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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

Osayleiskaavaselostus, joka koskee valtuuston 23. päivänä tammikuuta 2023 hyväksymää kaava-

karttaa.  

 

Vireilletulo  

Kaavoitus on tullut vireille vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa. 

Valtuuston hyväksyminen 

Valtuusto on hyväksynyt kaavan 23.1.2023. 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Kangasalan kunnan itäosassa Kuhmalahdella. Alu-

eelle laadittava osayleiskaava koskee Pohjan taajama-aluetta lähialueineen. Suunnittelualue ra-

jautuu kaakkoisosastaan osin Pälkäneen kunnan rajaan ja Oriveden kaupungin raja sijaitsee suun-

nittelualueesta lähimmillään vajaan kolmen kilometrin etäisyydellä pohjoisessa. Kuhmalahden kir-

konkylä sijaitsee suunnittelualueesta vajaan viiden kilometrin etäisyydellä ja Kangasalan keskusta 

noin 30 kilometrin etäisyydellä lännessä. 

Suunnittelualueen koko on noin 880 hehtaaria. 

 

Kuva 1-1. Osayleiskaavan sijainti ja rajaus. 

1.2 Kaavan tarkoitus 

Kaavan tarkoituksena on ratkaista osayleiskaava-alueen maankäyttö siten, että kaava oikeuttaa 

uusien asuinrakennuspaikkojen osalta suoriin rakennuslupiin. Tavoitteena on yhteen sovittaa 

maankäyttöä siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §). Kaavalla helpotetaan 

omakotirakentamista Pohjan kylällä ja tuetaan kylän palveluiden säilyttämistä ja kehittämistä. 
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1.3 Osayleiskaavatyön vaiheet ja osallistuminen 

Vireilletulo (kaavoituskatsaus) 2016 

OAS:n käsittely, kaav ltk 13.9.2016 

OAS:n nähtävilläolo 27.9.-8.11.2016 

Asukastilaisuudet 27.9.2016 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 24.11.2016 

Luonnoksen käsittely kaav ltk 30.5.2017, kh 

18.9.2017 

Luonnoksen nähtävilläolo 4.8.-12.9.2017 

Yleisötilaisuus ja kaavoittajan vastaanotto  15.8.2017 

Luonnoksen palauteraportin käsittely ev ltk 20.2.2018 + kh 

19.3.2018 

Ehdotuksen käsittely  ey ltk 13.10.2020 + kh 

23.11.2020 

Ehdotuksen nähtävilläolo 14.-22.12.2020 ja 4.-

25.1.2021 

Etäyleisötilaisuus ja kaavoittajan vastaanotot tilaisuus 16.12.2020, vas-

taanotot 17.12.2020, 

21.12.2020 ja 14.1.2021 

Ehdotuksen palauteraportin käsittely ey ltk 25.5.2021 + kh 

31.5.2021 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.8.2021 

Maanomistajien kuuleminen ennen hyväksymiskäsitte-

lyä 

4.10.-14.11.2022 välisenä 

aikana 

Kaavan hyväksyminen elinympäristölautakunta 

13.12.2022, kaupunginhal-

litus 19.12.2022, valtuusto 

23.1.2023. 

1.3.1 Kaavan aloitusvaihe ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 

Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016. Aloitusvaiheessa laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

joka oli nähtävillä ennen varsinaisen kaavasuunnittelun aloittamista vuoden 2016 loppupuolella. 

Oas:n nähtävilläolon jälkeen järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 24.11.2016. Aloi-

tusvaiheessa laadittiin kaavan laatimisen pohjaksi tarpeelliset perusselvitykset; arkeologinen sel-

vitys, rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja luontoselvitys. Uusien rakennuspaikkojen määrän 

määrittelemiseksi muodostettiin kaavan mitoitusperiaatteet ja sen perusteella osaksi kaavaluon-

nosta laadittiin rakennusoikeuslaskelma emätiloittain ja tiloittain. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä elo-syyskuussa 2017. Kaavaluonnoksesta saatiin 23 lausuntoa ja 13 

mielipidettä. Näiden johdosta kaavaan tehtiin joitakin muutoksia. Muutokset ilmenevät kaavaluon-

nosvaiheen palauteraportista, jossa on myös kaavoittajan vastineet kuhunkin asiaan. Pohjan 



                        Pohjan kylän osayleiskaava  3 

 

 

osayleiskaavasta, Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavasta ja Kuhmalahden rantaosayleiskaa-

vasta laadittiin yhteinen palauteraportti. Saadun palautteen perusteella oleellisimpia muutoksia 

olivat: 

- Muutokset arkeologisten ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden merkinnöissä 

- Olemassa olevan rakentamistilanteen täsmennykset 

- Joitakin rakennuspaikkojen siirtoja 

- Täydennyksiä luontoarvoihin 

- Täydennyksiä vesihuoltoon liittyen 

Kaavaehdotuksen laatimisen aikana pidettiin viranomaistyöneuvotteluita, joihin osallistuivat ta-

pauskohtaisesti Pirkanmaan ELY-keskus, Metsäkeskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Keskustel-

tavat teemat Pohjan osayleiskaavan osalta olivat vesihuolto, virkistysalueet, liito-orava-alueiden 

merkinnät, arkeologisten kohteiden ja rakennuskohteiden merkinnät, osayleiskaava-alueen laajuus 

ja mitoitus. 

1.3.2 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 

Kaavaehdotusta varten tehtiin täydentäviä selvityksiä vuonna 2018. Puutteellisia rakennus- ja huo-

neistorekisteritietoja täydennettiin, ja rakennusinventointia täydennettiin Tervaniemen työväenta-

lon osalta. Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.-22.12.2020 ja 4.-25.1.2021 välisenä aikana. Kaavaeh-

dotuksen nähtävillä olosta kuulutettiin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, Sydän-Hämeen Leh-

dessä, Kangasalan Sanomissa ja kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotettiin Kuhmalahden kaavojen 

sähköpostilistalla. Tiedotusvälineisiin laadittiin mediatiedote julkaistavaksi. Ulkopaikkakuntalaisille 

kaava-alueen maanomistajille nähtävillä olosta tiedotettiin kirjeitse sekä samoin niille, jotka sitä 

erikseen ovat pyytäneet. Kaava-aineistot olivat nähtävillä ja tutustuttavissa kaavan verkkosivulla, 

Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa sekä Pohjassa sijaitsevalla Kuhmalahden lähikirjas-

tolla. 

Rantaosayleiskaavasta, Pohjan osayleiskaavasta ja Kirkonkylän osayleiskaavasta tehtiin yhteinen 

13 minuutin esittelyvideo, joka on katsottavissa kaavan verkkosivujen kautta. Koronaviruspande-

miatilanteen vuoksi avointa yleisötilaisuutta ei ollut mahdollista järjestää. Lähitilaisuuden puuttu-

essa Kuhmalahden kaavoista järjestettiin Teams-alustalla avoin etäyleisötilaisuus keskiviikkona 

16.12.2020. Tilaisuudessa esiteltiin kukin kolmesta kaavasta ja lisäksi voitiin esittää kysymyksiä. 

Kysymyksiä oli ollut mahdollista esittää etukäteen tai niitä pystyi esittämään tilaisuuden aikana. 

Esitetyt kysymykset vastauksineen koottiin luettavaksi kaavan verkkosivulle. Lisäksi kaavoitus jär-

jesti kolme kaavoittajan vastaanottopäivää 17.12.2020, 21.12.2020 ja 14.1.2021 Kangasalan tek-

nisessä keskuksessa, joihin osallisten oli mahdollista varata vastaanottoaika. Vastaanotot voitiin 

toteuttaa pandemia-ajan terveysturvallisuusmääräykset huomioiden. 

Nähtävillä olon aikana osallisten oli mahdollista jättää muistutuksia kaavasta. Viranomaisilta ja 

sidosryhmiltä pyydettiin lausunnot. Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin valmisteltiin kaupungin 

vastineet. Palautteen saattoi jättää myös karttapalautejärjestelmän kautta. Palaute ja vastineet 

koottiin erilliseksi Pohjan osayleiskaavan palauteraportiksi, joka hyväksyttiin elinympäristölauta-

kunnassa ja kaupunginhallituksessa kaavan viimeistelyssä huomioitavaksi. Tässä yhteydessä jär-

jestettiin myös ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa keskustellut teemat koskivat vesihuol-

lon huomioimista, rakennuspaikkojen kokoa sekä mahdollisuutta muuttaa loma-asunto vakituiseksi 

asunnoksi. 

1.3.3 Kaavan hyväksyminen 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaan, kaavamääräyksiin ja kaavaselostukseen on tehty palaute-

raportissa ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelumuistiossa kuvatut vähäiset tarkistukset. Mm 

kaavakarttaan on lisätty olemassa yhdysvesijohto, ekologisen käytävän sijaintia asutuksen yhtey-

dessä on täsmennetty ja tulvilta suojautuminen on huomioitu kaavamääräyksissä ja rantaraken-

nuspaikkojen rajauksissa. 

Kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset ovat olleet luonteeltaan vähäisiä eivätkä ole edellyttäneet 

kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Kaavan on mahdollista edetä seuraavaksi hy-

väksymiskäsittelyyn. Kaava-alueen yksityisiä kiinteistönomistajia, joiden kiinteistöjen alueelle on 

tehty muutoksia kaavakarttaan tai kaavamääräyksiin kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen, on 



                        Pohjan kylän osayleiskaava  4 

 

 

kuultu erikseen kirjeellä muutoksista ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Maanomistajien kuule-

minen on koostettu erilliseen hyväksymisvaiheen palauteraporttiin. 

Kaavan hyväksymiskäsittely etenee elinympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta val-

tuustoon, jolle yleiskaavan hyväksyminen kuuluu. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 

niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet ja jättäneet yhteystietonsa. Hyväksymispäätöksestä on 

mahdollista tehdä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan 

kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Tiedotusta pyytäneille osallisille voimaantulosta tiedotetaan 

kirjeellä tai sähköpostilla. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Alueen ja lähiympäristön kaavoitustilanne 

2.1.1.1 Maakuntakaava  

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaehdotus on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 

27.3.2017. Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 10.10.–11.11.2016. Maakuntakaava 2040 on laa-

dittu kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 

kannalta tärkeät aihealueet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.  

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunnittelualueelle 

verrattuna aiempiin kokonais- ja vaihemaakuntakaavoihin. Muutokset ovat pääasiassa piirtämis-

teknisiä. 

Pohjan kylä on osoitettu maakuntakaavassa kohdemerkinnällä. Suunnittelualueen länsipuolelta 

Pohjan kylän keskukseen on osoitettu Yhdysvesijohto (v). Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen 

kannalta tärkeimmät seudullisesti merkittävät verkostoyhteydet. 

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen on osoitettu kaksi maakunnallisesti arvokasta maaseudun 

kulttuurimaisemaa.  Merkinnällä osoitetaan varsinaisten maisema-alueiden ulkopuoliset maakun-

nallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat, joiden suunnittelussa, käytössä ja rakentami-

sessa tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. 

Suunnittelualueesta runsaan kilometrin etäisyydelle itään on osoitettu Tuulivoima-alue (tv2). Kaa-

vamerkinnän mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa viisi tai useampia tuulivoimaloita. 

Maakuntakaavassa on osoitettu suunnittelualueen etelärajalle voimalinjan yhteystarve. 

Alla on lista Pohjan osayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevista maakuntakaavan mer-

kinnöistä ja määräyksistä: 

Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Voimalinjan yhteystarve 

Yhteystarvemerkinnällä osoitetaan 

uusia voimalinjoja, joiden sijaintiin 

ja toteuttamiseen liittyy epävar-

muutta. 

Maankäytön suunnittelulla on turvat-

tava voimalinjan yhteystarpeen to-

teuttamismahdollisuudet. Yksityis-

kohtaisempi suunnittelu edellyttää 

voimalinjayhteyden toteuttamista-

van, sijainnin ja ympäröivään maan-

käyttöön liittymisen tarkempaa tutki-

mista. 

 

Kylä 

Kohdemerkinnällä osoitetaan maa-

kunnallisesti merkittävät ja aluera-

kenteen kannalta keskeiset kylät 

ja muut maaseutuasumisen keskit-

tymät, joihin on tarkoituksenmu-

kaista ohjata asumista, palveluita 

ja työpaikkoja. 

Kylän tarkka sijainti ja laajuus määri-

tellään yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa. Kylän suunnittelussa 

on pyrittävä ympäröivää maaseutua 

tiiviimpään rakentamiseen sekä otet-

tava huomioon yhdyskuntateknisen 

huollon järjestäminen ja lähipalvelu-

jen saavutettavuus. Alueen suunnit-

telussa on otettava huomioon kult-

tuurihistorialliset ja maisemalliset 

piirteet sekä edistettävä alueen oma-

leimaisuuden säilymistä. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Maaseutualue 

Merkinnällä osoitetaan alueet, 

jotka on ensisijaisesti tarkoitettu 

maa- ja metsätalouden ja niitä tu-

kevien elinkeinojen käyttöön. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa voidaan alueelle osoittaa vaiku-

tuksiltaan paikallisesti merkittävää 

maankäyttöä. 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, joka on ekosysteemipal-

velujen kannalta merkittävä 

Merkinnällä osoitetaan maakun-

nallisesti merkittävät laajat yhte-

näiset luonnon ydinalueet tai luon-

non- ja kulttuuriympäristöjen ko-

konaisuudet, joilla on tarvetta ret-

keilyn ja ulkoilun järjestämiseen. 

Alueet ovat osa maakunnan ekolo-

gista verkostoa, ja ne tukevat 

luonnonympäristöjen kytkeyty-

vyyttä, säilymistä ja virkistyskäyt-

töä. Merkintä ei rajoita alueen 

maa- ja metsätalouskäyttöä tai 

käyttöä vakituiseen tai loma-asu-

miseen. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on kiinnitettävä huo-

miota maa- ja metsätalousmaan säi-

lyttämiseen sekä ulkoilumahdolli-

suuksia parantavien polku- ja reitti-

verkostojen ja näihin liittyvien palve-

lujen järjestämiseen. 

