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HAIKANKÄRJEN RANTA-ASEMAKAAVA
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1.

Sijainti

Haikankärki sijaistee Kukkia-järven keskiosassa Haikanvuoren länsiosassa.
Alue on yksityisessä omistuksessa.

2.2.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.
Hanke on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 17.2.2016 §46. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 24.2. - 29.3.2016 välisenä aikana. Kaavaluonnos oli nähtävänä
15.6.-15.7.2016 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 08.02.-09.03.2017 välisenä
aikana. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 07.06.-07.07.2017.

2.3.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa alueelle uusia lomarakennuspaikkoja.

2.4.

Suunnittelualueen laajuus

Suunnittelualueen laajuus on 3,6 ha.

2.5.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 340 kem².

2.6.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena. Tieyhteyden rakentaminen kortteliin 1 edellyttää tieoikeuden perustamista kiinteistön Uusi-Rulja 635455-8-21 alueelle. Tieyhteyden toteuttaminen korttelin 2 itäpuolella edellyttää nykyisen tien
siirtämistä.

2.7.



Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset
Pälkäneen Luopioisten Haikankärjen, tilan 635-441-1-23, luontoselvitys 2015-16, Kari Laamanen
Pälkäne Haikankärki ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016, Mikroliitti Oy
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Yleistä
Suunnittelualue on kokonaan rakentamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Kiinteistö on kaksiosainen. Pohjoisempi osa muodostaa noin 60 – 125 m leveän niemen.
Eteläisempi osa sijaitsee Haikanvuoren länsirannalla. Kiinteistön osien välissä sijaitsee kaksi
loma-asunnon rakennuspaikkaa, Haikara ja Haukisuomu. Molemmat ovat rakennettuja.

Naapurustossa olevat Haukisuomun ja Haikaran loma-asunnot.
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Niemen itäpuolella oleva loma-asunto.

Korkeuseroa niemialueella on noin 6 metriä rannasta niemen keskiosan mäen laelle.
Haikankärjen kiinteistöön sisältyy rantaviivaa 960 m.
Maaperältään suunnittelualue on moreenia.
Alueella ei ole vesijohto- eikä viemäriverkkoa. Sähköjohtolinja sijaitsee kaava-alueen itärajalla.
Haikankärjestä on matkaa Kuohijoen kylälle noin 8
km, Luopioisten kirkonkylälle noin 25 km, Pälkäneen kuntakeskukseen noin 40 km ja Tuuloksen
kauppakeskukseen noin 30 km.
Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

Niemenkärjen rinteet ovat jyrkkiä.

Kulttuuriympäristö
Vuonna 2015 alueelle laaditussa muinaisjäännösinventoinnissa kerrotaan seuraavaa:
”1700- ja 1800-lukujen taitteessa laaditussa ns. kuninkaan kartassa sekä v. 1942 pitäjänkartassa alue
on asumatonta metsää. Alue on kuulunut Puutikkalan (tai Karvialan) ja sittemmin Evinsalon kyliin. Lähimmät vanhat kylät ja asutus ovat sijainneet noin neljän kilometrin etäisyydellä kaakossa (Kuohijoki)
ja lounaassa (Puutikkala). Alue on ollut aina ja edelleenkin syrjäistä takamaata.
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Pälkäneen Haikankärjen muinaisjäännösinventoinnissa ei havaittu merkkejä kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista kulttuurihistoriallisista jäännöksistä.”

Luonnonympäristö
Haikankärjen ranta-asemakaavan alue sijoittuu Kukkian Natura-alueen välittömään läheisyyteen.
Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys vuosina 2015-16. Selvityksessä todetaan seuraavaa:
” Pohjoisella tontilla on tervaleppävaltaista lehtokorpea ja eteläpuolella pieni lehtolaikku, jotka voi tulkita metsälain 10§ mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi.
Eteläisellä tontilla tien molemmilla puolin kasvaa runsaasti lehmuksia. Molemmat jalopuuryhmät täyttävät luonnonsuojelulain jalopuumetsikön kriteerit..
Kukkia-järvi on Natura-kohde, jossa luontotyyppiä suojellaan luonnonsuojelu- ja vesilain puitteissa.
Perusteena suojelulle ovat kirkasvetisyys, niukkaravinteisuus, niukkamineraalisuus ja pohjaversoiskasvillisuuden runsas määrä. Indikaattoreita eli ilmentäjälajeja ovat äimäruoho, nuottaruoho, vaalealahnanruoho, tummalahnanruoho, vesirikot, mutayrtti, rentovihvilä, pikkuvita, tylppälehtivita, hapsiluikka, rantaleinikki, ormio ja raani. Pohjakartoituksessa 23.9.2016 ormiota löytyikin 30-40 metrin
päästä rannasta, n. 50 cm syvyydestä harvakseltaan koko lahden pohjukan leveydeltä. Esiintymät sijaitsevat ruovikon ulkoreunalla kivikon suojassa. Pohja tällä paikalla on hietaa. Paikalta löytyi myös indikaattoreista runsaana hapsiluikka, rantaleinikki ja nuottaruoho sekä niukkana äimäruoho. Ormion ja
muiden indikaattorikasvien ja vastuulajien esiintyminen rajoittaa rantarakentamista lahden pohjukan
alueella.
Alueella on lintudirektiivin kuikan reviiri. Se ei kuitenkaan pesinyt alueella kartoitusvuosina.
Vaarantuneen (VU) hömötiaisen nykyinen pesäalue pökkelöineen ja kolopuineen on syytä suojella toimenpiteiltä. Lisäksi alueella pesii vanhan uhanalaisluettelon silmälläpidettävä rantasipi (NT). Rantasipille olisi hyvä jättää rakentamaton, yhtenäinen metsävyöhyke, pesäpaikaksi, esim. alueen keskiosiin. Aluetta käyttää ravintopaikkanaan uhanalaiset selkälokki (VU), lintudirektiivin kalatiira sekä mahdollisesti valkoselkätikka (EN). Rakentaminen ei vaaranna näiden ravintotilannetta, koska korvaavia
alueita jää lähialueille. Lisäksi alue kuuluu linturengastaja Anu Murron tutkimuksissa nuolihaukan reviirikokonaisuuteen Mämminselän Selkäsaari, jossa on pesinyt kymmenkunta nuolihaukkaa (Murto
2012). Myös vuosien 2015-2016 havainnot viittaavat siihen, että laji pesi kartoitusalueen läheisyydessä.
Tontilla ei havaittu liito-oravaa. Elinympäristöltään se sopisi lajille. Kolopuita on ainakin viisi ja yhteydet
ympäröiviin metsiin olisivat kohtalaiset.”
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Maisema

Haikankärki sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla Kukkian järvialueella.

Haikankärjen länsipuolella sijaitsee Mämminselkä ja itäpuolella Lehtisaarenselkä. Haikankärjen niemi näkyy maisemassa selkeästi moneen suuntaan. Mämminselän suunnalla rantamaisemassa näkyy enemmän lomamökkejä kuin Lehtisaarenselän puolella. Järvimaisema on
hyvin rikkonainen lukuisten saarien, niemien ja karikkojen johdosta. Haikanvuori on maiseman korkein kohta (n. 155 m merenpinnan yläpuolella).
Järven suunnalta nähtynä Haikankärjen maisemallisesti merkittävimmät kohdat ovat niemen kärki, itäpuolella niemestä etelään työntyvä niemeke ja niemen lakialue.

6

Haikankärki Mämminselän suunnasta nähtynä.

Haikankärjen länsirantaa.

Niemenkärjestä etelään työntyvä niemeke ja lahti.
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Rannat ovat kivikkoisia ja maisema rikkonaista.

Liikenne
Alueelle on kulku etelän suunnasta maantieltä 3201 pohjoiseen kääntyvältä Valkealahdentietä. Tie on yksityistie Haikankärjen rajalle saakka.
Haikankärjen kiinteistöä koskee tierasite, jossa oikeutettuina ovat kiinteistöt Haikara ja Haukisuomu. Kiinteistöille Haikara ja Haukisuomu on osoitettu tierasite Haikankärjen kiinteistölle.
Tieoikeuden tarkempaa sijaintia tai leveyttä ei ole määrätty kiinteistörekisterissä.

Alueella kulkeva yksityistie.

Kunnallistekniikka
Alueelle ei ole vesi- ja viemäriverkkoa.
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3.2 Suunnittelutilanne
Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.
Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa alueelle
ei ole aluevarauksia tai määräyksiä.
Haikankärjen ranta-asemakaavan alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetun valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen (ge2, Haikanvuori) alueelle.

Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen (ge2, Haikanvuori) rajaus. Husa, J., Kontula, T. & Heikkinen R. (1996).
Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Osa I ja Osa II. Suomen
ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö. Julkaisemattomat monisteet.

Maakuntakaava 2040 on hyväksytty 27.3.2017. Päätös ei ole lainvoimainen. Hyväksytyssä
maakuntakaavaehdotuksessa ei ole alueelle uusia aluevarauksia tai määräyksiä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisena alueidenkäytön tavoitteena on, että alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
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Yhtenä valtakunnallisena alueidenkäyttötavoitteena on, että rantaan tukeutuva loma-asutus
on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen
sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Pohjakartta
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu pohjakartta vuonna 2015.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016/ §73.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Aloite
Asemakaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
Haikankärjen ranta-asemakaavoituksen yhteydessä osallisia ovat:
 Suunnittelualueen maanomistajat
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat
 Pirkanmaan ELY-keskus
 Pirkanmaan maakuntamuseo
 Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta
 Tampereen aluepelastuslaitos
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa.
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 02.12.2015. Neuvottelussa käytiin läpi hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Viranomaisneuvottelun muistio on kaavaselostuksen liitteenä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 24.2. - 29.3.2016 väliseksi ajaksi.
Päätöksen nähtäväksi asettamisesta teki kunnanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitettiin Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla. Kaava-alueeseen rajautuville maanomistajille lähetettiin tieto kirjeitse.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta Pirkanmaan maakuntamuseolta.
Museo edellytti lausunnossaan, että ranta-asemakaavan vaikutusten arviointia varten hankkeen johdosta tulee tehdä arkeologinen inventointi (Maankäyttö-ja rakennuslaki 9 §), jossa
selvitetään, sijaitseeko hankealueella esihistoriallisia tai historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavia arkeologisia kohteita.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnos valmistui toukokuussa 2016. Kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto
asetettiin nähtäville 15.6.-15.7.2016. Aineistosta saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta lausunto. Pirkanmaan pelastuslaitos lausui, ettei sillä ole huomautettavaa Haikankärjen rantaasemakaavaluonnoksesta. Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pälkäneen kunnan tekninen lautakunnalta ja Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta oli pyydetty virheellisesti uudelleen
lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaluonnosvaiheen palauteraportti on
kaavaselostuksen liitteenä.
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ELY-keskuksen lausunnon ja tarkistetun luontoselvityksen pohjalta kaavaluonnosta tarkistettiin seuraavasti:









Ormion esiintyminen alueella tarkistettiin ja huomioitiin korttelin 1 rajauksessa.
Mitoituslaskelma väliltä Mämminkallio - Haikankärki liitettiin kaava-asiakirjoihin.
Luonnonsuojelulain 29§:n jalopuumetsikön kriteerit täyttävä metsälehmusten alue
osoitettiin maa- ja metsätalousalueeksi ja osoitettiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo).
Kortteliin 1 osoitettua ajoyhteyttä siirrettiin pohjoisemmaksi hömötiaisen elinympäristön säilyttämiseksi.
Rakennuspaikkojen kokoa pienennettiin, jolloin vapaaksi jäävän rantaviivan ja maaalueen määrä saatiin suuremmaksi.
Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta tarkistettiin vastaamaan Pälkäneen valmisteilla olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.
RA-korttelialueiden rantavyöhykkeiden kaavamääräys tarkistettiin muotoon: ”Istutettava/puustoisena säilytettävä alueen osa.”
Kaavaselostukseen lisättiin tieto vesihuollon järjestämisestä alueella.

Kaavaehdotus
Kaavaehdotus oli nähtävänä 08.02.-09.03.2017 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin
lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalta ja Pälkäneen kunnan tekniseltä lautakunnalta. Ehdotusvaiheen palauteraportti
on kaavaselostuksen liitteenä.
Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistettiin seuraavasti:
 Kaavan vaikutusten arviointiin lisättiin arvio suunnitellun rakentamisen vaikutuksista
Natura-alueen suojeluperusteisiin.
 Kaavan rakentamisaluevarauksia tarkistettiin siten, että rakentaminen ja sen vaikutukset jäävät jalopuumetsikön luontotyyppirajauksen ulkopuolelle. Luontotyypille osoitettiin oma aluevarausmerkintä.
 Kaavan vaikutustenarviointiin lisättiin arvio aluevarausten vaikutuksista luontotyyppiin
tai rauhoitettuihin kasvilajeihin.
 Hankkeen aikana alueella esiin tulleiden luontoarvojen vuoksi rakennuspaikkojen
määrää vähennettiin yhdellä, jotta maankäyttö- ja rakennuslain 73§:n ranta-asemakaavoitusta koskevat vaatimukset täyttyvät.
 Jäljelle jäävän rakennuspaikan rajausta tarkistettiin siten, että niemi säilyy paremmin
vapaasti käytettävänä rannanosana.
 Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen rajaus esitettiin kaavakartalla. Kaavan vaikutustenarviointiin lisättiin arvio kaavan vaikutuksista kallioalueen arvoihin.
Kaavaehdotukseen tehtävät tarkistukset esitettiin ELY-keskukselle, joka edellytti, että kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.
Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 07.06.-07.07.2017 välisenä aikana. Pirkanmaan ELYkeskus ja Pirkanmaan liitto ilmoittivat, etteivät näe tarvetta antaa kirjallista lausuntoa kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja tai muistutuksia.
Kaavaehdotuksen käsittelee kunnanhallitus ja se pidetään ns. julkisesti nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta tekee kunnanhallitus. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla.
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Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on
30 päivää.
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, 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 SydänHämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on osoittaa alueelle uusia lomarakennuspaikkoja, jotka sopeutuvat hyvin järvimaisemaan ja huomioivat alueen luontoarvot.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT
5.1 Kaavan rakenne ja sisältö
Mitoitus
Kantatilan käytetty rakennusoikeus on 3 rakennuspaikkaa. Muunnetun rantaviivan pituus on
0,73 km. Toteutunut mitoitus on 3,8 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviiva-km.
Haikankärjen ranta-asemakaavan mitoitus on määritetty kaavakohtaisesti perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ään ja perustuslain 6 §:ään.
Haikankärjen ranta-asemakaavassa mitoitukseksi on määritetty 5,5 rp/muunnettu rantaviivakm seuraavin perustein:












Alue sijaitsee alueella, jonne lomarakentaminen on jo nyt voimakkaasti sijoittunut. Toteutunut mitoitus lähialueella on 12,4 rakennuspaikkaa/ rantaviivakilometri.
Alue ei kuulu maakuntakaavassa tai valtakunnallisissa inventoinneissa maisema-alueeltaan arvokkaaksi määriteltyihin alueisiin.
Kaava-alueella on riittävästi vapaata rantaviivaa (80%) ja vapaata maa-aluetta
(81,5%)
Alue sijaitsee suuren vesialueen rannalla.
Alueelle ei kohdistu erityisiä ulkoilu- tai virkistysintressejä.
Alueen maasto ja korkeussuhteet soveltuvat rakentamiseen.
Rakentaminen sopeutumista maisemaan on ohjattu kaavamääräyksin.
Kaava mahdollistaa luonnonsuojelulain 29§ ja 42§:n sekä metsälain 10§:n mukaisten
kohteiden säilymisen.
Ranta-asemakaava ei muuta kantatilan maanomistajien asemaa mitoituksessa.
Ranta-asemakaava ei aseta alueen maanomistajia eriarvoiseen asemaan.
Mitoitus ei luo paineita nykyistä tehokkaamman maankäytön sallimiseen muualla saman järvialueen ranta-alueilla. Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää
vastaavanlaisen tapauskohtaisen, eriteltyihin ranta-alueen ominaisuuksiin perustuvan
mitoitusmäärittämisen tekemistä.

