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ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kaavan nimi:  Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaava 

Kaavan päiväys:  Ehdotusvaihe 7.8.2018 

Alueen määrittely: Ranta-asemakaava koskee Pälkäneen kunnan (635) Sappeen 

kylän (432) tiloja 3:48 ja 1:55.  

Kaava laatijat:  Timo Leskinen, DI, aluepäällikkö  

    puh. 040 508 9680, email: timo.leskinen@fcg.fi 

Osoite:    FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

    Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 

Pälkäneen kunta: Kaavateknikko Outi Kanerva  

    Puh. 040 737 5390, email: oiti.kanerva@palkane.fi 

Projektinumero:  P28804 

Vireilletulo:  26.5.2016 § 128 

Kunnanvaltuusto 

hyväksynyt kaavan:      __.__2019 § _ 

 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue on kaksiosainen. Alueet sijaitsevat Iso-Arajärven ja Iso-Saarijärven 

rannoilla Pälkäneen kunnassa. Kiinteistöt omistaa UPM Kymmene Oyj.  

Kaavoitettavan alueen suuruus Iso-Arajärvellä on noin 5,5 hehtaaria ja Iso-Saarijärvellä 

noin 17 hehtaaria (yhteensä noin 23 hehtaaria). Rantaviivan pituus Iso-Arajärvellä on 

noin 306 metriä ja Iso-Saarijärvellä 720 metriä (yhteensä 1026 metriä). 

Kiinteistöt, jota ranta-asemakaava koskee: 

1. 635-432-3-84, vesistö: Iso-Arajärvi 

2. 635-432-1-55, vesistö: Iso-Saarijärvi 

 

Kokkoar
Kirjoituskone
1103

Kokkoar
Kirjoituskone

Kokkoar
Kirjoituskone
11
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräiset sijainnit on merkitty sinisillä ympyröillä. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista 

asemakaavan laatimisprosessia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus 

mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto 

nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti 

taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla 

tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kunnan internet-sivuilla. 

 

Vaiheet Alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe  

 Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

12/2015-04/2016 
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 Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtävilläolo 

 Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 

05-06/2016 

 Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 09/2017 

Ehdotusvaihe  

 Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 

 

syksy/2018 

Hyväksymisvaihe  

 Kaavan hyväksymiskäsittely alkuvuosi/2019 

 

2.2 Asemakaavan tavoitteet 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää 4 Iso-Saarijärvelle osoitettua 

rakennuspaikkaa Iso-Arajärven rantaan. Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan 

ranta-asemakaavan laadintaperiaatteiden mukaisesti. Suunnittelualue tukeutuu vahvasti 

Sappeen matkailukeskuksen alueeseen ja tukee toteutuessaan alueen matkailupalveluita. 

Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Iso-Arajärven kaava-alue on Sappeen alueen pohjoisrinteeseen sijoittuva rakentamaton 

metsäalue. Alueen ranta on varttunutta havumetsää ja takaosa nuorta avohakkuualueelle 

kasvanutta lehtimetsää. Alue on rannasta voimakkaasti rannan suuntaan laskeva ja 

takaosa (noin 2/3 osaa alueesta) selvästi loivempaa maastoa, joskin edelleen kohtalaisen 

viettävää. Kaava-alueen suurin korkeusero on noin 45 metriä. Alueen itäosassa kulkee 

osittain luonnontilainen puro/noro. 

Iso-Saarijärven kaava-alue on rakentamatonta metsää noin 2,8 km etäisyydellä Iso-

Arajärven alueelta pohjoiseen ja rajoittuu pohjoispuolella Kangasalan kunnan rajaan. 

Alue on pääosin varttunutta metsäaluetta, lukuun ottamatta länsiosan avohakattua 

aluetta. Alueella on järven ympäri kulkevia metsäteitä. 
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Kuva 2. Vasemmalla ranta-alueen jyrkkää rinnettä. Oikealla takaosan nuorta 
lehtimetsää. 