Maankäytön suunnittelussa ja toteut-

tamisessa tulee ottaa huomioon luon-

non monimuotoisuuden ja muiden 

luontoarvojen säilyminen sekä vält-

tää luonnonympäristöjen pirstoutu-

mista. 

Kehittämissuositus: 

Helvetinjärven ja Seitsemisen kansal-

lispuistoihin, Riuttaskorven virkistys-

metsään ja Haukkamaan ympäristö-

arvometsään kytkeytyvällä alueella 

kehitetään luontomatkailun palveluita 

ja edistetään toimia, jotka ylläpitävät 

alueen ominaislaatua sekä edesautta-

vat luontomatkailun toimintaedelly-

tysten syntymistä ja säilymistä. Alu-

eella tulee edistää virkistysreittien to-

teuttamista ja ylläpitoa. Alue tulee 

suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä 

luontomatkailukokonaisuutena. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Merkinnällä osoitetaan luonnon-

suojelulain nojalla suojellut tai 

suojeltaviksi tarkoitetut alueet, ku-

ten kansallispuistot ja luonnon-

puistot sekä soiden-, rantojen-, 

vanhojen metsien, lehtojen- ja 

lintu-vesiensuojelualueet. Merkin-

nällä osoitetaan myös ne suojelu-

alueet, jotka voidaan toteuttaa 

luonnonsuojelulain ja/tai muun 

lainsäädännön perusteella, sekä 

koskien suojelulailla rauhoitetut 

kosket. 

Kohdemerkintää käytetään osoit-

tamaan 2–10 hehtaarin kokoisia 

alueita. Alle 2 hehtaarin kokoisia 

alueita ei osoiteta maakuntakaa-

vassa. Vesialueilla käytetään alu-

een ulkorajat osoittavaa merkin-

tää. 

Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toi-

menpiteisiin, jotka saattavat vaaran-

taa alueen suojeluarvoja. Luonnon-

suojelulain nojalla muodostettuja alu-

eita koskevat suojelupäätöksessä an-

netut määräykset, ja alueiden toteut-

tamisesta vastaa ensisijaisesti valtio. 

Muiden alueiden osalta suojelun to-

teutus päätetään yksityiskohtaisem-

man suunnittelun yhteydessä. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Tuulivoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakun-

nallisesti ja seudullisesti merkittä-

vät tuulivoimaloiden alueet, joille 

on mahdollista sijoittaa kymmenen 

tai useampia voimaloita (tv1) sekä 

maakuntakaavan taajamatoimin-

tojen läheisyyteen varatuille alu-

eille viisi tai useampia voimaloita 

(tv2). 

Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon vaikutuk-

set vakituiseen ja loma-asutukseen, 

luontoon, kuten linnustoon ja lepakoi-

hin, ekologisiin yhteyksiin, pohjave-

teen sekä ulkoilu- ja virkistysyhteyk-

siin. Suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon asutukseen kohdistuvat melu- 

ja välkevaikutukset ja varmistaa ar-

vokkaiden geologisten muodostu-

mien sekä maiseman ja kulttuuriym-

päristöjen arvojen säilyminen. Puo-

lustusvoimien toimintaedellytykset 

sekä muun toiminnan kuten tutkajär-

jestelmien ja radioyhteyksien turvaa-

minen, lentoliikenteen, Ilmatieteen-

laitoksen säätutkien, tie- ja raidelii-

kenteen sekä voimajohtojen sijain-

tien asettamat rajoitteet tulee ottaa 

huomioon. 

Ikaalisten Tevaniemen, Ikaalisten ja 

Hämeenkyrön Konikallio-Kivinevan-

kallion sekä Ikaalisten ja Parkanon 

Luikesneva-Susinevan tuulivoima-

alueiden suunnittelussa tulee erityi-

sesti ottaa huomioon vaikutukset Il-

matieteenlaitoksen säätutkiin. 

Tuulivoima-alueilla tv1, joille on mah-

dollista sijoittaa kymmenen tai use-

ampia voimaloita, on voimassa 

maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 

mukainen ehdollinen rakentamisra-

joitus. 

 

Natura 2000 –verkostoon 

kuuluva alue 

Merkinnällä osoitetaan valtioneu-

voston päätösten mukaiset Natura 

2000 -verkostoon kuuluvat alueet, 

joiden suojeluarvojen huomioon 

ottamisesta on säädetty luonnon-

suojelulain 65 ja 66 §:ssä. 

 

 

Maakunnallisesti arvokas 

kulttuurimaisema 

Merkinnällä osoitetaan maisema-

alueiden ulkopuoliset maakunnalli-

sesti arvokkaat maaseudun kult-

tuurimaisemat. 

Suunnittelussa, käytössä ja rakenta-

misessa tulee turvata ja edistää luon-

non- ja kulttuuriympäristön arvojen 

säilymistä. Avointen maisematilojen 

säilymiseen ja uusien rakennuspaik-

kojen sijaintiin on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota. 
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Merkintä Kuvaus Määräys 

 

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan maakun-

nallisesti ja seudullisesti merkittä-

vät ulkoilureitit. Merkintä on oh-

jeellinen, ja linjaus osoittaa ensisi-

jaisesti yhteystarpeen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa on turvattava ulkoilureittien to-

teuttamisedellytykset maa-kunnalli-

sesti ja seudullisesti toimivana reitis-

tönä. Suunnittelussa tulee kiinnittää 

huomiota luonnonarvojen säilymi-

seen suuntaamalla reitit kulutusta 

kestäville alueille. 

 

Yhdysvesijohto 

Merkinnällä osoitetaan veden joh-

tamisen kannalta tärkeimmät seu-

dullisesti merkittävät verkostoyh-

teydet. 

 

 

 

Kuva 2-1. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. Kaava-alue on lisätty kartalle sinisellä viivalla. 

2.1.1.2 Yleiskaava ja yleiskaavalliset tarkastelut 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Pohjan kylälle on laadittu oi-

keusvaikutukseton yleiskaava vuonna 1999.  

Laadittavana olevan yleiskaavan alue on laajempi kuin 1990-luvulla Pohjaan laaditussa oikeusvai-

kutuksettomassa osayleiskaavassa. Yleiskaava käsittää Pohjan toiminnallisen kokonaisuuden 

ranta-alueineen. Asumiselle ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa laajoja, asemakaavoitettavia 

aluevarauksia, vaan mahdollistaa nykyistä kyläasutusta täydentävä rakentaminen. 
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Kuva 2-2. Voimassa olevat yleiskaavat ja asemakaavoitettu alue.  

 

Kuva 2-3. Ote Pohjan oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta. 

Strateginen yleiskaava 

Koko Kangasalan strateginen yleiskaava hyväksyttiin 2017. Strateginen yleiskaava ohjaa kaupun-

gin maankäytön suuria linjoja ja se tukee kaupunkistrategian linjauksia. Strategisella yleiskaavalla 

määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavan 
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tavoitevuodeksi on asetettu 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnal-

listen suunnitelmien kanssa. Kaavan yhtenä tavoitteena on kyläalueiden kehittäminen. 

Strateginen yleiskaava on kehittämismerkintöjensä osalta oikeusvaikutteinen ja se on voimassa 

tarkempien osayleiskaavojen rinnalla. Strateginen yleiskaava myös ohjaa laadittaessa uusia tai 

muutettaessa voimassa olevia osayleis- tai asemakaavoja. 

Yleiskaavassa Pohjan kylälle on osoitettu kaavamerkintä (kylähelmi, oranssi ympyrä). Kylähelmien 

elinvoimaa pyritään tukemaan mm. mahdollistamalla niissä uudisrakentamista. 

Pohjan kylän ympäristössä ranta-alueet on osoitettu rannoiksi, joilla loma-asuntojen muuttaminen 

vakituiseksi on suotuisaa (oranssi tiheä vinoviivoitus). Määrittely perustuu yleiskaavatyön osana 

tehtyyn edullisuusvyöhyketarkasteluun. Määrittäviä tekijöitä tarkastelussa ovat olleet etäisyys pal-

veluihin, alueella oleva infrastruktuuri sekä liikenneturvallisuus. 

 

 

Kuva 2-4. Ote Kangasalan strategisen yleiskaavan kaavaehdotuksesta (20.2.2017). 

2.1.1.3 Voimassa olevat asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Koulumäen asemakaava vuodelta 2014. Kaavalla osoitetaan pää-

asiassa pientaloasutusta ja viheralueita. 
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Kuva 2-5. Ote Koulumäen asemakaavasta. Kaava-alueen raja on lisätty kartalle sinisellä katkoviivalla. 

Suunnittelualueella on voimassa kaksi ranta-asemakaavaa. 

 

Kuva 2-6. Voimassa olevat ranta-asemakaava-alueet suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. 
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2.1.2 Rakennusjärjestys 

Kangasalan rakennusjärjestystä on päivitetty viimeksi 2018. Rakennusjärjestyksen 20§ mukaan 

Asemakaava-alueen ulkopuolella uudisrakentaminen suunnataan pääsääntöisesti kyläalueille niille 

laadittujen osayleiskaavojen tai asemakaavojen mukaan. 

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoi-

tukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään 5000 m2. Asuin-

rakennuspaikka tulee sijaita hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ympärivuotisesti liikennöitävissä olevan 

tien varrella. 

Milloin rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-ala voi olla edellä sa-

nottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2. 

Rakennusjärjestyksen 21§ mukaan Rakennuspaikalle rakennettavien asuinrakennusten yhteenlas-

kettu kerrosala saa olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Alle 5000 m2:n rakennuspai-

koilla tehokkuus voi ympäristön rakentamistapa huomioon ottaen olla edellä sanottua suurempikin, 

ei kuitenkaan yli 10 %. 

Asuinrakennuksen rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi enintään kaksikerroksinen asuinraken-

nus, johon saadaan sijoittaa yksi asunto. Erityisestä syystä voidaan sallia yhden kaksiasuntoisen 

tai enintään kahden yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen. 

Rakennusjärjestyksen päivityksessä on osoitettu alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon 

muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkai-

sua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksellä määritellyt alueet ja edellytykset ovat yhden-

mukaiset kaavaehdotuksen RA/AP-alueiden ja kaavamääräyksen kanssa. 

2.1.3 Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 

2.1.4 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen toimittamaa rasteriperuskarttaa (yhden metrin pik-

selillä), joka tulostetaan mittakaavassa 1:10 000. 

2.2 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.2.1 Sijainti yhdyskuntarakenteessa 

Suunnittelualueen keskiosat sijoittuvat yhdyskuntarakenteessa kyläalueelle. Muu osa suunnittelu-

aluetta, kuten suunnittelualueen lähialuekin, on harvan maaseutuasutuksen aluetta. Lähimmät ky-

läasutukset sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyyksillä. Lähimmät kaupunkimaiset taajamat 

ovat Oriveden, Kangasalan ja Tampereen keskustat. Pohjan sijainti suhteessa keskuksiin ja kasvu-

alueisiin on Kuhmalahden kirkonkylään verrattuna syrjäisempi. Pohjasta on matkaa Kuhmalahden 

kirkonkylälle 8 km, Sahalahdelle 22 km, Kangasalan keskustaan 37 km ja Tampereelle reilut 50 

km. Orivedelle on matkaa 36 km ja Kuhmoisiin 30 km. 
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Kuva 2-7. Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu) 

2.2.2 Rakentamistilanne, väestö, asuminen ja loma-asuminen 

2.2.2.1 Väestö ja väestönkehitys 

Kangasalan väestö vuoden 2021 lopussa oli 32 622 asukasta. Entisen Kuhmalahden kunnan alu-

eella asui vuoden 2021 lopussa 925 asukasta. Kangasala on kasvava kaupunki Tampereen kau-

punkiseudulla ja väestö on kasvanut vuosittain noin 300 asukkaalla. Kuhmalahden alue on Kan-

gasalan itäisintä osaa ja Kuhmalahdella puolestaan väestö on vähentynyt reilulla 100 asukkaan 

viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Alueelliset erot Kangasalan väestönkehityksessä ovat voimistuneet. Samalla kun kaupungistumi-

sen ja taajama-alueiden kasvu on voimistunut, on etäämmällä kaupunkialueesta ja suuremmista 

taajamista olevien maaseutualueiden vetovoima hiipunut. Kaupungistumisilmiö on Kangasalaa laa-

jempi ja havaittavissa niin Pirkanmaan maakunnan kuin Suomen mitassa. 

Pohja on toinen Kuhmalahden kahdesta merkittävästä kyläkeskuksesta. Kuhmalahden kirkonky-

lällä on asukkaita noin 400 ja Pohjan kylällä reilut 200 asukasta. Osayleiskaava ei käsitä aivan 

kokonaisuudessaan Pohjan kyläksi tulkittavaa aluetta, ja kaava-alueen väestö oli vuoden 2021 

lopussa 188 asukasta. Kuhmalahden kirkonkylällä ja Pohjan kylällä väestömäärä on kääntynyt las-

kuun 2000-luvun aikana. Kirkonkylällä vähennys on ollut pienempi ja Pohjassa suurempi. Saman-

aikaisesti kaupungistuminen on vahvistunut ja Kangasalan väestö on kasvanut voimakkaasti nau-

hataajamassa ja Tampereen läheisillä alueilla. 

Taulukko 2-1. Pohjan osayleiskaava-alueen, entisen Kuhmalahden kunnan alueen sekä Kangasalan väes-

tönkehitys 2011-2021 

 Väestö 2011 Väestö 2015 Väestö 2020 Väestö 2021 

Pohjan osayleiskaava-
alue 

221 205 188 188 

Kuhmalahti 1015 974 923 925 

Kangasala 29 891 30 607 32 214 32 622 
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-2) on vertailtu Pohjan osayleiskaava-alueen väestörakennetta 

koko Kangasalan väestörakenteeseen vuonna 2021. 

Pohjan kylän ja Kuhmalahden alue väestörakenteessa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osuus 

on laskenut ja jää selkeästi koko Kangasalan osuutta alhaisemmaksi. Kuhmalahdella on nyt 60 

varhaiskasvatus- tai peruskouluikäistä lasta vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Työikäisten osalta 

alueiden keskinäiset suhteet ovat tasapainoisemmat. Senioriväestöä ja ikääntyneimpiä puolestaan 

on Pohjassa ja Kuhmalahdella selvästi Kangasalan keskiarvoa suurempi osuus. 

