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PÄLKÄNEEN KUNTA, LUOPIOINEN 

VOHLISAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Asemakaavan muutos koskee korttelia 201, lähivirkistysaluetta, retkeily- ja ulkoilualu-
etta, venevalkama-aluetta ja vesialuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Pälkäneen kunnan Luopioisten kirkonkylän 
korttelit 201, 221, 222 ja 223, lähivirkistysaluetta, venevalkama-aluetta, yleistä pysä-
köintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, 
katualuetta ja vesialuetta. 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille kunnanhallituksen aloitteesta ja se on ollut esillä vuoden 
2009 kaavoituskatsauksessa. Kaavoitus käynnistyi toukokuussa 2009. Kaavaluonnos valmis-
tui 13.1.2011 ja oli nähtävänä 3.2.-10.3.2011 välisenä aikana. Kaavahanke keskeytyi ja sitä 
jatkettiin vuonna 2018. 
 

1.2. Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asuminen sijoittuminen Voh-
lisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi 
ja selvittämällä asuinrakentamisen mahdollisuuksia muualla suunnittelualueella. 
 
 

1.3. Suunnittelualueen laajuus ja sijainti 

Suunnittelualueen laajuus on 7,2 ha. 
 

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa, Kuk-
kiajärven rannalla, Kirkonkylän pohjois-
osassa noin 700m Luopioistentieltä pohjoi-
seen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. Rakennusoikeus 

Rakennusoikeutta on kaavassa osoitettu 2075 kem². 
 
 

1.5. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoi-
man.  
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1. Yleistä 

Vohlisaari on noin 500 metriä pitkä ja 150 metriä leveä saari Luopioisissa kirkonkylän poh-
joispuolella. Saaren erottaa mantereesta hyvin kapea vesiuoma Tarinansalmi. 
 
Saaren keskikohdalla kulkee hiekkapäällysteinen tie. Tien länsipuolella on 6 loma-asuntoa. 
Saaren pohjoiskärjessä on kunnan omistama sauna. 
 

 
Tarinansalmi. 

 
Saaren keskellä kulkeva hiekkatie. 

 
Saaren länsiosa on kallioinen, jyrkkärinteinen ja mäntyvaltaista kangasmaastoa, itäosa sen 
sijaan alavaa ja lehtipuuvaltaista rehevää maastoa. Länsiosan ranta on kallioinen ja karun ki-
vikkoinen. Itäosan ranta on puolestaan maaperältään pehmeä ja runsaskasvuinen. Itäosan 
pikkusaarien ja pääsaaren välisiin vesialueisiin on muodostunut vesijättöä. 
 
 
 

 
Kolmiulotteinen malli Vohlisaaren topografiasta tarkasteltuna etelästä. 
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Kolmiulotteinen malli Vohlisaaren topografiasta tarkasteltuna pohjoisesta. 
 
 

 
Maaston poikkileikkaukset. 
 

 
Länsirantaa. 

 
Itärantaa. 
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Alue on 1970- ja 1980-luvulla ollut Röllipeikko-tv-
sarjan kuvauspaikkana. Alueella kävi runsaasti 
päiväkoti- ja kouluryhmiä tutustumassa aluee-
seen. Nyt rakennelmat ovat heikkokuntoisia ja 
Pälkäneen vapaa-aikalautakunta on päättänyt 
purkaa ne pois. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2. Rakennettu ympäristö 

 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kuusi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella rakennettua 
Pälkäneen kunnan omistamaa vuokrattavaa loma-asuntoa sekä sauna-rakennus. Loma-
asunnot on rakennettu työllisyystöinä ja niitä on vuokrattu vuoden kestävällä vuokrasopimuk-
sella kerrallaan. 
 
Loma-asuntoja ei ole tarkoitettu talvikäyttöön. Kesäaikana ne ovat olleet aktiivikäytössä. 
 
Kunnan sauna on ympärivuotisessa käytössä. Vilkkainta käyttö on kesäaikaan. 
 

 
Kunnan omistama vuokramökki/ 1. mökki etelästä. 

 
Kunnan omistama vuokramökki/ 2. mökki etelästä. 

Röllipeikon rakennelmien jäänteitä. 
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Kunnan omistama vuokramökki/ 3. mökki etelästä. 
 

 
Kunnan omistama vuokramökki/ 4. mökki etelästä. 

 
Kunnan omistama vuokramökki/ 5. mökki etelästä. 

 
Kunnan omistama vuokramökki/ 6. mökki etelästä. 

  

  
Kunnan sauna.  
 
 
Kunnallistekniikka 
Vohlisaaressa ei ole kunnallistekniikkaa. Kunnallistekniikka ulottuu läheiselle asuinalueelle 
alle 500 metrin päähän suunnittelualueen rajasta. Luopioisissa sijaitsee oma jäteveden puh-
distamo kylän eteläosassa. 
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Virkistyskäyttö 
Virkistyskäyttöä Vohlisaarella on erityisesti ollut 
kunnan saunan ja venevalkaman osalta.  
Kunnalla on Vohlisaaren itärannalla 30 vene-
paikkaa, joista oli vuokrattuna vuonna 2009 nel-
jä. Vohlisaaresta veneillään lähinnä pohjoispuo-
lisella Haltian selällä. Mahdollista on myös 
päästä veneellä kauemmaksi Kukkiajärven ete-
läosiin. Merkittyjä venereittejä ei ole. 
 
 
 
 

 
 
Luopioisiin on laadittu virkistysrantatarkastelu vuonna 2007 Rajalanniemen asemakaavoituk-
sen yhteydessä. Selvityksen mukaan (Rajalanniemen asemakaava huomioiden) nykyinen 
asemakaavatilanne Luopioisissa on seuraava: 
 

Virkistysrantaa 2790 m 68% 
Rakennettua rantaa 1310 m 32% 
Yhteensä 4100 m  

 
Palvelut 
Luopioisten kirkonkylän palvelut ovat korkeintaan alle 1 km etäisyydellä suunnittelualueesta. 
 
