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PÄLKÄNEEN KUNTA, ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN RANTA-
ASEMAKAAVA 

SAPPEEN KYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN JA ISO-SAARIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN 

MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee ranta-asemakaavan laadinnan osallistumis- ja 

vuorovaikutusmenettelyjä sekä kaavan vaikutusten arviointia (MRL 63 § 1 mom.). Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa kuvataan lisäksi suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja 

suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. 

 

1 SUUNNITTELUALUE JA TAVOITTEET 

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

Pälkäneen kunnassa. Kiinteistöt omistaa UPM Kymmene Oyj.  

 

Kiinteistöt, jota ranta-asemakaava koskee: 

 

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

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

 

 

 
 
Kuva 1. Opaskarttaote. Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on merkitty punaisilla ympyröillä. 
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Kaavoitettavan alueen suuruus Iso-Arajärvellä on noin 5,5 hehtaaria ja Iso-Saarijärvellä noin 17,1 

hehtaaria (yhteensä noin 22,7 hehtaaria). Rantaviivan pituus Iso-Arajärvellä on noin 306 metriä ja 

Iso-Saarijärvellä 720 metriä (yhteensä 1026 metriä). 

 

Tavoitteet 

 

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

rakennuspaikkaa Iso-Arajärven rantaan. Suunnittelualue kytkeytyy vahvasti Sappeen 

matkailukeskuksen alueeseen ja tukee toteutuessaan alueen matkailupalveluita. Iso-Saarijärven 

alue osoitetaan rakentamattomaksi maa- ja metsätalousalueeksi. 

 

Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajan aloitteesta.  

 

Kaavan laatii konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja suunnittelusta vastaavat MRA 3 §:n 

mukaiset vaatimukset täyttävät henkilöt. Konsultti hyväksyttää suunnitelmat Pälkäneen kunnalla ja 

toimittaa jokaisessa vaiheessa koko kaava-aineiston kunnalle. 

 

Aluerajaukset 

 

  
Kuvat 2 ja 3. Alustavat aluerajaukset. 
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Kuva 4. Ortokuvaote Iso-Arajärveltä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella. 

 

 

2 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joista tätä kaavaa koskettavat 

seuraavat asiakokonaisuudet: 

 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

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.  
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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 5. Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:sta. Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu 
punaisilla ympyröillä. 

 

 

Yleiskaava 

 

Suunnittelualueilla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

 

 

Asemakaava 

 

Iso-Saarijärvellä on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 24.3.1997 37 § hyväksymä Iso-

Saarijärven rantakaava. Alue on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) sekä maa- ja 

metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutosalue käsittää koko rantakaava-alueen.  
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Kuva 6. 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). 

 

 
   
Kuva 7. Ote Sappeen ranta-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella 
ympyrällä. 
 

Rakennusjärjestys 

 

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 6.4.2016 (13 §).  

 

Pohjakartta 

 

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

 

Iso-Arajärven rannalla olevalle alueelle on laadittu vuonna 1997 ja päivitetty vuonna 2004. 

Luontoselvitystä on täydennetty vuonna 2011. Alueelle on myös laadittu arkeologinen inventointi 

sekä maisema-analyysi vuonna 2011. 

 

Iso-Saarijärven kaava-alueelle tehdään luontokartoitus keväällä 2016. 

 

Selvityksiä tarkistetaan ja laaditaan uusia selvityksiä, mikäli suunnittelun aikana todetaan sellainen 

tarpeelliseksi. 

 

3 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 §.) 

 

Iso-Arajärven ranta-asemakaavan osallisia ovat: 

 alueen maanomistajat ja asukkaat 

 Pälkäneen kunta 

 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Tampereen aluepelastuslaitos 

 Kangasalan kunta 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa 

 

4 TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN 

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 sekä ilmoitustaululla. 

 

Vireillepano ja valmisteluvaihe 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 

kunnantalolle 30 vuorokauden ajaksi samalla kuin kuulutetaan vireille tulosta 

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. 
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Ehdotusvaihe 

 

 Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus 

käsittelee.  

 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. 

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä 

siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja 

välilliset vaikutukset. Tämän lisäksi arvioidaan vaikutuksia: 

 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 kuntakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 

6 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT 

Kaavoitus perustuu yhteen perusteltuun kaavaratkaisuun.  

 

Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laadintaperiaatteiden 

mukaisesti. 

 

7 KAAVOITUSTYÖN VAIHEET  

Vaiheet Alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe  

 Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman laatiminen 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

12/2015-12/2016 

 Asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 

 

 

01-06/2017 
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Ehdotusvaihe  

 Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus 

 

 Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 

 

kesä/2018 

syksy/2018 

Hyväksymisvaihe  

 Kaavan hyväksymiskäsittely loppuvuosi/2018 

 

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 

 

Kaavaselostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin se palvelee kaavan 

valmistelun aikaista vuorovaikutusta.  

 

8 YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Pälkäneen kaavasuunnittelija: 

 

Pälkäneen kunta    Outi Kanerva 

Keskustie 1     040 737 5390 

36600 Pälkäne    email: oiti.kanerva@palkane.fi 

       

ja/tai ranta-asemakaavan laatijana toimiva FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  aluepäällikkö, DI 

Microkatu 1     Timo Leskinen 

PL 1199     puh. 040-508 9680 

70211 Kuopio     e-mail: timo.leskinen@fcg.fi 

 

       

 



 

Kaavanlaatijan 

vastine 

1 (3) 

  

  

   

Pekka Seppänen 23.8.2016  

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

PÄLKÄNEEN KUNTA 
Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaava  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja 

kaavoittajan vastineet niihin 

Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pvm 09.05.2016) 
pidettiin nähtävillä 01.06.2016 – 01.07.2016 välisen ajan Pälkäneen kunnantalolla ja 

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

vastineet seuraavassa. Mielipiteitä ei jätetty. 
 