Taulukko 2-2. Väestömäärä ja väestörakenne Pohjan osayleiskaava-alueella, Kuhmalahdella ja Kangasalla 

2021. 

Ikäryhmä Pohjan oyk-
alue, hlöä 

Pohjan oyk-
alue, %-osuus 

Kuhma-
lahti, hlöä 

Kuhmalahti, 
%-osuus 

Kangasala, 
hlöä 

Kangasala, 
%-osuus 

0-6 -vuotiaat 4 2 % 44 5 % 2 521 8 % 

7-15 -vuotiaat 14 8 % 58 6 % 3 978 12 % 

16-29 -vuotiaat 15 8 % 78 8 % 4 285 13 % 

30-64 -vuotiaat 81 43 % 432 47 % 14 985 46 % 

65-79 -vuotiaat 55 29 % 229 25 % 5 137 16 % 

80 -vuotiaat 19 10 % 84 9 % 1 716 5 % 

Yhteensä 188 100 % 925 100 % 32 622 100 % 

Väestönkehityksen jatkuessa nykyisenkaltaisena myös tulevaisuudessa, arvioidaan Kuhmalahden 

asukasmääräksi vuonna 2040 noin 750 – 800 asukasta. Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa, ja 

lasten ja lapsiperheiden määrä vähenee. Kangasalla väestönkasvu kohdistuu vetovoimaisimmille 

alueille nauhataajamaan ja Tampereen läheisille alueille. Maaseutukylien vetovoimaan voidaan vai-

kuttaa mm. Paikallisten työmahdollisuuksien (lähityöt ja etätyöt), palveluiden ja yhteisöllisyyden 

keinoin sekä vetovoimatekijöiden esiin tuomisella markkinoinnin keinoin.

 

Kuva 2-8. Väestö Kuhmalahden eri alueilla 

2.2.2.2 Asuminen ja rakentaminen 

Pohjan osayleiskaavan alueella on 102 omakotitaloa, 4 paritaloa sekä 4 rivitaloa. Rivitaloissa on 

yhteensä 20 asuntoa. Loma-asuntoja kaava-alueella on 39 (Lähde: rakennus- ja huoneistorekisteri 

2022). Tiivein rakentaminen on keskittynyt suunnittelualueen keskiosaan Pohjantien ja 
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Vehkajärventien (maantie 325) kahta puolta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kaava-alueelle 

on valmistunut yksi omakotitalo ja yksi loma-asunto eli rakennushankkeita on ollut harvakseltaan. 

Olemassa olevista asuinrakennuksista ilman vakituisia asukkaita on 28 omakotitaloa eli yli neljäs-

osa omakotitalokannasta. Loma-asunnoista osa sijaitsee Kuhmajärven ranta-alueella, mutta myös 

ns. kuivan maan loma-asuntoja on eri puolilla kyläaluetta. 

2.2.3 Työpaikat ja palvelut 

Pohjan kylällä toimii tällä hetkellä kirjasto ja sivuapteekki. Alakoulutilat ovat siirtyneet kirkonkylälle 

ja kaupunki on myynyt entisen Pohjan koulun kiinteistön paikalliselle yritykselle, jonka on tarkoitus 

ottaa koulutiloja uuteen käyttöön. Yläkoulu ja terveysasema ovat Sahalahdella. 

Kuhmalahdella on noin 70 yritystä. Suurin osa yrityksistä on pieniä. Työpaikkoja yrityksissä on 

yhteensä noin 90. Keskeisimpiä toimialoja ovat maanrakennusala, kone- ja korjaamoala sekä eri-

laiset palvelut. 

Suunnittelualueen elinkeinotoiminta on pääasiassa maa- ja metsätaloustoimintaa. 

2.2.4 Maa- ja metsätalous 

Pohjan kylän ympärillä on laajoja peltoalueita, jotka ovat viljelykäytössä. Suunnittelualueen Koillis- 

ja lounaisosissa painottuu metsätalouskäyttö. 

Metsäkeskuksen metsävaratietojen mukaan alueella on puuta noin 45 000 m³. 

 

Kuva 2-9. Puuston määrä suunnittelualueella (Metsäkeskus). 

 

2.2.5 Liikenne 

2.2.5.1 Autoliikenne 

Suunnittelualueella merkittävin yhteys on itä-länsi –suuntainen Kuhmoisen ja Kangasalan keskus-

tan välinen seututie 325. Tie kulkee ja Pohjan kylän lävitse ja yhdistää samalla Pohjan kylää ja 

Kuhmalahden kirkonkylää. Pohjoisen suuntaan merkittävin yhteys on yhdystie 3253, joka liittyy 

yhdystiehen 3260. Yhdystie 3260 kautta pääsee Orivedelle saakka. Etelän suuntaan merkittävin 

tieyhteys on Pohjan kylän ja Rautajärven kylän välinen seututie 322. Pohjan kylältä lähtee myös 

kaakkoon Vehkajärven eteläpuolelle kiertävä yhdystie 14181. 
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Suurimmat liikennemäärät suunnittelualueella ja sen läheisyydessä ovat seututiellä 325 liikenne-

määrien ollessa noin 1350 ajoneuvoa vuorokaudessa (ajon./vrk). Seututien 322 liikennemäärät 

suunnittelualueen kohdalla ovat vajaa 500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja yhdystiellä 3253 noin 110 

ajon./vrk. Muilla suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevilla teillä liikennemäärät ovat alle 

100 ajon./vrk. 

Raskaan liikenteen osuus seututiellä 325 suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on noin 10 pro-

senttia. Seututiellä 322 suunnittelualueen kohdalla raskaan liikenteen osuus on noin 12 %, yhdys-

tiellä 3253 noin 4 % ja yhdystiellä 14181 noin 10 %. 

 

Kuva 2-10. Liikennemäärät vuonna 2016 (ajon./vrk).  
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Kuva 2-11 Kaupungin hoidossa olevat tiet (Kangasalan kaupunki, 2020) 

2.2.5.2 Kävely ja pyöräily 

Pohjan kylällä on olemassa olevat kävely- ja pyörätiet Kaanaantien alkuosassa sekä Vehkajärven-

tiellä Rautajärventien risteyksestä itään, josta kävely- ja pyörätie jatkuu Kallioisen asuinalueelle. 

Rautajärventien alkuosassa kävely- ja pyörätie ulottuu entiselle kaupalle saakka. Kaupalta eteen-

päin on mahdollista jatkaa etelän suuntaan kirjaston piha-alueen kautta. Koulupolkua pitkin reitti 

jatkuu kohti entistä koulua. 
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Kuva 2-13 Kävely- ja pyörätiet Pohjan kylällä. Kaupungin hallinnoimat kävely- ja pyörätiet/reitit vihreällä 

ja ELY-keskuksen hallinnoimat kävely- ja pyörätiet sinisellä. 

2.2.5.3 Joukkoliikenne 

Tampereen ja Kuhmoisen välillä kulkee bussilinja 42, joka kulkee suunnittelualueen ja Kuhmalah-

den kirkonkylän halki seututietä 325 pitkin. Pohjan ja Oriveden välillä kulkee linja 42O sekä Kuh-

malahden kirkonkylän ja Tampereen välillä linja 42K. Linja-autoyhteyksiä on Kangasalle ja edelleen 

Tampereelle arkisin päiväaikaan ja muutama vuoro viikonloppuisin. 

Kangasalan linja-autoliikennettä täydentää kaksi kunnan ylläpitämää asiointi- ja palveluliikenneau-

toa. Palveluliikenneautojen palvelu kattaa koko kunnan alueen. Se on kaikille avointa liikennettä, 

mutta kalustonsa ja liikennöintitapansa puolesta siinä on erityisesti huomioitu iäkkäämpien ja lii-

kuntaesteisten tarpeet. 

2.2.6 Virkistysalueet ja muut vapaat alueet 

Kuhmalahden Pohjan ulkoilureitti on valaistu ja se on noin kilometrin pituinen. Reitti on ympäri-

vuotisessa käytössä toimien talviaikaan latuna. 

Virkistyksen kannalta oleellisia tekijöitä ovat lähiympäristön metsät ja siellä ovat retkeilykohteet, 

laavut sekä vesillä liikkuminen. 

Lähiympäristön merkittävin virkistysalue on Laipanmaan alue. Laipanmaa on Etelä-Suomen suu-

rimpia yhtenäisiä metsäalueita ja sijoittuu Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueille. Pirkanmaan 

maakuntakaavassa 2040 alue on osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi 

(MV) ja tätä laajempana kokonaisuutena maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joka on ekosys-

teemipalvelujen kannalta merkittävä (MK). Maakuntakaavassa Laipanmaalta kohti pohjoista kulkee 

ulkoilureitti, joka sivuaa suunnittelualuetta Tervaniemessä. 

Laipanmaan alueella on useita virallisia retkeilyreittejä, jotka osin kulkevat suunnittelualueella (Ela-

monjärvi). Entisen Sahalahden puolelta Rajalan kämpältä on rakennettu reitit Elamonjärven ja 

Ison-Laipan suuntaan. Elamonjärvellä on laavu ja nuotiopaikka. Puntarissa Siuronsalmella Längel-

mäveden rannalla on yleinen uimaranta ja uimalaituri sekä veneenlaskupaikka ja venelaituri. 
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2.2.7 Luonnonympäristö 

Kaavaa varten on tehty erillinen luontoselvitys, jossa on tuotu esiin alueen erityispiirteet ja selvi-

tyksen maastotöiden tulokset. Alla olevia asioita on lisäksi tarkennettu olemassa oleviin tietoläh-

teisiin pohjautuen. 

2.2.7.1 Topografia 

Kaava-alueen keskiosassa on luode-kaakko –suuntainen loivapiirteinen laakso, joka laskee Längel-

mäveden Tervaniemenlahteen. Kaava-alueen koillisosassa on Kuhmajärvi, jonka vedet laskevat 

Vuoto –nimistä ojaa myöten kaava-alueen keskiosan kautta Tervaniemenlahden eteläpäähän. 

Kaava-alueen matalin kohta on Tervaniemenlahti, jonka korkeus on 84,2 m mpy. Kuhmajärvi si-

jaitsee tasolla 100,9 m mpy. Kaava-alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat lounaisosan Meruankan-

kaan pohjoisreunaan ja kaakossa Vuorenkankaaseen, joissa molemmissa maaston korkein kohta 

on noin 130 m mpy. Näiden kohoumien lisäksi kaava-alue on melko loivapiirteinen, jonka ainoa 

mainittavampi kohouma on keskustan itäpuolella oleva Tulimäenkangas, jonka korkeus on noin 

110 m mpy. 

 

Kuva 2-12. Alueen korkeussuhteet.  
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2.2.7.2 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen kallioperä on pääasiassa kiillegneissiä. Alueen keskiosissa, Iso-Penton alueella 

esiintyy granodioriittia ja alueen kaakkoisosaan ulottuu kapeahko grauvakkajuonne. Suunnittelu-

alueen maaperä on pääosin savea. Paikoin esiintyy pieniä kalliopaljastumia. Kallioalueiden rinteillä 

ja niiden välisissä notkelmissa on moreenimaata. Alueen keskiosissa, kirkon seutuvilla maaperä on 

karkeaa hiekkaa (GTK 2017). Suunnittelualueen maaperä- ja kallioperäkartat on esitetty luonto-

selvityksessä. 

2.2.7.3 Vesistöt ja vesitalous 

Pohjan osayleiskaava-alue sijoittuu Längelmäveden Tervaniemenlahden ja Kuhmajärven ranta-alu-

eiden läheisyyteen. Kaava-alueella Tervaniemenlahden vesialueen laajuus on 65 hehtaaria ja Kuh-

majärven vajaa 50 hehtaaria. Näiden lisäksi kaava-alueelle ei sijoitu muita järviä tai lampia. 

Längelmäveden vedenkorkeutta on mitattu Kaivannon kanavalla vuodesta 1911. Keskivedenkor-

keus on tämän jakson aikana ollut 84,12 m (N60-korkeujärjestelmä). Keskimääräinen vuotuinen 

vedenkorkeusvaihtelu on ollut 65 cm. Ylin vedenkorkeus on mitattu kesäkuussa 1924, jolloin kor-

keus on 84,88 m ja alin 83,46 m on mitattu lokakuussa 1921, joten äärivaihtelu on ollut 142 cm. 

Kaava-alueen itä- ja eteläosa sijoittuu Kuhmajärveojan valuma-alueelle (tunnus 35.727). Länsi- ja 

pohjoisosa kuuluvat Längelmäveden lähivaluma-alueelle (tunnus 35.721). 

Kaava-alueen suurin oja on Kuhmajärven laskuoja, Vuoto. Lisäksi etelästä Tervaniemenlahteen 

laskeva Myllyoja sivuaa kaava-alueen länsikulmaa ja kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuvasta Pe-

räjärvestä laskeva Peräjärvenoja yhtyy Vuotoon Pohjan taajaman eteläpuolella. 

Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. 

2.2.7.4 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluva Tervaniemenlahti (FI0319002, 

SPA), joka kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Tervajärvi, LVO040098). 

Tervaniemenlahti on umpeenkasvava järvenlahti, joka on joen kautta yhteydessä Längelmäveteen. 

Rantakosteikkoon kuuluvat laajat saraniitty- ja pensasluhta-alueet. Alue on tärkeä muuttolintujen, 

erityisesti kahlaajien levähdyspaikka. Tervaniemenlahden toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki, 

ja sen kaava-alueeseen kuuluva osa on lähes kokonaan perustettu yksityisiksi luonnonsuojelualu-

eiksi (useita eri rauhoituspäätöksiä). 

Tervaniemenlahden lisäksi kaava-alueella ei ole muita perustettuja luonnopnsuojelualueita tai 

luonnonsuojeluohjelmien kohteita. 

2.2.7.5 Arvokkaat luontokohteet 

Kaava-alueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuja linnustoalueita 

(IBA- ja FINIBA-alueet). Tervaniemenlahti on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi 

(MAALI-alue). Alueen merkittäviin pesimälajeihin kuuluu mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka, hei-

nätavi, luhtahuitti ja kurki. Alueen merkitys on kuitenkin ennen kaikkea muuttoaikaisena leväh-

dysalueena. Alueella on havaittu levähtämässä runsaimmillaan toista sataa haapanaa ja 250 tavia. 