  

Kuva 3. Aluerajaukset. 
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3.1.2 Pohjavesi 

Suunnittelualueet evät sijoitu pohjavesialueelle tai niiden välittömään läheisyyteen. 

 

Kuva 4. Lähimmät pohjavesialueet on merkitty mustalla. Suunnittelualueet on merkitty 
punaisilla ympyröillä. 

3.1.3 Maaperä 

 

Kuva 5. Maaperäkartta. Kaava-alue on osoitettu punaisella viivalla. Kaavoitettava alue on 
pääosin hiekkamoreenia(vaaleanruskea) ja osittain myös kalliota (punainen). 
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3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Kaavoitettavat alueet ovat rakentamattomia. Iso-Arajärven alueen läheisyydessä on 

Sappeen matkailualue ja kaava-alue kytkeytyykin siihen sijaintinsa puolesta melko 

luontevasti. 

Iso-Saarijärven kaava-alueen läheisyydessä on järven pohjoisosassa Kangasalan puolella 

muutamia vapaa-ajan kiinteistöjä.  

3.1.5 Maisemarakenne 

Iso-Arajärven alue sijoittuu Sappeen vuoren pohjoisrinteelle/luoteisosaan järven rantaan. 

Sappeenvuoren korkeusero on parhaimmillaan noin 110 metriä. Kaava-alue sijoittuu 

Sappeenvuoren pohjoisrinteen laaksomaiseen painauman viereen, joka on pääosin 

vehreää sekametsää. Painauma on kosteapohjaista valuma-aluetta, jonka keskellä 

kulkee puro alas Iso-Arajärveen.  

Kaava-alueen ulkopuolelta lähialueilta tarkasteltuna Sappeenvuori erottuu muuta 

maastoa korkeampana. Runsaan puuston ja jyrkkien rinteiden vuoksi vuorta ei 

välttämättä huomaa aivan lähiympäristössä. Iso-Arajärven ympäristössä vuoren rooli 

maisemassa on huomattava, mutta pohjoisessa kumpuileva maasto estää näkymät 

järven ranta-aluetta kauempaa. Kaava-alue on maisemassa helposti havaittavissa 

avohakkuualueen vuoksi, mutta korkeusolosuhteiden ja varttuneen rantapuuston vuoksi 

se jää osittain edelleen piiloon.  Selvimmät näkymäalueet kaava-alueelle avautuvat 

suoraan järven vastarannalta ja näkymät lievenevät muissa ilmansuunnissa puustoisen 

rinteen vuoksi.  

 

Kuva 6. Näkymä kaava-alueelle Iso-Arajärven vastarannalta. Kaava-alue sijaitsee 
keskellä kuvaa avohakkuualueen kohdalla. Vasemmalla erottuu Sappeen 
laskettelurinteen huippu. 

Iso-Saarijärven alue on pienen järven metsäinen ympäristö, jossa ei ole maisemallisesti 

huomion arvoisia ominaisuuksia.  

3.1.6 Luonnonympäristö 

Iso-Arajärven kaava-alueen käsittävä luontoselvitys on laadittu Sappeen alueen 

aikaisemmassa kaavoituksessa vuonna 2011 (FCG Finnish Consulting Group Oy). Alue on 

sekametsää, joskin järven rannassa hyvin kuusivaltaista. Ranta-alue on jyrkkää rinnettä 

ja osittain kivikkoista. Noin 2/3 kaava-alueesta on avohakkuualuetta, johon on muutamia 

vuosia ehtinyt kasvamaan uutta, pääosin lehtipuuvaltaista nuorta koivikkoa. Alueen 
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itäosassa on kostea painanne, jossa kulkee luonnontilainen puro/noro Iso-Arajärveen. 

Puron alue on arvotettu paikallisesti arvokkaaksi vesilain 17 a §:n sekä metsälain 10 §:n 

mukaiseksi kohteeksi. Puron yli on tehty kolme kapeaa ajouraa, joiden kohdilla puro on 

putkitettu. Putkitus ei ole merkittävästi muuttanut puron vesitaloutta.  