Lausuntopyynnöt: Kangasalan kunta, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, 

Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen aluepelastuslaitos sekä Pälkäneen kunta; 
rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja vesihuoltolaitos. 

 
 

Sisällysluettelo 

LAUSUNNOT ................................................................................................................. 2 

Lausunto 1. Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta ........................................................... 2 

Lausunto 2. Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta ........................................................... 2 

Lausunto 3. Pirkanmaan liitto .......................................................................................... 2 

Lausunto 4. Pirkanmaan pelastuslaitos ............................................................................. 2 

Lausunto 5. Pirkanmaan maakuntamuseo ......................................................................... 2 
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LAUSUNNOT 

Lausunto 1. Pälkäneen kunnan tekninen 

lautakunta 

20.6.2016 § 49 

 

 

Vastine 

 

 

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

Merkitty tiedoksi. 

 

 

 

 

Lausunto 2. Pälkäneen kunnan 

rakennuslautakunta 

29.6.2016 § 49 Vastine 

 

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

 

 

Lausunto 3. Pirkanmaan liitto 

15.6.2016, Annu Piesanen Vastine 

 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. Suunnitelmassa esitettävät 

ratkaisut ovat maakuntakaavan mukaisia. 

Tarvittaessa liitto antaa lausunnon 

kaavaluonnoksesta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

Lausunto 4. Pirkanmaan pelastuslaitos 

7.6.2016, Palotarkastusinsinööri Susanna 

Laukkanen Vastine 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole 

huomautettavaa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

Lausunto 5. Pirkanmaan maakuntamuseo 

1.6.2016, Yksikön päällikön varahenkilö Ulla 

Lähdesmäki ja tutkija Miinu Mäkelä 

 

Vastine 

 

 

Iso-Arajärven kaava-alueelle on tehty arkeologinen 

muinaisjäännösinventointi vuonna 2011 (FCG). 

Inventoinnissa kaava-alueella ei havaittu merkkejä 

kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista 

kulttuuriperintökohteista. Alueelta ei tunneta 

erityisiä rakennetun ympäristön tai maiseman 

 

Merkitty tiedoksi. 
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arvoja. Maakuntamuseolla ei näin ollen ole 

hankkeesta huomautettavaa.  

Mikäli hanke etenee osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman esittämien pääperiaatteiden 

mukaisena eikä esim. kaava-alueen rajaus muutu, 

kaavaluonnosta ja –ehdotusta ei ole välttämätöntä 

toimittaa lausunnolla Pirkanmaan 

maakuntamuseoon. 
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Leskinen Timo 7.8.2018  

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Pälkäneen kunnanhallitus 

Keskustie 1 

36600 PÄLKÄNE 

 

 

Vastinepyyntö 

 

Vastine Pälkäneen Sappeen Iso-Arajärven etelärannan ranta-

asemakaavan muutos, luonnos 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella, Tampereen kaupungilla ja 

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa.  

Pälkäneen tekninen lautakunta on esittänyt, että suunnitellessa 

kunnallistekniikkaa tulee huomioida alueen maaperästä ja maanpin-

nan muodoista johtuvat korkeat rakentamiskustannukset sekä alu-

eella on noudatettava kaavamääräyksissä olevaa liittymisvelvolli-

suutta kunnalliseen vesihuoltolaitokseen.  

Vastine: Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajan vas-

tuulla. Maanomistaja myös vastaa kustannuksista. Kaavassa olevia 

määräyksiä on noudatettava, jos kunta ei myönnä siihen poikkeusta.  

Lausunnossa ei ollut sellaista, jonka perusteella kaavaluonnosta tulisi 

muuttaa.  

 

Pirkanmaan ELY-keskus  

Kaava-alue 

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneen kunnan Sappeen kylässä noin 20 ki-

lometriä Pälkäneen keskustasta koilliseen. Pirkanmaan maakunta-

kaavassa 2040 alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi. Mer-

kinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tai 

sellaiseksi kehitettävät matkailupalvelujen ja lomakeskusten alueet. 

Merkintään kuuluu suunnittelumääräys, jonka mukaan alueiden to-

teuttamisen ja kehittämisen tulee perustua kokonaisvaltaiseen suun-

nitelmaan. Suunnitelmassa on huolehdittava yhdyskuntateknisen 

huollon järjestämisestä. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäris-

tön säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille ulkoilureiteille tu-

lee ottaa huomioon. Lisäksi alue kuuluu laajempaan matkailun kehit-

tämisen kohdealueeseen. 

Sappeen hiihtokeskusalueelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja 

ja lisäksi alueelle valmisteltiin osayleiskaavaa. Osayleiskaavan val-

mistelu jäi kesken. Alueen rakentaminen on rantakaavoissa osoitettu 

sangen tehokkaaksi, minkä edellytyksenä on ollut mm. alueen ra-

kennuskannan liittämisen keskitettyyn viemärijärjestelmään. Nyt kä-
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Vastine luonnos.docx 

sittelyssä olevassa ranta-asemakaavan muutoksessa on sama vaati-

mus kiinteistöjen jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriverkos-

toon. Ratkaisua ELY -keskus pitää perusteltuna. 

Kaavan tavoitteet ja rakentamisen määrä 

Ranta-asemakaavalla on tavoitteena siirtää Iso-Saarijärveltä 4 ra-

kennuspaikkaa Iso-Arajärven rannalle Sappeen matkailukeskuksen 

alueelle. Samalla lomarakennuspaikkojen korttelialueen (RA) merkin-

tä on tarkoitus muuttaa matkailupalveluiden korttelialueeksi (RM-1). 

Tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,15. Rakennuspaikkojen siirron 

sekä merkinnän muutoksen tarkoituksena on tukea Sappeen matkai-

lualueen kehittämistä ja kasvua. 

Ranta-asemakaavan selostuksen mukaan RM-1-aiueen rakennusoi-

keus on suhteutettu Sappeen alueella käytettyihin rakennusoikeuk-

siin. Pitkälahden pohjukassa on esimerkiksi vastaavalla RM-alueella 

tehokkuutena käytetty e=O,20. Matkailupalveluiden alueelle käyte-

tään yleisesti suurempaa rakennusoikeutta, kuin tavanomaisilla oma-

rantaisilla lomarakennuspaikoilla. Rakennusoikeuden nostoa puoltaa 

lisäksi maakuntakaavan RM-merkintä sekä alueen liittäminen vesi- ja 

viemäriverkostoon. 

Kaava-alueella on Iso-Arajärvellä todellista rantaviivaa noin 306 met-

riä ja Iso-Saarijärvellä noin 720 metriä 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 %. Mikäli alueelle 

muodostetaan esimerkiksi 4 tonttia, tulee niiden keskimääräiseksi 

rakennusoikeudeksi 615 k-m2. 

Tehdyt selvitykset 

Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on tehty luontoinven-

tointeja vuosina 1997-2004. Luontoselvityksiä on täydennetty ke-

väällä 2011 ja niitä täydennetty ja laajennettu tarvittavilta osin ke-

väällä ja kesällä 2011. Aiemmissa luontoselvityksissä alueella ei ole 

todettu olevan merkittäviä luonnonarvoja tai viitteitä luonnonarvois-

ta, jota rajoittaisivat rakentamista tai jotka tulisi rakentamisen jatko-

suunnittelussa erityisesti ottaa huomioon lukuun ottamatta pohjois-

rinteen painannetta. Kaava-alueelle on suoritettu luontoarvojen tar-

kistus kahdella erillisellä maastokäynnillä (kevät ja syksy 2016), jol-

loin alueelta ei ole havaittu arvokkaita luontoarvoja. 

Vaikutusten arviointi 

Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on arvioitu vaikutukset 

rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön sekä 

terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 

Liikenne 

Nyt laadittavana olevassa ranta-asemakaavassa kaava-alueelle 

suunniteltu tie on merkitty kaavaan ohjeellinen ajoyhteys -

merkinnällä. Ajoyhteys jyrkässä rinteessä tulee tutkia ja suunnitella 

tarkoin, jotta toteutuskelpoisuudesta voidaan olla varmoja. 
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Johtopäätökset 

ELY-keskus katsoo, että Sappeen alueella on hyvät edellytykset ke-

hittyä entistä merkittävämmäksi vapaa-ajankeskukseksi Pirkanmaal-

la ja kansallisestikin. Sappeen laskettelu keskuksen maankäyttöä ol-

laan suunnittelemassa ja ratkaisemassa ranta-asemakaavoilla. 

Alueen laadukas ja taloudellinen toteutus edellyttää kuitenkin ennen 

aluelaajennuksia yleiskaavallista tarkastelua sekä viheryhteyksien ja 

virkistysreittien jatkuvuuden sekä liikenneverkon ja vesihuollon to-

teutuksen osalta. 

Nyt kyseessä olevan ranta-alueen rakentamisessa tulee noudattaa 

samoja rantojen suunnittelussa ja oikeuskäytännössä vakiintuneita 

mitoitusperiaatteita kuin muillakin ranta-alueilla. Vyöhykkeellä, joka 

ulottuu noin 150 metrin etäisyydelle rannasta, rakentaminen tulee 

perustua kantatilatarkasteluun perustuvaan rakennusoikeuden mää-

rittelyyn. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä olevien voimassa ole-

vien kaavojen kaikkea rakennusoikeutta ei ole vielä käytetty. 

Ranta-asemakaavan muutoksessa lso-Arajärven ranta-alueelle jyrk-

kään rinteeseen on merkitty 1,64 ha:n suuruinen RM-1 tontti, jonka 

tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,15, mikä vastaa 2460 k-m2:n ra-

kennusoikeutta. Iso-Saarijärveltä siirrettävien RA-tonttien yhteenlas-

kettu rakennusoikeus on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

400 k-m2, joten rakennusoikeus nousee siirrossa 2060 k-m2. Voi-

massa olevassa ranta-asemakaavassa rakentamiseen merkityn 

muunnetun rantaviivan osuus Iso-Saarijärven ranta-alueella on lähes 

sama kuin ranta-asemakaavan muutoksessa Isolla-Arajärvelle muo-

dostuva rakentamiseen suunniteltu muunnetun rantaviivan osuus. 

Kokonaisrakennusoikeuden määrä kasvaa huomattavasti, vaikka ra-

kentamiseen käytettävän rantaviivan osuus säilyy lähes samana. Ra-

kennusoikeudet tulee suhteuttaa rantaviivan pituuteen. Lisäksi ra-

kennusoikeuden lisäys tulee perustua riittäviin maisema- ym. selvi-

tyksiin. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle sijoittuville 

rakennuksille tulee merkitä omat erilliset sitovat rakennusalat. Näin 

rakentamisen vaikutukset maisemaan ja muihin alueella sijaitseviin 

lomarakennuksiin voidaan arvioida paremmin. 

ELY -keskus katsoo, että RM-1-aluetta ei tule sijoittaa jyrkkään rin-

teeseen välittömästi Iso-Arajärven ranta-alueelle. Alue tulee sijoittaa 

taustamaastoon riittävän kauas rantaviivasta siten, ettei rakentami-

sella varata voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakentamisesta 

vapaaksi merkittyä ranta-aluetta. Kaavaluonnoksessa esitetty raken-

taminen rikkoisi yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannanosan ja 

alue sijoittuisi merkittävään rantamaisemaan välittömästi luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen länsipuolelle. 