Liikenne 
Kulku Vohlisaaren on Luopioistentieltä Vohlisaarentietä pitkin. Vohlisaarentien varrella lähellä 
Luopioistentietä sijaitsee vanhainkoti, palveluasuntoja ja vanhusten asuntoja sekä rivitalo-
asumista.  
 
Vohlisaarentie on päällystämätön, mutkitteleva, kapea tie. Tie on luonteeltaan sellainen, että 
ajonopeudet ovat hyvin pieniä ja liikenneturvallisuus on sen vuoksi hyvä. 
 
Luopioistentien liittymässä on liikenneturvallisuutta parantava saarekkeellinen suojatie ja nä-
kyvyys risteyksessä on hyvä. 
 

 
Näkymä Luopioistentieltä länteen. Oikealle lähtee Vohlisaa-
rentie. (kuva: GoogleMaps) 
 

 
Vohlisaarentie. 

 
 
 
 

Venevalkama. 
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Maanomistus 
Kaavamuutosalue on Pälkäneen kunnan omistuksessa.  
 
 

2.3. Luonnonympäristö ja maisema 

Alueelle laadittu luontoselvitys 
 

Vohlisaareen on laadittu 
luontoselvitys, jota varten 
alue tarkastettiin 20.5.2005 
ja 9.7.2008.  
 
Luontoselvityksen  mukaan 
suunnittelualueella ei sijaitse 
laissa mainittuja erityisen 
tärkeitä tai suojeltuja luonto-
tyyppejä eikä sieltä ole tavat-
tu uhanalaisia tai muutoin 
merkittäviä eliölajeja. 
 
Saaren länsiosa on pääosin 
mäntyvaltaista kuivaa kan-
gasmetsää. Länsiosan poh-
joispäässä on maisemalli-
sesti arvokas avokallio. 
 
Saaren itäosa on lehtipuu-
valtainen. Lahopuun osuus 
on varsin vähäinen. Itäran-
nan lehtipuuvaltainen osa 
saattaisi soveltua pikkutikan 
elinympäristöksi. Valkoselkä-
tikalle alue yksinään on liian 
pieni elinympäristöksi. 
 

Vohlisaaren ja sen koillispuolen pikkusaaren väliin on muodostunut vesijättöä. 
 
Linnustoon kuuluu tavanomaisia metsälajeja. 
 
Vohlisaaren itäpuolella sijaitseva Karvianlahti on kasvillisuudeltaan rehevää ja lintuvesityyp-
pinen. 
 
Maaperä on pääosin savimoreenia. Länsipuolella kallio on monin paikoin lähellä pintaa, muu-
tamia avokallioitakin löytyy ja itäpuolella maaperä on rantaa kohden enenevässä määrin 
pehmeää. 
 
Luontoselvityksessä on huomioitu erikseen avokalliot, lehdot, tervaleppävaltainen metsä ja 
luhta. Luontoselvityksessä ei ole annettu erityisiä ohjeita tai suosituksia näiden alueiden 
huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa. 
 
 

Ote luontoselvityksestä 
 
Kartan symbolit: 
Sininen = kalliopaljastuma 
Keltainen = luhta 
Vihreä = lehtokasvillisuutta 
Oranssi = tervaleppävaltainen alue 
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Saaren länsipuolen kuivaa kangasmetsää. 

 
Saaren itäpuolen lehtipuuvaltaista metsää. 

 
Luhta ja oikealla tervaleppävaltainen metsä. 

 
Itärantaa. 

 
 
Natura-alue 
Vohlisaari sijaitsee Kukkiajärven pohjoisosassa. Kukkiajärvi kuuluu Natura 2000-verkostoon. 
Natura-alueen pinta-ala on 3871 hehtaaria. Luontodirektiivin (92/43/ETY) määrittelemä Kuk-
kiajärven luontotyyppi on niukkaravinteiset järvet, joissa on runsaasti pohjaversokasvillisuut-
ta. 
 

 
Kukkiajärven Natura-alue kokonaisuudessaan ja Vohlisaaren sijainti alueella. 
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Luontodirektiivin luontotyypeistä Natura-alueella esiintyy niukkaravinteisia vesiä, kasvipeittei-
siä silikaattikallioita, kallioiden pioneerikasvillisuutta sekä boreaalisia lehtoja. Luonnonsuoje-
luasetuksen liitteen 4 lajeista alueella on tavattu ainakin selkälokki, kuikka, kalatiira sekä 
kasveista ormio.  Järvi on Pohjois-Euroopan edustavimpia vesikasvijärviä. Se on merkittävin 
niukkaravinteinen järvi Pirkanmaan Natura 2000 alueilla. 
 
Luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4 lajeista alueella on tavattu ainakin selkälokki, kuikka, ka-
latiira sekä kasveista ormio. 
 
Laaditun luontoselvityksen mukaan Vohlisaaren rannat aivan pohjoiskärkeä lukuun ottamatta 
eivät sovellu pohjaversoiskasvillisuudelle, johtuen länsirannan kivisyydestä sekä itäpuolen 
runsaasta kelluslehti- ja ilmaversoiskasvistosta. Karvialahdella järven pohjaa peittää paikoin 
paksu perifytonkerros johtuen heikosta veden vaihtuvuudesta. Tämä heikentää merkittävästi 
ormion ja muiden pohjaversoislajien elinmahdollisuuksia Karvialahdella. Dominoivaa Isoëtes-
Pilularia-tyypin pohjaversoiskasvillisuutta esiintyy Vohlisaaren ympäristössä Karvialahden ja 
Kivisenlahden erottavan niemen etelärannalla, noin 50 metrin etäisyydellä rannasta uistinvi-
takasvuston ulkopuolella sekä niemen kärjen edustalla olevien kahden pikku saaren tienoilla.  
 