 

Kuva 7. Puro Iso-Arajärven rannassa. 

 

Kuva 8. Sappeen alueen arvokkaat luontokohteet. 
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Kuva 9. Arvokkaat alueet ja kohteet suunnittelualueiden läheisyydessä. Natura-alueet on 
merkitty harmaalla täyttövärillä ja muinaisjäännökset punaisella. Suunnittelualueet on 

merkitty sinisillä ympyröillä. 

Iso-Saarijärven kaava-alue on mäntyvaltaista varttunutta metsää. Alueen länsiosassa on 

avohakattu alue ja metsää halkoo kolme metsäautotietä. Kaava-alueelle on suoritettu 

luontoarvojen tarkistus kahdella erillisellä maastokäynnillä (kevät ja syksy 2016), jolloin 

alueelta ei ole havaittu arvokkaita luontoarvoja. Luontotarkistuksen suoritti FM biologi 

Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

3.1.7 Maanomistus 

Suunnittelualueet ovat UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa. 

3.1.8 Palvelut 

Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja. Sappeen matkailukeskuksessa on lukuisia 

erilaisia vapaanajan palveluita, joihin Iso-Arajärven kaava-alueen voidaan katsoa 

tukeutuvan. 

3.1.9 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueilla ei ole kunnallista yhdyskuntateknistä verkostoa lähistöllä. Sappeen 

matkailukeskuksen alueella on rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa. Iso-Arajärven 

rannassa on rakennetut vesi- ja viemärilinjat, joita ei ole otettu käyttöön. Kaava-alueen 

kiinteistöt ovat tarvittaessa mahdollista liittää Sappeen matkailukeskuksen tekniseen 

verkostoon. 

3.1.10 Liikenne, ajoyhteydet 

Iso-Arajärven kaava-alueella ei ole ajokelpoisia teitä rakennettuna. Alueella on 

maastollisesti mahdollista rakentaa ajoyhteys, joka liittyy joko suoraan Sappeen vuoren 

laelle kulkevaan Vuoritiehen tai siihen liittyvään Puro- tai Lohkaretiehen. 
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Iso-Saarijärven alueella järven ympäri kulkee metsäautoteitä. 

3.1.11 Muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristö 

Kaavoitettavien alueiden läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai 

rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita. 

 

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 

kokouksessaan 27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti 29.5.2017 MRL 201 §:n nojalla 

maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se sai lainvoiman. Maakuntakaava tuli 

päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017.  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 23.5.2018 päätöksensä Pirkanmaan maakuntakaavaa 

2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen 

jättäneen valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen 

hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eräiden kaavamerkintöjen osalta. Kumotut 

merkinnät eivät koske nyt kyseessä olevia alueita. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssa Iso-Arajärven kaava-alue on merkitty 

matkailupalveluiden alueeksi RM. Alue on myös osa matkailun kehittämisen kohdealuetta 

(mv). Iso-Saarijärven alue kuuluu ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävään maa- ja 

metsätalousalueeseen MK. 

Kuva 10. Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:sta. Suunnittelualueiden likimääräiset 

sijainnit on osoitettu punaisilla ympyröillä. 
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3.2.2 Yleiskaava 

Alueilla ei ole yleiskaavaa. 

 

3.2.3 Asemakaava 

Iso-Saarijärvellä on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 24.3.1997 37 § hyväksymä 

Iso-Saarijärven rantakaava. Alue on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi RA 

(Suunnittelumääräys: Rakennuspaikan rakennusalalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, 

erillisen saunan ja talousrakennuksen.) sekä maa- ja metsätalousalueeksi M 

(Suunnittelumääräys: Alueella ei ole rakennusoikeutta.). Kaavamuutosalue käsittää koko 

rantakaava-alueen.  

 

 

Kuva 11. Iso-Saarijärven rantakaava 1997. 