Kaavamuutos ei tältä osin turvaa luonnonarvojen ja riittävän vapaan 

rantaviivan säilymistä kaava-alueella. ELY-keskuksen käsityksen mu-

kaan kyseinen ranta-alue tulee jättää rakentamisesta vapaaksi ran-

ta-alueeksi. 

Voimassa olevan kaavan mukaisen M-alueen kaventaminen Iso-

Arajärven etelärannalta edellyttäisi tarkempaa selvitystä mm. siitä, 
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onko kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä riittävästi jo-

kamiehen oikeudella tapahtuvaan rantautumiseen soveltuvia alueita. 

ELY-keskus ei puolia ranta-asemakaavan muutosta esitetyssä muo-

dossa. 

Vastine: Kaavalla ollaan sijoittamassa alueelle korkeintaan 4 erillistä 

rakennuspaikkaa. Kulku rakennuspaikoille on mahdollista järjestää 

esim. Lohkaretien päästä, missä on olemassa oleva ura.  

Tieyhteys on mahdollista sijoittaa siten, että alueella oleva ulkoilu-

reitti/hiihtoura jää ajoyhteyden yläpuolelle rinteeseen. Rannansuun-

tainen ura ei toimi hiihtolatuna. Kapea vähän liikennöity pääsytie ei 

estä sen käyttöä. Pienialainen kaava ei muutoinkaan katkaise erityis-

tä viheryhteyttä. Alueelle jää edelleen hyvin laajat viheralueet. Lisäk-

si siirroilla turvataan Laipanmaan virkistyskokonaisuuden toteutumis-

ta. Sappeeseen siirretyt rakennuspaikat voivat hyödyntää Laipan-

maan retkeilyreitistöjä ja sen palveluita. 

Vesihuolto on helppo järjestää siten, että rakennuspaikkojen jäteve-

det voidaan pumpata Pitkälahden pohjukkaa, mistä ne edelleen joh-

detaan verkoston kautta puhdistamolle. Iso-Saarijärvi kaava-alue si-

joittuu alueelle, missä ei ole maakuntakaavan erityistä aluevarausta. 

Nyt osoitettu rakennusalue sijoittuu maakuntakaavan RM-alueelle, 

kuten lausunnon johdannossa on todettu.  

Koska Sappeen matkailualue on maakunnallisesti merkittävä matkai-

lukohde, rakentamisen määrä ja luonne ovat aivan erilaisia kuin 

erämaajärvellä. Sappeen alueella on myös vesi- ja viemäriverkosto. 

Voimassa olevan rakennusjärjestys mukaan rakentamismäärä ranta-

alueella voi olla 170 k-m². Kaikki tämä puoltaa suurempaa raken-

nusoikeutta.  

Ne Arajärven ranta-alueet, jotka sisältyvät maakuntakaavan RM-

alueeseen on lähes kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettu. 

Koska alueella on jo ranta-asemakaavat, tiedetään viheryhteydet, 

ulkoilureitit sekä olemassa olevat vesihuoltoratkaisut. Yleiskaavalli-

sella tarkastelulla ei siten ole tarpeen.  

Emätilan tarkastelu on kehitetty laajojen rantaosayleiskaavojen sekä 

normaalien omarantaisten lomarakennuspaikkoja käsittävien ranta-

asemakaavojen mitoitusmenetelmäksi. Em. alueella maanomistajien 

yhdenvertainen kohtelu nousee kaavaratkaisun kannalta oleelliseen 

rooliin.  Kun on kyse maakunnallisesti merkittävästä matkailualuees-

ta, jossa rakentamisen määrä voi olla huomattavan suuri ja käyttö-

tarkoitukset hyvin moninaiset, ei emätilatarkastelulla ole enää oleel-

lista merkitystä. Jos rakentamisen määrä jaettaisiin tiiviin rakentami-

sen RM-alueella emätilatarkastelun perusteella ei tiivistä rakentamis-

ta eikä matkailukeskusta syntyisi. Sappee on myös kylä alue, jossa 

voidaan soveltaa MRL:n 74 § 1 momentin 3 kohtaa. Sappeen alueella 

on virkistykseen soveltuvaa aluetta riittävästi. Emätilan (635-432-3-

62) alueesta Arajärvellä jää edelleen noin 50 % vapaaksi rakentami-

selta. Emätialn alue on kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettua 

aluetta. 
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Lisäksi pitää todeta, että ranta-asemakaavalla siirretään rakennus-

paikkoja. Rakentamisen määrä rakennuspaikalla voi eri olosuhteis-

sa/-alueilla vaihdella huomattavasti. 

Alue ei ole erityisen jyrkkää. Rannan jyrkkyys on samaa tasoa kuin 

muuallakin Iso-Arajärven alueelle. Iso-Arajärven rannan ja korttelin 

yläosan välinen korkeusero on noin 14 m. Kun rakennusalueella on 

syvyyttä noin reilut 80 m, maanpinta kohoaa yhtä metsiä kohden alle 

0,2 m. Rakennuksen leveyden matkalla korkeusero ei ole edes yhden 

kerroksen vertaa. Alueelle on mahdollista rakentaa kaavan sallima 

kolmetasoratkaisu niin, että pengertämistä ei tarvita juurikaan teh-

dä.  

Kun rakennetaan ”sopivan” etäisyyden päähän rannasta rakentami-

nen häiritsee maisemaa vähän. Kauemmaksi rannasta rakennettaes-

sa rakennukset tulevat korkeammalle, jolloin niiden maisemallinen 

on todennäköisesti suurempi kuin niiden sijoittuessa noin 30 – 40 m 

päähän rannasta, kuten kaavaluonnoksen ratkaisu sallii.  