Ormio on luonnonsuojelulain 46§:ssä tarkoitettu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 mainit-
tu Suomessa uhanalainen laji. Ormio ei ole kuitenkaan ollut perusteena Kukkiajärven liittämi-
selle Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnittelualueelle tehdyn luontoselvityksen mukaan Natura 2000-luontotyypin ”Karut kir-
kasvetiset järvet/  niukkaravinteiset järvet, joissa on runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta” tyy-
pillisestä lajistosta suunnittelualueen rannoilla esiintyvät pullosara ja järviruoko. 
 
Selkälokki kuuluu lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajeihin, joiden elinympäristöjä on suo-
jeltava erityistoimin. Alueen suojelukeinoksi on osoitettu vesilaki ja rantojensuojeluohjelmaan 
kuuluvalla alueella luonnonsuojelulaki. 
 
Pirkanmaan Natura 2000 verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelman mukaan Kukkiajär-
vellä suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla, rakennuslailla ja maankäytön kei-
noin.  
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Maisema 
 

 
Vohlisaaren merkitys järvimaisemassa. Värin intensiteetti ja laajuus kuvastavat, kuinka hyvin alueen osa näkyy 
maisemassa ja kuinka laajalle alueelle. 
 
Vohlisaari sijaitsee Kukkiajärven pohjoisosassa, Haltianselän itäpuolella. Vohlisaari rajaa 
Mikkolanlahtea. Haltianselän rannat ovat melko rikkonaiset ja järvellä on lukuisia niemiä, 
saaria ja luotoja. 
 

Järvimaisemassa merkittävimmät ovat saaren 
luoteisosa, jossa sijaitsee kallioinen mäki, poh-
joisranta ja koilliskulman niemi. Ne näkyvät 
avoimesti länteen Haltianselälle ja niiltä on 
myös saaren parhaimmat näkymät järvimaise-
maan. 
 
Saaren länsipuolen kalliorannat näkyvät viistos-
ti järvenselälle ja suoraan vastakkaiselle ran-
nalle. Myös niiltä avautuu avoimesti näkymiä 
Haltianselälle. Haltianselän suunnalta nähtynä 
viisto näkymä, saaren luoteiskulman korkea 
kallio ja vastarannan läheisyys rajaavat mai-
semaa siten, että länsiranta jää maisemallisesti 
suojaisempaan paikkaan verrattuna saaren 
pohjoisosaan. 

 
Saaren itäosa on huomattavasti rikkonaisempi ja topografialtaan matalampi kuin länsiosa. 
Länsiosassa on pääsaareen lähes yhteen kasvanut pienempi saari sekä kaksi pienempää 
niemeä, jotka ovat vastakkaisen rannan, Mikkolanlahden ja Luopioistentien suunnalta nähty-
nä merkittävimmät näkymät saareen. Vastaavasti näiltä alueilta on merkittävimmät näkymät 
vastarannalle ja Mikkolanlahteen. 
 

Näkymä luoteiskulman kalliolta kohti länttä. 
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Kokonaisuudessaan Vohlisaari sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla. Alueella ei ole 
kuitenkaan sellaista erityistä maisemallista merkitystä, joka estäisi alueen käyttämisen raken-
tamiseen, kun otetaan huomioon alueen sijainti Luopioisten kirkonkylän yhteydessä. Paikalli-
set olot, näkymät ja maastonmuodot huolellisesti huomioiden on mahdollista sopeuttaa uusi 
rakentaminen järvimaisemaan. 

 
 
 

Näkymä tieltä kohti saaren pohjoisosaa. 
 

Saaren sisäisten näkymien kannalta merkit-
tävin on saaren keskiosa, missä on tien 
suuntaisia näkymiä sekä tieltä ympäröivään 
järvimaisemaan avautuvia näkymiä. 
 
 

 
Näkymä tieltä länteen järvelle. 

 
Näkymä Tarinansalmesta Mikkolanlahteen. 

 

Näkymäkartoitus  
Vohlisaaresta 
 
Siniset viivat =  
näkymät Vohlisaaresta ja  
saaren sisällä 
 
Siniset alueet  =  
avoimet näkymäalueet  
Vohlisaaren sisällä 
 
Violetti =  
näkymien katsomisen  
kannalta edullisimmat pai-
kat 
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2.4. Suunnittelutilanne 

Asemakaava 
 

Asemakaava on vahvistettu Hämeen 
ympäristökeskuksessa 2.10.1992. Siinä 
alueen länsiosaan on osoitettu kuuden 
tontin käsittävä loma-asuntojen kortteli-
alue (RA). Saaren pohjoisosaan on osoi-
tettu retkeily- ja ulkoilualue (VR) ja saa-
ren itäosaan venevalkama-alue (LV). 
Muilta osin saari on kokonaisuudessaan 
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Saa-
reen länsiosaan on merkitty olemassa 
oleva sähkölinja. Muutamia vesialueita 
(W) on otettu mukaan kaava-alueeseen 
saaren länsipuolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella ei ole ajantasaista yleiskaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n 
mukaan,  jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään. 
 
Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakunta-
kaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntaval-
tuusto on hyväksynyt vuonna 2017. Siinä 
suunnittelualueelle ei ole osoitettu maankäy-
tön varauksia.  Luopioisten kirkonkylää koske-
va taajamatoimintojen alue ulottuu Vohlisaa-
ren mantereesta erottavaan Tarinasalmeen 
saakka. 
 
Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan 
rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää 
pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee 
osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
yleiseen virkistyskäyttöön. 
 
Kukkiajärvelle on maakuntakaavassa osoitettu 
Natura-alueen rajaus. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 
 
Vohlisaaren asemakaavoituksessa huomioitavia valtakunnallisia tavoitteita ovat seuraavat: 

 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 
 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. 
 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-

koston jatkuvuudesta. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartan on hyväksynyt Valkeakosken kaupungingeodeetti Juha Mäkinen 28.5.2009. 
 