Iso-Arajärven alueella on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 20.6.2005 § 50 

hyväksymä Sappeen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos. Suunnittelualue 

on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi M-1 (Suunnittelumääräys: Alueella ei ole 

rakennusoikeutta. Alueella on alkuperäisluonnosta säilynyttä metsikköä. Metsänhoidossa 

tulee huomioida alueen erityisarvo luonnonmetsikkönä, rantamaisemana ja alueen 

erityisarvo hiihtokeskuksen virkistysmetsikkönä. Avohakkuu ei ole sallittua.). 
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Kuva 12. Ote Sappeen ranta-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
merkitty punaisella ympyrällä. 

 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 6.4.2016 (13 §).  

3.2.5 Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne 

Ranta-asemakaava laaditaan MRL:n 54 §:n mukaiset vaatimukset täyttävälle 

pohjakartalle. Pohjakartta on päivitetty vuonna 2017. 

3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää Iso-Saarijärven rannassa olevat, kaavoitetut 

loma-asuntotontit Iso-Arajärven rantaan. Iso-Saarijärvenlle sijoitetut tontit on jo 

aikaisemmassa ranta-asemakaavoitusvaiheessa osoitettu ja mitoitettu. Tässä ranta-

asemakaavassa ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja, vaan siirretään olemassa olevia 

käyttötarkoituksen puolesta huomattavasti paremmalle sijainnille. Mitoitustarkastelua ei 

ole siis tarpeen tehdä. 

3.4 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Vireilletulo: 26.5.2016 § 128 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: 1.6. – 1.7.2016 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 30.8. – 29.9.2017 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 26.9.-26.10.2018. 

Hyväksymiskäsittely:  

Kunnanvaltuusto hyväksyi:  
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3.5 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.5.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja 

yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §.) 

 alueen maanomistajat ja asukkaat 

 Pälkäneen kunta 

 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Tampereen aluepelastuslaitos 

 Kangasalan kunta 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa 

 

3.5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista 

asemakaavan laatimisprosessia. Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), joka on tämän selostuksen liitteenä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus 

mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto 

nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti 

taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla 

tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kunnan internet-sivuilla sekä 

ilmoitustaululla. 

Vireillepano ja valmisteluvaihe 

 

 Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä 

paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan 

nähtäville kunnantalolle 30 vuorokauden ajaksi.  

o Aineistoon on mahdollista tutustua myös kunnan internet-sivustolla 

www.palkane.fi. 

o Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.  

o Pälkäneen kunta pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot.  

o Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kunnanhallituksessa.  

 Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan 

ELY-keskukseen tiedoksi kaavatyön alussa.  

 Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelu. 

 

Ehdotusvaihe 

 

 Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka 

kunnanhallitus käsittelee.  
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 Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja 

mahdollisten muistutusten tekemistä varten (MRL 65 §). 

 Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä 

kunnan internet-sivuilla.  

o Pälkäneen kunta pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot.  

o Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli 

ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan.  

 Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe 

 

 Kaavaehdotuksen hyväksyy Pälkäneen kunnanvaltuusto. Sen päätökseen 

tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. 

 

3.5.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu (13.4.2016). Neuvottelusta on laadittu 

muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen 

ehdotusvaiheessa.  

3.6 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet 

3.6.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet 

Osallistumis- ja arviointi suunnitelma oli nähtävillä 01.06.2016 – 01.07.2016 välisen ajan 

Pälkäneen kunnantalolla ja internetsivuilla.  

Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Kangasalan kunta, Pirkanmaan ELY-keskus, 

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen aluepelastuslaitos sekä 

Pälkäneen kunta; rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja 

vesihuoltolaitos. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 lausuntoa, joista on lyhennelmät ja 

vastineet kaavaselostuksen liitteenä. Mielipiteitä ei jätetty. Lausunnoissa ei ollut 

huomautettavaa.  

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Tampereen 

kaupungilta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan 

liitolta ja Pälkäneen tekniseltä lautakunnalta.  

Luonnoksesta saatiin 4 muistutusta. 