Syysmuutonaikaan alue kerää runsaasti kahlaajia. Joinakin syksyinä alueella on levähtänyt toista 

tuhatta hanhea, runsaimmin valkoposkihanhia. 

Luontoselvityksessä suunnittelualueelta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja 

luontotyyppejä eikä alueelle sijoitu vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia suojeltuja pienvesiä.  

Luontoselvityksessä rajattiin arvokkaina luontokohteina Rautajärventien itäpuolen lähde, Kuhma-

järven laskupuro, Huvilantien vanha metsä ja Peräjärvenoja. Kuhmajärven laskupuron länsipuolelle 

sijoittuu Lehtoniemen liito-oravametsät. 
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Kuva 2-13. Pohjan kaava-alueen arvokkaat luontokohteet 

2.2.7.6 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suomi jakautuu pohjois-eteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden ra-

jat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voidaan 

edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen 

määräämiin lohkoihin. Kuhmalahden seutu kuuluu jaottelussa eteläboreaalisen metsäkasvillisuus-

vyöhykkeen Vuokkovyöhykkeeseen eli Lounaismaahan. 

Suunnittelualueesta huomattava osa on viljelyssä olevaa peltoaluetta, rakennettua ympäristöä 

sekä niihin liittyvää ihmisvaikutteista puolikulttuurialuetta. Viljelyvaltaisella alueella ja rakennetun 

ympäristön yhteydessä sijaitsee lukuisia erikokoisia metsäsaarekkeita, joilla kasvaa vaihdellen 

mänty- ja lehtipuuvaltaista puustoa, paikoin sekapuuna myös kuusta. Metsäsaarekkeiden puusto 

on pääasiassa nuorta, iäkästä puustoa on säilynyt lähinnä vain pihapiirien yhteydessä pihapuus-

tona. Kenttäkerroksen lajisto koostuu heinistä, suurruohoista, puolikulttuurilajeista ja hajanaisesti 

tavanomaisista kangasmaiden lajeista. 

Suunnittelualueelle sijoittuu yhtenäistä metsäaluetta sen lounaiskulmassa sekä alueen pohjois- ja 

koillisosissa. Näille metsäalueille sijoittuu useita mökki- ja metsäautoteitä sekä Pohjan koulun lä-

heisyyteen valaistu ulkoilureitti. Metsäalueiden vallitseva pääkasvillisuustyyppi on tuore havupuu-

kangas, missä valtapuuna vuorottelevat mänty ja kuusi. Lehtomaista kasvillisuutta esiintyy pienia-

laisina laikkuina eri puolilla metsäalueita.  

Yhtenäisimmillä metsäalueilla on suoritettu runsaasti hakkuita, minkä myötä puusto on pääosin 

nuorta. Vanhan metsän kuvioita sijoittuu Pohjan koulun ympäristöön, Kuhmajärven laskupuron 

läheisyyteen sekä vähäisesti myös suunnittelualueen pohjoisosan metsäalueelle.  Suunnittelualu-

een hakkuualoilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä kangasmetsien lajisto on osin korvautunut hei-

nillä, maitohorsmalla, vadelmalla ja sananjalalla sekä nuorella lehtipuutaimikolla. Varttuvissa ja 

tätä vanhemmissa metsissä on vallitsevasti kangasmetsien varpuja kuten mustikkaa ja puolukkaa. 

Luontoselvityksessä on esitetty kartta pääkasvupaikkatyypeistä. 
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2.2.7.7 Eläimistö 

Suunnittelualue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Etelä-Hämeen eliömaakuntaan, 

missä esiintyy Pirkanmaan alueelle tyypillistä havu- ja sekametsien, rantojen sekä kulttuuriympä-

ristöjen eläinlajistoa. Alueen eläimistö koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille tavanomai-

sesta ja alueellisesti yleisestä nisäkäslajistosta, jonka elinalueita monipuolistavat mosaiikkimaisesti 

vaihtelevat metsä- ja peltoalueet sekä ihmistoiminnan alaiset kulttuuriympäristöt. 

Laajemmin tarkasteltuna selvitysalueella esiintyy alueelle tyypillisiä ja tavanomaisia nisäkkäitä, 

joista runsaimpia ovat mm. orava, metsäjänis, rusakko, supikoira ja kettu sekä joukko erilaisia 

pikkunisäkkäitä. Talousmetsän hakkuiden ja eri-ikäisten taimikoiden mosaiikkimainen vuorottelu 

muodostaa muun muassa hirville soveliaita elinympäristöjä. Hirvieläimistä alueella tavataan lisäksi 

metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa. Alueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä kaikkia suur-

petojamme, joista ilves on todennäköisin. Ilveskanta Kuhmalahden seudulla on hyvin vahva. Kuh-

malahden kirkonkylän alueelta etelään suuntautuvalta laajalta metsäalueelta on tuoreita yksit-

täishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017). 

Selvitysalueen ja lähiseudun linnusto on melko monipuolista käsittäen pääasiassa metsien sekä 

pelto- ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueen linnustoa on kuvattu tarkemmin luontoselvityk-

sessä. 

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit 

Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisista tiukasti suojeltavista lajeista suunnittelualueella esiintyy 

liito-oravaa. Pohjan kylätaajamassa, koulun pohjoispuolella Sariolassa, sijaitsee liito-oravan elin-

alue, jolta löydettiin luontoselvityksen yhteydessä kahdeksan liito-oravan papanapuuta sekä yksi 

pesäpuu. 

Muista luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden lajeista suunnittelualueella voi esiintyä myös lepakoita, 

saukkoa, viitasammakkoa sekä suurpetoja. 

2.2.8 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Alueelle on tehty kaavaprosessia varten erilliset kulttuuriympäristöselvitykset arkeologian sekä ra-

kennetun kulttuuriympäristön osalta. 

2.2.8.1 Maisemarakenne, maisemakuva 

Maisemallisessa maakuntajaossa suunnittelualue sijoittuu Hämeen viljely- ja järvimaan maisema-

maakuntaan ja maisemaseutujaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. Pirkanmaan maakun-

nallisessa maisematyyppijaossa Pirkanmaa on jaettu kuuteen maisemalliseen alueeseen, joista 

suunnittelualue sijoittuu Kaakkoiseen järvialueeseen. Kaakkoisella järvialueella vesistöillä on suuri 

merkitys maisemakuvassa. Vettä on runsas neljännen pinta-alasta. Kaakkoisella järvialueella on 

pinnanmuodoiltaan vaihtelevia mäki- ja vuorimaita. Järvialueilla pellon osuus on yli toistakym-

mentä prosenttia. Suuri osa pelloista on raivattu valtavia järvialtaita reunustaville savikoille. Kuh-

malahden maisemarakennetta ja –kuvaa on kuvailtu tarkemmin rakennetun kulttuuriympäristön 

selvityksessä. 

2.2.8.2 Arvokkaat maisema-alueet 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Pirkanmaalla on toteutettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkai-

den maisema-alueiden päivitysinventoinnit vuosina 2012-2013. Sekä valtakunnalliset että maa-

kunnalliset maisema-alueet osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. 

2.2.8.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kuhmalahden historiaa 

Kuhmalahti kuului alkujaan Kangasalaan, jonka kappeliseurakunnaksi se muodostettiin 1640-lu-

vulla. Vuonna 1896 se siirrettiin Sahalahden kappeliseurakunnaksi, josta se itsenäistyi vuonna 

1910. Kunnallinen itsehallinto kulki hieman eri polkuja, sillä itsenäinen kunta Kuhmalahti oli jo 

vuodesta 1869 alkaen. Vuonna 2011 Kuhmalahti liitettiin kuntaliitoksessa Kangasalan kuntaan ja 

seurakuntaan. 
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Kaikki yhdeksän Kuhmalahden henkikirjakylää esiintyvät vanhimmissa säilyneissä kirjallisissa läh-

teissä, 1500-luvun lopun maakirjoissa. Suunnittelualue sijoittuu Tervaniemen ja Pohjan henkikir-

jakylien alueille. Kylät ovat muodostuneet viimeistään keskiajalla. (Hinnerichsen Miia, 2016). Kuh-

malahden ja sen kylien historiaa on kuvailtu tarkemmin rakennetun kulttuuriympäristön selvityk-

sessä. Arvokkaat kohteet on lueteltu liitteessä 7. 

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet 

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä 

rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Pirkanmaalla on toteutettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

varten maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi vuosina 

2014–2016. Selvityksen maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen koh-

teet osoitetaan uudessa kokonaismaakuntakaavassa.  

Pirkanmaalla on laadittu uuden kokonaismaakuntakaavan laatimisen yhteydessä myös maaseudun 

kulttuurimaisemien selvitys. Selvityksessä esiin nostetut maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaat maatalousalueet osoitetaan myös uudessa kokonaismaakuntakaavassa. 

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvien maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaise-

mien rajaukset ovat uudessa maakuntakaavassa hieman muuttuneet verrattuna aiempaan. Maa-

kuntakaavassa maakunnallisesti arvokkailla kulttuurimaisemilla tarkoitetaan maisema-alueiden ul-

kopuolisia maakunnallisesti arvokkaita maaseudun kulttuurimaisemia. 

Tervaniemen kulttuurimaisema sijoittuu Kuhmalahden kirkonkylän ja Pohjan kylän välille Terva-

niemeen Tervaniemenlahden länsipuolelle. Kulttuurimaiseman itäosa ulottuu suunnittelualueelle. 

Kulttuurimaiseman rakennuskulttuurin ydinalueita ovat Kylä-Penttilän, Mattilan ja Tapanilan piha-

piirit sekä seurantalo. 

Pohjan-Rasinkulman kulttuurimaisema (entinen Pohjan kylän kulttuurimaisema) sijoittuu Pohjan 

kylän Vehkajärventien eteläpuoliselle osalle ja Rasinkulman peltoalueille. Kulttuurimaiseman poh-

joisosa sisältyy suunnittelualueeseen (Peräjärven ympäristö). Kulttuurimaiseman rakennuskulttuu-

rin ydinalue on Uusikartanon pihapiiri. 

Osayleiskaavan rakennetun ympäristön inventointi 

Suunnittelualueelle on tehty rakennetun ympäristön inventointi touko-marraskuussa 2016. Selvi-

tys kattaa koko suunnittelualueen ja selvityksen on laatinut Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Erityisen arvokkaita sekä maisemallisesti että historiallisesti ovat inventoinnissa rajatut arvoalueet 

ja alueen historialliset tielinjat. Useimpien arvoalueiden sydämen muodostaa vähintään keskiaikai-

nen, mahdollisesti paljon tätä vanhempi kylän paikka (kylätontti). Kylätonttien alueet ovat pääosin 

säilyneet rakennettuina ja niiden ympärille levittäytyvät avoimet peltomaisemat. Tämä historialli-

nen 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 historialliset piirteet ja 

olemassa olevan rakennuskannan mittakaava huomioiden. 

Säilyneistä vanhoista tielinjoista tärkeimpiä on muun muassa Kuhmalahden kyliä yhdistänyt, osin 

yhä käytössä oleva itä-länsisuuntainen vanha maantie. Tielinjojen tulisi säilyä sorapintaisina, ka-

peina ja niiden mutkien ja mäkien maastoa mukailevina. 

2.2.8.4 Arkeologiset kohteet 

Alueen arkeologiset arvot perustuvat koko alueen kattavaan ja kaavaa varten laadittuun arkeolo-

giseen inventointiin (Pirkanmaan maakuntamuseo 2016) ja siihen tehtyyn täydennysinventointiin 

vuodelta 2017. Lisäksi alueelle on laadittu vuonna 2012 Pohjan koulunmäen asemakaava-alueen 

inventointi. Kaava-alueella on 3 muinaisjäännöstä (LIITE 5). 

2.2.9 Vesihuolto ja muut yhdyskuntatekniset verkostot 

Kangasalan Vesi –liikelaitoksella on vesijohto- ja viemäriverkostoa Kuhmalahden alueella. Vesilai-

toksella on voimassa vuonna 2009 hyväksytty vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue, jota 

ollaan päivittämässä. Toiminta-alueella Kangasalan Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on 

liittymisvelvollisuus verkostoihin. Osa Kuhmalahden verkostoista sijaitsee vesihuoltolain 10 §:n 
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mukaisella alueella, jolloin kiinteistö ei ole velvollinen liittymään verkostoon. Lisäksi liittämisvel-

vollisuudesta voidaan tietyin edellytyksen myöntää 11 §:n mukainen vapautus. 

 

Kuva 2-15. Kangasalan Vesi –liikelaitoksen nykyinen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto Pohjan kylän 

ja Kuhmalahden kirkonkylän alueella. Karttaan on merkitty myös taajama-, kylä- ja pienkylärakenne ykr-

luokittelun mukaisesti sekä Pohjan ja Kirkonkylän osayleiskaavojen rajat. 

Kohdassa ”vaikutukset vesihuollon järjestämiseen” on tuotu tarkemmin esiin vesihuollon järjes-

tämisen edellytyksiä sekä infrastruktuuria. Alueen läpi kulkee seudullisesti merkittävä yhdys-vesi-

johto, Pohjassa on jätevedenpuhdistamo ja Vehkajärvellä Vehkajärven vedenottamo.  

Vesihuoltoverkostojen ulkopuolella talousveden hankinta ja jätevesien käsittely järjestetään kiin-

teistökohtaisesti tai kiinteistöryhmäkohtaisesti. Talousveden hankinnan osalta tulee huomioida, 

että alue kuuluu fluoridi-/rautariskialueeseen. Lisäksi Pohjan alue ja Kuhmalahden itäosat kuuluvat 

arseeniriskialueeseen. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän sijoittamiseen ja vähimmäissuoja-

etäisyyksiin on annettu määräykset kaupungin rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumää-

räyksissä.  