12

Rakennusoikeuden osoittaminen ranta-asemakaavassa
Haikankärjen ranta-asemakaavassa osoitetaan 2 rakennuspaikkaa (1 uusi ja 1 olemassa
oleva). Koko kantatilan rakennuspaikkojen lukumäärä kasvaa nykyisestä kolmesta rakennuspaikasta lukuun 4.
Rakennuspaikkakohtaisesti rakennusoikeuden ja rakennusalojen määrittämisen perusteena
ollut Pälkäneen rakennusjärjestys, jonka mukaan:
 Ranta-alueella lomarakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohden
saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 170 m².
 Saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee
olla vähintään 10 m ja 35-150 k-m² suuruisen rakennuksen 25 m.
MRL 54 ja 73 § sisältövaatimusten huomioiminen
MRL 54 § ja 73 §:ssä säädettyjen ranta-asemakaavaa koskevien erityisien luonnonympäristön, virkistystarpeiden ja maisema-arvojen sisältövaatimuksien huomioimiseksi Haikankärjen
ranta-asemakaavassa:
 Luontoselvitykseen perustuvat metsälain 10§:n ja luonnonsuojelulain 29§ ja 42§:n
mukaiset kohteet on osoitettu kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi. Alueille on annettu kaavamääräys, jonka mukaan metsää tulee
hoitaa ja käyttää siten, että sen ominaispiirteet säilyvät.
 Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu alueen luontoarvojen säilyttäminen. Rakentaminen ei vaaranna aluetta ravintopaikkanaan käyttävien selkälokin,
kalatiiran ja mahdollisesti valkoselkätikan ravintotilannetta. Hömötiaisen elinympäristö
säilyy.
 Niemialueen maisema-arvot on huomioitu paikallisesta näkökulmasta jättämällä niemenkärki ja etelään työntyvä niemeke rakentamisen ulkopuolelle.
 Uuden rakentamisen rakennusaloissa ja rakentamista ohjaavissa kaavamääräyksissä
on noudatettu Pälkäneen rakennusjärjestyksen määräyksiä.
 Rakentamatonta rantaviivaa on 80% rantaviivasta ja rakentamatonta maa-aluetta
81,5%.
 Ranta-alue määrätty säilytettäväksi puustoisena. Alueelle on annettu kaavamääräys,
jonka mukaan avohakkuu on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa.
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Korttelialueet
Asemakaavassa on osoitettu 1 uusi lomarakennusten rakennuspaikka (kortteli 1, RA), 1 olemassa oleva lomarakennusten rakennuspaikka (kortteli 2, RA) ja maa- ja metsätalousaluetta
(M).
Korttelissa 1 kerrosluvuksi on määritetty 1/2kI
ja korttelissa 2 yksi kerrosta (I). Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeutta on osoitettu 145 kem² asuinrakennusta ja talousrakennuksia varten sekä 25
kem² saunaa varten. Rakennusoikeutta määritettäessä on huomioitu kaavoitettavan alueen
koko, rakennuspaikkojen koko ja rakennuspaikoille jäävä vapaa piha-alue.
Rakennusten rakennusalat on osoitettu vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Saunan
rakennusalat on osoitettu vähintään 10 metrin
etäisyydelle rannasta. Rakennusalojen sisään
on osoitettu ohjeelliset rakennusalat havainnollistamaan osoitettua rakennusoikeutta.
Muu osa kaavasta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
M-alueille on osoitettu 3 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta
(luo), joilla sijaitsee metsälain 10§:n mukaisia
tärkeitä elinympäristöjä.
M-alueelle on osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu luontotyyppi( LSL 29§) ja
luonnonsuojelulailla rauhoitettuja kasvilajeja
(LSL 42§).
Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen rajaus on esitetty kaavakartalla merkinnällä ge.
Ranta-alue, jolla on erityistä merkitystä maiseman kannalta, on osoitettu alueen osaksi, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja (my). Alue tulee
säilyttää puustoisena. Avohakkuu alueella on
kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset
toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta
rantamaisemaa. my-alueen leveys on pääsääntöisesti vähintään 15 metriä. Haikankärjen niemialueella lähes koko niemialue rakennusaloja lukuun ottamatta on osoitettu my-alueeksi.
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Olemassa oleva tieoikeus on osoitettu ajoyhteytenä M-alueen kautta. Tien paikkaa on osoitettu siirrettäväksi nykyistä idemmäksi sähkölinjan viereen.
Kortteliin 1 on osoitettu ajoyhteys M-alueen kautta.
Yhteenveto tonteista ja rakennusoikeudesta:
Kortteli/
Pinta-ala
Kerrosluku
tontti
m²
1/1
3573
1/2k I
2/1
3205
I

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetriä
170
170

Rantaviivan pituus
63 m
123 m

Tonttitehokkuus on e=0,05.

5.2 Kaavan vaikutukset
Havainnekuva Haikankärjen ranta-asemakaavasta.
Havainnekuvaan on merkitty sinisellä maiseman kannalta merkittävimmät alueet: niemenkärki, pohjoisranta ja etelään työntyvä niemeke.
Viivarasterilla on näytetty luontoselvityksen mukainen
kuikan ja rantasipin reviiri.
Pisterasterilla on näytetty luontoselvityksen mukainen
tervaleppäkorpi ja lehtolaikku.
Viuvarasterilla ja numeroilla 2 ja 3 on näytetty luontoselvityksen mukainen jalopuumetsikkö ja rauhoitettujen kasvien sijanti.
Lahteen on viivarasterilla ja rastimerkinnöin osoitettu
ormion esiintyminen.
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Yhdyskuntarakenne

Kaava mahdollistaa 1 uuden loma-asunnon rakentamisen. Alue täydentää Haikankärjen loma-asutusta.
Tehokkuudeltaan alue on hyvin väljä. Aluetehokkuus
koko kaava-alueella on ea=0,01 ja tonttitehokkuus
loma-asuntojen korttelialueilla et=0,05. Maa-ja metsätalousalueiden osuus kaava-alueesta on 81,5% ja RAkortteleiden 18,5%.

Ekologisuus ja taloudellisuus

Väljästä rakenteesta ja syrjäisestä sijainnista johtuen
tehokkuus ei täytä ekologisesti tehokkaalle yhdyskuntarakenteelle yleisesti asetettuja vaatimuksia.
Tonttien väljä mitoitus ja kaavamääräykset mahdollistavat alueelle toteutettavan ekologisesti kestävää rakentamista. Tonteilla on riittävästi tilaa hulevesien imeyttämiseen ja jätevesien lainmukaiseen käsittelyyn. Väljät
tontit mahdollistavat ilmansuuntien huomioimisen ja
passiivisen lämpöenergian hyödyntämisen rakentamisessa.

Virkistys

Alueella on hyvät virkistysmahdollisuudet. Rakentamattomana kaava-alueesta säilyy 81,5%.
Uusi rakentaminen heikentää mahdollisuuksia käyttää
Haikankärkeä yleiseen virkistykseen.
Vesistön läheisyys lisää ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Rantaviiva

Rantaviivasta säilyy rakentamattomana 80%.

Liikenne

Ajoyhteyden toteuttaminen kortteliin 1 edellyttää tieoikeuden perustamista kiinteistön Uusi-Rulja 635-4558-21 alueelle.
Ajoyhteyden toteuttaminen kortteliin 2 edellyttää olemassa tien siirtämistä kaavassa osoitettuun paikkaan.
Tien siirtäminen parantaa sekä korttelin 2 että kiinteistöjen Haikara ja Haukisuomu rakennettavuutta.

Luontoarvot

Tervaleppäkorven ja lehtolaikun osoittaminen kaavassa
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi
alueiksi turvaavat metsälain 10§:n mukaisten kohteiden
säilymisen.
Jalopuumetsikön osoittaminen kaavassa alueeksi, jolla
sijaitsee luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi
tarkoitettu luontotyyppi (LSL 29§) ja luonnonsuojelulailla
rauhoitettuja kasvilajeja (LSL 42§), turvaavat kohteiden
säilymisen.
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Alueet, joilla sijaitsee metsälain tai luonnonsuojelulain
mukaisia kohteita, on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Uutta rakentamista ei ole osoitettua luonnon kannalta arvokkaiden kohteiden välittömään läheisyyteen.
Kaavan rakentamisen toteutumisella ei ole vaikutusta
luontoarvojen säilymiseen.
Haikankärjen niemialueella rantavyöhykkeelle osoitettu
puustoisena säilytettävä alue ja rakennusalan rajaaminen tiiviisti parantaa mahdollisuuksia, että alue säilyy
rantasipin, kuikan ja muiden luontoselvityksessä mainittujen lintujen elinympäristönä jatkossakin.
Olemassa olevan lomarakennuksen rakennusalan rajaaminen tiiviisti korttelissa 2 ja tien siirtäminen sähkölinjan viereen avoimena pidettävälle suoja-alueelle parantavat mahdollisuuksia säilyttää jalopuumetsikkö ja
muodostaa tien molemmin puolin olevista metsäalueista yhtenäinen.
Sen vesialueen rannoille, jolla esiintyy ormiota, ei ole
osoitettu rakentamista tai muuta maankäyttöä, joka heikentäisi ormion säilymismahdollisuuksia. Yhden uuden
rakennuspaikan toteutuminen ei aiheuta todennäköisiä
merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Kukkian Naturaalueen suojeluperusteena olevaan hiekkamaiden niukkamineraalisten niukkaravinteisten vesien luontotyyppiin.
Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen rajaus on esitetty kaavakartalla. Kallioalue sijoittuu kaavan maa- ja
metsätalousalueelle. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta kallioalueen arvoihin.
Maisema

Maiseman kannalta herkimmät alueet, Haikankärjen
niemenkärki ja etelään työntyvä niemeke, on jätetty rakennusalojen ulkopuolelle ja osoitettu puustoisena säilytettäviksi alueiksi. Niemen pohjoisranta kokonaisuudessaan ja rantavyöhyke koko kaava-alueella on osoitettu puustoisena säilytettäviksi.
Laajemmassa järvimaisemassa nähtynä uusi rakentaminen sijoittuu Mämminselän puolelle, jossa on jo nykyisin runsaasti loma-asumista. Lehtisaarenselän puolella maisema säilyy nykyisellään.
Puustoinen rantavyöhyke yhdessä korkeintaan yksikerroksisen rakentamisen kanssa parantaa mahdollisuuksia sovittaa rakentaminen maisemaan. Niemen korkein
lakialue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.

Maanomistajien tasapuolinen
kohtelu

Kaava-alueen lähiympäristöön tehdyn mitoitusselvityksen mukaan toteutunut mitoitus välillä MämminkallioHaikankärki on 12,4 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-
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viivakilometri. Kaava ei aseta samaan kantatilaan kuuluvia tai saman järvialueen maanomistajia huonompaan
asemaan.

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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Yleismääräykset:
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä.
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistönomistajat.
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena. Tieyhteyden rakentaminen kortteliin 1 edellyttää tieoikeuden perustamista kiinteistön Uusi-Rulja 635455-8-21 alueelle.
Ajoyhteyden toteuttaminen korttelin 2 itäpuolella edellyttää olemassa olevan tien siirtämistä
sähkölinjan viereen.
Alueen vesihuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöjen jätevedet on johdettava
ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Nokialla 21.08.2017
Helena Väisänen
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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1

Puh. 040 5576 086
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.ﬁ

Kaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto
Helena Väisänen

Hankkeen nettisivut:
www.palkane.ﬁ o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ o Kaavahankkeeto
Haikankärjen ranta-asemakaava

Pälkäneen kunta
Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne
Kaavasuunnittelija Henna Koskinen
henna.koskinen(at)palkane.ﬁ
Puh. 040 737 5390

YHTEYSTIEDOT

Suunnittelualueen sijainti.

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) tarkoitus on määritelty
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä
mm. seuraavasti:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen
voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.

OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN
TARKOITUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.10.2015 17.01.2017

KOSKEE KIINTEISTÖÄ HAIKANKÄRKI 635-441-1-23

HAIKANKÄRJEN RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNEEN KUNTA

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

•
•
•

Vaikutukset maisemaan
Vaikutukset vesistöön
Vaikutukset luontoon
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Haikankärjen ranta-asemakaavan muutosta laadittaessa
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

Ranta-asemakaavan laatimista varten alueelle on laadittu pohjakartta kesällä 2015.

Asemakaavoitusta varten alueelle on laadittu luontoselvitys (Pälkäneen Luopioisten Haikankärjen, tilan 635-441-1-23,
luontoselvitys 2015, luontokartoittaja Kari Laamanen).

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Asemakaava
Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavoja.

Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu
varauksia eikä rajauksia.

Ympäristö
Suunnittelualue on rakentamatonta metsää.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

SUUNNITTELUN ALOITE

Tavoitteena on osoittaa alueelle uusia maisemaan,
luontoon ja maastoon hyvin sopeutuvia lomarakennuspaikkoja.

SUUNNITTELUN TAVOITE

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvitaan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen
toteuttamisen merkittävät välittömät
ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Haikankärjen niemen rinnettä.

Lahti Haikankärjen länsipuolen ”kainalossa”.

Pälkäneen kunnanhallitus on hyväksynyt Rantaasemakaavan laatimisen periaatteet 3.3.2015 §55.
Haikankärjen ranta-asemakaavan laadituttaja
(maanomistaja) sitoutuu noudattamaan hankkeessa niitä.

Haikankärjen pinta-ala noin 3,8 ha.

Haikankärki sijaistee Kukkia-järven keskiosassa Haikanvuoren länsiosassa.
Alue ovat yksityisessä omistuksessa.

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa
toinen viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yhteistyötä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, jossa on mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaehtoja.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.

Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista
aineistoista.

OSALLISTUMINEN

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi
voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella
olevan vaikutusta oloihinsa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
lähetetään viranomaisille ja järjestetään
viranomaisneuvottelu, jossa on mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun
reunaehtoja.

Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista
saada tietoa suoraan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähköpostituslistalle kaavan laatijalle.

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan
ilmoittamalla Sydän-Hämeen Lehdessä
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

TIEDOTTAMINEN

Ilmoittaudu hankkeen
sähköpostituslistalle!
Saat ajankohtaista tietoa
hankkeen vaiheista:
helena.vaisanen@arkkitehtihv.ﬁ

Hankkeen nettisivut:
www.palkane.ﬁ
o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
o Kaavahankkeet
o Haikankärjen ranta-asemakaava

Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaava-alueen itäpuolen loma-asumista.

Haikankärjen ranta-asemakaavoituksen yhteydessä
osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen
maanomistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan ELY-keskus
• Pirkanmaan maakuntamuseo
• Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta, rakennus- ja
ympäristölautakunta
• Tampereen aluepelastuslaitos

OSALLISET

Kaava-alueen eteläpuolen loma-asumista.

Maisemallisesti alue on merkittävä Kukkian Mämminselän suunnasta nähtynä.
Myös näkymät alueelta järvelle ovat merkittäviä.

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin sekä alueeseen rajautuvien alueiden maanomistajiin ja asukkaisiin.

VAIKUTUSALUE

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Syksy 2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja lopullisten hyväksyttävien
asiakirjojen laatiminen.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja
lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
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Kevät 2017
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Kevät 2017

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta.
Kaavaselostuksen täydentäminen

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Vaihe 3: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä.

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Aineistoihin voi tutustua kunnan kunnanvirastossa ja kunnan
nettisivuilla.

Talvi 2015-16

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.
Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen.

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää
hankkeen aikana.

Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Viranomaisneuvottelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja viranomaisilta ja lautakunnilta.
postitse rajanaapureille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla. Siitä voi antaa palautetta
vapaamuotoisesti.