Rakennusjärjestys 
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73. 
 
 

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1. Aloite ja suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutos on tullut vireille kunnanvaltuuston aloitteesta ja ollut esillä vuoden 2009 
kaavoituskatsauksessa.  Pälkäneen kunta on todennut, että vuonna 1992 laadittua asema-
kaavaa on tarpeen muuttaa.  
 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 
Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:  

 Pirkanmaan liitto 
 Pirkanmaan maakuntamuseo   
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Pälkäneen rakennuslautakunta 
 Pälkäneen tekninen lautakunta 
 Pälkäneen ympäristölautakunta 
 Aitoon kalastuskunta 

 
Vireilletulo 
Asemakaavamuutos on ollut esillä vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.   
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 1.12.2010. 
 
Kaavaluonnoksesta saatu palaute 
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 3.2.-10.3.2011 väliseksi ajaksi. Luonnoksesta saatiin pa-
lautetta Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnalta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lauta-
kunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pälkäneen seudun ympäristöyhdistykseltä ja yhdeltä 
yksityiseltä henkilöltä. Satuun palautteeseen laadittiin vastineet ja kaavaluonnosta tarkistet-
tiin tarpeellisilta osin. 
 
Kaavaluonnoksen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 
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Kaavaehdotus  
Kaavaehdotuksen käsittelee kunnanhallitus. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta tekee kun-
nanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla 
ja kunnan nettisivuilla.   
 
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimit-
taa kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä. Muistutuksen tehneille lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Osallisten ja kunnan jäsenten, jotka haluavat 
itselleen ilmoitettavan kaavan hyväksymispäätöksestä, tulee pyytää sitä nähtävänä olon ai-
kana.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta. 
 
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, ja mikäli ne 
antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään toinen viranomais-
neuvottelu, tehdään tarkistuksia kaavaehdotukseen ja asetetaan se uudelleen nähtäville. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy ase-
makaavan.  
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päi-
vää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Sydän-
Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
 
 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista esittämällä mielipiteitä näh-
tävänä olevista aineistoista. Kaavan laatijan edellytetään valintoja tehdessään arvioivan vai-
kutuksia ja kirjoittavan valintojensa perusteet näkyviin. 
 
Kaavaprosessin vaiheista ja kaava-asiakirjojen nähtävillä olosta  tiedotetaan  ilmoittamalla 
Sydän-Hämeen lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
 
 

3.3. Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Voh-
lisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi 
ja selvittämällä asuinrakentamisen mahdollisuuksia muualla suunnittelualueella. 
 
Maakuntakaavan vaikutus 
Maakuntakaavassa ei alueelle ole maankäyttövarauksia. 
 
Maakuntakaavan mukainen Natura-alue on otettu tavoitteeksi huomioida suunnittelussa. 
 
Pirkanmaan maakuntakaavan yleismääräyksen mukaan rakentamattomat ranta-alueet tulee 
säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja ne tulee osoittaa yksityiskohtaisessa kaavoi-
tuksessa virkistyskäyttöön. 
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Vohlisaaren asemakaava-alue on jo rakentamiseen käytetty ja asemakaavoitettu alue, eikä 
maakuntakaavan yleismääräys suoraan koske aluetta. 
 
Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen 
Vohlisaaren asemakaavan muutos on laadittu alueelle, jossa ei ole yleiskaavaa. Kaavamuu-
tosta laadittaessa on sen vuoksi soveltuvin osin huomioitu yleiskaavan sisältövaatimukset, 
joiden mukaan on otettava huomioon: 
 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener-

gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 
Vohlisaaren asemakaavanmuutoksen osalta kysymys on lähinnä maiseman ja luonnonarvo-
jen vaalimisesta sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä, ja ne on otettu kaa-
van laadullisiksi tavoitteiksi. 
 
Asemakaavan sisältövaatimukset 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saata-
vuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lä-
hiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 
 
 

3.4. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Asemakaavan valmisteluvaiheessa laadittiin 4 erilaista luonnosvaihtoehtoa. Kunnanhallitus 
käsitteli Vohlisaaren asemakaavoitusta ja luonnosvaihtoehtoja kokouksissaan 10.8.2009  
/§276, 8.3.2010 /§59 ja  23.8.2010 /§210. Kunnanhallitus päätti selvittää hankkeen taloudel-
lista kannattavuutta ja mahdollisuutta muuttaa kunnan saunan tonttialue myös AO-alueeksi. 
 
Alueen käyttövaihtoehdoiksi kunnanhallitus kirjasi seuraavat: 

1. Alueen kaava säilytetään nykyisellään ja myydään lomatontit pois. 
2. Alueen kaava muutetaan AO-tonteiksi ja tontit myydään pois. 
3. Nykyinen kaava kumotaan ja laaditaan alueelle ranta-asemakaava tai rantaosayleis-

kaava. 
4. Alueelta poistetaan rakennusoikeus ja kaava muutetaan VL-alueeksi. 

 
Kunnanhallitus arvioi, että tarkoituksenmukaisin vaihtoehto kirkonkylän tulevan kehityksen 
kannalta on, että alue kaavoitettaisiin vakituista asumista palvelevaksi omakotialueeksi. Kun-
nanhallitus arvioi myös, että tonttien myyntitulot ja kunnallistekniset liittymismaksut olisivat 
merkittävästi suuremmat kuin alueen kunnallistekniset rakentamiskustannukset. 
 
Kokouksessaan 23.8.2010 kunnanhallitus päätti jatkaa työskentelyä vaihtoehdon 2 pohjalta 
siten, että myös kunnan saunan alue pyritään muuttamaan AO-alueeksi. 
 