Yhteenvedot lausunnoista ja muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä. Lausuntojen ja 

muistutusten perusteella kaavaselostusta täydennetty.  

3.6.2 Ehdotuksesta saatu palaute  

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-

keskukselta, Pirkanmaan liitolta ja Pälkäneen tekniseltä lautakunnalta ja Pälkäneen 

rakennus ja ympäristöjaokselta.  Ainoastaan Pirkanmaan ELY-keskuksella oli lausuttavaa. 

Yhteenveto lausunnoista ja vastine on kaavaselostuksen liitteenä.  

ELY-keskuksen lausunnon perusteella katsottiin, että kaavaehdotusta ei ole tarvetta 

muuttaa.  
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Aluevarausten perusta ja mitoitus 

Ranta-asemakaavalla on siirretty Iso-Saarijärveltä 4 rakennuspaikkaa Iso-Arajärven 

rannalle Sappeen matkailukeskuksen alueelle. Samalla lomarakennuspaikkojen 

korttelialueen (RA) merkintä on muutettu matkailupalveluiden korttelialueeksi (RM). 

Rakennuspaikkojen siirto sekä merkinnän muutos tukevat Sappeen matkailualueen 

kehittämistä ja kasvua.  

RM-alueen rakennusoikeus on suhteutettu Sappeen alueella käytettyihin 

rakennusoikeuksiin. Pitkälahden pohjukassa on esimerkiksi vastaavalla RM-alueella 

tehokkuutena käytetty e = 0,20. Matkailupalveluiden alueelle käytetään yleisesti 

suurempaa rakennusoikeutta, kuin tavanomaisilla omarantaisilla lomarakennuspaikoilla. 

Rakennusoikeuden nostoa puoltaa lisäksi maakuntakaavan RM-merkintä sekä alueen 

liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon.  

Ranta-asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 22,7 hehtaaria, josta rakennettavaksi 

alueeksi osoitetaan noin 1,6 hehtaaria eli noin 7,2 %. Iso-Arajärven kaava-alueesta 

rakennettavan alueen osuus on noin 30 %.  

Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) 

Iso-Arajärvi 

RM-1 1,64 2460 0,15 

M-1 3,89 0 0 

Yhteensä: 5,53 2460 0,03 

Iso-Saarijärvi 

M 17,12 0 0 

Kaikki yhteensä 22,66 2460 0,01 

 

Tässä ranta-asemakaavassa on RM-1 –korttelin rakennusoikeutena käytetty 

tehokkuuslukua e=0,15 lähtökohtaisesti siitä syystä, että korttelialue on mittasuhteiltaan 

hyvin syvä, jolloin tonttialueet olisivat lyhimmilläänkin yli 70 metriä ja näin ollen 

rakennusoikeuden määrä kasvaisi suuremmalla tehokkuusluvulla tarpeettoman suureksi. 

Mikäli alueelle muodostetaan esimerkiksi 4 tonttia, tulee niiden keskimääräiseksi 

rakennusoikeudeksi 615 k-m², joka mahdollistaa hyvin kytkettyjen loma-asuntojen 

rakentamisen talousrakennuksineen. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa monipuoliset 

toteutusmahdollisuudet yksittäisistä loma-asuntotonteista yhtenäiseen kytkettyjen loma-

asuntojen tonttiin. Alueen muunneltavuus mahdollistaa paremmin alueen hyödyntämisen 

osana Sappeen matkailukeskuksen palveluliiketoimintaa, joka on alueellisesti 

merkittävää toimintaa. 