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAAVAHANKKEEN KULKU
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,ĂŝŬĂŶŬćƌũĞŶƉŽŚũŽŝƐŽƐĂ͕ŶŝĞŵĞŬĞŽŶĞŶŝŵŵćŬƐĞĞŶŬƵŝǀĂĂůĞŚƚŽŵĂŝƐƚĂŬĂŶŐĂƐƚĂ;KDdͿ͘WććƉƵƵůĂũŝŶĂŽǀĂƚ
ŵćŶƚǇũĂŚĂĂƉĂ͘ůŝƐƉƵƵƐƚŽŶĂŚĂǀĂŝƚƚŝŝŶƉŝŚůĂũĂ͕ŬƵƵƐŝũĂŬĂƚĂũĂƐĞŬćǇŬƐŝŬŽŵĞĂǀŝƐĂŬŽŝǀƵ͕ƉĞŶƐĂŝŶĂ
ŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐ͕ƚĂŝŬŝŶĂŶŵĂƌũĂ͕ůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂũĂŬŽŝƌĂŶŚĞŝƐŝ͘<ĞŶƚƚćŬĞƌƌŽŬƐĞŶǀĂůƚĂůĂũĞŝŶĂƚĂǀĂƚƚŝŝŶ
ƐŝŶŝǀƵŽŬŬŽ͕ŬŝĞůŽ͕ĂŚŽŵĂŶƐŝŬŬĂ͕ůŝůůƵŬŬĂ͕ŵĞƚƐćŬĂƐƚŝŬŬĂ͕ŵĞƚƐćŽƌǀŽŬŬŝ͕ŵĞƚƐćŬƵƌũĞŶƉŽůǀŝũĂŬĂŶŐĂƐŵĂŝƚŝŬŬĂ͘
>ĞŚƚŽŵĂŝƐƚĂŬĂŶŐĂƐƚĂŝůŵĞŶƚćǀćƚůŝƐćŬƐŝŬĂƌŚƵŶƉƵƚŬŝ͕ŬĞǀćƚůŝŶŶƵŶŚĞƌŶĞ͕ŶƵŽŬŬƵŚĞůŵŝŬŬć͕ůĞŚƚŽŶƵƌŵŝŬŬĂ͕
ƐĂŶĂũĂůŬĂ͕ĂŝƚŽǀŝƌŶĂũĂŶćƐŝć͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭEŝĞŵŝ

Ϯ͘ϮdŽŶƚƚŝϲϯϱͲϰϰϭͲϴϳϲ



Ϯϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ͕ϭϵ͘ϴ͘ϮϬϭϲũĂϮϯ͘ϵ͘ϮϬϭϲŵƵŬĂŶĂŽůŝĂƐŝĂŶƚƵŶƚŝũĂŶĂdĂƉŝŽ>ĂŚƚŽŶĞŶWŝƌŬĂŶŵĂĂŶŬĂƐǀŝƚŝĞƚĞĞůůŝƐĞƐƚć
ǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞƐƚć͘,ćŶƚĞŬŝŬĂƐǀŝƐƚŽƐƚĂůƵĞƚƚĞůŽŶ;ŬƐ͘ůŝŝƚĞϭͿ͘

<ĂƌƚŽŝƚƵŬƐĞƚƚĞŚƚŝŝŶƚŽŶƚŝŶϲϯϱͲϰϰϭͲϴϳϲŽƐĂůƚĂϮϴ͘ϰũĂϮϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ͘dŽŶƚƚŝϲϯϱͲϰϰϭͲϭͲϮϯƐĞůǀŝƚĞƚƚŝŝŶϭϭ͘Ͳ
ϭϮ͘ϳ͘ϮϬϭϲũĂϭϵ͘ϴ͘ϮϬϭϲ͘KƌŵŝŽŶŬĂƌƚŽŝƚƵƐƚĂƚćǇĚĞŶŶĞƚƚŝŝŶϮϯ͘ϵ͘ϮϬϭϲ͘

Ϯ͘ϭzůĞŝƐƚć



Ϯ͘<^s/>>/^hh^:<^shW/<<dzzW/d





^ĞůǀŝƚǇƐĂůƵĞƐŝũĂŝƚƐĞĞWćůŬćŶĞĞŶŬƵŶŶĂƐƐĂ͕>ƵŽƉŝŽŝƐŝƐƐĂ͕ǀƚϲ͗ŶƉŽŚũŽŝƐƉƵŽůĞůůĂ͕sĂůŬĞĂůĂŚĚĞŶƚŝĞŶǀĂƌƌĞůůĂũĂ
<ƵŬŬŝĂŶƌĂŶŶĂůůĂ͘



ϭ͘z>/^<hsh^



W >< EE>hKW/K/^dE,/<E< Z:E͕d/>EϲϯϱͲϰϰϭ͕>hKEdK^>s/dz^
ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ
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Ϯͬϳ

dŽŶƚŝŶůŽƵŶĂŝƐŬƵůŵĂƵŬƐĞƐƐĂƐćŚŬƂůŝŶũĂŶǀŝĞƌĞƐƐćŽŶƉŝĞŶŝŬĂůůŝŽ͘

dŽŶƚŝŶƉŽŚũŽŝƐŽƐĂƐƐĂƚŝĞŶŵŽůĞŵŵŝŶƉƵŽůŝŶŬĂƐǀĂĂǇŚƚĞĞŶƐćϭϯϲƌƵŶŬŽŵĂŝƐƚĂ͕ũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂŶŬƌŝƚĞĞƌŝƚ
ƚćǇƚƚćǀććŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐƚĂ͘<Ɛ͘ũŽŚƚŽƉććƚƂŬƐĞƚͲŽƐŝŽ͘

>ĞŚƚŽŵĂŝƐƵƵƐŬŽƌŽƐƚƵƵƚćůůćƚŽŶƚŝůůĂ͘<ĂƐǀƵƉĂŝŬŬĂƚǇǇƉƉŝŶćŽŶůćŚŝŶŶćůĞŚƚŽŵĂŝŶĞŶŬĂŶŐĂƐ;KDdͿ͕ŵƵƚƚĂ
ŵǇƂƐŬƵŝǀĂŶũĂƚƵŽƌĞĞŶůĞŚĚŽŶƉŝŝƌƚĞŝƚćĞƐŝŝŶƚǇǇ;ŬƐ͘ŬĂƐǀŝͲŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌŝƚ͕ŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵĚĞŶũŽŚƚŽƉććƚƂŬƐĞƚϮ͘ϰͿ͘
WććƉƵƵůĂũŝŶĂŽŶŬŽŝǀƵ͕ŽƐŝŶƚŝĞŶŝƚćƉƵŽůĞůůĂŵǇƂƐŵćŶƚǇ͘/ƐŽũĂŚĂĂƉŽũĂŽŶƌƵŶƐĂĂƐƚŝ͘ZĂŶŶĂƐƐĂŽŶƉĂŝŬŽŝŶ
ƚĞƌǀĂůĞƉƉćć͘

Ϯ͘ϯ͘dŽŶƚƚŝϲϯϱͲϰϰϭͲϭͲϮϯ



dŝůĂĂĞƚĞůććŬŽŚƚŝŵĞŶƚćĞƐƐćŬĂƐǀƵƉĂŝŬŬĂƚǇǇƉƉŝŵƵƵƚƚƵƵůĞŚƚŽŵĂŝƐĞŬƐŝŬĂŶŬĂĂŬƐŝ;KDdͿ͘:ŽƵŬŽƐƐĂŽŶŵǇƂƐ
ƐĞůǀŝćůĞŚƚŽŬŽŚƚŝĂ;ŬƐ͘ĂǀĂŝŶďŝŽƚŽŽƉŝƚŬĂƌƚƚĂůŝŝƚƚĞĞƐƐćͿ͘WććƉƵƵůĂũĞŝŶĂŽǀĂƚŬŽŝǀƵũĂŬƵƵƐŝ͕ĂůƵƐƉƵƵƐƚŽŶĂũĂ
ƉĞŶƐĂƐůĂũĞŝŶĂŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐ͕ůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂũĂŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐ͘<ĞŶƚƚćŬĞƌƌŽŬƐĞƐƐĂůĞŚƚŽŵĂŝƐƵƵƚƚĂŝůŵĞŶƚćǀćƚ
ůĞŚƚŽͲŽƌǀŽŬŬŝ͕ŝƐŽƚĂůǀŝŬŬŝ͕ŬŝǀŝŬŬŽĂůǀĞũƵƵƌŝũĂŬĞƚƵŶůŝĞŬŽ͘

<ŽƌǀĞƐƐĂŽŶƐŝĞůůćƚććůůćǀĞƐŝũćƚƚƂŬŽŚƚŝĂ͕ũŽŝƐƐĂůƵŚƚĂŝƐƵƵƚƚĂũĂŬŽƌƉŝƐƵƵƚƚĂŝůŵĞŶƚćǀćƚŬŽƌƉŝƉĂĂƚƐĂŵĂ͕
ŵĞƚƐćĂůǀĞũƵƵƌŝ͕ŚŝŝƌĞŶƉŽƌƌĂƐ͕ůƵŚƚĂƐĂƌĂ͕ƉĂůůŽƐĂƌĂũĂůƵŚƚĂŬƵƵƐŝŽ͘ZĂŶŶĂƐƐĂŬĂƐǀĂĂůŝƐćŬƐŝƌĂŶƚĂǇƌƚƚŝ͕
ƐƵŽƉƵƚŬŝ͕ǀŝŝƚĂŬĂƐƚŝŬŬĂ͕ũćƌǀŝƌƵŽŬŽ͕ŚĂƌŵĂĂƐĂƌĂũĂũŽŬĂƉĂŝŬĂŶƐĂƌĂ͘

<ŽƐƚĞĂŬŽƌƉŝŵĂŝŶĞŶǀǇƂŚǇŬĞŬŽŵĞŝŶĞƚĞƌǀĂůĞƉƉŝŶĞĞŶƵůŽƚƚƵƵĞƚĞůćƐƐćůćŚĞƐƉƵŽůĞĞŶǀćůŝŝŶƚŝůĂĂ͘
<ĂƐǀƵƉĂŝŬŬĂƚǇǇƉŝůƚććŶƐĞŽŶŽƐŝŶŵƵƐƚŝŬŬĂŬŽƌƉĞĂ;D<ͿũĂŽƐŝŶůĞŚƚŽŬŽƌƉĞĂ͘

<Ɛ͘ĂǀĂŝŶďŝŽƚŽŽƉŝƚ͕ŬĂƌƚƚĂůŝŝƚĞ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯdĞƌǀĂůĞƉŝŬŬŽ



<Ɛ͘ĂǀĂŝŶďŝŽƚŽŽƉŝƚ͕ŬĂƌƚƚĂůŝŝƚĞ

ϯϬͲϰϬŵĞƚƌŝŶƉććƐƚćƌĂŶŶĂƐƚĂ͕ƌƵŽǀŝŬŽŶƵůŬŽƌĞƵŶĂůƚĂůƂǇƚǇŝũĂƚŬŽƐĞůǀŝƚǇŬƐĞƐƐćŚĂƌǀĂŬƐĞůƚĂĂŶŽƌŵŝŽƚĂŶ͘ϱϬ
ĐŵƐǇǀǇǇĚĞƐƚć;ŬƐ͘ŬĂƌƚƚĂͿ

<ĞŶƚƚćŬĞƌƌŽŬƐĞƐƐĂůĞŚƚŽĂũĂŬŽƐƚĞĂĂŬŽƌƉŝŵĂŝƐƵƵƚƚĂŝůŵĞŶƚćǀćƚƌĞŶƚƵŬŬĂ͕ŵĞƐŝĂŶŐĞƌǀŽ͕ƉŝƚŬćƉććƐĂƌĂ͕ƌĂŶƚĂͲ
ĂůƉŝ͕ƌĂŶƚĂŵĂƚĂƌĂ͕ůƵŚƚĂůŝƚƵŬŬĂ͕ŬƵƌũĞŶũĂůŬĂ͕ƐƵŽƉƵƚŬŝ͕ŝŵŝŬŬć͕ŵƵƐƚĂŬŽŶŶĂŶŵĂƌũĂ͕ŬćĞŶŬĂĂůŝ͕ŶƵŽŬŬƵƚĂůǀŝŬŬŝ͕
ŬĞǀćƚůŝŶŶƵŶŚĞƌŶĞũĂƐƵĚĞŶŵĂƌũĂ͘

ůƵĞĞŶǀćůŝŽƐĂ͕ƉŝĞŶĞŶůĂŚĚĞŶƉŽŚũƵŬŬĂŽŶŬĂƐǀƵƉĂŝŬŬĂƚǇǇƉŝůƚććŶŬŽƐƚĞĂĂůĞŚƚŽŬŽƌƉĞĂ;><Ϳ͘zůŝƐƉƵŝŶĂ
ŬĂƐǀĂǀĂƚŚŝĞƐŬŽŝǀƵũĂƚĞƌǀĂůĞƉƉć͕ĂůƵƐƉƵŝŶĂũĂͲƉĞŶƐĂŝŶĂƉŝŚůĂũĂ͕ǀĂĂŚƚĞƌĂ͕ůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂ͕ŬŽŝƌĂŶŚĞŝƐŝ͕
ƚƵŽŵŝ͕ŬŽƌƉŝƉĂĂƚƐĂŵĂũĂŶćƐŝć͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ>ĂŚĚĞŶƉŽŚũƵŬŬĂ
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KƌŵŝŽŶũĂŵƵŝĚĞŶŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌŝŬĂƐǀŝĞŶũĂǀĂƐƚƵƵůĂũŝĞŶĞƐŝŝŶƚǇŵŝŶĞŶƌĂũŽŝƚƚĂĂƌĂŶƚĂƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐƚĂůĂŚĚĞŶ
ƉŽŚũƵŬĂŶĂůƵĞĞůůĂ;ŬƐ͘ŬĂƌƚƚĂϯͿ








WŽŚũĂŬĂƌƚŽŝƚƵŬƐĞƐƐĂϮϯ͘ϵ͘ϮϬϭϲŽƌŵŝŽƚĂůƂǇƚǇŝŬŝŶϯϬͲϰϬŵĞƚƌŝŶƉććƐƚćƌĂŶŶĂƐƚĂ͕Ŷ͘ϱϬĐŵƐǇǀǇǇĚĞƐƚć
ŚĂƌǀĂŬƐĞůƚĂĂŶŬŽŬŽůĂŚĚĞŶƉŽŚũƵŬĂŶůĞǀĞǇĚĞůƚć͘ƐŝŝŶƚǇŵćƚƐŝũĂŝƚƐĞǀĂƚƌƵŽǀŝŬŽŶƵůŬŽƌĞƵŶĂůůĂŬŝǀŝŬŽŶ
ƐƵŽũĂƐƐĂ͘WŽŚũĂƚćůůćƉĂŝŬĂůůĂŽŶŚŝĞƚĂĂ͘WĂŝŬĂůƚĂůƂǇƚǇŝŵǇƂƐŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌĞŝƐƚĂƌƵŶƐĂĂŶĂŚĂƉƐŝůƵŝŬŬĂ͕
ƌĂŶƚĂůĞŝŶŝŬŬŝũĂŶƵŽƚƚĂƌƵŽŚŽƐĞŬćŶŝƵŬŬĂŶĂćŝŵćƌƵŽŚŽ͘DǇƂƐƌƵƐŬŽćƌǀŝććũĂƚƵůŽŬĂƐŬĂƐǀŝǀĞƐŝƌƵƚƚŽĂůƂǇƚǇŝ
ĂŝŬĂƌƵŶƐĂĂŶĂ͘

KƌŵŝŽŽŶƐƵŽũĞůƚƵůƵŽŶŶŽŶƐƵŽũĞůƵůĂŝƐƐĂƵŚĂŶĂůĂŝƐĞŶĂ͕ǀĂĂƌĂŶƚƵŶĞĞŶĂůĂũŝŶĂ͘^ŝƚćĞŝŽůĞŚĂǀĂŝƚƚƵƉĂŝŬĂůůĂ
ĂŝŬĂŝƐĞŵŵŝƐƐĂƚŝĞĚŽƐƐĂŽůĞǀŝƐƐĂƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝƐƐĂ;DćŬŝƌŝŶƚĂϭϵϲϰũĂ<ƵŝƚƵŶĞŶϮϬϬϭͿ͘ůǇůƚćǀƵŽŶŶĂϮϬϭϲ
ƐĂĂŵĂŵŵĞƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂůĂŚĚĞŶƉŽŚũƵŬĂƐƐĂŽůŝƐŝůƂǇƚǇŶǇƚůĂũŝĂŚĂƌǀĂŬƐĞůƚĂĂŶŶ͘ϮϬĐŵ
ƐǇǀǇǇĚĞůƚć;sĞŶĞƚǀĂĂƌĂϮϬϭϱͿ͘

WĞƌƵƐƚĞĞŶĂƐƵŽũĞůƵůůĞŽǀĂƚŬŝƌŬĂƐǀĞƚŝƐǇǇƐ͕ŶŝƵŬŬĂƌĂǀŝŶƚĞŝƐƵƵƐ͕ŶŝƵŬŬĂŵŝŶĞƌĂĂůŝƐƵƵƐũĂ
ƉŽŚũĂǀĞƌƐŽŝƐŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵĚĞŶƌƵŶƐĂƐŵććƌć͘/ŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌĞŝƚĂĞůŝŝůŵĞŶƚćũćůĂũĞũĂŽǀĂƚćŝŵćƌƵŽŚŽ͕ŶƵŽƚƚĂƌƵŽŚŽ͕
ǀĂĂůĞĂůĂŚŶĂŶƌƵŽŚŽ͕ƚƵŵŵĂůĂŚŶĂŶƌƵŽŚŽ͕ǀĞƐŝƌŝŬŽƚ͕ŵƵƚĂǇƌƚƚŝ͕ƌĞŶƚŽǀŝŚǀŝůć͕ƉŝŬŬƵǀŝƚĂ͕ƚǇůƉƉćůĞŚƚŝǀŝƚĂ͕
ŚĂƉƐŝůƵŝŬŬĂ͕ƌĂŶƚĂůĞŝŶŝŬŬŝ͕ŽƌŵŝŽũĂƌĂĂŶŝ͘EćŝƐƚćŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐŝć͕^ƵŽŵĞŶǀĂƐƚƵƵůĂũĞũĂŽǀĂƚćŝŵćƌƵŽŚŽ͕
ůĂŚŶĂƌƵŽŚŽƚ͕ǀĞƐŝƌŝŬŽƚũĂŶƵŽƚƚĂƌƵŽŚŽ͘