 17

 

  

  

Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset 15.6.2009, jatkotyön pohjaksi valittu vaihtoehto kehystettynä. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

4.1. Kaavan rakenne 

 
Kaavan rakenteen lähtökohtana ollut nykytilanne. Tien paikka keskellä saarta on luonteva ei-
kä sen sijaintia ole ollut tarpeen muuttaa.  
 
Kaavan rakenteessa on hyödynnetty luontoselvityksen sekä maisema- ja näkymäkartoitusten 
antia.  
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Tuloksena on syntynyt ruotomainen rakenne, jossa saaren keskellä kulkevan tien molemmin 
puolin sijoittuu asuinrakentamista. Rakentamisen väliin jää lähivirkistysalueita ja syntyy nä-
kymiä ympäröivään järvimaisemaan. 
 
Itäosan virkistysalueet muodostavat yhtenäisen alueen ja rantaan on osoitettu ulkoilureitti. 
 
Luoteisosan kallioalueen ympäristö on myös jätetty virkistyskäyttöön. 
 

4.2. Mitoitus 

Kyseessä on asemakaavan muutos. Valtuuston hyväksymä rantojen mitoitussuunnitelma ei 
sido Vohlisaaren asemakaavan muutoksen mitoitusta.  Kysymyksessä on taajaman välittö-
mässä läheisyydessä sijaitseva ranta-alue. Aluetta ei voida rinnastaa haja-asutusalueella ta-
pahtuvaan rantarakentamiseen ja sen vuoksi kantatilaselvitykseen ja rannan mitoitusvyöhyk-
keiden määrittämiseen ei ole ollut tarvetta. 
 
Alueelle on kaavoitettu yhteensä 9 tonttia. Kerrosalaa on yhteensä 2075 kerrosalaneliömet-
riä. Aluetehokkuus on 0,03 ja virkistysalueiden osuus maa-alasta 47 %.  
 
Rakentamiselta vapaan rantaviivan pituus on 1355 m eli 77%. Rakentamattoman rannan pi-
tuus vähenee  87 metriä voimassa olevaan asemakaavan verrattuna. Luopioisten koko ase-
makaavoitetulla alueella muutos on seuraava: 
 Nykytilanne Kaavamuutoksen toteutuessa 
Virkistysrantaa 2790 m (68%) 2703 m (66%) 
Rakennettua rantaa 1310 m (32%) 1397 m (34%) 
Yhteensä 4100 m 4100 m 

 

4.3. Korttelialueet 

Kaavassa on kolme erillispientalojen korttelialuetta ja yksi loma-asuntojen korttelialue, joka 
voidaan tarvittaessa toteuttaa myös pysyvään asumiseen. Korttelissa 201 on kuusi omaran-
taista asuintonttia, korttelissa 221 yksi omarantainen asuintontti ja kortteleissa 222 ja 223 
kummassakin yksi ei-omarantainen asuintontti.  
 
Korttelissa 201 ja 221 kullekin tontille voidaan rakentaa yksikerroksinen omakotitalo, autotal-
li/talousrakennus ja rannemmaksi sauna.  
 
Korttelissa 221 nykyinen rakennus ei täytä pysyvän asuinrakennuksen vaatimuksia. Nykyti-
lanteessa rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asuntona (RA). Kaava sallii rakennuksen 
muuttamiseen pysyvään asumiseen soveltuvaksi tai vaihtoehtoisesti sen korvaamisen uudel-
la asuinrakennuksella (AO). 
 
Korttelissa 222 ja 222 tonteille voidaan rakentaa yksikerroksinen omakotitalo ja autotal-
li/talousrakennus. Koska tontit sijaitsevat osittain rinteessä, on kaavassa sallittu rakentaa tar-
vittaessa puolet kellarikerroksen pinta-alasta maaston muotojen mukaisesti. 
 
Korttelissa 201 ja 221 on rantaan osoitettu puustoisena ja luonnonmukaisena hoidettavat 
alueen osat, joille rakentamista ei ole sallittu. Tonteille on osoitettu rakennusalavyöhyke, jolle 
on sallittua rakentaa sauna. Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakennusalat on osoi-
tettu rannasta kauimmaiseksi.  Ohjeellisesti kaavassa on osoitettu suositeltavat rakennusten 
rakennuspaikat. 
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Yhteenveto asuintonteista, rakennusoikeudesta ja tonttitehokkuudesta: 
Kortteli Tontti Pinta-ala 

m² 
Kerros-
luku 

Asuin-
raken-
nuksen  
raken-
nus-
oikeus 
kem² 

Talous-
raken-
nuksen  
raken-
nus- 
oikeus 
kem² 

Saunan 
raken-
nusoi-
keus 
kem² 

Tehok-
kuus 

201 1 3273 1 180 40 25 0,07 
 2 2940 1 180 40 25 0,08 
 3 3203 1 180 40 25 0,08 
 4 3427 1 180 40 25 0,08 
 5 2330 1 140 40 25 0,09 
 6 2393 1 140 40 25 0,09 
221 1 3635 1 180 40 25 0,07 
222 1 1590 1 + puo-

let kella-
rista tar-
vittaessa 

180 40 - 0,10 

223 1 1350 1 + puo-
let kella-
rista tar-
vittaessa 

180 40 - 0,12 

 
 
 

4.4. Luonnon, Natura 2000-alueen ja maiseman huomioiminen 

Tonttien koot, rakentamisen tehokkuus ja rakennusalat 
Tonttien pinta-alassa, rakennusoikeuden määrässä ja rakennusalojen sijoittamisessa on 
huomioitu erityisesti rakentamisen sopeuttaminen maisemaan. Maisemaselvityksen mukai-
sesti maiseman kannalta herkintä paikkaa on saaren luoteisosa. Sen vuoksi korttelin 201 
tonttien 1-4 ja korttelin 221 tontin 1 koot ovat suuremmat ja rakennusalat sijoitettu kauem-
maksi rannasta. Rakentamistiheys on näillä tonteilla 0,07-0,08. 
 