ELY-keskuksen esittämällä käsityksellä, että alueelle ei tulisi osoittaa 

rakentamista, ei ole juridista perusteta. Alue on maakuntakaavan 

RM-aluetta, mikä mahdollistaa tehokkaankin rakentamisen. Alueella 

on riittävästi jokamiehen oikeudella käytettävää ranta-aluetta ja eri-

tyisesti muuta virkistysaluetta sekä virkistäytymismahdollisuutta. 

MRL:n vaatimus alueella tai sen läheisyydessä olevasta virkistysalu-

eesta täyttyy. Rakennusalue ei sijoitu alueella olevien virkistysaluei-

den tai kohteiden kohdalle.  

 

Pirkanmaan liitto  

Viitaten 30.8.2017 saapuneeseen lausuntopyyntöönne ilmoitan, että 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa kyseisestä aineistosta. Kaava to-

teuttaa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualueelle 

osoitettua maankäyttöä. 

Kaavaselostuksessa kuvausta maakuntakaavatilanteesta on hyvä 

tarkentaa. Pirkanmaalla on maakuntahallituksen 29.5.2017 tekemän 

päätöksen mukaisesti voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, ja 

aiemmat Pirkanmaan 1. maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 

2. vaihemaakuntakaava on kumottu. 

Vastine: Täydennetään kaavaselostusta.  

 

Muistutukset 

Kiinteistö Oy Ranta-Sappee (2 eri muistutusta) 

Beversdorf: 
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Suunniteltu kaavamuutos ei ole perusteltu muutoin kuin suurmaan-

omistajan etujen kannalta. Järjestely muuttaisi täysin Iso-Arajärven 

ympäristön luonteen ja aiheuttaa huomattavaa haittaa nykyisille lo-

ma-asujille. Tästä syystä osallisena eli Kiinteistö Oy Ranta-Sappeen 

osakkeenomistajina ilmaisemme vastustavamme kyseistä kaava-

muutosta. 

 

Maa- ja metsätalousalueen muuttaminen RM-alueeksi ja suunniteltu 

rakennusoikeuden lisäys vähintäänkin kaksinkertaistaa järven ran-

noilla olevan loma-asutuksen määrän. Täysin erityyppisen loma-

asutuksen häiritsevä vaikutus viereisten loma-asuntojen ympäristöön 

– toisin kuin kaavaselostuksessa on arvioitu – on merkittävä ja vä-

hentää huomattavasti alueen rantojen virkistyskäyttöä. 

 

Jos Iso-Arajärven rantarakentamista lisätään näin radikaalisti, ole-

tamme, että muillekin järveen rajoittuville metsätalousalueille voi-

daan kaavoittaa vastaavasti rakennuspaikkoja. 

 

Horjamo ja Snellman: 

Mielestämme järjestely rakennusoikeuden siirtämiseksi Iso-

Saarijärveltä Iso-Arajärvelle vaikuttaa täysin keinotekoiselta, jossa 

ainoa motiivi on Sappeen matkailukeskuksen läheisyyden maanomis-

tajalle tuoma taloudellinen hyöty. Tämän takia suunnitelmaa pitäisi 

mielestämme arvioida uutena kaavaehdotuksena. Jos tällainen ra-

kentamisoikeuden siirtäminen olisi perusteltua, UPM-Kymmenen kal-

taisten suurten maanomistajien kannattaisi aina hakea rakennusoi-

keus ensin alueelle, jonne sen saa helpommin ja sen jälkeen siirtää 

se taloudellisesti arvokkaampaan paikkaan. Jos Pälkäneen Kunnan-

hallituksen tahtotila on nimenomaan saada lisää rakennuksia Iso-

Arajärven rantaan, oletamme linjan jatkuvan samanlaisena myös tu-

levaisuudessa. Tällöin esimerkiksi Levonnenän tilan kaavoittamatto-

malle metsäalueelle tulisi olla kaavoitettavissa tämän ehdotuksen 

kanssa yhdenmukaisin perustein ja samalla tehokkuusluvulla noin 

2000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. 

 

Lausuttavana oleva kaavaehdotus muuttaa merkittävästi Sappeen 

loma-asuntotarjonnan dynamiikkaa. Käsityksemme mukaan Sappeen 

loma-asuntojen vuokrausaste on tällä hetkellä varsin alhainen ja alu-

een kehittymisen kannalta tarvetta näin suurelle uudisrakentamiselle 

ei ole. Etenkin kun huomioidaan, että jo kaavoitettuja tontteja on 

myymättä tai ainakin rakentamatta erittäin paljon. Sappeen rinteiden 

läheisyyteen jo rakentaneet ovat tehneet päätöksensä pohjautuen ti-

lanteeseen, jossa järven rantaan ei ole tulossa kilpailevaa loma-

asuntotarjontaa. Mikäli tilanne nyt muuttuu, heillä on mielestämme 

perusteltu syy tuntea itsensä huijatuiksi. 

 

Iso-Arajärven dynamiikkaa suunniteltu muutos muuttaa vielä huo-

mattavasti radikaalimmin. Käytännössä järven rannalla tai sen välit-

tömässä läheisyydessä olevien asuntojen määrä kaksinkertaistuu. 

Suunniteltu alue tulee myös koko lailla keskelle järven pisintä raken-

tamatonta rantaviivaa. Ymmärrämme toki, ettei maailmassa mikään 
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ole pysyvää, mutta toivoisimme silti teidän päättäjinä harkitsevan, 

onko näin suurin askelin tapahtuvan muutoksen hyväksyminen enää  

kohtuullista ja vastuullista päätöksentekoa. 