<ƵŬŬŝĂŽŶEĂƚƵƌĂͲŬŽŚĚĞ͕ũŽƐƐĂůƵŽŶƚŽƚǇǇƉƉŝćƐƵŽũĞůůĂĂŶůƵŽŶŶŽŶƐƵŽũĞůƵůĂŝŶũĂǀĞƐŝůĂŝŶƉƵŝƚƚĞŝƐƐĂ͘

Ϯ͘ϰ͘ϮWŽŚũĂǀĞƌƐŽŝƐŬĂƐǀŝƚ



ƚĞůćŝƐĞůƚćƚŽŶƚŝůƚĂůƂǇƚǇǇůĞŚŵƵƐƚĞŶůŝƐćŬƐŝƵƐĞŝƚĂƚƵŽƌĞĞŶũĂŬƵŝǀĂŶůĞŚĚŽŶŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌĞŝƚĂ͗ŵĞƚƐćǀĂĂŚƚĞƌĂ͕
ůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂ͕ŶćƐŝć͕ŬĞǀćƚůŝŶŶƵŶŚĞƌŶĞ͕ǀĂůŬŽůĞŚĚŽŬŬŝ͕ůĞŚƚŽͲŽƌǀŽŬŬŝũĂůĞŚƚŽŶĞŝĚŽŶǀĂŝƉƉĂ͕ũŽƚĂůƂǇƚǇŝϲ
ǇŬƐŝůƂćŶǇŬǇŝƐĞŶŬćǇŵćůćŶƚĂŬĂĂ;ŬƐ͘ŬĂƌƚƚĂϮͿ͘

ƚĞůćŝƐĞůůćƚŽŶƚŝůůĂƚŝĞŶŵŽůĞŵŵŝůůĂƉƵŽůŝŶŬĂƐǀĂĂƌƵŶƐĂĂƐƚŝůĞŚŵƵŬƐŝĂ͘DĞŶŽƐƵƵŶŶĂƐƐĂƚŝĞŶŽŝŬĞĂůƚĂ
ƉƵŽůĞůƚĂůƂǇƚǇŝϱϲŬƉůůćƉŝŵŝƚĂůƚĂĂŶǇůŝϳĐŵƉƵŝƚĂ͘sĂƐĞŵŵĂůƚĂƉƵŽůĞůƚĂƚŝĞƚćƉƵŝƚĂůƂǇƚǇŝϴϬŬƉů;ŬƐ͘ŬĂƌƚƚĂũĂ
ƉƵƵůƵĞƚƚĞůŽůŝŝƚƚĞĞƐƐćϭͿ͘DŽůĞŵŵĂƚũĂůŽƉƵƵƌǇŚŵćƚƚćǇƚƚćǀćƚůƵŽŶŶŽŶƐƵŽũĞůƵůĂŝŶũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂŶŬƌŝƚĞĞƌŝƚ
;ŬƐ͘ůŝŝƚĞϭͿ͘WććƚƂƐĂƐŝĂƐƐĂůĂŝŶŵƵŬĂĂŶŽŶƉĂŝŬĂůůŝƐĞůůĂĞůǇͲŬĞƐŬƵŬƐĞůůĂ͘

ϰͬϳ

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 2: Luontoselvitys

>ƂǇƐŝŶĂůƵĞĞůƚĂ͕ƐĞŶƉŽŚũŽŝƐŶŝĞŵĞŬŬĞĞůƚćŬŽůŵĞŬŽůŽŚĂĂƉĂĂƐĞŬćůĂŚĚĞŶƉŽŚũƵŬĂƐƚĂŬĂŬƐŝŬŽůŽůĞƉƉćć͘
zŚĚĞƐƐćŚĂĂǀĂƐƐĂŽŶŬŽůŵĞŬŽůŽĂ͕ƚŽŝƐĞƐƐĂŬĂŬƐŝũĂŬŽůŵĂŶŶĞƐƐĂǇŬƐŝŬŽůŽ͘>ĞƉŝƐƐćŽŶǇŬƐŝŬŽůŽ
ŬƵŵŵĂƐƐĂŬŝŶ͕ƚŽŝŶĞŶƉƂŬŬĞůƂƐƐć͘<ŽŽůƚĂĂŶŶĞǀŝŝƚƚĂĂǀĂƚŬćƉǇƚŝŬĂŶƚĞŬĞŵŝŬƐŝƉĂŝƚƐŝƉƂŬŬĞůƂƐƐćŽůĞǀĂǀĂŶŚĂ
ŬŽůŽǀŽŝŽůůĂĂůŬƵƉĞƌćůƚććŶŵǇƂƐǀĂůŬŽƐĞůŬćƚŝŬĂŶƚĞŬĞŵć͘EćŝĚĞŶƉƵŝĚĞŶƚǇǀŝůůćĞŝůƂǇƚǇŶǇƚǇŚƚććŶŵĞƌŬŬŝć
ůŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂŶŽůĞƐŬĞůƵƐƚĂ͘DĞƌŬŬĞũćĞŝŵǇƂƐŬććŶůƂǇƚǇŶǇƚŬŽŬŽĂůƵĞĞůƚĂŝƐŽũĞŶƉƵŝĚĞŶƚǇǀŝůƚć͘

zŚƚĞǇĚĞƚǇŵƉćƌƂŝǀŝŝŶŵĞƚƐŝŝŶŽǀĂƚŬŽŚƚĂůĂŝƐĞƚ͘>ĂũŝŶůŝŝŬŬƵŵŝŶĞŶǀŽŝƐŝƚĂƉĂŚƚƵĂƌĂŶƚŽũĂƉŝƚŬŝŶƐĞŬćĞƚĞůććŶ
ĞƚƚćƉŽŚũŽŝƐĞĞŶ͘>ŝŝŬŬƵŵŝƐƚĂƌĂũŽŝƚƚĂǀĂƚsĂůŬĞĂůĂŚĚĞŶƚŝĞŶƉƵŽůĞŝŶĞŶĂƵŬŬŽŝŶĞŶƚĂŝŵŝŬŬŽƐĞŬćůćŶƐŝƌĞƵŶĂůůĂ
ũćƌǀŝ͘

ůŝŶǇŵƉćƌŝƐƚƂůƚććŶĂůƵĞƐŽǀĞůƚƵŝƐŝůŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂůůĞŚǇǀŝŶ͘WƵƵƐƚŽŽŶǀĂŶŚĂĂũĂǀĂƌƚƚƵŶƵƚƚĂ͕ƐĞŬĂŵĞƚƐććũĂ
ŬŽůŽƉƵŝƚĂŬŝŶŽŶŵƵƵƚĂŵĂ͘:ŽƵŬŽƐƐĂŽŶŵǇƂƐŶƵŽƌĞŵƉĂĂƉƵƵƐƚŽĂũĂƌĞƵŶĂƐƐĂƚĂŝŵŝŬŬŽĂůĂũŝŶƌĂǀŝŶƚŽƉƵŝŬƐŝ͘

<ĂƌƚŽŝƚƵƐƚĞŚƚŝŝŶϮϴ͘ϰ͘ϮϬϭϱ͘

ϯ͘ϮdƵůŽŬƐĞƚ



dƵƚŬŝŶŵǇƂƐůĂũŝŶůŝŝŬŬƵŵŝƐŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚůćŚŝŵĞƚƐŝŝŶ͘

>ŝƐćŬƐŝĂƌǀŝŽŝŶǀŽŝƐŝŬŽŽůůĂŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ͕ĞƚƚćƉĂŝŬĂůůĂŽůŝƐŝũŽƐŬƵƐůŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂĞůŝŽŶŬŽĞůŝŶǇŵƉćƌŝƐƚƂƐŽƉŝǀĂĂ͕
ŽŶŬŽŬŽůŽƉƵŝƚĂ͕ƌĂǀŝŶƚŽĂůƵĞŝƚĂ͘ůŝ͗ŽŶŬŽƉĂŝŬŬĂƉŽƚĞŶƚŝĂĂůŝŶĞŶǀĂŝĞŝ͘

<ĂƌƚŽŝƚƵŬƐĞƐƐĂƉǇƌŝŶĞŶƐŝŶŶćŬŝŶĂƌǀŝŽŝŵĂĂŶ͕ŽŶŬŽĂůƵĞĞůůĂƚćůůćŚĞƚŬĞůůćůĂũŝĂǀĂŝĞŝ͘<ŽƐŬĂůĂũŝůŝŝŬŬƵƵƂŝƐŝŶ͕
ŶćŬƂŚĂǀĂŝŶŶŽƚŽǀĂƚŚĂƌǀŝŶĂŝƐŝĂ͘>ĂũŝŶŽůĞƐŬĞůƵƉĂůũĂƐƚƵƵŬŝŶƉĂƌŚĂŝƚĞŶĞƚƐŝŵćůůćŬŽůŽƉƵƵƚũĂƚƵƚŬŝŵĂůůĂŶŝŝĚĞŶ
ĂůƵƐƚĂƚ͘:ŽƐƉƵŝĚĞŶƚǇǀĞůůćŽŶŬĞůƚĂŝƐŝĂƚĂŝƌƵƐŬĞŝƚĂƵůŽƐƚĞƉĂƉĂŶŽŝƚĂũĂͬƚĂŝƐŝůŵƵũĞŶŬƵŽƌŝĂ͕ǀŽŝŽůĞƚƚĂĂ͕Ğƚƚć
ƉƵƵƐƐĂŽůĞƐŬĞůĞĞůŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂ͘

>ĂũŝŶƉĞƐćƉĂŝŬŬŽũĞŶǇĚŝŶƌĞǀŝŝƌŝŶƐƵŽũĞůƵŶůŝƐćŬƐŝƉŝƚććƐŝƚćǇŵƉćƌƂŝǀŝůůćĂůƵĞŝůůĂŚƵŽŵŝŽŝĚĂůĂũŝŶ
ŬƵůŬƵǇŚƚĞǇĚĞƚƉƵƵƐƚŽŝƐŝŶĂǇŵƉćƌƂŝǀŝŝŶŵĞƚƐŝŝŶũĂƌĂǀŝŶƚŽĂůƵĞŝůůĞ͘

>ĂũŝǀŝŝŚƚǇǇƉĂƌŚĂŝƚĞŶǀĂŶŚĂƐƐĂƐĞŬĂŵĞƚƐćƐƐć͕ŵŝƐƐćŽŶƉĞƐŝŵćƉƵŝŶĂŬŽůŽŚĂĂƉŽũĂũĂƌĞǀŝŝƌŝƉƵŝŶĂŝƐŽũĂ
ŬƵƵƐŝĂ͘^ĞƐĂĂƚƚĂĂŵǇƂƐƉĞƐŝǇƚǇćŽƌĂǀĂŶǀĂŶŚŽŝŚŝŶƌŝƐƵƉĞƐŝŝŶ͕ůŝŶŶƵŶƉƂŶƚƚƂŝŚŝŶũĂƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶƵůůĂŬŽŝůůĞ͘

>ŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂŽŶůƵŽŶƚŽĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝŶůŝŝƚƚĞĞŶ/sĂͲůĂũŝ͕ũŽŶŬĂůŝƐććŶƚǇŵŝƐͲũĂůĞǀćŚĚǇƐĂůƵĞŝƚĂŬŽƐŬĞĞǀĂƌƐŝŶƚŝƵŬŬĂ
ŚćǀŝƚƚćŵŝƐͲũĂŚĞŝŬĞŶƚćŵŝƐŬŝĞůƚŽ͘



ϯ͘ϭzůĞŝƐƚć

WŽŚũŽŝƐĞůůĂƚŽŶƚŝůůĂŽŶƚĞƌǀĂůĞƉƉćǀĂůƚĂŝƐƚĂůĞŚƚŽŬŽƌƉĞĂũĂĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂƉŝĞŶŝůĞŚƚŽůĂŝŬŬƵ͕ũŽƚŬĂǀŽŝƚƵůŬŝƚĂ
ŵĞƚƐćůĂŝŶϭϬΑŵƵŬĂŝƐŝŬƐŝƚćƌŬĞŝŬƐŝĞůŝŶǇŵƉćƌŝƐƚƂŝŬƐŝ;ŬƐ͘ĂǀĂŝŶďŝŽƚŽŽƉŝƚͿ͘^ĞŶƐŝũĂĂŶŬǇƐĞĞƐƐćĞŝŽůĞ
ůƵŽŶŶŽŶƐƵŽũĞůƵůĂŝŶŵƵŬĂŝŶĞŶƚĞƌǀĂůĞƉƉćŬŽƌƉŝ͘





ϯͬϳ





ϯ͘>//dKͲKZs<ZdK/dh^



Ϯ͘ϰ͘ϭWƵƚŬŝůŽŬĂƐǀŝƚ





dP<^d





Ϯ͘ϰ<^s/>>/^hhE:K,dKW
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dP<^d

>ŝƐćŬƐŝĂůƵĞŬƵƵůƵƵůŝŶƚƵƌĞŶŐĂƐƚĂũĂŶƵDƵƌƌŽŶƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝƐƐĂŶƵŽůŝŚĂƵŬĂŶƌĞǀŝŝƌŝŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƚĞĞŶ
DćŵŵŝŶƐĞůćŶ^ĞůŬćƐĂĂƌŝ͕ũŽƐƐĂŽŶƉĞƐŝŶǇƚŬǇŵŵĞŶŬƵŶƚĂŶƵŽůŝŚĂƵŬŬĂĂ;DƵƌƚŽϮϬϭϮͿ͘DǇƂƐǀƵŽƐŝĞŶϮϬϭϱͲ
ϮϬϭϲŚĂǀĂŝŶŶŽƚǀŝŝƚƚĂĂǀĂƚƐŝŝŚĞŶ͕ĞƚƚćůĂũŝƉĞƐŝŬĂƌƚŽŝƚƵƐĂůƵĞĞŶůćŚĞŝƐǇǇĚĞƐƐć͘

ůƵĞƚƚĂŬćǇƚƚććƌĂǀŝŶƚŽƉĂŝŬŬĂŶĂĂŶƵŚĂŶĂůĂŝƐĞƚƐĞůŬćůŽŬŬŝ;shͿ͕ůŝŶƚƵĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝŶŬĂůĂƚŝŝƌĂƐĞŬćŵĂŚĚŽůůŝƐĞƐƚŝ
ǀĂůŬŽƐĞůŬćƚŝŬŬĂ;EͿ͘ZĂŬĞŶƚĂŵŝŶĞŶĞŝǀĂĂƌĂŶŶĂŶćŝĚĞŶƌĂǀŝŶƚŽƚŝůĂŶŶĞƚƚĂ͕ŬŽƐŬĂŬŽƌǀĂĂǀŝĂĂůƵĞŝƚĂũćć
ůćŚŝĂůƵĞŝůůĞ͘ 







>ŝƐćŬƐŝĂůƵĞĞůůĂƉĞƐŝŝǀĂŶŚĂŶƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵĞƚƚĞůŽŶƐŝůŵćůůćƉŝĚĞƚƚćǀćƌĂŶƚĂƐŝƉŝ;EdͿ͘ZĂŶƚĂƐŝƉŝůůĞŽůŝƐŝŚǇǀćũćƚƚćć
ƌĂŬĞŶƚĂŵĂƚŽŶ͕ǇŚƚĞŶćŝŶĞŶŵĞƚƐćǀǇƂŚǇŬĞ͕ƉĞƐćƉĂŝŬĂŬƐŝ͕ĞƐŝŵ͘ĂůƵĞĞŶŬĞƐŬŝŽƐŝŝŶ͘

sĂĂƌĂŶƚƵŶĞĞŶ;shͿŚƂŵƂƚŝĂŝƐĞŶŶǇŬǇŝŶĞŶƉĞƐćĂůƵĞƉƂŬŬĞůƂŝŶĞĞŶũĂŬŽůŽƉƵŝŶĞĞŶŽŶƐǇǇƚćƐƵŽũĞůůĂ
ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝůƚć͘

ůƵĞĞůůĂŽŶůŝŶƚƵĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝŶŬƵŝŬĂŶƌĞǀŝŝƌŝ͘^ĞĞŝŬƵŝƚĞŶŬĂĂŶƉĞƐŝŶǇƚĂůƵĞĞůůĂŬĂƌƚŽŝƚƵƐǀƵŽƐŝŶĂ͘

