohjan osayleiskaava, Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava ja Kuhmalahden rantaosayleis-

kaava ovat erillisiä kaavahankkeita. Pohjassa ja kirkonkylällä osayleiskaavat mahdollistavat omako-

titalon rakentamisen kaava-alueelle suoralla rakennusluvalla. Kylärakentamisen vauhdittamiseksi 

kaavahankkeet on perusteltua saattaa hyväksyttäväksi yksi kerrallaan. Muistutuksen perusteella 

ekologisen yhteyden merkintään ei ole tarpeen tehdä muutoksia. 

 