 

Vastine: Sappeen ranta-alueelle sijoittuva suunniteltu alue on maa-

kuntakaavan RM-aluetta (Sappen matkailukeskuksen alue), joka 

mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen. Maakuntakaavan ratkai-

su mahdollistaa muunkin kuin pelkän omarantaisen ja tavanomaisen 

loma-asunnon sijoittamisen alueelle.  Niillä Iso-Arajärven ranta-

alueella, joilla vastaavaa määräystä ei olen, ei ole mahdollista ilman 

maakuntakaavan muutosta rakentaa yhtä tehokkaasti. Kaavaratkai-

sulla pyritään toteuttamaan maakuntakaavan tavoitteita sekä kehit-

tämään ja tukemaan Sappeen matkailualuetta. 

Nyt rakentamisen tulevan ranta-alueen luonne toki muuttuu, mutta 

muutos on kuitenkin vain paikallinen. Alue ei sijoitu läheskään niin 

näkyvälle paikalle kuin muistuttajien rantarakennuspaikka. Ranta-

alueelle ja Sappeen alueelle jää edelleen runsaasti siihen tarkoituk-

seen varattuja virkistysalueita. Rakentaminen ei muutoinkaan kat-

kaise virkistysreittejä.  

Maakuntakaavan ratkaisu ja sen tavoitteet ovat olleet tiedossa jo ai-

nakin vuodesta 2007. Matkailutoiminnoiden alueelle rakentamien on 

tunnetusti tehokkaampaa kuin ”normaaleilla” ranta-alueilla. 

 

Salminen, Hietamäki ja Rajala 

Olemme Iso-Arajärven rannalla vapaa-ajan ja vakituisessa asunnois-

sa asuvia henkilöitä. Olemme tutustuneet " FCG Suunnittelu ja tek-

nikka" laatimaan Iso-Arajärven ranta- asemakaavaan, 24. 5. 2017. 

 

Merkittävän lisärakentamisen (suunnitelmassa n. 2500 k-m2) mah-

dollistava ranta-kaava ei ole ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. 

 

Perusteluina esitämme 

 Pienen järven rannat ovat jo tällä hetkellä tiheästi rakennettu 

ja järvi eri tavoin kuormitettu. 

 Alue, jolle kaavaa ehdotetaan, on lähes ainoa luonnon tilassa 

oleva Iso-Arajärven rannankaistale. Tällä rannalla esimerkiksi 

kuikat pesivät. 

 Käsittääksemme sinänsä tärkeä Sappeen vapaa-ajan keskuk-

sen kehittäminen ei tarvitse tätä aluetta, joka on melko kau-

kana keskuksen keskeisistä toiminnoista. 

 Maanomistajan (UPM-Kymmene Oyj) intressi on selkeästi ris-

tiriidassa asukkaiden tarpeiden kanssa. Asukkaiden intressi on 

säilyttää nykyinen taso järven virkistyskäytössä, 

 

Mielipiteemme on, ettei ehdotettua Iso-Arajärven etelärannnan ran-

ta-asemakaavaa tule toteuttaa. 
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Vastine: Vapaan rantaviivan määrä toki vähenee, mutta muutoin uu-

si rakentaminen ei kuormita vesistöä, koska rakennuspaikat tullaan 

liittämään vesihuoltoverkostoon.  

Suunnittelu alue on toki rakentamatonta, mutta luonnontilaista aluet-

ta se ei ole. Luontoarvojen osalta ei ole estettä alueen rakentami-

seen.  

Sappeen alueen virkistyskäyttömahdollisuudet eivät juuri vähene. 

Vesialuetta olevia reittejä sekä muita alueelle rakennettuja virkistys-

palveluita voi edelleen käyttää virkistäytymisen kuten ennenkin.  

 

International Shipbrokers Finland Oy 

International shipbrokers Finland Oy omistaa 2 kiinteistöä välittö-

mässä läheisyydessä: Lohkaretie 5, 36450 Salmentaka (635-432-3-

M606) ja Lohkaretie 7, 36450 Salmentaka (635-432-3-M607). 

Alueella sijaitsee paikallisesti arvokas luonnontilainen puro, joka on 

vesilain mukainen suojeltava luontotyyppi. Puron alue suositellaan 

säilytettäväksi rakentamattomana. Puron läheisyydessä on 

metsälain mukaan erittäin harvinainen arvokas metsäalue.  

Kyseessä olevat rakennusalueet ei voi siirtää ehdotettuun paikaan 

Iso-Arajärven rannalle, koska rakennus- ja tietyöt tulee tuhoamaan 

puron lähellä olevaa koskematonta luontoa.  

Mahdollinen tieyhteys on joka tapauksessa harkittava vain Arankos-

ken tien kautta (ei Purotien eikä Lohkaretien kautta) 

Vastine: Yhtiön omistuksessa olevat kaavatontit sijoittuvat noin 400 

m etelään suunnittelualueesta. Uudet rakennuspaikat eivät tule häi-

ritsemään muistutuksen laatijan loma-asuntoja.  

Puron yli on jo olemassa oleva kulkuyhteys, minkä johdota puron 

luontoarvoja ei tarvitse heikentää. Tieyhteyden reittiä tarkennetaan 

ehdotuksessa.  

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Timo Leskinen 

aluepäällikkö, DI 

 

 



 

Vastine 1 (4) 

  

  

   

Leskinen Timo 5.2.2019  

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Pälkäneen kunta 

Keskustie 1 

36600 Pälkäne 

 

 

 

 

 

 

Vastine Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaavan muutosehdo-

tuksesta saatuihin palautteisiin 

 

Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa kaavaehdotuksesta. 

 

Pälkäneen tekninen lautakunta 

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle, ettei sillä 

ole uutta lausuttavaa 11.9.2017 antamansa lausunnon jatkoksi. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Ei huomautettavaa. 