ϰ͘Ϯ>/EEh^dKE:K,dKW



>ŝƐćŬƐŝŬƵƵůƚŝŝŶƚŝůƚĂůƚƚŝ͕ƌĂƵƚŝĂŝŶĞŶ͕ŚŝƉƉŝćŝŶĞŶũĂƐŝƌŝƚƚćũćϮϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ͘

EƵŽůŝŚĂƵŬŬĂććŶƚĞůŝůćŚŝĂůƵĞĞůůĂϮϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ͘,ĂǀĂŝŶƚŽũĂƉĂŝŬĂůůŝƐŝƐƚĂŶƵŽůŝŚĂƵŬŽŝƐƚĂŽŶŵǇƂƐϭϮ͘ϳ͘ϮϬϭϱ
;ZĂŝŵŽsŝƌŬŬĂůĂͿũĂϭϵ͘ϴ͘ϮϬϭϲ;dĂƉŝŽ>ĂŚƚŽŶĞŶͿ͘

hƵĚĞŶƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵŽŬŝƚƵŬƐĞŶǀĂĂƌĂŶƚƵŶƵƚǀĂůŬŽƐĞůŬćƚŝŬĂŶŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂǀĂŶŚŽũĂũĂƉŝŬŬƵƚŝŬĂŶƚƵŽƌĞĞŵƉŝĂ
ƌĂǀŝŶƚŽũćůŬŝćŚĂǀĂŝƚƚŝŝŶƚĞƌǀĂůĞƉŝŬŽŶƉƂŬŬĞůƂŝƐƐć͘

hƵĚĞƐƐĂƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵŽŬŝƚƵŬƐĞƐƐĂǀĂĂƌĂŶƚƵŶĞĞŬƐŝůƵŽŬŝƚĞůƚƵŚƂŵƂƚŝĂŝŶĞŶǀĂƌŽŝƚƚĞůŝŬŝŝŚŬĞćƐƚŝƉĞƐŝŶŶćƐƚććŶ
ƉƂŬŬĞůƂƐƐć͕ũŽŬĂƐŝũĂŝƚƐĞĞĂůƵĞĞŶŬĂƉĞĂƐƐĂŬŽŚĚĂƐƐĂ͕ůĞŚƚŽŬŽƌǀĞƐƐĂ͘

Ϯϴ͘ϰ͘ϮϬϭϱŬƵƵůƚŝŝŶƉƵŶĂƌŝŶƚĂ;Ϯ Ϳ͕ƉĞŝƉƉŽ;Ϯ Ϳ͕ůĂƵůƵƌĂƐƚĂƐũĂŚŝƉƉŝćŝŶĞŶ͘

DĞƚƐćǀŝŬůŽŶƐŽŝĚŝŶƚĂŬƵƵůƵŝůćŚŝŵĞƚƐćƐƚćϮϴ͘ϰ͘ϮϬϭϱ͘

sĂŶŚĂƐƐĂƵŚĂŶĂůĂŝƐůƵŽŬŝƚƵŬƐĞƐƐĂǀĂĂƌĂŶƚƵŶĞĞŬƐŝůƵŽŬŝƚĞůƚƵƌĂŶƚĂƐŝƉŝƉĂƌŝǀĂƌŽŝƚƚĞůŝƌĂŶŶŽŝůůĂ
Ϯϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ;ƉŽŝŬƵĞͿũĂϭϭ͘ϳ͘ϮϬϭϲ>ŝƐćŬƐŝƉĂŝŬĂůůĂŬŝĞƌƚĞůŝƚŽŝŶĞŶŬŝŶƌĂŶƚĂƐŝƉŝƉĂƌŝ͘

ϰ͘ϭdƵůŽŬƐĞƚ

ϰ͘>/Edh<ZdK/dh^







ϱͬϳ


hŚĂŶůĂŝƐůƵŽŬŝƚƵŬƐĞƐƐĂŶǇŬǇŝƐŝŶĞƌŝƚƚćŝŶƵŚĂŶĂůĂŝŶĞŶ;ĞŶŶĞŶǀĂĂƌĂŶƚƵŶƵƚͿƐĞůŬćůŽŬŬŝƉĂƌŝŽůŝůćŚŝůƵŽĚŽůůĂ
Ϯϴ͘ϰ͘ϮϬϭϱũĂϭϭ͘ϳ͘ϮϬϭϲ͘




ůŝŶǇŵƉćƌŝƐƚƂůƚććŶŶĞƐŽƉŝƐŝǀĂƚůĂũŝůůĞ͘<ŽůŽƉƵŝƚĂŽŶĂŝŶĂŬŝŶǀŝŝƐŝũĂǇŚƚĞǇĚĞƚǇŵƉćƌƂŝǀŝŝŶŵĞƚƐŝŝŶŽůŝƐŝǀĂƚ
ŬŽŚƚĂůĂŝƐĞƚ͘

dP<^d




hͲĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝŶŬƵŝŬŬĂƉĂƌŝƵŝůćŚĞůůćŶŝĞŵĞŬŬĞĞŶŬćƌũĞŶƌĂŶƚĂĂϮϴ͘ϰ͘ϮϬϭϱ͘Ϯϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱũĂϭϭ͘ϳ͘ϮϬϭϲƉĂŝŬĂůůĂŽůŝ
ŶĞůũćĂŝŬƵŝƐƚĂŬƵŝŬŬĂĂ͘
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dŽŶƚĞŝůůĂĞŝŚĂǀĂŝƚƚƵůŝŝƚŽͲŽƌĂǀĂĂ͘



ϯ͘Ϯ>//dKͲKZs<ZdK/dh<^E:K,dKW
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ϳͬϳ



ŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐϭϳ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϭ͕ϭϯ͕ϴ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ͕ϭϳ͕ϭϭ͕ϭϮ͕ϭϯ͕ϮϬ͕ϵ͕ϭϯ͕ϮϮ͕ϭϬ͕ϭϬ;ŬŝǀĞůůćͿ͕ϭϭ͕ϳ͘ϱ͕ϭϰ͕ϵ͕ϴ͕ϭϴ͕
ϴ͕ϭϮ͕ϭϭ͕ϭϬ;ϮƌƵŶŬŽŝŶĞŶͿ͕ϭϯ;ϮƌƵŶŬŽŝŶĞŶͿ͕ϴ͕ϭϭ͕ϵ͕ϭϭ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϲ͕ϴũĂϵ͕ϳ͘ϱ͕ϴ͕ϭϬ͕ϴ͕ϴ͕ϵ͕ϭϰ͕ϭϮ͕ϭϭ͕ϭϭ͕
ϵ͕ϭϬ͕ϴ͕ϴ͕ϳ͘ϱ͕ϴ͕ϵ͕ϳ͘ϱ͕ϭϯ͕ϵ͕ϴ͕ϵ͕ϭϰ͕ϳ͘ϱ͕ϵ͕Ϯϯ͕ϭϭ͕ϴ͕ϭϯ͕ϭϭ͕ϭϯ͕ϭϬ͕ϵ͕ϳ͘ϱ͕Ϯϭ͕Ϯϳ͕ϭϬ͕ϵ͕ϭϬ͕ϴ͕ϭϬ͕ϴ͘ϱ͕ϭϯ͕
ϳ͘ϱũĂϳĐŵ













^ĞƵƌĂůĂŝƐůĂũĞũĂŵŵ͗ůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂ͕ŶćƐŝć͕ůĞŚƚŽŶĞŝĚŽŶǀĂŝƉƉĂ͗ϲǇŬƐŝůƂć͕ŚĂƌǀŝŶĂŝŶĞŶůĞŚƚŽŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌŝ͕
ůĞŚƚŽͲŽƌǀŽŬŬŝ͕ƌƵŶƐĂƐ͕ϰϬϬŵϮĂůƵĞĞůůĂ͕ŚĂƌǀĂůƵŬƵŝŶĞŶůĞŚƚŽŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌŝ͕ŵƵƐƚĂŬŽŶŶĂŶŵĂƌũĂ͕ŚĂƌǀĂŬƐĞůƚĂĂŶ͕
ƚĂǀĂůůŝŶĞŶůĞŚƚŽŝŶĚŝŬĂĂƚƚŽƌŝ

dŝĞŶǀĂƐĞŶƉƵŽůŝ;ĂůĂƉƵŽůŝͿ





^ĞƵƌĂůĂŝƐůĂũĞũĂŵŵůĞŚƚŽŬƵƵƐĂŵĂ͕ŶćƐŝć͕ǀĂůŬŽůĞŚĚŽŬŬŝ͕ŬĞǀćƚůŝŶŶƵŶŚĞƌŶĞ͕ŵƵƐƚŝŬŬĂũĂŬŝĞůŽ

ŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐϮϰ͕ϭϰ͕ϭϭ͕ϭϬ͕ϭϰ͕ϭϯ͕ϴ͕ϴ͕ϭϱ͕ϵ͕ϴ͕ϳ͘ϱ͕ϭϰ͕ϭϯ͕ϭϮ͕ϴ͕ϭϭ͕ϵ͕ǀĂĂŚƚĞƌĂϭϱ͕ŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐϭϰ͕ϮϬ͕
ϭϮ͕ϴ͘ϱ͕ϭϳ;ϮƌƵŶŬŽŝŶĞŶͿ͕ϮϮ;ϰƌƵŶŬŽŝŶĞŶͿ͕Ϯϯ͕ϭϯ͕ϳ͕ϭϰ͘ϱ͕ϳ͘ϱ͕ϭϲ͕ϭϭ;ϮƌƵŶŬŽŝŶĞŶͿ͕ϭϰ͕ϭϬũĂϭϭ͕ϭϬ͕ϴ͕ϭϮ͕
ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϲ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϲ͕ϭϰ͕ϵ͕ϭϳ͕ϭϬ͕ϵ͕ϭϮ;ŬŝǀĞŶƉććůůćͿ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮ͕ϭϮ͕ϭϬ͕ϭϭũĂϴĐŵ

dŝĞŶŽŝŬĞĂƉƵŽůŝ;ǇůćƉƵŽůŝͿ

>h>>,s/ddh:EDd^ >,Dh^dED/dd;ƌƵŶŐŽŶŚĂůŬĂŝƐŝũĂƌŝŶŶĂŶŬŽƌŬĞƵĚĞůƚĂͿ



^ƵŽũĞůůƵŶůƵŽŶƚŽƚǇǇƉŝŶĂůƵĞĞůůĞĞŝƐĂĂƌĂŬĞŶƚĂĂ͘

:ĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂƐƐćũĂůŽũĞŶůĞŚƚŝƉƵŝĚĞŶŚĂŬŬƵƵƚĞŝǀćƚŽůĞůƵǀĂůůŝƐŝĂ͘^ĞŶƐŝũĂĂŶǀĂƌũŽƐƚĂǀŝĂŬƵƵƐŝĂǀŽŝŚĂŬĂƚĂ
>zͲŬĞƐŬƵŬƐĞŶůƵǀĂůůĂŚŽŝƚŽͲũĂŬćǇƚƚƂƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂĂŶƉĞƌƵƐƚƵĞŶ͘

KũŝƚƚĂŵŝŶĞŶĞŝŽůĞũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂƐƐćůƵǀĂůůŝƐƚĂ͘

ZĂũŽŝƚƵŬƐĞƚ

:ĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬŬƂĂůƵĞĞŶƚƵůĞĞŽůůĂǇŚƚĞŶćŝŶĞŶ͘

ZƵŶŐŽŶůćƉŝŵŝƚĂŶƚƵůĞĞŽůůĂƌŝŶŶĂŶŬŽƌŬĞƵĚĞůƚĂǇůŝϳĐŵ͘

EŝŝƐƐćŬĂƐǀĂĂǀćŚŝŶƚććŶϮϬƌƵŶŬŽŵĂŝƐƚĂũĂůŽĂůĞŚƚŝƉƵƵƚĂŚĞŚƚĂĂƌŝůůĂ͘

^ƵŽũĞůůƵƚũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂƚŽǀĂƚůƵŽŶƚĂŝƐĞƐƚŝƐǇŶƚǇŶĞŝƚć͘

>hKEEKE^hK:>h>/E:>KWhhDd^/<PE<Z/dZ/d
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dĂŵƉĞƌĞĞůůĂϮϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ<Ăƌŝ>ĂĂŵĂŶĞŶ͕ůƵŽŶƚŽŬĂƌƚŽŝƚƚĂũĂ



>ŝŝƚĞϭ͗>ƵŽŶŶŽŶƐƵŽũĞůƵůĂŝŶŵƵŬĂŝƐĞŶũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂŶŬƌŝƚĞĞƌŝƚũĂŵĞƚƐćůĞŚŵƵƐƚĞŶŵŝƚĂƚ;ϮϬϭϲͿ

<ĂƌƚƚĂůŝŝƚĞϯ͗DĞƌŬŝƚƚćǀćƉŽŚũĂǀĞƌƐŽŝƐŬĂƐǀŝĂůƵĞ;ϮϬϭϲͿ

<ĂƌƚƚĂůŝŝƚĞϮ͗DĞƚƐćůĞŚŵƵƐĂůƵĞũĂŵĞƌŬŝƚƚćǀćƚůĞŚƚŽŬĂƐǀŝƚ;ϮϬϭϲͿ

<ĂƌƚƚĂůŝŝƚĞϭ͗ǀĂŝŶďŝŽƚŽŽƉŝƚũĂĂƌǀŽŬŬĂĂƚůŝŶƚƵŬŽŚƚĞĞƚ;ϮϬϭϱͿ

dĂƉŝŽ>ĂŚƚŽŶĞŶ͗<ĂƐǀŝͲŝŶǀĞŶƚŽŝŶƚŝůŝƐƚĂ,ĂŝŬĂŶŬćƌŬŝϮϱ͘ϲ͘ϮϬϭϱ

>//ddd



zŵƉćƌŝƐƚƂ͘Ĩŝ͗hŚĂŶĂůĂŝƐĞƚůĂũŝƚũĂũĂůŽƉƵƵŵĞƚƐŝŬƂƚ

sĞŶĞƚǀĂĂƌĂ:Ăƌŝ͕ϮϬϭϱ͗KƌŵŝŽŶŬĂƌƚŽŝƚƵƐ<ƵŬŬŝĂũćƌǀĞůůć

^ǇĚćŶͲ,ćŵĞůĞŚƚŝϮϬϭϮ

DćŬŝƌŝŶƚĂh͘ϭϵϲϰ͗hďĞƌĚĂƐsŽƌŬŽŵŵĞŶǀŽŶWŝůƵůĂƌŝĂŐůŽďƵůŝĨĞƌĂŝŶ&ŝŶůĂŶĚ͘ͲsĂŶĂŵŽϭϴ͗ϯ

DƵƌƚŽ͕͘ϮϬϬϳ͗EƵŽůŝŚĂƵŬŬŽũĞŶũĂǀĞƐŝůŝŶƚƵũĞŶ<ƵŬŬŝĂ

>ƵŽƉŝŽŝƐƚĞŶŬĂƐǀŝƐƚŽ

<ƵŝƚƵŶĞŶ͕d͘ϮϬϬϭ͗<ĂƐǀŝŚĂǀĂŝŶƚŽũĂ>ƵŽƉŝŽŝƐŝƐƚĂǀ͘ϭϵϵϵͲϮϬϬϬ͘ͲdĂůǀŝŬŬŝϮϱ

ŝƌĚ>ŝĨĞ^ƵŽŵŝ͗hŚĞǆͲůŝƐƚĂ͘^ƵŽŵĞŶƵŚĂŶĂůĂŝƐĞƚůŝŶƚƵůĂũŝƚϮϬϭϬũĂϮϬϭϲ͘

>//dϭ











> ,dd
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Selityksiä:

Koordinaatit, kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartta ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä 2016, ellei toisin mainittu. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen
arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti
Oy:n serverillä. Kuvaaja: T. Tiainen.

Inventointialue on vihreän suorakaiteen sisällä. Lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein.

Alue:

Pälkäne, Haikankärjen ranta-asemakaava-alue. Inventointialue sijaitsee Kukkiaan
etelästä työntyvän Haikankärjen luoteisosassa, noin 25 km Pälkäneen kirkolta
itään.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko ranta-asemakaava-alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muita mahdollisesti suojeltavaksi katsottavia jäännöksiä.
Työaika:
maastotyö 15.4.2016.
Kustantaja: Maanomistaja Sami Tuominen, kaavoittajan arkkitehtitoimisto Helena Väisäsen
välittämänä.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Teemu Tiainen.
Tulokset:
Ranta-asemakaava-alueella ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia jäännöksiä.

