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VOHLISAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
PÄLKÄNEEN KUNTA, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ 
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YHTEYSTIEDOT 
 
Pälkäneen kunta        
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SUUNNITTELUN TAVOITE 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asuminen sijoittuminen Vohlisaareen 
muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja selvittämällä asuin-
rakentamisen mahdollisuuksia muualla suunnittelualueella. 

 
 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Maakuntakaava 
Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotus on vahvistettu valtio-
neuvoston päätöksellä  29.3.2007. Siinä suunnittelualueelle 
ei ole osoitettu maankäytön varauksia.  Luopioisten 
kirkonkylää koskeva taajamatoimintojen alue (A) ulottuu 
Vohlisaaren mantereesta erottavaan Tarinasalmeen saakka. 
 
Luopioisten kirkonkylään on osoitettu maakunnallisesti 
arvokas kulttuuriympäristö (akm088) ja tärkeä pohjavesialue 
(pv 040).  
 
Vohlisaaren rannat ja sitä ympäröivä vesialue Haltianselkä 
kuuluvat kokonaisuudessaan Kukkiajärven Natura 2000-
ohjelman mukaiseen alueeseen. Aluetta koskee 
suunnittelumääräys, jonka mukaan alueelle tai sen 
läheisyyteen ei tule suunnitella toimenpiteitä, jotka 
merkityksellisesti heikentävät niitä lintu- tai luontodirektiivin 
mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu 

ohjelmaan. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65 ja 66 §:ssä. 
 
Yleiskaava  
Suunnittelualueella ei ole ajantasaista yleiskaavaa. 
 

Asemakaava 
Asemakaava on vahvistettu Hämeen 
ympäristökeskuksessa 2.10.1992. Siinä alueen 
länsiosaan on osoitettu kuuden tontin käsittävä 
loma-asuntojen korttelialue (RA). Saaren 
pohjoisosaan on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue 
(VR) ja saaren itäosaan venevalkama-alue (LV). 
Muilta osin saari on kokonaisuudessaan 
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Saareen 
länsiosaan on merkitty olemassa oleva 
sähkölinja. Muutamia vesialueita (W) on otettu 
mukaan kaava-alueeseen saaren länsipuolella. 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Koska alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu alueiden käytön varauksia eikä alueelle ole laadittu 
yleiskaavaa, on asemakaavan muutoksen vaikutuksia tarkasteltava asemakaavoitettavaa aluetta laajem-
min ja otettava huomioon maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimukset. 
 
Natura-alueen osalta on tarkasteltava maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti, heikentääkö 
asemakaavan muutos merkityksellisesti niitä lintu- tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden pe-
rusteella alue on otettu ohjelmaan. 
 
 
SELVITYKSET 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laa-
juudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; (turvallisuus, viihtyisyys) 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. (rakennuskulttuuri, 

maisema- ja kylätaajamakuva) 
 
Vohlisaaren asemakaavan muutoksessa korostuvat edellä luetelluista kohdat 2, 3 ja 5. 
 
Vohlisaareen on laadittu luontoselvitys, jonka mukaan suunnittelualueella ei sijaitse laissa mainittuja erityi-
sen tärkeitä tai suojeltuja luontotyyppejä eikä sieltä ole tavattu uhanalaisia tai muutoin merkittäviä eliölaje-
ja. 
 
Maaperä on pääosin savimoreenia. Länsipuolella kallio on monin paikoin lähellä pintaa, muutamia avokal-
lioitakin löytyy ja itäpuolella maaperä on rantaa kohden enenevässä määrin pehmeää. 
 
Kaavoituksen aikana laaditaan tarpeen mukaan lisää selvityksiä. 
 
 
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA KUNNALLISTEKNIIKKA 
Suunnittelualueella sijaitsee kuusi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alkupuolella rakennettua Pälkäneen 
kunnan omistamaa vuokrattavaa loma-asuntoa sekä sauna-rakennus. Loma-asunnot on rakennettu työlli-
syystöinä ja niitä vuokrataan vuoden kestävällä vuokrasopimuksella kerrallaan. 
 
Vohlisaaressa ei ole kunnallistekniikkaa. Kunnallistekniikka ulottuu läheiselle asuinalueelle alle 500 metrin 
päähän suunnittelualueen rajasta. 
 
OSALLISET 
Maakäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asu-
miseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhtei-
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  
 
Osalliset: 
Pirkanmaan liitto 
Pirkanmaan maakuntamuseo   
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pälkäneen rakennuslautakunta 
Pälkäneen tekninen lautakunta 
Pälkäneen ympäristölautakunta 
Aitoon kalastuskunta 
 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella 
olevan vaikutusta oloihinsa. 
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TIEDOTTAMINEN 
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Sydän-Hämeen lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla 
ja www-sivuilla. 

 
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä ole-
vista aineistoista. Kaavan laatijan edellytetään valintoja tehdessään arvioivan vaikutuksia ja kirjoittavan 
valintojensa perusteet näkyviin. 

 
VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Valmisteluvaiheessa käydään viranomaisneuvottelu. Valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyyde-
tään viranomaispalaute. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluja.  
 
KAAVAHANKKEEN KULKU 
Valmisteluaineisto nähtävänä, kesä 2009 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 
ja aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.  

 Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja www-sivuilla. 
 Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä, jotka tulee toimittaa kunnalle 

ennen nähtävänä olon päättymistä. 
 Palautteen perusteella kaavaluonnosta tarkistetaan tarvittaessa. 

 
Kaavaehdotus nähtävänä, syksy 2009 

 Kaavaehdotus pidetään ns. julkisesti nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta tekee kun-
nanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja 
www-sivuilla.  

 Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa 
kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Mikäli muistuttaja haluaa perustellun kunnan kan-
nanoton muistutukseensa tulee pyyntö tehdä ehdotuksen nähtävänä olon aikana. Samoin osallis-
ten ja kunnan jäsenten, jotka haluavat itselleen ilmoitettavan kaavan hyväksymispäätöksestä, tu-
lee pyytää sitä nähtävänä olon aikana.  

 Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta. 
 Palautteen merkitys harkitaan, tarvittaessa kirjoitetaan vastineet, kaavaehdotusta tarkistetaan ja 

asetetaan tarvittaessa uudelleen nähtäville.  
 
Kaava hyväksytään ja tulee voimaan, talvi 2009- 2010 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä. 
 Valtuusto hyväksyy asemakaavan. 
 Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.  

Valitusaika alkaa päätöksen nähtäväksi asettamisesta, joka ajankohta ilmoitetaan valtuuston ko-
kouskutsussa Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. 

 Pirkanmaan ympäristökeskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisu-
kehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kunta tekee uuden päätöksen.  

 Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä olles-
sa pyytäneille. Kirjeen lähettämis- tai vastaanottamisajankohta ei muuta valitusajan alkamisajan-
kohtaa. 

 Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Sydän-
Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla. 

 
 
LISÄTIEDOT 
 
Aluearkkitehti Marja-Liisa Mytkäniemi 
Pälkäneen kunta, tekninen osasto 
Keskustie 1, 36600 Pälkäne 
Puhelimet 03 5791 263,  040 7375 390 
Sähköposti marja-liisa.mytkaniemi@palkane.fi 