Maiseman kannalta ei kaikkein merkittävintä aluetta ole korttelin 201 tontit 5-6. Näiden tont-
tien koot ovat pienemmät kuin muualla korttelissa ja rakennusalat tuotu hieman lähemmäksi 
rantaa kuin tonteilla 1-4. Rakentamistiheys on 0,09. 
 
Maiseman kannalta suojaisimmat ovat ei-omarantaiset tontit kortteleissa 222 ja 223. Näissä 
rakennusalat on määritetty maaston muotojen kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan. 
Rakentamistiheys on 0,10-0,12. 
 
Sitovat rakennusalat 
Kaavassa on osoitettu sitovat rakennusalat asuinrakennuksille 25-45 metrin ja saunaraken-
nuksille 15-30 metrin etäisyydelle rannasta. Sitovien rakennusalojen  riittävällä etäisyydellä 
rannasta hallitaan erityisesti rakentamisen ja asumisen vaikutusta vesistön kuormitukseen 
sekä rakentamisen vaikutukseen maisemassa. 
 
Puustoisena ja luonnonmukaisena hoidettavat alueen osat 
Korttelien 201 ja 221 rantavyöhykkeet 20-30 metrin etäisyydellä rannasta on kaavassa osoi-
tettu puustoisena ja luonnonmukaisena hoidettavina alueen osina. Rannat ovat karuja kallio- 
ja kivikkorantoja, joiden säilyttäminen puustoisena ja luonnonmukaisena on erittäin merkittä-
vää rakentamisen maisemaan sopeuttamisen kannalta. 
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Luonnon monimuotoisuusalueet 
Kaava-alueesta on tehty luontoselvitys, jossa on kerrottu alueen luontotyypeistä, kasvillisuu-
desta ja linnustosta. Selvityksen mukaan alueella ei ole laissa mainittuja erityisen tärkeitä tai 
suojeltuja luontotyyppejä eikä sieltä ole tavattu uhanalaisia tai muutoin merkittäviä eliölajeja. 
 
Luontoselvityksessä on kuitenkin huomioitu alueelta kolme kalliopaljastumaa, lehtoalueita, 
tervaleppävaltainen alue ja luhta. Avokallioista suurin on mainittu myös maisemallisesti ar-
vokkaaksi. Kaavan laatimisessa on huomioitu nämä siten, että avokalliot, lehtoalueita, terva-
leppävaltainen alue ja luhta on osoitettu asuinkortteleiden ulkopuolisille lähivirkistysalueille ja 
osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviksi alueiksi. Alueiden suunnittelussa, 
toteutuksessa ja käytössä on huomioitava, että alueiden luontoarvot säilyvät. 
Luontoarvojen huomioiminen koskee erityisesti virkistysalueiden toteuttamista. Luontoarvo-
jen säilymiseen voidaan vaikuttaa ohjaamalla virkistyskäyttöä esim. rakentamalla merkittyjä 
polkuja, kevyitä siltoja ja pitkospuita. 
 
Natura-alueen huomioiminen 
Peruste Kukkiajärven kuulumiseen Natura 2000-verkostoon on järven luontotyyppi, joka on 
niukkaravinteinen järvi, jossa on runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta. Luontotyypin suojeluta-
voitteena on säilyttää veden laatu ja vesitalous sellaisina, että luontotyypille luontaiset lajit 
säilyvät. Kaavaratkaisuissa ja kaavamääräysten laatimisessa lähtökohtana on ollut, että tule-
va rakentaminen ja asuminen eivät heikentäisi merkittävästi Kukkiajärven luontotyyppiä ja et-
tä vesistön kuormituksen tilannetta pyritään kaavamuutoksella parantamaan nykytilanteesta.  
 
Määräys vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä ja kiinteistökohtaisista pumppaamoista 
Vohlisaaressa ei ole nykyisin kunnallistekniikkaa. Asemakaavan muutoksessa annetaan 
määräys rakennusten liittämisestä vesi- ja viemäriverkkoon ja määräys kiinteistökohtaisista 
pumppaamoista. Nykyisten mökkien ja saunan korvaaminen asutuksella, joka liitetään vesi- 
ja viemäriverkkoon, parantaa huomattavasti vesistön kuormituksen tilannetta ja hallittavuutta. 
 
Maastonmuotojen ja tulvaherkkyyden huomioon ottaminen 
Kaavassa on annettu määräys olevien maaston muotojen hyödyntämisestä rakentamisessa 
sekä pengerryksien ja suurien maansiirtojen välttämisestä. Määräyksellä hallitaan rakenta-
misen sopeuttamista maisemaan. 
 
Vohlisaarentielle Tarinasalmen sillan kohdalle on määrätty alimmaksi tien korkeudeksi +87,9. 
 
Lannoitteiden käytön kieltäminen 
Määräyksellä maaston muokkaamisen ja lannoitteiden käytön kieltämisellä puustoisena ja 
luonnonmukaisena hoidettavilla alueen osilla hallitaan vesistöön kohdistuvan kuormituksen 
syntymistä. 
 
Rantaviivan säilyttäminen 
Kaavassa on kielletty rantaviivan muokkaaminen täytöin tai kaivamalla. Määräys vaikuttaa 
sekä maisemaan että luontotyypin säilymiseen. Rantaviivan täyttäminen ja kaivaminen voisi 
varsinkin saaren itärannalla vaikuttaa maisemaan ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen 
haitallisesti. Länsirannalla uhkaa täytöistä ja kaivamisesta ei ole, koska ranta on kivikkoinen 
ja kallioinen. 
 
Määräys hulevesien imeyttämisestä maaperään sekä tonteilla että katualueilla 
Määräyksellä hulevesien imeyttämisestä maaperään ehkäistään vesistöön kohdistuvaa 
kuormitusta. Määräyksen toteuttaminen edellyttää, että piha- ja katualueet pidetään vettälä-
päisevinä ja hulevesien ohjaus ja imeytys järjestetään hallitusti. 
 