Eteläisemmän inventointialueen eteläosaa. Luoteeseen.
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Perustiedot

Kansikuva:

Sisältö
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Kaksiosainen inventointialue on rajattu vihreällä viivalla.

Yleiskartat

3

Inventointialueen rajaus on
merkattu vihreällä viivalla
Kartan pohjalla olevasta,
laserkeilausaineistosta laaditussa maastomallissa erottuu
selvästi Kukkian vanhan rantatörmä n. 88 m tasolla, ennen järven vedenlaskua.
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Ote vuoden 1842 pitäjänkartasta. Tutkimusalue on punaisen ympyrän sisällä. Alueelle on merkattu vain metsää.

Ote 1700- ja 1800-lukujen taitteessa laaditusta kuninkaan kartasta. Inventointialue on punaisen
ympyrän sisällä. Sen alueelle on merkattu vain metsää.

Vanhoja karttoja
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1700- ja 1800-lukujen taitteessa laaditussa ns. kuninkaan kartassa sekä v. 1942 pitäjänkartassa
alue on asumatonta metsää. Alue on kuulunut Puutikkalan (tai Karvialan) ja sittemmin Evinsalon
kyliin. Lähimmät vanhat kylät ja asutus ovat sijainneet noin neljän kilometrin etäisyydellä kaakossa (Kuohijoki) ja lounaassa (Puutikkala). Alue on ollut aina ja edelleenkin syrjäistä takamaata. Tarkempia vanhoja karttoja ei katsottu tarpeelliseksi tutkia.

Inventoinnin valmisteluvaiheessa laadittiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta aluetta
kuvaava maastomalli, jonka avulla pyrittiin havaitsemaan alueella mahdollisesti sijaitsevia arkeologisesti mielenkiintoisia pinnanmuotoja ja rakenteita. Maastomallista ei havaittu mitään arkeologisesti mielenkiintoista. Vanha, Kukkian laskua edeltänyt, n. 88 m korkeustasolla oleva
korkein rantatörmä, erottuu selvästi maastomallista.

Alue sijaitsee Kukkiaan etelästä työntyvän Haikankärjen luoteisosassa. Inventoitu alue jakaantuu kahteen erilliseen osaan, jotka molemmat kuuluvat samaan kiinteistöön 635-441-1-23. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3,8 hehtaaria.

Pälkäneen Kukkiajärven Haikankärjen alueelle ollaan laatimassa ranta-asemakaavaa. Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti hankkeesta antamassaan lausunnossa (4.4.2016 Diar:
72/2016), että kaava-alueella suoritetaan arkeologinen inventointi. Maanomistaja tilasi hankkeen kaavakonsultin, Arkkitehtitoimisto Helena Väisäsen välityksellä alueen arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Inventoinnin teki Teemu Tiainen 15.4.2016 työn kannalta erinomaisissa
olosuhteissa.

Inventointi

Vasen: ote vuoden 1955 peruskartasta. Inventointialueen koillispuolella on pieni pelto. Oikea:
ote vuoden 1977 peruskartasta. Pelto on ”paketissa” ja alueen eteläosaan on ilmestynyt kesäasunto.
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Suurin osa alueesta on kivikkoista moreenimaata. Eteläisemmällä inventointialueelta havaittiin
pohjoiseen kaartuvan tien mutkan länsipuolella muutama tien teossa raivattu moderni pieni kivikasa.

Koko inventoitava alue kuljettiin kauttaaltaan läpi, pyrkien havaitsemaan kaiken tyyppisiä ja ikäisiä muinaisjäännöksiä. Maanpinnan alapuolisia muinaisjäännöksiä pyrittiin löytämään kaivamalla koekuoppia niille potentiaalisiksi katsottuihin maastonkohtiin.

Maastohavainnot

Eteläisemmän inventointialueen itälaidalla kulkevan sähkölinjan käytävää. Kuvan vasen
laita on inventointialueen korkeinta aluetta. Etelään.

Inventointialue sijaitsee korkeusvälillä 86,6 – 98 m mpy. Suurin osa inventointialuetta sijoittuu
alle 90 metrin ja sen alapuoliselle korkeustasolle. Esihistoriallisille muinaisjäännöksille potentiaalisimpana maastona pidettiin inventoinnin valmisteluvaiheessa alueen pohjoiskärkeä, joka
kohoaa yli 90 m korkeudelle. Alueen eteläosan itälaidan maasto kohoaa liki sataan metriin.

Lähinnä inventointialuetta sijaitseva muinaisjäännös sijaitsee alueen pohjoispuolella, noin 600
metrin päässä Lehmisaaressa, jossa on ajoittamaton röykkiö (Lehmisaari Uhrikallio), joka perimätiedon mukaan on ”ristiretkiaikainen linnoitus tai lappalaisten uhripaikka”. Lähin kivikautinen
tunnettu muinaisjäännös sijaitsee hieman alle kolme kilometriä inventointialueelta länsilounaaseen, Mämminselän vastarannalla.

Kukkian pinnan korkeus on nykyisin 86,6 m mpy. Hauhon vesistö, johon järvi kuuluu, on periaatteessa ollut regresssiivinen sen jälkeen kun vesistö on kuroutunut varhaisesta Ancylusjärvestä.
Joka tapauksessa, Kukkiajärven kaakkoisimmassa osassa vedentaso on esihistoriallisena aikana pysynyt pitkään lähes samalla tasolla tai se on ollut lievästi nouseva. Tunnetut Kukkian esihistorialliset asuinpaikat sijaitsevat n. 89-92 m korkeustasoilla. Kaava-alueella havaittu muinaisrantatörmä n. 87,5- 88,5 m korkeustasolla on ilmeisesti pitkä aikainen ja se on jäänyt kuiville
järveä laskettaessa. Järvenlaskuajankohtaa ei nyt selvitetty. Periaatteessa, esihistoriallisia rantasidonnaisia asuinpaikkoja on siis löydettävissä n. 88-95 m korkeustasojen väliseltä alueelta.

Vuoden 1957 peruskartalla alueen koillislaidan ulkopuolella on pelto, Vuoden 1977 peruskartalla pelto on ”paketissa”. Nykyisin alueen eteläosassa sijaitsee yksi kesäasunto. Kahden erillisen
inventointialueen väliin jäävällä alueella sijaitsee kaksi kesäasuntoa. Eteläisemmän alueen halki
kulkee hiekkatie, joka yltää myös pieneltä osin pohjoisemman alueen kaakkoiskulmaan. Kesäasuntoa ja hiekkatietä lukuun ottamatta alue on rakentamatonta. Alueen itäraja on vanhaa kylärajaa – vanhoja rajamerkkejä sillä ei havaittu.
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Haikankärjen pohjoisosa nousee jyrkästi Kukkiasta. Alueelle tehtiin lukuisia koekuoppia, joissa
missään ei havaittu mitään mainittavaa. Kärjen korkeimmalla laella, kohdalla N 6800723 E
378737, sijaitsee noin 2,5 x 1,5 m kokoinen kuoppa, jonka syvyys on noin metri. Kuopan sisäreunat ovat suorat ja teräväreunaiset. Edellisestä noin viisi metriä etelään on kooltaan samanlainen, joskin 30 cm syvä kuoppa. Molemmat kuopat ovat NW-SE suuntaisia. Syvemmän kuopan pohjalle tehdystä koekuopasta tuli humuksen sekaista hiekkaa 40 cm:n syvyyteen saakka.
Matalampaan kuoppaan ei onnistuttu kaivamaan kuin 20 cm syvä koekuoppa sen kivisyyden
vuoksi: maalaji oli humuksen sekainen hiekka. Kuopissa ei ollut maannosta. Havaittujen kuoppien ympärille tehtiin kolme koekuoppaa, joissa maalaji muuttui alle kymmensenttisen kunttakerroksen alla kiviseksi sorahiekaksi. Molemmat kuopat tulkittiin maanottokuopiksi tai maan-

Haikankärjessä sijaitseva
kuoppa. Etelään.

Haikankärjessä sijaitsevat
kaksi modernia kuoppaa on
merkattu vihreillä palloilla.

Pohjoisemman inventointialueen eteläosa on kosteamaaperäistä kivikkoa. Haikankärjen pohjoisosan itäpuoliselle kannakselle tehtiin lukuisia koekuoppia. Kannas on maaperältään vähäkivisempi ja tasainen verrattuna muuhun inventointialueeseen. Pintamaa kannaksella on 10-25
cm:n syvyyteen humusta ja multaa eli vanhaa peltokerrosta, jonka alapuolella maalaji muuttuu
vaaleaksi hiekaksi. Havaintoja kiinteästä muinaisjäännöksestä ei kannakselta tehty.

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 3: Muisnaisjäännösinventointi

7

Teemu Tiainen

Kuvia

Eteläisemmän inventointialueen pohjoisosaa. Etelään.

Peruskartta 2141 10, vuodet 1957 ja 1977.
Pitäjänkartta 2141 10 ja 2143 01, vuosi 1842.

Alanen, Timo ja Kepsu, Saulo 1989. Kuninkaan kartasto Suomesta 1776–1805.
Koukkula, Tuomo 1972. Pälkäneen historia 1500-luvulta 1860-luvulle.

Lähteet

4.5.2016

Pälkäneen Haikankärjen muinaisjäännösinventoinnissa ei havaittu merkkejä kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista kulttuurihistoriallisista jäännöksistä.

koetuskuopiksi, toinen on jäänyt matalammaksi kuopan kivisyyden vuoksi. Kuopat ovat nykyaikaisia.
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Pohjoisemman inventointialueen kivistä keskiosaa. Etelään.

Haikankärjen itäpuolen kannasta. Koilliseen.

Pohjoisemman inventointialueen kaakkoislaitaa. Lounaaseen.
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10

Inventointialue tutkittiin ja arvioitiin kokonaisuudessaan eri menetelmin. Maastossa käytiin
tarkemmin läpi kartalla sinisellä merkatut alueet.

Liite: inventoinnissa tarkastetut alueet
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!5DNHQQXVRLNHXVUSNLLQWHLVW|OOH+DLNDQNlUNLUDQWDYLLYDRVXXGHOOD

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pirkanmaan liitto
Pälkäneen kunta, kunnanjohtaja
Pälkäneen kunta, tekninen johtaja
Pälkäneen kunta, vesihuoltolaitoksen päällikkö
Pälkäneen kunta, rakennustarkastaja
Pälkäneen kunta, aluearkkitehti

Poissa:
Minna Huttunen
Tuija-Liisa Soininen
Annu Piesanen
Janita Koivisto
Matti Vesava
Harri Vierikka
Anitta Käenniemi
Marja Kuisma

MUISTIO

9.12.2015

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, Jokipolventie 15, 37130 Nokia, Puh. 040 5576 086, E-mail: helena.vaisanen@kolumbus.fi

Sami Tuominen kertoi, että maanomistajan tavoitteena on osoittaa alueelle lomarakennuspaikkoja.

3. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Todettiin läsnäolijat.

2. OSANOTTAJAT

Sovittiin, että Elina Viitanen toimii kokouksen puheenjohtajana ja Helena Väisänen laatii muistion.

1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Käsitellyt asiat:

Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja
Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja
Pälkäneen kunta, ympäristönsuojelusihteeri
Maanomistajan edustaja
Maanomistajan edustaja
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, kaavan laatija

02.12.2015 klo 9.42-10.24
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
Kokoushuone Putsi, V-kerros

Reijo Honkanen
Elina Viitanen
Hannu Niukkanen
Sami Tuominen
Jussi Tuominen
Helena Väisänen

Läsnä:

Aika
Paikka

VIRANOMAISNEUVOTTELU

PÄLKÄNEEN KUNTA, Luopioinen
Haikankärjen ranta-asemakaava

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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Liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.10.2015
Pälkäneen Luopioisten Haikankärjen, tilan 635Ǧ441Ǧ1Ǧ23, luontoselvitys 2015
Haikankärki kantatilatarkastelu
Alustava luonnos, Haikankärki ranta-asemakaava 13.11.2015

Helena Väisänen

9.12.2015

Muistion laati

Ormion esiintyminen alueella tulee tarkastaa. Luontoselvitystä on tarkennettava maisemaselvityksellä. Muutoin kaavahankkeen valmistelu jatkuu normaalisti.

5.JATKOTOIMENPITEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei kenelläkään ollut huomauttamista.

4.OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Viitanen huomautti, että esitetyllä tavalla rakennuspaikat ottavat käyttöön myös niemen vastakkaisen rannan.
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Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, Jokipolventie 15, 37130 Nokia, Puh. 040 5576 086, E-mail: helena.vaisanen@kolumbus.fi

Viitanen totesi, että esitettyjen etäisyyksien rantaviivasta tulisi perustua voimassa olevaan rakennusjärjestykseen.

Niukkanen kertoi terveiset Pälkäneen kunnan rakennustarkastajalta Anitta Käenniemeltä.
Käenniemen mukaan rakennuspaikka on rantaosayleiskaavan mukaan osoitettu etelämmäksi
kuin luonnoksessa on esitetty. Luonnoksessa esitetty rakennusoikeuden määrä ylittää paljon
nykyisen mitoituksen ja etäisyydet rantaviivasta ovat liian pienet. Niemeen jäävä vapaa Malue on liian pieni, jotta niemi voisi säilyä vapaasti käytettävänä.

Hannu Niukkanen esitti, että ormion esiintyminen alueella on selvitettävä. Luontoselvityksessä esitetyn kuikan ja rantasipin elinympäristöt tulee huomioida suunnittelussa. Niukkasen
mielestä ei ole perusteltua, että ainoastaan lomarakennustonttien rantavyöhykkeet on osoitettu my-alueeksi. Hänen mielestään koko niemi olisi hyvä osoittaa my-merkinnällä. Määräys
luonnonmukaisuudesta on Niukkasen mukaan hankala lomarakennustonteilla.

Viitanen huomautti, että alueelle nyt esitetty rakennusoikeuden määrä on liian korkea. Hän
viittasi KOHOn päätökseen, jossa asiaa käsitellään.

Viitanen kertoi, että rantaosayleiskaavan laatimisen periaatteina on ollut rantaviivan säilyttäminen ja se, että rakennuspaikat on osoitettu tiiviisti. Viitasen mukaan my-määräys lomarakennuspaikkojen rannassa ei ole toimiva ratkaisu. Lomarakennustontin käytön kannalta olisi
hyvä, että myös ranta-aluetta voitaisiin käyttää vapaasti.

Tuominen kertoi, että alueen maanomistaja oli rantaosayleiskaavan laatimisessa passiivinen
johtuen terveydentilasta ja tiedostamattomuudesta. Tuominen kertoi, että niemialueella on
aiemmin ollut vireillä rakennushanke, jota ei ole toteutettu.

Viitanen totesi, että luontoselvitys on puutteellinen, koska siitä puuttuu kokonaan maiseman
arvottaminen. Myös Viitasen mukaan rantaosayleiskaavan aineistoa olisi käytettävä hankkeen
pohjana ja taustana.

Honkanen esitti, että rakennuspaikkojen sijaintia ja rakentamisen etäisyyttä rantaviivasta tulisi
vielä harkita. Kaavan laatimisessa tulisi ottaa huomioon alueelle laadittu hyväksymätön rantaosayleiskaava, jossa uusi rakennuspaikka on osoitettu olemassa olevien rakennuspaikkojen
viereen.

Reijo Honkanen huomautti, että kiinteistöön kuuluu esitetyn kaava-alueen rajauksen lisäksi
erillinen alue etelämpänä. Honkanen esitti, että kaava-alueeseen voisi ottaa mukaan sen lisäksi myös kaksi kiinteistöön rajoittuvaa olemassa olevaa lomarakennustonttia, mikä täyttäisi
MRL 74§ vaatimuksen asemakaavan alueen tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta.

Väisänen esitteli alueelle laadittua alustavan kaavaluonnoksen sisältöä ja perusteita sille.

Väisänen esitteli hankkeen lähtökohtia: sijaintia, alueen rajausta ja laajuutta, suunnittelutilannetta ja laadittuja selvityksiä. Väisänen esitteli tarkemmin alueelle laaditun luontoselvityksen
sisältöä ja kantatatilatarkastelua. Väisänen kertoi, että Pirkanmaan liitolta saadun tiedon mukaan alueen itäpuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kallioalue Haikanvuori.

Helena Väisänen kertoi, että hankkeessa oli tarkoitus olla mukana myös Evinsalon länsipuolella olevat Laajansaaret. Alueelle laaditun kantatilatarkastelun jälkeen niiden kaavoittamisesta on luovuttu, koska sen perusteella Laajansaariin ei ole mahdollista osoittaa uusia rakennuspaikkoja.
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Toteutunut mitoitus on 12,4 rp/km.
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Ranta-alueella on yhteensä 31 rakennettua loma-asuntoa.

yhteensä 2,5 km.