 

Pälkäneen rakennus ja ympäristöjaosto 

Rakennus- ja ympäristöjaostolla ei ole huomautettavaa Iso-Arajärven 

etelärannan ranta-asemakaavaan. 

 

Pirkanmaan ELY-keskus 

EL Y-keskus katsoo, että alueella on hyvät edellytykset kehittyä en-

tistä merkittävämmäksi vapaa-ajankeskukseksi Pirkanmaalla ja kan-

sallisestikin. Sappeen laskettelukeskuksen maankäyttöä ollaan suun-

nittelemassa ja ratkaisemassa ranta-asemakaavoilla. Alueen laadu-

kas ja taloudellinen toteutus edellyttää kuitenkin ennen aluelaajen-

nuksia yleiskaavallista tarkastelua sekä ja virkistysreittien jatkuvuu-

den sekä liikenneverkon ja vesihuollon toteutuksen osalta. 

Vastine: Ne Arajärven ranta-alueet, jotka sisältyvät maakuntakaavan 

RM-alueeseen on lähes kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettu. 

Koska alueella on jo ranta-asemakaavat, tiedetään viheryhteydet, 
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ulkoilureitit sekä olemassa olevat vesihuoltoratkaisut. Yleiskaavalli-

sella tarkastelulla ei siten ole tarpeen. 

UPM-Kymmene Oyj yhtiönä ei voi vaikuttaa yleiskaavan laatimiseen. 

Yleiskaavan voi laatia vain kunta.  Yhtiöllä on mahdollisuus laatia 

ranta-asemakaava omistamilleen maa-alueille ilman yleiskaavaa. 

Suunnittelualue, muodostaa riittävän suuren kokonaisuuden ja on si-

ten MRL:n säädösten mukainen.  

Arajärven rannalle osoitetun rakentamisen jätevedet on mahdollista 

johtaa alueella jo olevaa viemäriverkostoon. Ranta-asemakaavassa 

on myös huomioitu ja ratkaistu alueen liikenneverkko ja ulkoilureit-

tien sijoittuminen.  

Nyt kyseessä olevan ranta-alueen rakentamisessa tulee noudattaa 

samoja rantojen suunnittelussa ja oikeuskäytännössä vakiintuneita 

mitoitusperiaatteita kuin muillakin ranta-alueilla. Vyöhykkeellä, joka 

ulottuu noin 150 merin etäisyydelle rannasta. Rakentaminen tulee 

perustua kantatilatarkasteluun perustuvaan rakennusoikeuden mää-

rittelyyn. Kaavoitettavan alueen voimassa olevissa ranta-asemakaa-

voissa on osoitettu rakennusoikeutta useille loma-asunnoille, joiden 

kaikkea rakennusoikeutta ei kuitenkaan ole vielä käytetty.  

Vastine: Emätilan tarkastelu on kehitetty laajojen rantaosayleiskaavo-

jen sekä normaalien omarantaisten lomarakennuspaikkoja käsittävien 

ranta-asemakaavojen mitoitusmenetelmäksi. Em. alueella maanomis-

tajien yhdenvertainen kohtelu nousee kaavaratkaisun kannalta oleel-

liseen rooliin.  Kun on kyse maakunnallisesti merkittävästä matkailu-

alueesta, jossa rakentamisen määrä voi olla huomattavan suuri ja 

käyttötarkoitukset hyvin moninaiset, ei emätilatarkastelulla ole enää 

oleellista merkitystä. Jos rakentamisen määrä jaettaisiin tiiviin raken-

tamisen RM-alueella emätilatarkastelun perusteella ei tiivistä rakenta-

mista eikä matkailukeskusta syntyisi. Sappee on myös kyläalue, jossa 

voidaan soveltaa MRL:n 74 § 1 momentin 3 kohtaa. Sappeen alueella 

on virkistykseen soveltuvaa aluetta riittävästi. Emätilan (635-432-3-

62) alueesta Arajärvellä jää edelleen noin 50 % vapaaksi rakentami-

selta. Emätilan alue on kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettua 

aluetta. 

Ranta-asemakaavan muutoksessa Iso-AraJärven ranta-alueelle jyrk-

kään rinteeseen on merkitty 1,64 ha:n suuruinen RM-I tontti, jonka 

tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.15, mikä vastaa 2460 k-m2:n ra-

kennusoikeutta. Iso-Saarijärveltä siirrettävien RA-tonttien yhteenlas-

kettu rakennusoikeus on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

400 k-m2, joten rakennusoikeuden määrä nousee siirrossa yli viisin-

kertaiseksi, 2060 k-m2:iin. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

rakentamiseen merkityn muunnetun rantaviivan osuus Iso-Saarijär-

ven ranta-alueella on lähes sama kuin ranta-asemakaavan muutok-

sessa Iso-Arajärvelle muodostuva rakentamiseen suunniteltu muun-

netun rantaviivan osuus. Kokonaisrakennusoikeuden määrä kasvaa 

huomattavasti, vaikka rakentamiseen käytettävän rantaviivan osuus 

säilyy lähes samana. Rakennusoikeudet tulee suhteuttaa rantaviivan 

pituuteen. Lisäksi rakennusoikeuden lisäys tulee perustua riittäviin 

maisema- ym. selvityksiin. Jos matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue sijoitetaan rantaviivan välittömään läheisyyteen, niin 

korttelialueelle sijoittuville rakennuksille tulee merkitä omat erilliset 
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sitovat rakennusalat. Näin rakentamisen vaikutukset maisemaan ja 

muihin alueella sijaitseviin lomarakennuksiin voidaan arvioida parem-

min.  

ELY-keskus katsoo kuitenkin edelleen, että RM-1 -aluetta ei tule si-

joittaa jyrkkään rinteeseen välittömästi Iso-Arajärven ranta-alueelle. 