Kuuluminen fluoridi-/rautariskialueeseen sekä arseeniriskialueeseen on huomioitava silloin, mikäli 

rakennuspaikka sijoittuu vesijohtoverkoston ulkopuolelle. (GTK:n kartta pohjaveden riskialueet 

1996, Karttakaivojen arseenipitoisuudet yli 10 μg/l ja arseeniriskialueet Kangasalan kunnassa 

14.9.2012). 

 

Kuva 2-16. Ote entisen Kuhmalahden vesilaitoksen toiminta-aluekartasta. Sininen väri: vesijohtoverkos-
toalue. Punainen väri: vesijohto- ja viemäriverkostoalue. Keltainen väri: vesijohtoverkostoalue, joka saa-
tetaan viemäriverkoston piiriin vuoteen 2014 mennessä. (lähde: Kangasalan kaupunki) 
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Kuhmalahden alueella on Elenia Verkko Oyj:n sähköverkko. Nopeiden, kiinteiden laajakaistayh-

teyksien osalta Traficomin Monitori-palvelun perusteella Pohjaan ei vuoden 2021 lopussa ollut saa-

tavissa nopeaa laajakaistayhteyttä. Mobiiliverkon tasosta ei ole saatavilla tarkkaa aluetietoa. Kan-

gasalla 96 % kotitalouksista on 4G 100 Mbit/s verkon piirissä ja 88 % talouksista on 5G 300 Mbit/s 

verkon piirissä. 

2.2.10 Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja.  

2.2.11 Sosiaalinen ympäristö 

2.2.12 Maanomistus 

Pääosa suunnittelualueesta on yksityisessä maanomistuksessa. Kaupungin maaomaisuus sijoittuu 

pääosin kyläkeskukseen. 

 

Kuva 2-17. Kangasalan kaupungin maaomaisuus (lähde: Kangasalan kaupunki). 
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3. TAVOITTEET 

3.1 Valtakunnalliset tavoitteet 

3.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla 

on: 

• aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen 

tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 

• merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 

• valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 

taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. 

Yleiskaavoituksessa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtio-

neuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen eri asiakokonaisuuteen: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Tätä kaavatyötä koskevat kaavan laatimisen lähtökohtina asiakokonaisuudet 1–4. Valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita on em. tavoin päivitetty kaavaprosessin aikana. Nämä päivittyneet ta-

voitteet on huomioitu kaavaprosessissa ja suunnittelussa. 

3.2 Maakunnalliset tavoitteet 

Maakuntakaavan tavoitteet ja määräykset on estelty aiemmin selostuksessa. 

3.3 Kaupungin tavoitteet 

Pohjan kylän osayleiskaavan tavoitteena on kylärakentamisen vauhdittaminen. 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 oi-

keusvaikutteisesta Kangasalan strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen väestö on viime 

vuosina vähentynyt Kangasalan myönteisestä väestönkehityksestä huolimatta. Yksi kaavan tavoit-

teista on säilyttää alueen väestö vähintään nykyisellä tasollaan. Strategisessa yleiskaavassa osoi-

tetaan maaseudun täydennysrakentamista ohjattavaksi kyläkeskuksiin.  

3.4 Osallisten tavoitteet 

Osallisten tavoitteita kerätään kaavaprosessin aikana internetissä toimivan karttapalautejärjestel-

män avulla sekä yleisötilaisuuksissa. Osallisia ovat myös paikalliset yhdistykset ja yhteisöt, joilta 

on pyydetty lausunnot kaavaluonnoksesta. Lausunnot sekä niihin annetut kaupungin vastineet on 

koostettu kaavaluonnosten palauteraporttiin. 

3.5 Viranomaisten tavoitteet 

Kaavan alkuvaiheessa on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Viranomaisten esittämät 

tavoitteet on esitetty neuvottelumuistiossa (LIITE 3). Lisäksi on pidetty työneuvotteluita yhden tai 

useamman viranomaisen kanssa luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Osallisilta viranomaisilta on lisäksi 

pyydetty lausunnot kaavaluonnoksesta. 

http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti/
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/kuhmalahti/
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4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Kaava-alueella on rantaviivaa noin 4 km, josta puolet on Tervaniemenlahden melko alavaa rantaa. 

Kaavaan osoitetut rakennuspaikat on osoitettu mitoitusperiaatteiden (LIITE 2) mukaisesti. Kaikki 

luvanvaraisesti rakennetut rakennuspaikat tai ennen lupamenettelyä rakentuneet rakennuspaikat 

on osoitettu kaavaan rakennettuina rakennuspaikkoina. Oleellisin asia mitä kaavalla muutetaan 

nykytilanteeseen nähden, on noin 50 uuden asuinrakennuspaikan (AT ja AP) osoittaminen mitoi-

tusperiaatteissa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Kaavamerkinnät ja määräykset pohjautuvat viimeisimpiin Kangasalan kyläyleiskaavoihin. Mää-

räykset ovat myös linjassa voimassa olevan rakennusjärjestyksen kanssa. 

Alla olevissa tauluissa on esitetty oleellisimmat mitoitusluvut.  

Taulukko 4-1. Rakennuspaikkojen määrät. 

 RA 
AT, AP 

ja TYA 

AM ja 

ME 
Yht 

Olemassa olevia rakennuspaikkoja 32 94 12 138 

Uusia rakennuspaikkoja 0 48 0 48 

Yhteensä 32 142 12 186 

Olemassa olevia lomarakennuspaikkoja, jotka mahdol-
lista muuttaa vakituiseksi (RA/AP) 

 15  15 

Kunkin tilan rakennusoikeuden muodostumisen perusteet löytyvät rakennusoikeuslaskelmasta 

(LIITE 4). Mitoitusperiaatteet (LIITE 2) on määritetty siten, että uudisrakentamista muodostuu 

kohtuullinen määrä ja se ohjautuu tarkoituksenmukaisille alueille eikä aiheuta merkittäviä maise-

mallisia tai muita ympäristöllisiä häiriöitä. Mitoitusperiaatteiden suunnitteluun liittyi useiden vaih-

toehtoisten mitoitusperiaatteiden emätilakohtainen laskenta, jolla haarukoitiin sopivat mitoituspe-

riaatteet. 

Rakennuspaikoista noin 45 on osoitettu rakennusoikeuslaskelmaan perustuen ja loput 3 on osoi-

tettu sellaisille kunnan omistamille rakennuspaikoiksi lohkotuille tiloille, joille on tieyhteys ja vie-

märilinja vieressä. 

Kyläkaavan kaavoitettava alue on määritelty harkiten jo mitoitusperiaatteita määritettäessä. Tässä 

on huomioitu olemassa oleva kyläasutus, kylän palvelujen saavutettavuus, kävelyn ja pyöräilyn 

kulkuyhteydet, vesihuoltoverkko sekä kiinteistönmuodostus. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu se, että vapaan rannan osuus ei vähene ja virkistykseen soveltuvia 

alueita jää riittävästi ja MRL:n 73 §:n mukaiset sisältövaatimukset huomioiden.  

Rakennuspaikkojen sijoittelussa määrittäviä tekijöitä ovat myös olleet maisemalliset tekijät ja pai-

kan soveltuvuus rakentamiseen. Tärkeä tavoite on ollut peltojen säilyminen maatalouskäytössä 

sekä avoimien peltomaisemien säilyttäminen. Kyläkaavojen mitoitus on kokonaisuutena maltilli-

nen. 

4.1.1 Kaava-alueen rajaus ja ranta-alueen mitoitus 

Kaava-alue käsittää Pohjan kyläalueen toiminnallisen kokonaisuuden. Olemassa kyläasutus sijoit-

tuu noin 2 kilometrin säteelle kyläkeskuksesta, pohjoiseen Kaanaantien suuntaan pidemmällekin. 

Kaava-alueen rajaus myötäilee tätä kahden kilometrin etäisyysvyöhykettä. Kyläalueella etäisyydet 

ovat lyhyitä, palvelut helposti saavutettavissa ja liikkuminen kävellen ja pyörällä turvallista ja su-

juvaa. Kyläkaava-alue on kokonaisuutena jo nyt asuttua aluetta, jota uudet rakennuspaikat täy-

dentävät. Kaava ei laajenna asutusta ennestään rakentamattomille metsäalueille. Kun verrataan 

nyt laadittavaa kaavaa 1990-luvulla laadittuun oikeusvaikutuksettomaan Pohjan osayleiskaavaan, 

oli vanhan kaavan rajaus merkittävästi suppeampi ja kaava käsitti vain kyläkeskuksen keskeisim-

mät alueet. 
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Kyläkaavaan sisältyy myös Kuhmajärven ja Längelmäveden Tervaniemenlahden ranta-aluetta toi-

minnallisena osana Pohjan kyläaluetta. Nykyinen kyläasutus ulottuu ranta-alueen tuntumaan ja 

ranta-alueet ovat lyhyen matkan päässä kyläkeskuksesta. Mm. Kylän uimapaikka on kaava-alu-

eella Kuhmajärven rannalla. Pirkanmaan maakuntakaavassa Pohja on osoitettu maakunnallisesti 

merkittäväksi kyläksi, johon on tarkoituksenmukaista ohjata asumista, palveluita ja työpaikkoja. 

Kylän suunnittelussa on pyrittävä ympäröivää maaseutua tiiviimpään rakentamiseen, otettava huo-

mioon yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen ja lähipalvelujen saavutettavuus. Kaava-alueen 

rajaus ja kaavan suunnitteluratkaisut mahdollistavat maakunnallisesti tärkeän kyläkeskuksen asu-

tuksen ja lähipalvelujen kehittämisen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä määritellään, että kun laaditaan yleiskaava olemassa ole-

vaan kyläalueeseen kuuluvalle ranta-alueelle, voidaan ranta-alueen mitoitusta tarkastella tavan-

omaisen rantamitoituksen periaatteista eroavalla tavalla, kun virkistykseen soveltuvien alueiden 

riittävyys otetaan huomioon. Tavoitteet kylän täydennysrakentamisesta sekä riittävistä virkistyk-

seen soveltuvista alueista on otettu huomioon osayleiskaavassa. Kaavassa ei ole osoitettu uusia 

omarantaisia rakennuspaikkoja. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle ranta-alueelle on 

osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa, jotka eivät ole omarantaisia ja sijoittuvat ranta-alueen ta-

kaosaan. 

4.2 Aluevaraukset 

4.2.1 Asuinaluevaraukset 

Asuinalueet on osoitettu pääosin merkinnällä AT, koska alue pyritään säilyttämään kylämäisen väl-

jänä ilman asemakaavoituskynnyksen ylittymistä. Erikseen on osoitettu asemakaavoitetut alueet 

ja niihin sisältyvät alueet AP-1 –merkinnällä. 

Uudet asuinaluevaraukset on osoitettu kyläalueiden laajennusalueina merkinnällä AT. Toimivien 

mitoitusperiaatteiden lisäksi rakennuspaikkojen sijoittelulla mahdollistettiin rakennuspaikkojen si-

joittuminen lähelle liikenneyhteyksiä, viemäröintiä maisemallisia ja muita ympäristöllisiä arvoja 

vaarantamatta. Rakennuspaikkoja ei ole sijoitettu avoimille peltoalueille. Niiltä osin kuin tiloilla oli 

jäljellä olevaa rakennusoikeutta, pyrittiin rakennuspaikkoja sijoittamaan rannantuntumaan taka-

maastoon. Tällaisia rakennuspaikkoja on 7 kpl. Uusia kyläalueen rakennuspaikkoja ei kuitenkaan 

osoitettu rantaan rajoittuvina rakennuspaikkoina.  Uudet rakennuspaikat on ollut mahdollista si-

joittaa riittävän etäälle ympäristöhäiriöitä aiheuttavista toiminnoista. 

1.5.2017 voimaantulleen MRL:n muutoksen myötä arvioidaan, että kaavassa osoitettu asuinraken-

taminen on mahdollista toteuttaa ilman asemakaavoitusta. 



                        Pohjan kylän osayleiskaava  30 

 

 

 

Kuva 4-2. Uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen 

4.2.2 Maatalous 

Olemassa olevat toimivat maatilojen pääkeskukset on osoitettu kaavaan AM- ja ME-merkinnöin. 

 

Kuva 4-3. Kaavaan osoitetut AM -merkinnät 
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4.2.3 Teollisuus 

Kaavaan on osoitettu yksi TYA-alue, joka käsittää kaksi rakennuspaikkaa. Rakennuspaikka sijaitsee 

Kouluntiellä lähellä asemakaava-aluetta. Merkinnällä osoitetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-

man yritystoiminnan ja asumisen alueita. Yritystonteille on todettu tarvetta. Sijainti maantien lä-

heisyydessä on toiminnan kannalta sopiva. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 1,7 ha. TYA-alue 

käsittää 2 rakennuspaikkaa, joille voi rakentaa yritystoimintaa palvelevan rakennuksen ja lisäksi 

asuinrakennuksen. Rakentaminen voidaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain 137 a §:n mu-

kaisesti alueellisella suunnittelutarveratkaisupäätöksellä. 

4.2.4 Loma-asutus 

Olemassa olevat lomarakennuspaikat on osoitettu kaavaan RA/AP-merkinnällä, joka mahdollistaa 

lomarakennuspaikan muuttamisen vakituiseen asuinkäyttöön. Lomarakennuspaikkoja, joilla vaki-

tuinen asuminen on mahdollista, on 15 kpl. Uusia lomarakennuspaikkoja ei osoiteta. 

Vakituiseksi muuttaminen on mahdollista myös alle 3000 m2:n vanhoilla rakennuspaikoilla. Pie-

nemmillä rakennuspaikoilla rakennusoikeus on pienempi. Vesihuollon osalta tärkeää on kuhunkin 

paikkaan tarkoituksenmukainen ratkaisu, ja vähimmäispinta-alasta mahdollisesti seurauksena 

oleva epätarkoituksenmukaisten lisämaakaistaleiden hankkimisen välttäminen. 

Alle 1 000 m² kokoisiin saariin ei ole osoitettu rakennuspaikkoja, ellei jo rakennetuille rakennuksille 

yksiselitteisesti löydy rakennuslupaa. 

4.2.5 Virkistys 

Virkistysalueina osoitetaan alueen eteläosaan sijoittuvan asemakaavoitetun alueen virkistysalue / 

lähimetsä (VL) sekä urheilukentän alue (VU). 

