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ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kaavan nimi:  Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaava 

Kaavan päiväys:  Ehdotusvaihe 7.8.2018 

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

kylän (432) tiloja 3:48 ja 1:55.  

Kaava laatijat:  Timo Leskinen, DI, aluepäällikkö  

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

Osoite:    FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

    Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 

Pälkäneen kunta: Kaavateknikko Outi Kanerva  

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

Projektinumero:  P28804 

Vireilletulo:  26.5.2016 § 128 

Kunnanvaltuusto 

hyväksynyt kaavan:      __.__201_ § _ 

 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

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

rannoilla Pälkäneen kunnassa. Kiinteistöt omistaa UPM Kymmene Oyj.  

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

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

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

Kiinteistöt, jota ranta-asemakaava koskee: 

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

2. 635-432-1-55, vesistö: Iso-Saarijärvi 
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräiset sijainnit on merkitty sinisillä ympyröillä. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista 

asemakaavan laatimisprosessia. 

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

mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto 

nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti 

taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla 

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

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kunnan internet-sivuilla. 

 

Vaiheet Alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe  

 Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

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

arviointisuunnitelman nähtävilläolo 

 Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 

05-06/2016 

 Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 09/2017 

Ehdotusvaihe  

 Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 

 

syksy/2018 

Hyväksymisvaihe  

 Kaavan hyväksymiskäsittely loppuvuosi/2018 

 

2.2 Asemakaavan tavoitteet 

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

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

ranta-asemakaavan laadintaperiaatteiden mukaisesti. Suunnittelualue tukeutuu vahvasti 

Sappeen matkailukeskuksen alueeseen ja tukee toteutuessaan alueen matkailupalveluita. 

Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

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

metsäalue. Alueen ranta on varttunutta havumetsää ja takaosa nuorta avohakkuualueelle 

kasvanutta lehtimetsää. Alue on rannasta voimakkaasti rannan suuntaan laskeva ja 

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

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

osittain luonnontilainen puro/noro. 

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

Arajärven alueelta pohjoiseen ja rajoittuu pohjoispuolella Kangasalan kunnan rajaan. 

Alue on pääosin varttunutta metsäaluetta, lukuun ottamatta länsiosan avohakattua 

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

  

Kuva 3. Aluerajaukset. 
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3.1.2 Pohjavesi 

Suunnittelualueet evät sijoitu pohjavesialueelle tai niiden välittömään läheisyyteen. 

 

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

3.1.3 Maaperä 

 

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



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS  8 (20) 
 Iso-Arajärven etelärannan 

ranta-asemakaava 
  

7.8.2018 P28804   

    

 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Kaavoitettavat alueet ovat rakentamattomia. Iso-Arajärven alueen läheisyydessä on 

Sappeen matkailualue ja kaava-alue kytkeytyykin siihen sijaintinsa puolesta melko 

luontevasti. 

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

muutamia vapaa-ajan kiinteistöjä.  

3.1.5 Maisemarakenne 

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

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

Sappeenvuoren pohjoisrinteen laaksomaiseen painauman viereen, joka on pääosin 

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

kulkee puro alas Iso-Arajärveen.  

Kaava-alueen ulkopuolelta lähialueilta tarkasteltuna Sappeenvuori erottuu muuta 

maastoa korkeampana. Runsaan puuston ja jyrkkien rinteiden vuoksi vuorta ei 

välttämättä huomaa aivan lähiympäristössä. Iso-Arajärven ympäristössä vuoren rooli 

maisemassa on huomattava, mutta pohjoisessa kumpuileva maasto estää näkymät 

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

avohakkuualueen vuoksi, mutta korkeusolosuhteiden ja varttuneen rantapuuston vuoksi 

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

suoraan järven vastarannalta ja näkymät lievenevät muissa ilmansuunnissa puustoisen 

rinteen vuoksi.  

 

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

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

huomion arvoisia ominaisuuksia.  

3.1.6 Luonnonympäristö 

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

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

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

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

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

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

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

putkitettu. Putkitus ei ole merkittävästi muuttanut puron vesitaloutta.  

 

Kuva 7. Puro Iso-Arajärven rannassa. 