Ranta-asemakaavaa toteutettaessa on suositeltavaa muodostaa koko korttelialueen 

syvyisiä tontteja. Tontin vähimmäiskooksi määritellään RM-1 –korttelin määräyksessä 

3000 m², ja tonttien pituuden vuoksi on erittäin suositeltavaa, että tonttien leveys on 

keskimäärin vähintään 30-40 metriä. 
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4.1.1 Korttelialueet 

RM Matkailupalvelevien rakennusten korttelialue 

Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitustiloja sekä erillisiä tai kytkettyjä 

lomarakennuksia. Korttelialue voidaan jakaa enintään neljäksi erilliseksi pinta-alaltaan 

vähintään 3000 m² suuruisiksi rakennuspaikoiksi. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 

(RM-1) Iso-Arajärven alueelle. Korttelialueen kerrosluku on ½ k I u ½, joka mahdollistaa 

niin kellari-, että ullakkotilojen rakentamisen. Kellari- ja ullakkotilojen molempien suurin 

sallittu kerrosala (k-m²) on puolet rakennuksen suurimman kerroksen kerrosalasta. 

Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,15, josta muodostuu yhteensä 2460 

k-m² rakennusoikeutta. Päärakennuksen rakennusala on sijoitettu siten, että etäisyyttä 

rantaviivaan tulee minimissään 25 m. Saunarakennuksille on osoitettu oma rakennusala, 

joka on 15 etäisyydellä rantaviivasta. Korttelialue voidaan jakaa erillisiksi, pinta-alaltaan 

vähintään 3000 m² tonteiksi, jos alueelle ei löydy yhtä toteuttajaa.  

RM-1 –kortteli määräys on yhdenmukainen voimassa olevan Sappeen kylän ranta-

asemakaavan (vuodelta 2005) kanssa, pois lukien mahdollisuutta rakentaa hotelli- ja 

ravintolatiloja. 

4.1.2 Katu- ja liikennealueet 

Ranta-asemakaavassa osoitetaan ohjeellisia ajoyhteyksiä molemmille kaava-alueille. RM-

alueelle on osoitettu ajoyhteys Lohkaretien kautta voimassa olevan kaavan ajoyhteyden 

kautta. Ajouran keskikaltevuus on noin 10 %. Toki ajoyhteys on melko jyrkkä, mutta 

kuitenkin toimiva.  

4.1.3 Vesihuolto 

Uudet rakennuspaikkojen jätevedet on tarkoitus pumpata Pitkälahden rannalla olevalle 

pumppaamolle järven kautta. Puhdasvesi voidaan myös johtaa samaa kautta tonteille.  

4.1.4 Muut alueet 

Molemmille kaava-alueille on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta (M, M-1). Alueilla ei 

ole rakennusoikeutta. Lisäksi M-1 –määräyksessä huomioidaan alueen metsän 

maisemallinen merkitys sekä sen rooli hiihtokeskuksen virkistysmetsikkönä. M –määräys 

on yhdenmukainen Iso-Saarijärven rantakaavan kanssa ja M-1 -määräys on 

yhdenmukainen voimassa olevan Sappeen kylän ranta-asemakaavan kanssa. 

4.1.5 Suojelumerkinnät 

Iso-Arajärven alueelle on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue 

(luo), jolla on merkitty luonnontilainen puro/noro. 

 

5 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestön rakenne ja 

kehitys kaava-alueella 

Kaavalla osoitettava RM-1 -korttelialue ei lähtökohtaisesti kehitä alueen 

asukasmäärää, mutta vaikuttaa alueen asiakkaiden määrään. Loma-

asuntokorttelin toteutustavasta riippuen alueelle voi kuitenkin sijoittua 

arviolta noin 8-16 kesäasukasta yhteensä (2-4 asukasta/ loma-asunto).  
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Yhdyskuntarakenne Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat pieniä. RM-1 -korttelialue 

kytkeytyy osaksi Sappeen matkailukeskuksen rakennetta, eikä 

lisärakentaminen tee siltä osin toteutuneeseen tilanteeseen 

merkittävää muutosta. 

Yhdyskuntatalous RM-1 -alueen perustamiskustannukset eivät kohdistu yhteiskunnalle, 

vaan yksityiset tahot vastaavat itse kustannuksista. Vapaa-ajan 

asuminen ei myöskään velvoita kuntaa tarjoamaan 

ulkopaikkakuntalaisille kesäasukkaille peruspalveluita. Kesäasukkaiden 

lomakauden palveluntarve puolestaan lisää palveluiden tarvetta ja sitä 

kautta lisää työpaikkoja Pälkäneen kuntaan. 