Laiturien pituus 
Sallimalla enintään 5 m pitkän venelaiturin rakentaminen tonttien rantaan hallitaan laiturien 
sopeuttamista maisemaan ja rantamaiseman säilymistä. 
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Rakentamistapaa koskevat määräykset 
 
Kaavassa on määrätty rakennusten julkisivujen enimmäiskorkeus ja katon muodoksi harja-
katto tai porrastettu harjakatto. Määräyksillä hallitaan rakentamisen sopeuttamista maise-
maan. 
 

 
Yhdyskuntatekniikka ja liikenne 
Alueen eteläosaan on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten alue jäteveden pumppaamon ja sähkömuuntamon tarpeita varten. Vesi- ja viemärilinjojen 
sijainti kaava-alueella ja sen ulkopuolella määritetään tarkemmin kaavan voimaan tulon jäl-
keen yhdyskuntateknisen toteuttamissuunnittelun yhteydessä.  
 
Liikenneverkko perustuu olemassa olevaan Vohlisaarentiehen. Kaavassa katualue on osoi-
tettu nykyistä tiealuetta leveämmäksi, mikä mahdollistaa tien kunnostamistoimenpiteet, riittä-
vän lumitilan ja ajokaistojen leventämisen. Liikennemäärät pysynevät niin alhaisina, ettei tar-
vetta kevyen liikenteen erityisjärjestelyille ole. 
 
Alueen itärannalle on osoitettu yleinen venevalkama sekä sitä ja yleistä virkistystä varten 
yleinen pysäköintialue.  
 
 

5. KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 20 uuden asukkaan muuttamisen alueelle. Asuin-
ympäristönä uusi alue on väljä ja ympärillä on runsaasti virkistysmahdollisuuksia. 
 
Kaavan toteuttaminen korttelin 221 osalta mahdollistaa kunnan rantasaunan purkamisen ja 
toiminnan loppumisen, ellei rakennusta muuteta asuinkäyttöön soveltuvaksi. 
 
Alueen virkistyskäyttö voi jatkua. Alueen länsiosa on tähänkin saakka ollut rakennettu, joten 
virkistyskäyttömahdollisuudet sen osalta eivät muutu. Kunnan saunan alueella ja kahden itä-
osan tontin osalla käyttö muuttuu alueiden muuttuessa yksityisiksi alueiksi. Itäosan rantaan 
on kuitenkin jätetty rantavyöhyke virkistyskäyttöön ja alueelle osoitettu ulkoilureitti. Siten ran-
ta ja saaren itäosa voidaan säilyttää edelleen pääosin virkistyskäytössä. 
 
Vaikutukset vesistöön 
Kaavassa on annettu sellaisia kaavamääräyksiä ja tehty sellaisia kaavallisia ratkaisuja, että 
kaavan haitalliset vaikutukset vesistöön jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Kaavamuutoksesta ei arvioida aiheutuvan sellaisia vaikutuksia vesistöön, että kaavamuutos niiden 

johdosta todennäköisesti merkittävästi heikentäisi niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 

sisällytetty Natura 2000-verkostoon eikä siten edellytä luonnonsuojelulain 65§.n mukaisen arvi-

oinnin laatimista. 

Esimerkki porrastetusta harjakatosta. 
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Mökkien korvaaminen kaavamuutoksen toteuttamisella ja asutuksen liittämisellä vesi- ja vie-
märiverkkoon parantaa huomattavasti tilannetta vesistön kuormituksen kannalta. 
 
Kaavan vaikutuksen Kukkian luontoon ovat vähäisempiä kuin hallitsemattoman haja-
asutuksen. 
 
Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen ja Natura-alueeseen 
Kaavassa on annettu sellaisia kaavamääräyksiä ja tehty sellaisia kaavallisia ratkaisuja, että 
kaavan haitalliset vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan jäisivät mahdollisimman 
vähäisiksi. 
 
Luontoselvityksessä erikseen huomioidut alueet; avokalliot, lehdot, tervaleppävaltainen met-
sä ja luhta on huomioitu kaavassa siten, että ne voidaan pääosin säilyttää. 
 
Luontoselvityksen mukaan saaren itärannan lehtipuuvaltainen osa saattaisi sopia elinympä-
ristöksi valkoselkätikalle (D. leucotos), mutta alue yksinään on sille  liian pieni elinympäris-
töksi. Vastaavanlaista metsätyyppiä esiintyy eri suuruisina osueina Haltianselän rannoilla kir-
konkylältä Haltian kylälle ulottuvalla kaistalla rannan ja Haltiantien välissä. Suunniteltu raken-
taminen sijoittuu pääosin valkoselkätikalle soveltuvan metsätyypin ulkopuolelle eikä täten 
heikennä lajin elinmahdollisuuksia Haltianselän alueella vähäistä enempää. 
 
Luontoselvitystä laadittaessa on esitetty arvio, että Vohlisaaren länsirannalle sijoittuvalla ra-
kentamisella ei ole merkitystä Vohlisaaren ympäristössä Karvialahden ja Kivisenlahden erot-
tavan niemen etelärannalla, noin 50 metrin etäisyydellä rannasta uistinvitakasvuston ulko-
puolella sekä niemen kärjen edustalla olevien kahden pikku saaren tienoilla esiintyvän poh-
javersoiskasvillisuuden kannalta. 
 
Luontoselvityksessä on myös esitetty arvio, jonka mukaan loma-asutuksen muuttaminen ja 
mahdollinen vähäinen lisärakentaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Vohlisaa-
ren luontoarvoja.  Kaavamuutoshankkeella ei myöskään heikennetä niitä luontoarvoja, joiden 
perusteella Kukkia on valittu Natura-2000 verkoston kohteeksi. Näin ollen varsinaista luon-
nonsuojelulain 65 §:n tarkoittamaa vaikutusarviota ei ole tarpeen suorittaa.   
 