Ranta-alueelle jää rakentamiselta vapaata yhtenäistä rantaa, joka soveltuu myös virkistyskäyt-

töön. Kuhmajärven rannalla on kaksi venevalkama-aluetta, jotka toimivat määrättyjen kiinteistö-

jen venevalkama-alueina. Kaupungin ylläpitämä uimaranta Kuhmalahdella on Siuronsalmella 6-7 

kilometrin päässä. 

4.3 Liikenne 

Kaavassa on osoitettu olemassa olevat yleiset tiet sekä venevalkamat olemassa olevaan tilantee-

seen perustuen. 

Kaavakartalle on osoitettu tärkeät kävely- ja pyöräily-yhteydet. Historiallisia tielinjauksia on myös 

syytä kehittää pyöräreitteinä.  

4.4 Kulttuuriympäristön huomioiminen 

Rakennuskulttuurihistoriallisesti tärkeät arvot on osoitettu kaavaan vuonna 2016 laaditun kulttuu-
riympäristöinventoinnin perusteella ja arkeologisesti merkittävät kohteet on osoitettu perustuen 

arkeologiseen inventointiin.   

Muinaisjäännösalueet ja -kohteet perustuvat kaavaa varten laadittuun arkeologiseen inventointiin. 

Kaikki muinaisjäännökset on osoitettu muinaisjäännöksiksi (SM). Mikäli alue sijoittuu osaksi raken-

nuspaikalle, on muinaisjäännös osoitettu osa-alue –merkinnällä rakennuspaikalle. Selvitysten pe-

rusteella alueella on lisäksi muita kohteita, jotka eivät ole muinaisjäännöksiä ja nämä on osoitettu 

kaavaan omilla merkinnöillään (kp). Tällaisia ovat löytöpaikat, kivirakenteet sekä ns. kylänpaikat. 

Näiden kohteiden osalta kaavamääräyksessä velvoitetaan pyytämään museoviranomaisen lau-

sunto, mikäli alueella kohdistuu maanmuokkaustoimia. 

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen perusteella kaavaan on osoitettu sk-1 –merkinnöin 

rakennetun ympäristön arvoalueet. Näillä alueilla kaavamääräys edellyttää noudattamaan alueella 

vallitsevaa rakentamistapaa. Sen lisäksi on osoitettu erikseen kulttuurihistoriallisesti/rakennustai-

teellisesti merkittävät rakennukset sr-1 –merkinnällä ja pienemmän suojelustatuksen omaavat sr-

2 -merkinnällä. Historialliset tielinjaukset on osoitettu omalla merkinnällään. 

Lisäksi maakuntakaavaan perustuen kaavassa on osoitettu kaksi maakunnallisesti arvokasta kult-

tuurimaisemaa, jotka sijoittuvat kokonaan tai osin suunnittelualueelle. Kaava-alueella ei ole maa-

kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuu-

riympäristöjä. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat ovat Pohjan-Rasinkulman 
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kulttuurimaisema ja Tervaniemen kulttuurimaisema. Kulttuurimaisemat ovat vaikuttaneet suunnit-

teluratkaisuun kaavan mitoitusperiaatteiden vyöhykejaossa sekä rakennuspaikkojen sijoittelussa 

mm. siten, että avoimet arvokkaat alueet ja erityiset näkymät on pyritty jättämään uudisrakenta-

miselta vapaaksi. 

4.5 Ympäristöhäiriöt 

Pohjan entisen huoltoaseman alueelle on osoitettu kohdemerkintä ”mahdollinen terveyshaitan 
poistamistarve”. Merkinnällä on osoitettu kohteet, joilla mm. huoltoasematoiminnasta on saattanut 

aiheutua maaperän pilaantumista. 

4.6 Luontoarvojen huomioiminen 

4.6.1 Luonnonsuojelu 

Kaikki perustetut luonnonsuojelualueet on merkitty kaavaan suojelualueiksi (SL) ja Natura -2000 

verkostoon kuuluvat alueet Natura-alueiksi. Kaavalla ei ole muodostettu uusia suojelualueita. 

4.6.2 Muut luontokohteet 

Kaavaa varten laadittujen luontoselvitysten perusteella on osoitettu lisäksi muita luontokohteita, 

jotka perustuvat joko lainsäädäntöön tai ovat luontoarvoiltaan muutoin edustavia. Kohteet on ku-

vattu tarkemmin luontoselvityksessä.  

Luo-1 merkinnällä on osoitettu ELY-keskuksen toimittamat merkittävien eläinlajien reviirit ja elin-

piirit, joita koskevat ainakin osittain luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n säädökset sekä kohteet, 

joista on kaavoitukseen liittyvien luontoselvityksien yhteydessä löydetty selkeitä viitteitä siitä, että 

alueilla sijaitsee luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n mukaisia arvoja. Tällaisia voivat olla esimer-

kiksi liito-oravalle sopivat metsät, joista on löydetty liito-oravan käyttämä pesä- tai kolopuu. 

Kaava-alueelta on selvityksessä todettu yksi luo-1 –kohde, joka on liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikka. 

LUO-2 merkinnällä on merkattu paikallisesti arvokkaat lintukohteet sekä muut luonnon monimuo-

toisuuden kannalta paikallisesti merkittävät kohteet, joiden suojelemista ei lainsäädäntö edellytä. 

Tällä merkinnällä on merkattu myös sellaiset luontokohteet, joita saattavat koskea luonnonsuoje-

lulain 47 §:n tai 49 §:n tai metsälain 10 §:n mukaiset määräykset. Esimerkiksi sellaiset liito-ora-

valle sopivat metsät, joista on löytynyt papanoita, mutta joista ei ole nyt löydetty selkeästi liito-

oravan pesä- tai kolopuuta, on merkattu luo-2 -merkinnällä. Myös Metsäkeskuksen virallisesti ra-

jaamat että selvityksissä esiin nousseet mahdolliset Metsälain 10 §:n kohteet on sijoitettu Luo-2 

merkinnän alle. Näiden kohteiden rajaukset ja suojelun tapa määritetään metsälaissa. Alueille koh-

distuvissa toimissa on ilman kaavan laatimistakin huomioitava em. lakien noudattaminen, mikäli 

alueelta löytyisi selkeitä Luonnonsuojelulain 47 §:n tai 49 §:n mukaisia kohteita tai Metsälain 10§:n 

mukaisia kohteita. Muilta osin luo-2 -kohteet on osoitettu kaavaan informatiivisina ja näiden koh-

teiden arvojen säilyttäminen perustuu maanomistajan vapaaehtoisuuteen. 

Metsätalouden harjoittaminen luo-1 ja luo-2 –alueiden sisällä on siten mahdollista, kunhan luo-1 

alueilla otetaan huomioon alueella sijaitsevat Luonnonsuojelulain 47 § tai 49 § mukaiset kohteet, 

ja LUO-2 alueella sijaitsevat mahdolliset Luonnonsuojelulain 47 § tai 49 § mukaiset kohteet sekä 

mahdolliset Metsälain 10§ mukaiset kohteet. Mikäli LUO-2 alueella ei lopulta ilmene esimerkiksi 

Metsälain 10 §: n mukaista kohdetta tai kohde on kaavan luo-2 -rajausta suppeampia, rajoittaa 

luo-määräys vain tätä suppeamman alueen metsänkäsittelyä Metsälain määrittämällä tavalla. Em. 

lakien mukaiset kohteet tulee huomioida metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin, joten yleiskaava 

ei varsinaisesti aiheuta metsänkäsittelyllisiä rajoituksia muuten kuin tuomalla näitä mahdollisia 

kohteita esiin. 

LUO-3 alue on maakunnallisesti arvokas linnustoalue ja sijoittuu Tervaniemenlahden luonnonsuo-

jelualueelle. LUO-3 alueen määräyksestä on poistettu ehdoton ruoppauskielto poistettu. Alueita 

voidaan hoitaa linnustoarvot huomioiden. Luonnonsuojelualueella toimenpiteitä ohjaavat rauhoi-

tusmääräykset. 

LUO-1 tai luo-2 merkintä metsäalueella (M tai MA) ei tarkoita sitä, että näille alueille vaaditaan 

maisematyölupa puun kaatoa tai muita metsänhoidon toimenpiteitä varten. Maisematyöluvantarve 

koskee luo-1 alueita vain silloin, kun kyseessä on maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu 
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tähän verrattava toimenpide. Puiden kaatamista varten maisematyölupa tarvitaan SL, VV ja SM-

alueilla. 

4.6.3 Ekologiset yhteydet 

Kaavaa varten laaditun luontoselvityksen sekä Pirkanmaan maakuntakaavaa varten tehdyn maa-

kunnan ekologisen verkoston selvityksen perusteella kaavassa on osoitettu ekologisia yhteyksiä 

vihreällä katkoviivamerkinnällä. Pohjan eteläpuolella sijaitseva Laipanmaa laajana yhtenäisenä 

metsäalueena sekä pohjoisempana Oriveden puolella sijaitseva Sinivuoren luonnonpuisto ympäris-

töineen muodostavat maakunnan tasolla merkittävät luonnon ydinalueet. Pohjan kylän kautta kul-

kee puustoisia ja metsäisiä yhteyksiä, jotka toimivat näitä luontoalueita yhdistävinä ekologisina 

yhteyksinä. Kaavaan on merkitty tärkeimmät alueen kautta kulkevat ekologiset yhteydet, jotka on 

tarkemmin kuvattu Pohjan osayleiskaavan luontoselvityksessä. 

Metsäisillä alueilla merkintä ei osoita ekologisen yhteyden tarkkaa paikkaa, vaan yhden potentiaa-

lisen paikan ekologiselle yhteydelle. Maa- ja metsätalousalueilla (M ja MA) kulkevan ekologisen 

yhteyden vuoksi ei tarvitse hakea maisematyölupaa metsänhoitotoimien yhteydessä. Mm. Kuhma-

järven ja Pohjan välillä ekologinen yhteys myötäilee Vuoto-puroa. Puroympäristössä saattaa olla 

mahdollisia metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. 

4.7 Maa- ja metsätalous 

Merkittävä määrä kaava-alueen maa-alueista on maa- ja metsätalousaluetta (n. 40 %). Kaavalla 

mahdollistetaan metsäelinkeinojen harjoittaminen eikä kaava muuta tavanomaisella M-alueella 

metsänkäsittelyä nykytilanteeseen nähden. Vaikutuksia metsätalouteen on kuvattu tarkemmin vai-

kutusten arvioinnissa. Maatilojen talouskeskukset on osoitettu merkinnällä AM. Suurimittakaa-

vaista eläintuotantoa harjoittava maatilan merkintä on ME. ME-alue on rajattu siten, ettei aivan 

vieressä ole asutusta. Kotieläintalouden suuryksikkö on mahdollista rakentaa myös kaavan M-alu-

eelle, jolloin eläinsuojan paikka ratkaistaan suunnittelutarveratkaisukäsittelyssä. Maatilan talous-

keskukseen voidaan rakentaa myös maatilamatkailua palvelevia rakennuksia ja talouskeskuksessa 

voi olla kaksi asuinrakennusta, joiden kerrosala on yhteensä enintään 400 m2. 

4.8 Asemakaavat 

Asemakaavat jäävät voimaan sellaisenaan ja ne on tässä yleiskaavassa yleistetty siten, että vain 

aluevarausten pääkäyttötarkoitukset on osoitettu yleiskaavaan. Lisäksi asemakaavoitetut alueet 

on osoitettu kaavakartalle. Asemakaavojen sijainti on osoitettu kohdassa ”voimassa olevat asema-

kaavat” 
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4.9 Alueen kunnallistekniikan järjestäminen 

Kaavassa on osoitettu Kirkonkylän ja Pohjan välillä kulkeva yhdysvesijohto. Pohjan kylällä on Kan-

gasalan Veden vesijohtoverkosto ja hieman suppeampi viemäriverkosto. Asutus on kyläasutusta 

eikä erityisiä tarpeita vesihuoltoverkostojen laajentamiseen ole tullut. Kaavassa osoitetut uudet 

rakennuspaikat sijoittuvat suurelta osin vesijohtoverkoston piiriin ja osittain viemäriverkoston pii-

riin. Kaava velvoittaa uusia rakennuspaikkoja liittymään vesi- ja viemäriverkkoon. Mahdolliset 

poikkeamiset verkostoon liittymisestä tarkastellaan erikseen poikkeuslupakäsittelyssä. 

4.10 Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden huomioiminen 

Kaavaratkaisulla ei kosketa valtakunnallisia asioita. Ratkaisussa on huomioitu valtakunnalliset alu-

eiden käyttötavoitteet. 

4.11 Maakuntakaavan mukaisuus 

Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. 
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1 Vaikutukset rakentamisen määrään 

Rakennuspaikkojen määrä lisääntyy noin 90 kappaleella, joka on noin 40 prosentin lisäys nykyti-

lanteeseen nähden. Mikäli osayleiskaava ei laadittaisi lainkaan, ei alueelle voitaisi sijoittaa ilman 

asemakaavoitusta läheskään näin merkittävää määrää uudisrakentamista. 

5.2 Vaikutukset asumiseen ja yhdyskuntarakenteeseen  

Kunnan strategisessa yleiskaavassa on määritetty yhdyskuntarakenteen kannalta ne kylät, joihin 

uudisrakentamista voidaan keskittää. Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava on linjassa strate-

gisen yleiskaavan kanssa. 