Muunnettu rantaviiva välillä Mämminkallio - Haikankärki

Mitoituslaskelma Mämminkallio - Haikankärki
(Mämminselän vaikutusalue)
poislukien Haikankärjen emätila

247m
100%

308m
25%

130m
52m 25%
100%
57m
25%

106m
50%

129m
25%

294m
100%

162m
25%

245m
100%

130m
100%

68m
100%

309m
50%

224m
50%

39m
100%

Haikankärjen ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite : Rantaviivan mitoituslaskelma Mämminkallio - Haikankärki

+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDOXRQQRVNDDYDVHORVWXV
OLLWH/XRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

6DDSXQHHWPLHOLSLWHHW
3DODXWWHHQDQWDMD


6DDSXQHHWODXVXQQRW
3DODXWWHHQDQWDMD
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV
3LUNDQPDDQSHODVWXVODLWRV

3YP


3YP





$UNNLWHKWLWRLPLVWR+HOHQD9lLVlQHQ


3LUNDQPDDQSHODVWXVODLWRVODXVXLHWWHLVLOOlROHKXRPDXWHWWDYDD+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYD
HKGRWXNVHVWD
























.$$9$/821126  

3$/$87(5$32577,



+$,.$1.b5-(15$17$$6(0$.$$9$



3b/.b1((1.817$









/$868172
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV

+DLNDQNlUMHQDOXHHOODRQWHKW\NDUWRLWXVYXR
VLQDMDRUPLRQHVLLQW\PLVHVWl
9XRQQDWHKWLLQKDYDLQWRMDRUPLRLVWD+DL
NDQNlUMHQOXRWHLVSRXNDPDVWDYlOLWW|PlVWL
UDQWDDVHPDNDDYDOXRQQRNVHHQPHUNLW\QNRUW
WHOLQQURNRLOOLVSXROHOWDMDYXRQQD+DL
NDQYXRUHQNlUMHQNDLQDORVWD+DLNDQNlUMHQ
HWHOlSXROHOWDMRNDNDDYDOXRQQRNVHVVDRQPHU
NLWW\0DOXHHNVL2UPLRQHVLLQW\PLQHQNRNR
UDQWDDVHPDNDDYDDOXHHOODRQVHOYLWHWWlYlHQ
QHQUDNHQQXVSDLNNRMHQORSXOOLVWDVLMRLWWDPLVWD

$OXHHOODHVLLQW\YlRUPLRWXOHHKXRPLRLGDNDD
YDQPLWRLWXVWDMDUDNHQQXVSDLNNRMDPllULWHOWl
HVVl

/LVlNVLOXRQWRVHOYLW\VWlWXOHHWl\GHQWllPDLVH
PDQDUYRWWDPLVHQRVDOWD









(PlWLODQPLWRLWXVQRXVHHNRUNHDNVLNXQRWH
WDDQKXRPLRRQDOXHHQOXRQWRRORVXKWHHW
UDQWDDOXHHQPXRWRMDNRNRVHNlHPlWLODQYD
SDDNVLMllYl\KWHQlLVHQUDQWDYLLYDQRVXXV
(/<NHVNXVWRWHDDHWWlPLWRLWXVWDUDNHQQXV
\NVLNN|lPXXQQHWWXDUDQWDYLLYDDNRKWLYRLGDDQ
Nl\WWllDLQRDVWDDQDOXHLOODMRWNDVRYHOWXYDW
K\YLQUDNHQWDPLVHHQ$OXHLOODMRLOODRQHULW\LVLl
OXRQWRDUYRMDPLWRLWXVPllULWHOOllQKXRPDWWD
YDVWLDOKDLVHPPDNVLUDNHQQXV\NVLNN|l
UDQWDYLLYDNLORPHWULlNRKWL















9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV

2UPLRQHVLLQW\PLQHQDOXHHOODWDUNLVWHWDDQMD
KXRPLRLGDDQNRUWWHOLQUDMDXNVHVVD














.RVNDDOXHHOOHHLNRKGLVWXPDDNXQQDOOLVLDWDL
YDOWDNXQQDOOLVDPDLVHPDDUYRMDHLHULOOLVHQ
PDLVHPDVHOYLW\NVHQODDWLPLVWDROHQlKW\WDU
SHHOOLVHNVL
3DLNDOOLVLDPDLVHPDDUYRMDRQNlVLWHOW\NDDYD
VHORVWXNVHQOXYXLVVD6HOYLW\VVXXQQLWWHOX
DOXHHQRORLVWD0DLVHPDMD.DDYDQYDLNX
WXNVHW9DLNXWXVWHQDUYLRLQWLLQOLLWW\\KDYDLQQH
NXYDMRKRQRQPHUNLWW\PDLVHPDQNDQQDOWD
PHUNLWWlYLPPlWDOXHHW

+DLNDQNlUMHQNLLQWHLVW|QSRKMRLVHPPDVVD
RVDVVDMRQQHXXWWDUDNHQWDPLVWDRQNDDYDVVD
RVRLWHWWXRQNDDYDOXRQQRNVHQPXNDLQHQPLWRL
WXVUDNHQQXVSDLNNDDPXXQQHWWXUDQWDYLL
YDNP.RNRHPlWLODQUDNHQQXVRLNHXVRQ
USNP6DPDQUDQWDDOXHHQWRWHXWXQXWPLWRLWXV
0lPPLQVHOlQYDLNXWXVDOXHHOODRQUDNHQ
QXVSDLNNDDPXXQQHWWXUDQWDYLLYDNLORPHWUL0L
WRLWXVODVNHOPDYlOLOWl0lPPLQNDOOLR+DLNDQ
NlUNLOLLWHWllQNDDYDDVLDNLUMRLKLQ0DDQRPLVWD
MLHQWDVDSXROLVHQNRKWHOXQWRWHXWXPLVHNVLRQ
SHUXVWHOWXDHWWlNDDYDDOXHHQPLWRLWXNVHVVD
RWHWDDQKXRPLRRQOlKLDOXHHQWRWHXWXQXWPLWRL
WXV

+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDDOXHHOODRQ
WDSDXVNRKWDLVHVWLVHOYLWHWW\HWWlVXXQQLWWHOX
DOXHHQPXRWRNRNRYDSDDNVLMllYlUDQWDYLLYD
VHNlOXRQWRMDPDLVHPDDUYRWKXRPLRLGHQDOX
HHOOHRQPDKGROOLVWDRVRLWWDDNDNVLXXWWDUDNHQ
QXVSDLNNDD

.DDYDOXRQQRNVHVVDUDQWDYLLYDVWDVlLO\\UDNHQ
WDPDWWRPDQD.DDYDDOXHHQSLQWDDODVWD
0DOXHWWDRQ5DNHQQXVSDLNNRMHQNRNRD

+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDOXRQQRVNDDYDVHORVWXV
OLLWH/XRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL










5DQWDDOXHLGHQORPDDVXWXVWDNRVNHYDQUDQWD
DVHPDNDDYDQHULW\LVLLQVLVlOW|YDDWLPXNVLLQ
NXXOXXHWWlOXRQQRQVXRMHOXMDOXRQQRQRPL
QDLVSLLUWHHWWXOHHRWWDDKXRPLRRQNDDYDDODD
GLWWDHVVD

2WWDHQKXRPLRRQDOXHHQOXRQWRRORVXKWHHWMD
HPlWLODQMRDLHPPLQNl\WWlPlUDNHQWDPLVHQ
PllUlRQUDQWDDVHPDNDDYDDQPHUNLWW\lUDQ
WDDQWXNHXWXYDDUDNHQWDPLVWDYlKHQQHWWlYl
























<PSlULVW|OXRQWRMDPDLVHPDDUYRMHQVHNl
YDSDDQ\KWHQlLVHQUDQQDQRVDQWXUYDDPLVHNVL
+DLNDQNlUMHQQLHPLDOXHHOOHHLROHSHUXVWHOWXD
RVRLWWDDUDNHQWDPLVWD











SLHQHQQHWllQMROORLQYDSDDNVLMllYlQUDQWDYLL
YDQMDPDDDOXHHQPllUlNDVYDD

/RPDUDNHQQXVSDLNNRMHQUDNHQQXVRLNHXWWDWDU
NLVWHWDDQYDVWDDPDDQ3lONlQHHQYDOPLVWHLOOD
ROHYDQUDNHQQXVMlUMHVW\NVHQPllUl\NVLl

0DDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQQPXNDDQ
OXRQQRQ\PSlULVW|lWXOHHYDDOLDHLNlQLLKLQOLLWW\
YLlHULW\LVLlDUYRMDVDDKlYLWWll05/Q
PXNDDQUDQWDDVHPDNDDYDDODDWLWHVVDRQNDW
VRWWDYDHWWlOXRQQRQVXRMHOXMDOXRQQRQRPL
QDLVSLLUWHHWRWHWDDQPXXWRLQNLQKXRPLRRQ

/DLQWl\WW\PLVWlDUYLRLWDHVVDRQHULW\LVWlPHUNL
W\VWl/6/QPXNDLVHOODVXRMHOOXLOODOXRQWR
W\\SHLOOlMD/6/QPXNDLVHOODODMLHQHVLLQW\
PLVSDLNNRMHQVXRMHOXOODVHNlPHWVlODLQQ
PXNDLVWHQNRKWHLGHQVXRMHOXOOD

.RVNDDOXHHOODRQPHWVlODLQQPXNDLVLD
NRKWHLWDMDPDKGROOLVHVWL/6/QPXNDLQHQ
VXRMHOWXOXRQWRW\\SSLRQSHUXVWHOWXDHWWl05/
QMDQVLVlOW|YDDWLPXVWHQWl\WW\
PLVHNVLRQQlLGHQQVODNLNRKWHLGHQKXRPLRLPL
QHQUDQWDDVHPDNDDYDDODDGLWWDHVVDHQVLVL
MDLVWD

/XRQWRVHOYLW\NVHQPXNDDQDOXHHOODHLHVLLQQ\
OXRQQRVXRMHOXODLOODHULW\VHVWLVXRMHOWXMDODMHMD
/XRQWRVHOYLW\NVHQPXNDDQUDNHQWDPLQHQHL
YDDUDQQDDOXHWWDUDYLQWRSDLNNDQDDQNl\WWlYLHQ
VHONlORNLQNDODWLLUDQMDPDKGROOLVHVWLYDONRVHO
NlWLNDQUDYLQWRWLODQQHWWDNRVNDNRUYDDYLDDOX
HLWDMllOlKLDOXHLOOH

/XRQWRVHOYLW\NVHQPXNDLVWHQPHWVlODLQPX
NDLVWHQNRKWHLGHQKXRPLRLPLVHNVLRQNDNVL
XXWWDUDNHQQXVSDLNNDDRVRLWHWWX+DLNDQNlUMHQ
QLHPLDOXHHOOH

(LROHSHUXVWHOWXDNLHOWllUDNHQWDPLVWDNRNR
QLHPLDOXHHOODNRVNDDOXHHOOHHLROHPDDNXQWD
NDDYDVVDWDLYDOWDNXQQDOOLVLVVDLQYHQWRLQ
QHLVVDRVRLWHWWXHULW\LVLlPDLVHPDDUYRMDHLNl
DOXHHOODROHODLOODVXRMHOWXMDOXRQWRDUYRMD1LH
PLDOXHHQPDLVHPDMDOXRQWRDUYRWRQDUYLRL
WDYDSDLNDOOLVHVWDQlN|NXOPDVWD

.DDYDVHORVWXNVHQPXNDDQMlUYHQVXXQQDOWD
QlKW\Ql+DLNDQNlUMHQPDLVHPDOOLVHVWLPHUNLWWl
YLPPlWNRKGDWRYDWQLHPHQNlUNLLWlSXROHOOD
QLHPHVWlHWHOllQW\|QW\YlQLHPHNHMDQLHPHQ
ODNLDOXH1lPlNRKWHHWRQKXRPLRLWXNDDYDD
ODDGLWWDHVVDMlWWlPlOOlQHNRUWWHOLDOXHHQUDNHQ
QXVDODQUDMRMHQXONRSXROHOOH

+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDOXRQQRVNDDYDVHORVWXV
OLLWH/XRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL




5DQWDY\|K\NNHHQP\PllUl\VNRUWWHOLDOXHLOOD
HLROHWRLPLYDUDWNDLVX<PSlULVW|DUYRMD
RPDDYDWDOXHHWWXOHHOlKW|NRKWDLVHVWLDLQD
RVRLWWDDUDNHQQXVNRUWWHOHLGHQXONRSXROHOOH
5$DOXHLOOHPHUNLWW\P\PHUNLQWlWXOHHPXXWWDD
VLWHQHWWlP\|VUDQWDDOXHWWDYRLGDDQNl\WWll
YDSDDVWLRVDQDWRQWWLDPXWWDNXLWHQNLQVLWHQ
HWWlWXUYDWDDQUDQWDY\|K\NNHHQVlLO\PLQHQUD
NHQWDPLVHVWDYDSDDQD





.DDYDVHORVWXNVHVWDWXOHHLOPHWlNXLQNDUDNHQ
QXVSDLNNRMHQYHVLKXROWRRQWDUNRLWXVMlUMHVWll



2UPLRQHVLLQW\PLQHQDOXHHOODWDUNLVWHWDDQMDKXRPLRLGDDQNRUWWHOLQUDMDXNVHVVD

0LWRLWXVODVNHOPDYlOLOWl0lPPLQNDOOLR+DLNDQNlUNLOLLWHWllQNDDYDDVLDNLUMRLKLQ

5DNHQQXVSDLNNRMHQNRNRDSLHQHQQHWllQMROORLQYDSDDNVLMllYlQUDQWDYLLYDQMDPDDDOXHHQPllUl
NDVYDD

/RPDUDNHQQXVSDLNNRMHQUDNHQQXVRLNHXWWDWDUNLVWHWDDQYDVWDDPDDQ3lONlQHHQYDOPLVWHLOODROHYDQ
UDNHQQXVMlUMHVW\NVHQPllUl\NVLl

5$NRUWWHOLDOXHLGHQUDQWDY\|K\NNHLGHQNDDYDPllUl\VWDUNLVWHWDDQPXRWRRQ´,VWXWHWWDYDSXXVWRL
VHQDVlLO\WHWWlYlDOXHHQRVD´

.DDYDVHORVWXNVHHQOLVlWllQWLHWRYHVLKXROORQMlUMHVWlPLVHVWlDOXHHOOD


7DUNLVWHWXQOXRQWRVHOYLW\NVHQSRKMDOWDNDDYDOXRQQRVWDWDUNLVWHWDDQOLVlNVLVHXUDDYDVWL

/XRQQRQVXRMHOXODLQQMDORSXXPHWVLN|QNULWHHULWWl\WWlYlPHWVlOHKPXVWHQDOXHRVRLWHWDDQPDD
MDPHWVlWDORXVDOXHHNVLMDRVRLWHWDDQOXRQQRQPRQLPXRWRLVXXGHQNDQQDOWDHULW\LVHQWlUNHlNVLDOX
HHNVL OXR 

.RUWWHOLLQRVRLWHWWXDDMR\KWH\WWlVLLUUHWllQSRKMRLVHPPDNVLK|P|WLDLVHQHOLQ\PSlULVW|QVlLO\WWl
PLVHNVL






5DQWDDVHPDNDDYDQULLWWlYlQRKMDXVYDLNXWXN
VHQYXRNVLUDQWDPDLVHPDQVlLO\PLQHQRQKD
OXWWXWXUYDWDULLWWlYlOOlNDDYDPllUl\NVHOOl$OX
HHOOHHLNRKGLVWXODLOODVXRMHOWXMD\PSlULVW|DU
YRMDYDDQSDLNDOOLVLDOXRQWRMDPDLVHPDDU
YRMDMRLGHQVlLO\PLVWlRQKDOXWWXHGHVDXWWDD
NDDYDPllUl\NVHOOl5$NRUWWHOLDOXHLGHQUDQWD
Y\|K\NNHLGHQNDDYDPllUl\VWDUNLVWHWDDQPXR
WRRQ´,VWXWHWWDYDSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlDOX
HHQRVD´PLNlPDKGROOLVWDDWRQWWLHQNl\W|Q
QRUPDDOLVWLORPDDVXPLVHHQPXWWDVlLO\WWll
UDQWDPDLVHPDQSXXVWRLVHQDMDVXRMDDUDNHQWD
PLVHQQlN\PLVWlPDLVHPDVVD