Korttelialue tulee sijoittaa taustamaastoon riittävän kauas rantavii-

vasta siten, ettei rakentamisella varata voimassa olevassa ranta-ase-

makaavassa rakentamisesta vapaaksi merkittyä ranta-aluetta. 

Kaavaehdotuksessa esitetty rakentaminen rikkoo yhtenäisen raken-

tamisesta vapaan rannanosan ja alue sijoittuu merkittävään ranta-

maisemaan välittömästi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-

sen tärkeän alueen länsipuolelle. Kaavamuutos ei tältä osin turvaa 

luonnonarvojen ja riittävän vapaan rantaviivan säilymistä kaava-alu-

eella. EL Y-keskuksen käsityksen mukaan kyseinen ranta-alue tulee 

jättää rakentamisesta vapaaksi.  

Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisen M-alueen kaventami-

nen Iso-Arajärven etelärannalta edellyttää tarkempaa selvitystä mm. 

siitä, onko kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä riittä-

västi jokamiehen oikeudella tapahtuvaan rantautumiseen soveltuvia 

alueita. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, Jolla kaavalla voi-

daan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vapaat ranta- ja puisto-

alueet ovat ehdoton edellytys kyseisellä alueella voimassa olevissa 

ranta-asemakaavoissa esitetylle suurelle loma-asuntojen määrälle.  

ELY-keskus ei puolla ranta-asemakaavan muutosta esitetyssä muo-

dossa. 

Vastine: Koska Sappeen matkailualue on maakunnallisesti merkittävä 

matkailukohde, rakentamisen määrä ja luonne ovat aivan erilaisia kuin 

erämaajärvellä. Sappeen alueella on myös vesi- ja viemäriverkosto. 

Voimassa olevan rakennusjärjestys mukaan rakentamismäärä ranta-

alueella voi olla 170 k-m². Kaikki tämä puoltaa suurempaa rakennus-

oikeutta. Itseasiassa tavanomaisen omarantain rakentamisen osoitta-

minen olisi jopa maakuntakaavan tavoitteiden sekä itse kaavaratkai-

sun vastainen.  

Alue ei ole erityisen jyrkkää. Rannan jyrkkyys on samaa tasoa kuin 

muuallakin Iso-Arajärven alueelle. Iso-Arajärven rannan ja korttelin 

yläosan välinen korkeusero on noin 14 m. Kun rakennusalueella on 

syvyyttä noin reilut 80 m, maanpinta kohoaa yhtä metriä kohden alle 

0,2 m. Rakennuksen leveyden matkalla korkeusero ei ole edes yhden 

kerroksen vertaa. Alueelle on mahdollista rakentaa kaavan sallima kol-

metasoratkaisu niin, että pengertämistä ei tarvita juurikaan tehdä.  

Kun rakennetaan ”sopivan” etäisyyden päähän rannasta rakentaminen 

häiritsee maisemaa vähän. Kauemmaksi rannasta rakennettaessa ra-

kennukset tulevat korkeammalle, jolloin niiden maisemallinen vaiku-

tus on todennäköisesti suurempi kuin niiden sijoittuessa noin 30 – 40 

m päähän rannasta, kuten kaavaluonnoksen ratkaisu sallii.  

Iso Arajärven muodostuu kapeista lahdista sekä niitä rajoittamista nie-

mistä. Iso Arajärven maisemallisesti arimmat alueet sijoittuvat 
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Soukonniemen, Araniemen ja Levonnenän kärkiin sekä näiden rajoit-

tamiin kapeisiin lahtiin. Suunnittelualue sijoittuu näiden herkkien nie-

mien ja lahtien ulkopuolelle järven keskialueelle. Erityiseen maisema-

selvitykseen ei ole tarvetta, koska rakentamisella ei ole vaikutusta 

kuin lähimaisemassa, mikä sekin on vähäinen.   

Suunnittelualue on maakuntakaavan tehokkaan rakentamisen matkai-

lukeskuksen RM-aluetta, missä virkistysalueet on osoitettu yksityis-

kohtaisemmissa kaavoissa omilla merkinnöillä. Voimassa olevassa 

ranta-asemakaavassa alueen läheisyyteen on osoitettu uimaranta-

alue ja venevalkama-alueet, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue sekä 

laajat M-alueet. Virkistyskäyttöön soveltuvaa aluetta on riittävästi 

sekä osoitettuina alueina sekä M-alueena. Rakennusalue ei sijoitu alu-

eella olevien virkistysalueiden tai kohteiden kohdalle. 

Lausunnossa ei ole esitetty sellaista seikkaa, mikä estäisi ranta-ase-

makaavan hyväksymistä.  

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 635 Pälkäne Täyttämispvm 27.06.2019

Kaavan nimi ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN AK,SAPPEEN KYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN JA ISO-
SAARIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hyväksymispvm 11.03.2019 Ehdotuspvm 07.08.2018
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 16.05.2016
Hyväksymispykälä §11 Kunnan kaavatunnus  
Generoitu
kaavatunnus 635V110319A§11  

Kaava-alueen pinta-
ala [ha] 22,6560 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen
pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 22,6560

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  1,03
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1  Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 22,6560 100,0 2460 0,01 0,0000 2060
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 1,6400 7,2 2460 0,15 -1,0302 2060
L yhteensä     -0,3861 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 21,0160 92,8 0  1,4163 0
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 22,6560 100,0 2460 0,01 0,0000 2060
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 1,6400 7,2 2460 0,15 -1,0302 2060
RA     -2,6702 -400
RM-1 1,6400 100,0 2460 0,15 1,6400 2460
L yhteensä     -0,3861 0
Kadut     -0,3861 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 21,0160 92,8 0  1,4163 0
M 17,1233 81,5 0  3,0563 0
M-1 3,8927 18,5 0  -1,6400 0
W yhteensä       
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