Taajamakuva Taajamakuvaksi voidaan rinnastaa rantamaisemat, jotka muuttuvat 

suuressa mittakaavassa erittäin vähän. Isojärven ranta etenkin 

Sappeen matkailukeskuksen lähiympäristössä on kohtalaisen 

voimakkaasti rakennettua, eikä lisärakentaminen tee siltä osin 

toteutuneeseen tilanteeseen merkittävää muutosta. Kaavassa on 

osoitettu rantavyöhykkeen säilyttäminen puustoisena, jolloin uudet 

loma-asunnot verhoutuvat melko tehokkaasti puiden lehvistön suojaan. 

Iso-Saarijärven osalta taajamakuva pysyy entisellään, kun sinne 

aiemmin kaavoitetut 4 rantatonttia osoitetaan Iso-Arajärven rantaan. 

Asuminen Kaavalla ei ole vaikutuksia vakituiseen asumiseen, vain kesäasuntojen 

määrä lisääntyy siinä tapauksessa, että alueelle muodostuu 

yksityisessä käytössä olevia kiinteistöjä. 

 

Palvelut ja työpaikat Kesäasukkaiden sekä asiakkaiden tarvitsemat palvelut luovat 

sesonkiaikaan työpaikkoja. Vaikutus vakituisten työpaikkojen määrä on 

todennäköisesti melko pieni, eikä kaavoitettavien tonttien vaikutusta 

ole erikseen mitattavissa. 

Liikenne Vaikutukset liikenteeseen ovat erittäin pienet. Suunnittelualueen lähelle 

on rakennettu tiestö valmiiksi, jota voidaan jatkaa suunnittelualueelle. 

Liikennemäärät yhden korttelialueen osalta ovat niin pieniä, ettei niillä 

ole minkäänlaisia käytännön vaikutuksia.  

 

Rakennettu kulttuuri-

ympäristö ja 

muinaismuistot 

Kaava-alueilla tai niiden välittömässä ei ole tiedossa sellaisia 

rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai kiinteitä 

muinaisjäännöksiä, joihin kaavaratkaisu vaikuttaisi. 

Tekninen huolto Suunnittelualue on liitettävissä Sappeen matkailukeskuksen alueella 

olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.   

Virkistys Suunnittelualue on tällä hetkellä maa- ja metsätalousaluetta, johon on 

suoritettu avohakkuu. Alueella ei ole varsinaista roolia 

virkistäytymiskäytössä. Alueen läpi kulkee kulkureittejä, mm. hiihtolatu 

talvella, jotka ovat säilytettävissä rakentamisesta huolimatta. Uudet 

loma-asunnot tukeutuvat ja hyötyvät läheisistä 

virkistäytymismahdollisuuksista ja lisäävät niiden käyttöastetta. 

Iso-Saarijärveltä poistuvat rantarakennuspaikat turvaavat alueen 

rantojen virkistyskäyttöä jatkossa. 

Ympäristönsuojelu ja 

ympäristöhäiriöt 

Kaavassa siirretään rakennusoikeutta lähtökohtaisesti rakentamiseen 

vähemmän sopivalta alueelta paremmin soveltuvalle. Rakennettavalla 
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alueella ei ole sellaisia merkittäviä luontoarvoja, jotka vaarantuisivat 

rakentamisen myötä. Loma-asuminen tuottaa ympäristöön jonkin 

verran ääntä, joka on kuitenkin ns. mökki- matkailualueella hyvin 

tyypillistä ja sinne sopivaa. 

Sosiaalinen 

ympäristö/asumisen 

olosuhteet 

Rakentaminen on osoitettu matkailualueen yhteyteen, jossa on jo 

runsaasti etenkin vuokrakäytössä olevia mökkejä. Uusien 

rakennuspaikkojen käyttäjiksi hakeutuvat todennäköisesti sellaiset 

ihmiset, jotka sopeutuvat matkailualueen ympäristöön ja toimintoihin. 