.DDYDVHORVWXNVHHQOLVlWllQWLHWRYHVLKXROORQ
MlUMHVWlPLVHVWlDOXHHOOD


+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDOXRQQRVNDDYDVHORVWXV
OLLWH/XRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

<KWHHQYHWRWHKWlYLVWlWDUNLVWXNVLVWD





+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXV
OLLWH(KGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

6DDSXQHHWPXLVWXWXNVHW
3DODXWWHHQDQWDMD


6DDSXQHHWODXVXQQRW
3DODXWWHHQDQWDMD
3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWD
3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWD
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV
3LUNDQPDDQOLLWWR

3YP


3YP







$UNNLWHKWLWRLPLVWR+HOHQD9lLVlQHQ



3lONlQHHQNXQQDQUDNHQQXVODXWDNXQWDMD3lONlQHHQNXQQDQWHNQLQHQODXWDNXQWDODXVXLYDWHWWHL
QLLOOlROHKXRPDXWHWWDYDD+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDHKGRWXNVHVWD
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/$868172
3LUNDQPDDQ(/<NHVNXV

.XNNLDMlUYHQ1DWXUDDOXH
.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQQLVVDHLROHKXRPL
RLWXVXXQQLWHOOXQUDNHQWDPLVHQYDLNXWXNVLD1D
WXUDDOXHHQVXRMHOXSHUXVWHLVLLQHULW\LVHVWLKLHN
NDPDLGHQQLXNNDPLQHUDDOLVWHQQLXNNDUDYLQWHLV
WHQYHVLHQOXRQWRW\\SSLLQ

-DORSXXPHWVLNN|
9DLNNDOHKPXVPHWVLNN|lHLROHUDMDWWXOXRQQRQ
VXRMHOXODLQQPXNDLVHOODOXRQWRW\\SLQUD
MDXVSllW|NVHOOl(/<NHVNXVNDWVRRHWWlOHK
PXVPHWVlQRPLQDLVSLLUWHLGHQVlLO\PLQHQWXOHH
NDDYDVVDWXUYDWD.XYLROODNDVYDDOLVlNVLNDNVL
OXRQQRQVXRMHOXODLQQPXNDLVHVWLUDXKRLWHW
WXDNDVYLODMLDOHKWRQHLGRQYDLSSDVHNlYDONR
OHKGRNNL/XRQQRQVXRMHOXODLQQPXNDDQ
UDXKRLWHWXQNDVYLQKlYLWWlPLQHQRQNLHOOHWW\
.DDYDOXRQQRNVHVVDMDORSXXPHWVLNN|NXYLRUD
MDXWXXRVLQVXXQQLWHOOXQORPDDVXQWRMHQNRUWWH
OLDOXHHQ 5$ VLVllQMDOXRQWRW\\SLQDOXHHOOHRQ
HVLWHWW\XXVLDMR\KWH\VVHNlMRKWRDOXHYDUDXV
.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQQLVVDHLROHRWHWWX
NDQWDDQlLGHQDOXHYDUDXVWHQYDLNXWXNVLLQOXRQ
WRW\\SLQWDLUDXKRLWHWWXMHQNDVYLODMLHQRVDOWD
(/<NHVNXVNDWVRRHWWlHWHOlLVHPPlQNDDYD
DOXHHQUDNHQWDPLVDOXHYDUDXNVLDWXOHHWDUNLVWDD
VLWHQHWWlUDNHQWDPLVDOXHYDUDXNVHWMDQLLGHQ
YDLNXWXNVHWMllYlWMDORSXXPHWVlQOXRQWRW\\SSL
UDMDXNVHQXONRSXROHOOH/XRQWRW\\SLOOHWXOLVLOL
VlNVLRVRLWWDDRPDDOXHYDUDXVPHUNLQWlMRND
WXUYDDOXRQWRW\\SLQRPLQDLVSLLUWHLGHQVlLO\PL
VHQPXNDDQOXNLHQUDXKRLWHWWXMHQNDVYLODMLHQ
HVLLQW\PlWMDHURWWDDVHQNDDYDDOXHHQSRKMRL
VHQOXRDOXHYDUDXNVHQPXNDLVLVWDPHWVlODLQ
QNRKWHLVWD

5DQWDDVHPDNDDYDQPLWRLWXV
(/<NHVNXVWRWHDDHWWlPLWRLWXVWDUDNHQQXV
\NVLNN|lPXXQQHWWXDUDQWDYLLYDDNRKWLYRLGDDQ
Nl\WWllDLQRDVWDDQDOXHLOODMRWNDVRYHOWXYDWK\
YLQUDNHQWDPLVHHQ$OXHLOODMRLOODRQHULW\LVLl
OXRQWRDUYRMDPLWRLWXVPllULWHOOllQKXRPDWWD
YDVWLDOKDLVHPPDNVLUDNHQQXV\NVLNN|l
UDQWDYLLYDNLORPHWULlNRKWL2WWDHQKXRPLRRQ
DOXHHQOXRQWRRORVXKWHHWMDHPlWLODQMRDLHP
PLQNl\WWlPlUDNHQWDPLVHQPllUlRQUDQWD
DVHPDNDDYDDQPHUNLWW\lUDQWDDQWXNHXWXYLHQ
UDNHQQXVSDLNNRMHQPllUllYlKHQQHWWlYl
(/<NHVNXNVHQQlNHP\NVHQPXNDDQNDDYD
DOXHHOOHYRLGDDQVLMRLWWDDYDLQ\NVLXXVLUDNHQ
QXVSDLNNDMROORLQHPlWLODQPLWRLWXNVHNVLWXOHH



9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWLLQOLVlWllQDUYLR
VXXQQLWHOOXQUDNHQWDPLVHQYDLNWXWXNVLVWD1D
WXUDDOXHHQVXRMHOXSHUXVWHLVLLQ




.DDYDQUDNHQWDPLVDOXHYDUDXNVLDWDUNLVWHWDDQ
VLWHQHWWlUDNHQWDPLQHQMDVHQYDLNXWXNVHWMll
UlYWMDORSXXPHWVLN|QOXRQWRW\\SSLUDMDXNVHQXO
NRSXROHOOH/XRQWRW\\SLOOHRVRLWHWDDQRPDDOXH
YDUDXVPHUNLQWl

.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWLLQOLVlWllQDUYLR
DOXHYDUDXVWHQYDLNXWXNVLVWDOXRQWRW\\SSLLQWDL
UDXKRLWHWWXLKLQNDVYLODMHLKLQ




















6XXQQLWWHOXDOXHHOODRQNDDYDKDQNNHHQDLNDQD
ODDGLWWXMHQVHOYLW\VWHQSHUXVWHHOODKDYDLWWXROH
YDQPHWVlODLQDQPXNDLQHQOHKWRNRUSL
PHWVlODLQQPXNDLQHQUHKHYlOHKWR
ODLNNXVHNlOXRQQRQVXRMHOXODLQQPX
NDLQHQMDORSXXPHWVLNN|/DKGHQSRKMDNDUWRL
WXNVHVVDKDYDLWWLLQ1DWXUDNRKWHHQLQGLNDDWWR
ULDRUPLRWD

+DQNNHHQDLNDQDDOXHHOODHVLLQWXOOHLGHQOXRQ
WRDUYRMHQYXRNVLRQSHUXVWHOWXDYlKHQWllUD
NHQQXVSDLNNRMHQPllUll\KGHOOlMRWWDPDDQ
Nl\WW|MDUDNHQQXVODLQQUDQWDDVHPDNDD
YRLWXVWDNRVNHYDWYDDWLPXNVHWWl\WW\YlW


+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXV
OLLWH(KGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

QRLQUDNHQQXV\NVLNN|lUDQWDYLLYDNLORPHWULl
NRKWL

5DNHQWDPLVHQVLMRLWWDPLQHQ
/LVlNVL5$NRUWWHOLQURRQVLMRLWHWWXVLWHQHWWl
QLHPHHQVLMRLWHWXWUDNHQQXVSDLNDWRWWDYDWNl\W
W||QNl\WlQQ|VVlP\|VQLHPHQYDVWDNNDLVHQ
UDQQDQ1LHPHHQMllYlPDDMDPHWVlWDORXV
DOXHHNVLPHUNLWW\DOXHRQOLLDQSLHQLMRWWDQLHPL
YRLVLVlLO\lYDSDDVWLMRNDPLHKHQRLNHXGHOODNl\
WHWWlYlQlUDQQDQRVDQD<PSlULVW|OXRQWRMD
PDLVHPDDUYRMHQVHNlYDSDDQ\KWHQlLVHQUDQ
QDQRVDQWXUYDDPLVHNVL+DLNDQNlUMHQQLHPLDOX
HHOOHHLROHSHUXVWHOWXDRVRLWWDDUDNHQWDPLVWD
YDDQPDKGROOLQHQOLVlUDNHQWDPLQHQWXOHHVLMRLW
WDDHWHOlPPlNVLROHPDVVDROHYLHQORPDUDNHQ
QXVSDLNNRMHQYlOLWW|PllQOlKHLV\\WHHQ/XRQ
QRQMDPDLVHPDDUYRMHQSHUXVWHHOODUDNHQQXV
SDLNNDYRLGDDQVLMRLWWDDYlOLWW|PlVWLROHPDVVD
ROHYLHQORPDUDNHQQXVSDLNNRMHQSRKMRLVSXR
OHOOH









9LUDQRPDLVQHXYRWWHOX
5DQWDDVHPDNDDYDVWDWXOHHMlUMHVWllYLHOl
PDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQQPXNDLQHQ
YLUDQRPDLVQHXYRWWHOXHQQHQUDQWDDVHPDNDD
YDQK\YlNV\PLVWl

/$868172
3LUNDQPDDQOLLWWR

+DLNDQYXRUHQNDOOLRDOXH
6XXQQLWWHOXDOXHHOODRQYDOWDNXQQDOOLVWHQVHOYL
W\VWHQPXNDDQYDOWDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDLWD
JHRORJLVLDDUYRMD9DOWDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDDQ
+DLNDQYXRUHQNDOOLRDOXHHQUDMDXVRQWDUSHHQ
HVLWWllNDUWDOODMDDUYLRLGDNDDYDHKGRWXNVHQ
YDLNXWXNVLDNDOOLRDOXHHQDUYRLKLQ

5DQWDDVHPDNDDYDQPLWRLWXV
3LUNDQPDDOODUDQWDPLWRLWXVWDUSPXXQQHWWX
UDQWDYLLYDNLORPHWULNl\WHWllQDOXHLOODMRWNDVR
YHOWXYDWK\YLQUDNHQWDPLVHHQ6XXQQLWWHOXDOX
HHOWDWXQQHWWXMHQ\PSlULVW|DUYRMHQQlN|NXO
PDVWDNDDYDHKGRWXNVHVVDNl\WHWW\PLWRLWXVRQ
NRUNHD-DWNRVXXQQLWWHOXVVDDOXHHQ\PSlULVW|
DUYRWWXOHHKXRPLRLGDDOXHHOODVDOOLWWDYDQUD
NHQWDPLVHQPllUlQPLWRLWXVSHUXVWHLVVD



9$67,1(
3lONlQHHQNXQQDQKDOOLWXV


9DOWDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDDQNDOOLRDOXHHQUD
MDXVHVLWHWllQNDDYDNDUWDOOD.DDYDQYDLNXWXV
WHQDUYLRLQWLLQOLVlWllQDUYLRNDDYDQYDLNXWXN
VLVWDNDOOLRDOXHHQDUYRLKLQ




6XXQQLWWHOXDOXHHOODRQNDDYDKDQNNHHQDLNDQD
ODDGLWWXMHQVHOYLW\VWHQSHUXVWHHOODKDYDLWWXROH
YDQPHWVlODLQDQPXNDLQHQOHKWRNRUSL
PHWVlODLQQPXNDLQHQUHKHYlOHKWR
ODLNNXVHNlOXRQQRQVXRMHOXODLQQPX
NDLQHQMDORSXXPHWVLNN|/DKGHQSRKMDNDUWRL
WXNVHVVDKDYDLWWLLQ1DWXUDNRKWHHQLQGLNDDWWR
ULDRUPLRWD





.RUWWHOLQUDNHQQXVSDLNNRMHQPllUllYlKHQ
QHWllQ\KGHOOl-lOMHOOHMllYlQUDNHQQXVSDLNDQ
UDMDXVWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlQLHPLVlLO\\SD
UHPPLQYDSDDVWLNl\WHWWlYlQlUDQQDQRVDQD

2OHPDVVDROHYLHQORPDUDNHQQXVSDLNNRMHQ
SRKMRLVSXROHOODROHYDDOXHVRYHOWXXKXRQRVWL
UDNHQWDPLVHHQ$OXHRQDODYDDMDOXRQWRW\\SLO
WllQVXRPDLVWDPLVWlNHUWRRP\|VOXRQWRVHOYL
W\NVHVVlDOXHHOWDWRGHWWXPHWVlODLQQ
PXNDLQHQVXRHOLQ\PSlULVW|1LHPLVHQVLMDDQ
RQK\YLQUDNHQWDPLVHHQVRYHOWXYDDNDQJDV
PDDVWRD

2OHPDVVDROHYLHQORPDUDNHQQXVSDLNNRMHQ
SRKMRLVSXROHOOHVLMRLWHWWXQDXXVLUDNHQQXV
SDLNNDVLMRLWWXLVLNDKGHQOXRQWRNRKWHHQYlOLLQ
3DLNDQDODYXXGHQMDOXRQWRW\\SLQYXRNVLUDNHQ
WDPLQHQDOXHHOOHHGHOO\WWlLVLWl\WW|lMDPDDQ
YDLKWRMDHLNlUDNHQWDPLVWDROLVLPDKGROOLVWDWR
WHXWWDDROHPDVVDROHYDOXRQQRQ\PSlULVW|VlL
O\WWlHQMDOXRQWHYDVWLOXRQQRQ\PSlULVW||QVR
SHXWXHQ1LHPHVVlUDNHQWDPLQHQHLHGHOO\W
WlLVLWl\WW|MlWDLPDDQYDLKWRMDMDROHPDVVD
ROHYDSXXVWRYRLWDLVLLQSllRVLQVlLO\WWll


+DQNNHHVWDMlUMHVWHWllQYLUDQRPDLVQHXYRWWHOX


+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXV
OLLWH(KGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


+DQNNHHQDLNDQDDOXHHOODHVLLQWXOOHLGHQOXRQ
WRDUYRMHQYXRNVLRQSHUXVWHOWXDYlKHQWllUD
NHQQXVSDLNNRMHQPllUll\KGHOOlMRWWDPDDQ
Nl\WW|MDUDNHQQXVODLQQUDQWDDVHPDNDD
YRLWXVWDNRVNHYDWYDDWLPXNVHWWl\WW\YlW


+DLNDQNlUMHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXV
OLLWH(KGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWLLQOLVlWllQDUYLRVXXQQLWHOOXQUDNHQWDPLVHQYDLNWXWXNVLVWD1DWXUDDOX
HHQVXRMHOXSHUXVWHLVLLQ

.DDYDQUDNHQWDPLVDOXHYDUDXNVLDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlUDNHQWDPLQHQMDVHQYDLNXWXNVHWMllYlW
MDORSXXPHWVLN|QOXRQWRW\\SSLUDMDXNVHQXONRSXROHOOH/XRQWRW\\SLOOHRVRLWHWDDQRPDDOXHYDUDXVPHU
NLQWl

.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLQWLLQOLVlWllQDUYLRDOXHYDUDXVWHQYDLNXWXNVLVWDOXRQWRW\\SSLLQWDLUDXKRL
WHWWXLKLQNDVYLODMHLKLQ

+DQNNHHQDLNDQDDOXHHOODHVLLQWXOOHLGHQOXRQWRDUYRMHQYXRNVLRQSHUXVWHOWXDYlKHQWllUDNHQQXV
SDLNNRMHQPllUll\KGHOOlMRWWDPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQQUDQWDDVHPDNDDYRLWXVWDNRVNH
YDWYDDWLPXNVHWWl\WW\YlW

-lOMHOOHMllYlQUDNHQQXVSDLNDQUDMDXVWDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlQLHPLVlLO\\SDUHPPLQYDSDDVWL
Nl\WHWWlYlQlUDQQDQRVDQD

9DOWDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDDQNDOOLRDOXHHQUDMDXVHVLWHWllQNDDYDNDUWDOOD.DDYDQYDLNXWXVWHQDUYL
RLQWLLQOLVlWllQDUYLRNDDYDQYDLNXWXNVLVWDNDOOLRDOXHHQDUYRLKLQ




<KWHHQYHWRWHKWlYLVWlWDUNLVWXNVLVWD
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