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 
Pälkäneen kunnan kannalta kaavahanke on taloudellisesti kannattava ja alueen ottaminen 
asuinkäyttöön Luopioisten kirkonkylän läheisyys huomioon ottaminen tarkoituksenmukaista. 
 
Liikenneturvallisuuden Vohlisaarentiellä arvioidaan säilyvän hyvänä.  Alueen 9 uutta perhettä 
eivät aiheuta kohtuuttomasti uutta liikennettä Vohlisaarentielle ja tie säilynee kunnostustöistä 
huolimatta luonteeltaan sellaisena, että ajonopeudet säilyvät alhaisina. Liikennemäärät pysy-
nevät niin alhaisina, ettei tarvetta kevyen liikenteen erityisjärjestelyille ole. Vohlisaarentien 
risteysalue Luopioistentielllä on riittävän turvallinen Vohlisaarentien lisääntyvä kevyt liikenne 
huomioiden.  Risteysalueella on saarekkeellinen suojatie ja näkyvyys risteysalueella on riittä-
vän hyvä. Uuden asutuksen toteuttaminen edellyttää Vohlisaarentien kunnostamista. 
 
Venevalkaman liikenne ajoittuu kesään eikä ole päivittäistä. Venevalkamaa varten on pysä-
köinti huomioitu kaavassa yleisellä pysäköintialueella. 
 
Vaikutukset maisemaan  
Kaavassa on annettu sellaisia kaavamääräyksiä ja tehty sellaisia kaavallisia ratkaisuja, että 
kaavan haitalliset vaikutukset maisemaan jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Uusi rakenta-
minen muuttaa maisemaa. Maisema ei kuitenkaan ole nykyisinkään rakentamaton, eivätkä 
järven muutkaan rannat ole rakentamattomia, joten rakentamisen kätkeminen maisemassa 
täysin ei olisi tarkoituksenmukaista. 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Kaavan toteutuminen edellyttää olemassa olevien rakennusten purkamista tai käyttötarkoituksen 

muuttamista asuinkäyttöön. 

 

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa 2075 kerrosalaneliömetrin rakentamisen. 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa 9 uuden omakotitontin toteuttamisen alueelle ja noin 20 
uuden asukkaan muuttamisen alueelle. 
 
Havainnekuvia  

 
Näkymä ylhäältä 

 
 

 
Näkymä lännestä 
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Näkymä pohjoisesta 

 

 
Näkymä idästä 
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Näkymä etelästä 

 
 

 
Näkymä lännestä veneen korkeudelta 

 
 

 
Näkymä lännestä ilman puita 
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Näkymä Vohlisaarentien päältä 

 



 28

6. KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET 

 
 

 
 
 
 



 29

 
 
Yleismääräykset: 
 
Rakennukset on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
Kiinteistöihin tulee varata kiinteistökohtaiset pumppaamot. 
 
Rakentamisessa tulee hyödyntää olemassa olevia maaston muotoja pengerryksiä ja suuria 
maansiirtoja välttäen. 
 
Rantaviivaa ei saa muokata täytöin eikä kaivamalla. 
 
Hulevedet on imeytettävä maaperään sekä tonteilla että katualueella. 
 
Omarantaisilla tonteilla rantaan on sallittua sijoittaa enintään 5 m pitkä venelaituri. 
 
 
Rakentamistapaa koskevat määräykset: 
 
Rakennuksissa tulee olla  harjakatto tai porrastettu harjakatto. 
 
I-kerroksisten rakennusten julkisivun enimmäiskorkeus on 6,0 m.  
Kellarikerroksellisten 1/2 k I-rakennusten julkisivun enimmäiskorkeus on 10,0 m. 
 
 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoi-
man.  
 
Virkistysalueille on suositeltavaa järjestää merkityt polut. Kallioisissa, kuivissa kangasmetsis-
sä merkityillä poluilla voidaan vaikuttaa maanpinnan kulumiseen. Saaren itäosassa maasto 
on puolestaan niin pehmeää ja kosteaa, että alueen käytettävyyden, luontoarvojen säilymi-
sen ja turvallisuuden kanalta suositeltavaa on rakentaa pitkospuita ja kevyitä puisia siltara-
kennelmia tarpeen mukaan. 
 
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että alueen toteuttaminen ja asuminen ei 
vaikuta vesistön tilaan. Sen vuoksi on erityisesti kiinnitettävä huomioita hulevesien imeyttä-
misen toteuttamiseen piha-alueita ja teitä toteutettaessa ja suunniteltaessa.  Suunnittelussa 
on huomioitava rankkasateiden sademäärän mukaisesti mitoitettavat hulevesien imeytyskai-
vot. 
 
Vohlisaarentien varressa mantereen puolella tilan Lohilahti 635-451-6-110 alueella oleva 
rauhoitettu vanha kilpikaarnamänty (YMSLA 7.4.2006 §19) tulee suojata mahdollisten toteut-
tamisen aikaisten tietöiden ja rakennusaikaisen liikenteen varalta niin, että sille ei aiheudu 
vahinkoa. 
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Kaavaa toteutettaessa tulee kiinnittää huomiota Vohlisaarentien kunnostustarpeisiin kaava-
alueella ja sen ulkopuolella. Kunnostuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös turval-
lisen kevyen liikenteen edellytysten turvaamiseen. 
 
Kaavan toteuttaminen edellyttää vesihuollon suunnittelua erityisesti vesi- ja viemärilinjojen 
osalta Vohlisaareen ja sieltä pois. 
 
Korttelin 221 toteuttaminen asuinkäyttöön edellyttää nykyisen rakennuksen muuttamista 
asuinkäyttöön tai vaihtoehtoisesti sen korvaamista uudella asuinrakennuksella. 
 
 
 
Nokialla 25.09.2018  
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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