5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, 

luonnonolot  

Maisemavaikutukset kohdistuvat pääosin Iso-Arajärven rantamaisemiin. 

Muutos on parhaiten havaittavissa vastarannan suunnasta ja osittain 

myös sivummalta, mutta tällöin rinteessä oleva metsäpuusto antaa 

melko runsaasti näkösuojaa. Myös rannassa oleva varttunut puusto 

antaa suojaa ja kaavassa onkin yleismääräyksissä ohjattu säilyttämään 

rantapuustoa mahdollisimman paljon. Oheinen havainnekuva osoittaa, 

kuinka uudet rakennukset jäävät kokonaan rantapuuston taakse suojaan. 

Havainnekuvassa on kuitenkin huomioitavaa se, että todellisessa 

tilanteessa puuston suoja on vahvempi ja, että havainnekuvassa 

tonttialueen vihreä nurmi erottuu todellisuutta huomattavasti selvemmin. 

 

Osittain kaava-alueella sijaitseva avohakkuualue on maisemallisesti 

selvästi havaittavissa oleva ja korttelialueen rakentuessakin se on 

maisemallisesti huomionarvoisempi, kuin vahvasti puuston suojiin jäävät 

rakennukset. Lisäksi avohakkuualueella hyvässä kasvussa oleva koivikko 

muuttaa avohakkuualueen maisemaa jatkuvasti ja luo jatkossa 

korttelialueelle vielä paremmat mahdollisuudet sulautua puuston sekaan. 

Ohjailemalla rakennuksien värityksiä maisemalliset vaikutukset on 

mahdollista saada hyvin vähäisiksi. 

Iso-Saarijärven maisemarakenne ei muutu. Ranta-asemakaavan muutos 

kuitenkin takaa nykytilan säilymisen jatkossakin 

rantarakentamispaikkojen siirryttyä Iso-Arajärven rantaan. 

Pienilmasto Rantarakentamisen määrä ja luonne vaikuttavat hyvin vähän 

pienilmastoon. 

Pohjavedet Alueiden läheisyydessä ei pohjavesialueita. Ei vaikutuksia. 

Luonnonsuojelu Iso-Arajärven kaava-alueella osoitetaan luonnontilainen puro/noro luo-

merkinnällä, joka on myös voimassa olevan ranta-asemakaavan 

mukainen merkintä. 
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Kaavaratkaisulla myös osoitetaan Iso-Saarijärven luonnonympäristöltään 

rakennusaluetta merkittävämpi alue rakentamattomiksi, joten 

vaikutukset ovat pääasiassa positiivisia. 

5.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus Uusien loma-asuntojen vaikutus liikenneturvallisuuteen on erittäin 

vähäinen tai voidaan arvioida jopa olemattomaksi. 

Ihmisten elinolot ja 

terveys, ympäristön 

puhtaus 

Uudet loma-asunnot vaikuttavat jonkin verran viereisten loma-asuntojen 

nykyiseen ympäristöön, mutta häiritsevä vaikutus on vähäinen, joskin 

tosin subjektiivinen. Uusilla loma-asunnoilla ei voi katsoa olevat ihmisten 

elinoloja ja terveyttä haittaavia vaikutuksia. Ympäristön puhtaudesta 

huolehditaan kaavamääräysten lisäksi kunnan rakentamista koskevilla 

ohjeilla ja lainsäädännöllä. Vaikutukset arvioidaan ympäristön puhtauden 

osalta vähäisiksi. 

 

 

5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. Ranta-

asemakaavan toteuttaminen on maaomistajan asia. Maanomistaja maksaa myös 

toteutuksesta aiheutuvat kustannukset. Pälkäneen kunnalle ei tule siitä kuluja.  

Toteuttamisen ajankohta riippuu kysynnästä. 

6.2 Toteutuksen seuranta 

Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen 

sopeutumista alueen yleisilmeeseen. 
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