Kirkonkylä ja Pohja on molemmat osoitettu maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäviksi ja 

aluerakenteen kannalta keskeisiksi kyliksi, joihin on tarkoituksenmukaista ohjata asumista, palve-

luita ja työpaikkoja. Kangasalan strategisessa yleiskaavassa on määritelty alueellisia kehittämista-

voitteita. Kuhmalahden kirkonkylää kehitetään elinvoimaisena maaseutuasumisen kyläkeskuksena 

ja Pohjaa pienempänä kylähelmenä. Maaseudulla palveluverkko on taajamia harvempi ja kyläkes-

kuksilla on suurempi merkitys laajemman alueen palvelukeskittymänä. Kirkonkylällä on päiväkoti, 

alakoulu, vanhainkoti, huoltoasema ja kyläkauppa. Pohjassa on kirjasto. Päiväkoti ja koulu palve-

levat lapsiperheitä koko Kuhmalahden alueelta sekä entisen Sahalahden alueelta, Pentorinteen 

vanhainkoti Kangasalan-Pälkäneen yhteistoiminta-aluetta, ja kauppa ja kirjasto myös Oriveden, 

Pälkäneen ja Kuhmoisten puolen asukkaita ja loma-asukkaita. Seuraavaksi lähimmät kaupat ja 

kirjastot ovat Eräjärvellä 11 km:n ja Sahalahdella 14 km:n päässä kirkonkylästä. Kangasalan taa-

jaman palvelut ovat asuinpaikasta riippuen noin 30-40 km:n päässä. Kaupunki on tehnyt päätöksen 

uusien koulutilojen rakentamisesta kirkonkylälle päiväkodin yhteyteen, jonka myötä päiväkodin 

yhteyteen tulee alakoulutilat kuudenteen luokkaan saakka. 

Toteutuneen kehityksen ja skenaariotarkastelujen avulla voidaan arvioida, että kaavojen ratkai-

suilla vakituisen asumisen osalta ei ole haitallisia yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia. Alueella on 

käynnissä voimakas väestön väheneminen, joka uhkaa kyläkeskusten elinvoimaa ja palveluiden 

säilymistä. Kaavojen mahdollistaman uudisrakentamisen arvioidaan taittavan nykyistä kehitystä 

niin, että väestön väheneminen hidastuu tai pysähtyy. 

Realistista on arvioida, että kyliin rakennettaisiin jatkossa 1-2 omakotitaloa vuodessa ja ranta-

alueilla muutettaisiin vuosittain 1-3 loma-asuntoa vakituiseksi. Tällöin väestön väheneminen hi-

dastuisi, mutta ei vielä lakkaisi. Uusia vesihuoltoverkostoja ei olisi tarve rakentaa, ja nykyiset pal-

velut (päiväkoti, koulu, kauppa, kirjasto) jatkaisivat myös tulevaisuudessa. Etätyö ja osittain myös 

etäkoulunkäynti jäävät todennäköisesti pysyviksi ilmiöiksi. Tällöin korostuu tarve hyville tietolii-

kenneyhteyksille. 

5.2.1 Vakituiseksi muutettavat loma-asunnot, vaikutukset 

Pohjan kylä on maakuntakaavassa tunnistettu maakunnallisesti merkittäväksi ja aluerakenteen 

kannalta keskeiseksi maaseutukyläksi, johon on tarkoituksenmukaista ohjata asumista. Kaavarat-

kaisu tukee asumisen mahdollisuuksia mahdollistamalla kylärakenteeseen liittyvien loma-asunto-

jen muuttamisen vakituiseksi asunnoksi. Myös loma-asuntokäyttö on edelleen mahdollista. Muu-

tosmahdollisuus koskee 15 jo rakennettua lomarakennuspaikkaa Kuhmajärven rannalla. Edellytyk-

sen loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asunnoksi on, että määritellyt 

ehdot rakennuspaikan pinta-alaa, tieyhteyttä sekä asunnon teknisiä vaatimuksia koskien voidaan 

täyttää. Mahdollisuus loma-asunnon muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi on ollut voimassa jo 

vuodesta 2018 lähtien, jolloin se määriteltiin Kangasalan rakennusjärjestyksessä. 

Loma-asunnon/vakituisen asunnon rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan kyläasutuksen yh-

teyteen ja alle 2 km:n etäisyydelle kyläkeskuksesta. Kaavaratkaisussa on huomioitu toimiva ja 

taloudellinen yhdyskuntarakenne olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Vakituiseksi 

muutettavista rakennuspaikoista valtaosa sijoittuu kuitenkin vesihuoltoverkoston ulkopuolelle. Ra-

kennuspaikkamäärä on kohtuullinen ja kiinteistökohtaisen vesihuoltojärjestelmän rakentaminen 

tarkoituksenmukaista. Näillä paikoilla loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi edellyttää muiden 

määräysten ohella, että jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulainsäädännössä 
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sekä Kangasalan rakennusjärjestyksessä ja Kangasalan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetut 

ehdot. Kulkureitit kyläkeskukseen ovat turvalliset ja kulkeminen pyörällä tai kävellen on helppoa. 

Rantarakennuspaikat monipuolistavat kylän asumismahdollisuuksia ja lisäävät mahdollisuuksia 

rannan läheiselle asumiselle. Osaltaan rantarakennuspaikat lisäävät Pohjan houkuttelevuutta 

asuinpaikkana ja tukevat kylän elinvoimaisuuden, työpaikkojen ja palvelujen säilymistä. Pohja on 

noin 200 asukkaan maaseutukylä ja asukasmäärältään Kuhmalahden kirkonkylää pienempi. Pohjan 

kylän asukasmäärä on laskenut yli 30 asukkaalla viimeisten 10 vuoden aikana. 

Kaavaan sisältyy ranta-aluetta myös Tervaniemenlahdella. Tervaniemenlahdelle ei osoiteta uusia 

rakennuspaikkoja. Ranta-alueella on kaksi olemassa olevaa omakotitalon rakennuspaikkaa. 

5.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan 

Kaavakartalla on osoitettu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue, alueella selvitysten 

perusteella tiedossa olevat muinaismuistokohteet, suojeltavat rakennukset tai rakennusryhmät 

sekä maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sekä annettu näille ja suojelumääräykset, joilla turva-

taan erityisten arvojen säilyminen. Kaavalla ei ole osoitettu uutta maankäyttöä siten, että se vaa-

rantaisi arvokkaiden kohteiden säilymistä. Kaavamääräysten mukaan arkeologisten kohteiden ym-

päristössä tapahtuvien suunnitelmien osalta on pyydettävä vastuuviranomaisen lausunto, joka sel-

vittää kohteen laajuuden. 

Suojeltavien rakennuskulttuurikohteiden (sr-1) lisäksi on osoitettu erikseen informatiivisena koh-

teet, joiden suojelullinen status ei ole niin merkittävä (sr-2), jolloin myös nämä arvokohteet ilme-

nevät suoraan kaavakartalta. Rakentamiseen tai maanmuokkaukseen/metsän hoitoon liittyy sr-1 

–kohteissa ja sm-kohteissa sekä niiden lähiympäristössä lausunnon pyytäminen alueelliselta vas-

tuumuseolta. 

Uudisrakentamista ei ole osoitettu maisemallisesti tärkeille peltoalueille tai muinaismuistojen koh-

dalle. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu maisemarakenteessa rakentamiseen hyvin sopeutuville 

paikoille, kuten mäkien rinteille, metsäisille alueille tai metsän reunaan.  Lisäksi kaavassa on an-

nettu erikseen määräykset koskien maisema-alueita. Esitetty kaavaratkaisu edesauttaa olemassa 

olevien maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. 

5.4 Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen 

Uudisrakentamisen määrän ei arvioida olevan niin merkittävää, että siitä aiheutuu liikenteellisiä 

ongelmia tai erityisiä viipymiä. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevien tieyhteyksien 

varteen. Seututielle (Pohjantie / Vehkajärventie) ei esitetä uusia tonttiliittymiä. 

Pohjan kylällä uudet rakennuspaikat sijoittuvat enintään 2,5 km:n päähän kyläkeskuksesta ja ra-

kennuspaikoilta on kyläkeskukseen turvalliset kulkureitit kävellen ja pyörällä. 

Uusien rakennuspaikkojen ei arvioida tuovan pyöräteiden kehittämistarpeita varsinkin, kun saman-

aikaisesti väestö on vähentynyt. Paikoin voi syntyä tarvetta esimerkiksi maantien ylitysten paran-

tamiseen ja autoliikenteen rauhoittamiseen. Kevyenliikenteen osalta kulkuyhteyksinä on mahdol-

lista käyttää alempiasteista kylätieverkostoa, joilla nopeudet sekä liikennemäärät ovat ja tulevat 

olemaan vähäisiä. Risteyksien näkyvyydet ovat pääasiassa hyvät. 

Kyläkaava-alue on rajattu siten, että kaavaan kuuluvat alueet ovat sellaisia, että kylän palvelut 

ovat alle kolmen kilometrin turvallisen matkan päässä eli helposti saavutettavissa pyörällä tai kä-

vellen. Liikenneturvallisuuden arvioinnissa on hyödynnetty kasvatus- ja opetuslautakunnan (nyk. 

sivistyslautakunta) hyväksymää päätöstä lapsille ja nuorille vaarallisista tieosuuksista, joilla jär-

jestetään koulukuljetus. 

 

5.5 Virkistykseen kohdistuvat vaikutukset 

Virkistyksen kannalta oleellista on riittävien vapaiden ranta-alueiden säilyminen. Alueelle jää riit-

täviä vapaita ranta-alueita sekä venevalkama ja uimarantoja. Myös ranta-alueen ulkopuolella ra-

kennuspaikat ovat jokamiehen oikeudella useiden metsäalueiden saavutettavissa. 
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Kuva 5-1. Vapaat ranta-alueet 

5.6 Kuntataloudelliset vaikutukset 

Alueelle tuleva rakentaminen ei rasita kunnan taloutta samalla tavoin kuin jos alue olisi ratkaistu 

asemakaavalla. Kunnalle ei muodostu ylläpitovelvoitetta esim. tieyhteyksien kunnossapitoon ja 

pohjakartan laatimiseen kuten asemakaavoitetuilla alueilla. Kaupungin omistamilla mailla kaupunki 

saa tuloja tonttien myynnistä. Rakentamisen kuitenkin sijoittuessa varsinaisen taajaman ulkopuo-

lelle muodostuu koululaisten ja vanhusten kuljetuksista kustannuksia hieman enemmän kuin sa-

man väestön sijoittuessa keskustan tuntumaan palvelujen lähelle. 

5.7 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaava antaa edellytyksiä alueen säilymiselle elinvoimaisena myös tulevaisuudessa ja näin parantaa 

alueella asuvien elinoloja ja –ympäristöä. 

Uudet rakennuspaikat on osoitettu riittävän etäälle häiriöitä aiheuttavista kohteista, kuten liiken-

nemelusta, kotieläintalouden suuriksiköistä ja suurista maatiloista. Seututien varteen ei ole osoi-

tettu yhtään uutta rakennuspaikkaa. Lähimmillään rakennuspaikkoja on osoitettu noin 80 metrin 

etäisyydelle seututiestä. Seututien ohjeellinen melualue ulottuu noin 40 m:n etäisyydelle tiestä. 
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Kuva 5-2. Lähimmillään uudet rakennuspaikat sijoittuvat n. 250 m:n etäisyydelle kotieläintalouden suur-
yksiköstä. 

5.8 Vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun 

Kaavassa osoitettava uusi rakentaminen sijoittuu pääasiassa nykyisen taajamarakenteen yhtey-

teen sitä täydentäen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on luontoarvojen kannalta lähtökohtai-

sesti positiivinen asia, sillä silloin uusi aiheutuva häiriö kohdistuu jo valmiiksi asuttuun ympäristöön 

suppealle alueelle. 

Kaavassa on osoitettu laaditun luontoselvityksen yhteydessä todetut luontoarvojen kannalta ar-

vokkaat alueet luo-1, luo-2 ja luo-3 merkinnöin. Näille paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille 

alueille ei ole kaavassa osoitettu uutta maankäyttöä. 

Kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkoston kohteille, pe-

rustetuille luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteille. 

5.9 Tulvariskien hallinta ja asuinrakennuksen sekä vapaa-ajan asunnon alin perustamistaso 

Kaava-alueella on kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa ja vanha maatilan talouskeskus Längelmä-

veden Tervaniemenlahden ranta-alueella sekä 17 loma-asunnon tai omakotitalon rakennuspaikkaa 

Kuhmajärven ranta-alueella. Tervaniemenlahti on luonnonsuojelualuetta ja lahdenpohjukka on osin 

soistunutta. Ranta-alueen rakennuspaikat sijoittuvat etäämmälle rannasta ja vähintään 3-5 metriä 

vedenpinnantason yläpuolelle. 

Rakennuspaikkojen ominaisuuksia tulvariskien hallinnan ja siihen liittyen rakennusten korkeusta-

sojen (alimpien perustamistasojen), jätevesijärjestelmän toteuttamismahdollisuuksien, sortuma- 

ja vyörymäriskin sekä kulkuyhteyden osalta on arvioitu. Kaikilla kaavan rantarakennuspaikoilla on 

edellytykset vapaa-ajan asunnon tai asuinrakennuksen rakentamiselle ilman, että siihen liittyy eri-

tyistä tulvan, sortuman tai vyörymän riskiä. Pääsääntöisesti rantarakennuspaikat sijoittuvat hiek-

kamoreenimaalle, loivasti rannasta kohoavaan rinteeseen, rinteen yläosaan tai sen yläpuolelle ta-

saiselle. Pienimmille rakennuspaikoille on määritelty laajennusvaraa rakennuspaikan takaosaan, 

mikä lisää mahdollisuuksia rakennusten sijoittelulle. 

5.10 Vesitaloudelliset vaikutukset 

Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita (vedenhankintaa varten soveltuvat tai tär-

keät pohjavesialueet) tai vedenottamoita. Kaava-alueelle osoitettavia aluevarauksia ovat maa- ja 

metsätalousvaltaisen alueen lisäksi A-, RA-, P-, V- ja L. Kaavassa osoitettavat toiminnot eivät ai-

heuta pohjaveden laatuun tai määrää kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 
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5.11 Vaikutukset vesihuollon järjestämiseen 

Samanaikaisesti Pohjan osayleiskaavan kanssa laaditaan Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavaa 

ja Kuhmalahden rantayleiskaavaa. Vesihuoltoverkko ulottuu kaikkien kolmen kaavan alueelle, jo-

ten sitä on tarkoituksenmukaista tarkastella kunkin kaavan osalta erikseen sekä yhteisesti. 

Pohjan kylällä nykyinen vesijohtoverkosto ulottuu kylän eri osiin sekä maantien eteläpuolella että 

pohjoispuolella. Verkosto jatkuu pohjoiseen Kaanaantietä myöten ja länteen kohti Kuhmalahden 

kirkonkylää. Kirkonkylän eteläpuolella oleva Lintusyrjän vedenottamo palvelee myös Pohjaa. Jäte-

vesiviemäriverkko on suppeampi ja käsittää kylän keskeiset osat. Pohjassa on oma jätevedenpuh-

distamo. 

Kangasalan Vesi -liikelaitokselle (aiemmin Kuhmalahden vesilaitos) on määritelty toiminta-alue 

Kuhmalahdelle vuonna 2009. Toiminta-alueen päivittäminen on vireillä. Toiminta-alueen määrittely 

on oma prosessinsa ja siinä määritellään kiinteistöt, jotka kuuluvat Kangasalan Veden vesijohto-

verkoston ja/tai jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueeseen. Nykyinen toiminta-alue käsittää 

myös rakentamattomia kiinteistöjä, joille ei osayleiskaavassa olla osoittamassa rakennuspaikkoja. 

Lisäksi tarpeet aiemmin esitetyille laajennuksille ovat osin muuttuneet, kun kylän asukasmäärä on 

kääntynyt laskuun ja vesihuollon tarpeet ovat pienentyneet. Pohjan kylää ei ole määritelty taaja-

maksi (ns. Ykr-taajama SYKE:n määrittelyn mukaisesti, tiedot päivittyvät vuosittain asukasmäärän 

muutosten perusteella), jolloin vesihuoltolain mukaan kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitok-

sen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jos tietyt edellytyk-

set täyttyvät (liittämisvelvollisuuden lievennys taajaman ulkopuolella). 

Pohjan osayleiskaavan uusista rakennuspaikoista 65 % sijoittuu vesijohtoverkoston yhteyteen ja 

20 % rakennuspaikoista sijoittuu vesijohto- ja viemäriverkoston yhteyteen. Kaupungin omistamalle 

maalle sijoittuu 3 uutta rakennuspaikkaa, jotka ovat suoraan liitettävissä vesijohto- ja viemäriver-

kostoon. Loput kyläyleiskaavan uusista rakennuspaikoista sijoittuvat yksityisten maanomistajien 

maille eikä kaupungilla ole suoria mahdollisuuksia vaikuttaa niiden toteutumisjärjestykseen ja ai-

katauluun. Kaavan yleismääräyksissä määritellään uuden rakennuspaikan liittäminen vesihuolto-

verkkoon. Tarvittaessa rakennuspaikkakohtaisesti määräyksestä voidaan harkita poikkeamista 

poikkeusluvalla. 

Kaavan uusien rakennuspaikkojen ei arvioida synnyttävän sellaista asukasmäärän kasvua tai yh-

dyskuntarakenteen kehittymistä, jonka myötä syntyisi erityisiä tarpeita vesihuoltoverkoston kehit-

tämiseen Pohjassa. Kaavan rakennuspaikkamäärä on kokonaisuutena maltillinen ja rakennuspaikat 

sijoittuvat kylämäisen väljästi täydentämään nykyistä kylärakennetta. Pohjan kylän asukasmäärä 

on laskenut reilun 10 vuoden aikana yli 15 %:lla ja vanhoja asuinrakennuksia on jäänyt vaille 

vakituisia asukkaita. Kaava mahdollistaa asukasluvun palautumisen kohti aiempaa asukasmäärää 

monipuolistamalla kylän asumismahdollisuuksia. Kun huomioidaan tähän mennessä toteutunut vä-

estönkehitys, kylän palvelurakenne ja etäisempi sijainti suhteessa voimakkaammin kasvavaan 

kaupunkiseutuun, on epätodennäköistä, että asukasmäärä yleiskaavan luomien rakentamismah-

dollisuuksien myötä tulisi kasvamaan yli aiemman v. 2010 tilanteen. Todennäköisempää on väes-

tön vähenemisen tasaantuminen eikä näköpiirissä ole tarvetta laajentaa vesihuoltoverkostoa kas-

vavan asukasjoukon tarpeiden vuoksi. Teoreettisesti tilanteessa, jossa kaikki osayleiskaavan ra-

kennuspaikat olisivat rakentuneet ja niissä olisi vakituiset asukkaat samanaikaisesti, tulisi Pohjassa 

todennäköisesti tarve vesihuoltoverkoston laajentamiselle Kaanaantien suunnasta kohti Kuhmajär-

veä. Muissa suunnissa uudet rakennuspaikat sijoittuvat harvempaan/väljemmin, jolloin keskitetyn 

vesihuollon rakentaminen ei näyttäydy tarkoituksenmukaisena. Ympäristöterveysviranomaisen 

kaavalausunnossa on todettu, että Pohja kuuluu fluoridi-/rautariskialueeseen ja arseeniriskialuee-

seen. Fluoridi-, rauta- ja/tai arseenipitoisuudet huomioidaan, mikäli talousveden hankinta toteute-

taan kiinteistökohtaisesti. 
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Kuva 5-3. Olemassa olevat vesijohto- ja viemäriverkostot, taajama-, kylä- ja pienkylärakenne ykr-luokit-

telun mukaisesti sekä kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavojen rajat. 

Kaavaan on AP-1 -merkinnällä osoitettu Koulunmäen asemakaava-alue. Asemakaava-alueen to-

teuttamisesta ja infran rakentamisesta ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä. Alueen toteuttamiseen 

liittyy kaupungin velvollisuus rakentaa asemakaava-alueelle kadut ja vesihuolto. 

5.12 Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset 

Kaavalla ei osoiteta uusia luonnonsuojelualueita. Kaavassa on osoitettu arvokkaita luontokohteita 

luo-1 – ja luo-2 -merkinnöillä. Luo-kohteet sijoittuvat suurimmaksi osaksi metsäisille alueille. 

Luo-1 –merkinnällä on kaavassa osoitettu arvokas luontokohde, joka sisältää luonnonsuojelulain 

49 §:n mukaisen uhanalaisen lajin kohteen. Kohde on olemassa oleva liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikka, pinta-alaltaan noin 4,2 ha. Luo-1 –alueen pinta-ala on noin 0,5 % kaava-alueen 

maapinta-alasta ja se sijoittuu suurimmaksi osaksi kaupungin omistamalle kiinteistölle. Kaavamää-

räys kuvaa, että luo-1 –alueella suojelun tapa määritetään luonnonsuojelulain mukaisesti. Metsä-

talouden harjoittaminen luo-1 –alueella on mahdollista luonnonsuojelulaista tulevien reunaehtojen 

puitteissa. Luonnonsuojelulain mukainen kohde tulee huomioida metsänkäsittelyssä ilman yleis-

kaavaakin, joten yleiskaava ei varsinaisesti aiheuta metsänkäsittelyllisiä rajoituksia muuta kuin 

tuomalla kohteita esiin.  

Luo-2 –kohteissa mahdolliset metsänkäsittelyrajoitukset pohjautuvat maanomistajien vapaaehtoi-

siin toimiin, jolloin vaikutukset metsätalouteen riippuvat maanomistajasta. Luo-2 –kohteissa ovat 

mukana myös Metsäkeskuksen määrittelemät metsälakikohteet (Erityisen tärkeät elinympäristöt), 

jotka ovat voimassa kaavasta riippumatta. 

Kaavalla ei ole esitetty maisematyölupavelvoitetta puiden kaatamiseksi maa- ja metsätalousalueilla 

(M). Eli esimerkiksi luo-1 alueen sijoittuessa maa- ja metsätalousalueelle, ei maisematyölupavel-

voitetta ole. Maisematyölupa tarvitsee hakea metsänhoitotoimenpiteitä varten ainoastaan SL- ja 

SM-alueilla. SL-alueella (luonnonsuojelualue) toimenpiteitä ohjaavat joka tapauksessa rauhoitus-

määräykset. SM-kohteet (muinaisjäännöskohteet) ovat pienialaisia ja sijoittuvat asutuksen lähei-

syyteen. Luo-merkinnät eivät ole esteenä ns. Kemera-tuen saamiselle metsänhoitoa varten, koska 

luo-merkinnät eivät estä metsänkäsittelyä. Vain jos metsänkäsittely olisi kielletty, estyisi kemera-

tuen myöntäminen. 

Ekologiset yhteysmerkinnät sijoittuvat Kuhmajärveen ja Tervaniemenlahteen laskevien pu-

rouomien lisäksi kaava-alueen koillis- ja lounaisosissa metsätalousalueille, joilla on metsätalouden 

kannalta merkitystä. Ekologisen yhteyden merkintä ei edellytä maisematyöluvan hakemista. Met-

sänhoitotoimia suunniteltaessa ekologisen käytävän alueella tarvitsee huomioida, että alueella säi-

lyy jossain kohdin yhtenäinen metsäinen vyöhyke esimerkiksi Tervaniemenlahden ja Kuhmajärven 

välisellä laajalla kannaksella. Käytännössä pirstaleinen maanomistus tekee sen, että kaikkia alueita 

ei hakata yhtäaikaisesti ja ekologinen käytävä säilyy luonnostaan. 
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Kuva 5-4. Ekologiset yhteydet ilmakuvalla. Ekologiset yhteydet on osoitettu karttaan vihreillä katkovii-
voilla ja purouomat sinisellä. Ekologinen yhteysmerkintä ei muualla kuin purouomissa osoita sen tarkkaa 
sijaintia. Yhteyksien kannalta on oleellista, että metsäinen yhteys eri alueiden välillä edes jossain kohdin 
säilyy. Nuolimerkinnällä on osoitettu kriittinen kapea vyöhyke, jonka häviäminen katkaisisi yhteyden 
itään. Toisaalta nuolimerkinnän pohjoispuolella olevan metsän kasvaessa yhteys järjestyy sitäkin kautta. 

Muut kaavamerkinnät eivät rajoita alueen metsien käsittelyä. 

Maatalouden osalta on erikseen osoitettu maatilojen talouskeskukset, joille on mahdollistettu ta-

vanomaisia rakennuspaikkoja väljemmät rakennusoikeudet. Kaava ohjaa peltoalueita säilymään 

edelleen viljelykäytössä. Lisäksi on osoitettu erikseen yksi toimiva kotieläintalouden suuryksikkö 

(ME), eikä sen lähettyville ole osoitettu häiriintyviä toimintoja. 

5.13 Ilmastovaikutukset 

Vakituinen sijoittuu alueille, joilla on jo ennestään vakituista haja- tai kyläasutusta, uudet loma-

asunnot poikkeuksetta energiatehokkaita. Ympärivuotisesti käytettävän loma-asunnon ja vakitui-

sen asunnon vaikutukset samankaltaiset. Kangasalan kaupunki liittynyt Hinku-verkostoon (Kohti 

hiilineutraalia kuntaa). Vakituisen asumisen vaikutuksia verrattuna loma-asumisen / monipaikka-

asumisen vaikutuksiin ja suhdetta ilmastotavoitteisiin on vaikea arvioida, sillä ne ovat riippuvaisia 

asukkaan elintavoista ja kuluttamisesta, mm. Liikkumisen ja muun matkailun kokonaisvaikutuk-

sista. Rakennuksen käyttötarkoitus ei myöskään sellaisenaan kuvaa käytön vaikutuksia. Loma-

asunnolla voi oleskella jatkuvasti, vaikka siellä ei voi olla ns. Kirjoilla. Vakituisessa asuinrakennuk-

sessa ei ole välttämätöntä olla kirjoilla, vaan sitä voi käyttää esimerkiksi osavuotisesti. 

 

5.14 Oikeudellisia vaikutuksia 

5.14.1 Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun  

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-

menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa aluetta 

koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole 

asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista 

koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa 

huomioon asemakaavaa laadittaessa.  
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5.14.2 Viranomaisvaikutus  

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 

mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä 

suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. Yleiskaavalla voi olla vaikutuksia mm ympäristönsuojelulain, 

maa-aineslain ja metsälain nojalla tehtäviin päätöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla yleis-

kaavalla on vaikutuksia kaavoitus- ja rakennuslupaviranomaisen päätöksiin. 

5.14.3 Yleiskaavamääräykset  

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai 

muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja haital-

listen ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41 § 1 mom.). 

Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaikilla A- ja RA- alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena 

(MRL 72 §). 

5.14.4 Rakentamisrajoitukset  

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutu-

mista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi 

hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyh-

teisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 

mom.) (ehdollinen rakentamisrajoitus).  

Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vai-

keutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus).  

5.14.5 Suojelumääräykset  

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuu-

rihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa 

voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. (MRL 41 § 2 mom.).  

5.14.6 Toimenpiderajoitus  

Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43 

§ 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan 

(MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä 

kaavassa varattuun tarkoitukseen.  

Jos maanomistaja ei luvan epäämisen takia voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla 

tavalla hyväkseen, hänellä on oikeus saada kunnalta korvaus aiheutuneesta vahingosta (MRL 140 

§ 3 mom.). Metsänhoitotoimenpiteen osalta kohtuullisuutta arvioidaan siinä yhteydessä, kun 

maanomistaja hakee maisematyölupaa toimenpidettä varten. 
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6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. 

Kaavan toteuttaminen riippuu pääasiassa yksityisten maanomistajien halukkuudesta ryhtyä raken-

tamaan tai myymään uusia rakennuspaikkoja sekä rakennuspaikkojen kysynnästä ja hintatasosta. 

Kunnan maa-alueille sijoittuvat rakennuspaikat toteutunevat nopeammin, koska lähtökohtaisesti 

kaupunki tahtoo niitä myydä. 

Pohjan osayleiskaavassa kaupungin omistamalla maalle on osoitettu 3 uutta omakotitalon raken-

nuspaikkaa. Yksityisiä rakennuspaikkoja, joiden toteutumista kaupungin ei ole mahdollista aika-

tauluttaa, on Pohjassa 45. 

Toteuttaminen ei lähtökohtaisesti vaadi asemakaavoitusta 1.5.2017 muuttuneen MRL:n muutok-

sen myötä. Kaavan toteuttamiseksi voi kuitenkin olla tarpeen laatia tarkempaa vesihuollon suun-

nittelua sekä kaavarunkomaista alueiden kokonaissuunnittelua. Kunta voi olla mukana toteutta-

massa virkistysalueiden käyttöä edistävää rakentamista. 
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