 

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

merkitty sinisillä ympyröillä. 

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

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

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

alueelta ei ole havaittu arvokkaita luontoarvoja. Luontotarkistuksen suoritti FM biologi 

Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. 

3.1.7 Maanomistus 

Suunnittelualueet ovat UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa. 

3.1.8 Palvelut 

Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja. Sappeen matkailukeskuksessa on lukuisia 

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

tukeutuvan. 

3.1.9 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueilla ei ole kunnallista yhdyskuntateknistä verkostoa lähistöllä. Sappeen 

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

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

kiinteistöt ovat tarvittaessa mahdollista liittää Sappeen matkailukeskuksen tekniseen 

verkostoon. 

3.1.10 Liikenne, ajoyhteydet 

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

maastollisesti mahdollista rakentaa ajoyhteys, joka liittyy joko suoraan Sappeen vuoren 

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

3.1.11 Muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristö 

Kaavoitettavien alueiden läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai 

rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita tai kohteita. 

 

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1 Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 

kokouksessaan 27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-

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

maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se sai lainvoiman. Maakuntakaava tuli 

päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 8.6.2017.  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 23.5.2018 päätöksensä Pirkanmaan maakuntakaavaa 

2040 koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen 

jättäneen valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen 

hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eräiden kaavamerkintöjen osalta. Kumotut 

merkinnät eivät koske nyt kyseessä olevia alueita. 

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

matkailupalveluiden alueeksi RM. Alue on myös osa matkailun kehittämisen kohdealuetta 

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

metsätalousalueeseen MK. 

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

sijainnit on osoitettu punaisilla ympyröillä. 
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3.2.2 Yleiskaava 

Alueilla ei ole yleiskaavaa. 

 

3.2.3 Asemakaava 

Iso-Saarijärvellä on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 24.3.1997 37 § hyväksymä 

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

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

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

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

rantakaava-alueen.  

 

 

Kuva 11. Iso-Saarijärven rantakaava 1997. 

Iso-Arajärven alueella on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 20.6.2005 § 50 

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

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

rakennusoikeutta. Alueella on alkuperäisluonnosta säilynyttä metsikköä. Metsänhoidossa 

tulee huomioida alueen erityisarvo luonnonmetsikkönä, rantamaisemana ja alueen 

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

 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 6.4.2016 (13 §).  

3.2.5 Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne 

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

pohjakartalle. Pohjakartta on päivitetty vuonna 2017. 

3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu 

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

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

aikaisemmassa ranta-asemakaavoitusvaiheessa osoitettu ja mitoitettu. Tässä ranta-

asemakaavassa ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja, vaan siirretään olemassa olevia 

käyttötarkoituksen puolesta huomattavasti paremmalle sijainnille. Mitoitustarkastelua ei 

ole siis tarpeen tehdä. 

3.4 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Vireilletulo: 26.5.2016 § 128 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: 1.6. – 1.7.2016 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 30.8. – 29.9.2017 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo:  

Hyväksymiskäsittely:  

Kunnanvaltuusto hyväksyi:  
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3.5 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.5.1 Osalliset 

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

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja 

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

 alueen maanomistajat ja asukkaat 

 Pälkäneen kunta 

 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Tampereen aluepelastuslaitos 

 Kangasalan kunta 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa 

 

3.5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista 

asemakaavan laatimisprosessia. Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), joka on tämän selostuksen liitteenä. 

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

mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto 

nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti 

taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla 

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

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kunnan internet-sivuilla sekä 

ilmoitustaululla. 

Vireillepano ja valmisteluvaihe 

 

 Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä 

paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan 

nähtäville kunnantalolle 30 vuorokauden ajaksi.  

o Aineistoon on mahdollista tutustua myös kunnan internet-sivustolla 

www.palkane.fi. 

o Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.  

o Pälkäneen kunta pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot.  

o Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kunnanhallituksessa.  

 Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan 

ELY-keskukseen tiedoksi kaavatyön alussa.  

 Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelu. 

 

Ehdotusvaihe 

 

 Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka 

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

mahdollisten muistutusten tekemistä varten (MRL 65 §). 

 Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä 

kunnan internet-sivuilla.  

o Pälkäneen kunta pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot.  

o Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli 

ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan.  

 Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe 

 

 Kaavaehdotuksen hyväksyy Pälkäneen kunnanvaltuusto. Sen päätökseen 

tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. 

 

3.5.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu (13.4.2016). Neuvottelusta on laadittu 

muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen 

ehdotusvaiheessa.  

3.6 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet 

3.6.1 Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet 

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

Pälkäneen kunnantalolla ja internetsivuilla.  

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

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen aluepelastuslaitos sekä 

Pälkäneen kunta; rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja 

vesihuoltolaitos. 

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

vastineet kaavaselostuksen liitteenä. Mielipiteitä ei jätetty. Lausunnoissa ei ollut 

huomautettavaa.  

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Tampereen 

kaupungilta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan 

liitolta ja Pälkäneen tekniseltä lautakunnalta.  

Luonnoksesta saatiin 4 muistutusta. 

Yhteenvedot lausunnoista ja muistutuksista on kaavaselostuksen liitteenä. Lausuntojen ja 

muistutusten perusteella kaavaselostusta täydennetty.  

3.6.2 Ehdotuksesta saatu palaute  

Täydennetään hyväksymisvaiheessa 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Aluevarausten perusta ja mitoitus 

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

rannalle Sappeen matkailukeskuksen alueelle. Samalla lomarakennuspaikkojen 

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

Rakennuspaikkojen siirto sekä merkinnän muutos tukevat Sappeen matkailualueen 

kehittämistä ja kasvua.  
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RM-alueen rakennusoikeus on suhteutettu Sappeen alueella käytettyihin 

rakennusoikeuksiin. Pitkälahden pohjukassa on esimerkiksi vastaavalla RM-alueella 

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

suurempaa rakennusoikeutta, kuin tavanomaisilla omarantaisilla lomarakennuspaikoilla. 

Rakennusoikeuden nostoa puoltaa lisäksi maakuntakaavan RM-merkintä sekä alueen 

liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon.  

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

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

rakennettavan alueen osuus on noin 30 %.  

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

Iso-Arajärvi 

RM-1 1,64 2460 0,15 

M-1 3,89 0 0 

Yhteensä: 5,53 2460 0,03 

Iso-Saarijärvi 

M 17,12 0 0 

Kaikki yhteensä 22,66 2460 0,01 

 

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

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

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

rakennusoikeuden määrä kasvaisi suuremmalla tehokkuusluvulla tarpeettoman suureksi. 

Mikäli alueelle muodostetaan esimerkiksi 4 tonttia, tulee niiden keskimääräiseksi 

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

rakentamisen talousrakennuksineen. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa monipuoliset 

toteutusmahdollisuudet yksittäisistä loma-asuntotonteista yhtenäiseen kytkettyjen loma-

asuntojen tonttiin. Alueen muunneltavuus mahdollistaa paremmin alueen hyödyntämisen 

osana Sappeen matkailukeskuksen palveluliiketoimintaa, joka on alueellisesti 

merkittävää toimintaa. 

Ranta-asemakaavaa toteutettaessa on suositeltavaa muodostaa koko korttelialueen 

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

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

keskimäärin vähintään 30-40 metriä. 

4.1.1 Korttelialueet 

RM Matkailupalvelevien rakennusten korttelialue 

Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitustiloja sekä erillisiä tai kytkettyjä 

lomarakennuksia. Korttelialue voidaan jakaa enintään neljäksi erilliseksi pinta-alaltaan 

vähintään 3000 m² suuruisiksi rakennuspaikoiksi. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu yksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 

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

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

sallittu kerrosala (k-m²) on puolet rakennuksen suurimman kerroksen kerrosalasta. 
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Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,15, josta muodostuu yhteensä 2460 

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

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

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

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

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

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

ravintolatiloja. 

4.1.2 Katu- ja liikennealueet 

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

alueelle on osoitettu ajoyhteys Lohkaretien kautta voimassa olevan kaavan ajoyhteyden 

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

kuitenkin toimiva.  

4.1.3 Vesihuolto 

Uudet rakennuspaikkojen jätevedet on tarkoitus pumpata Pitkälahden rannalla olevalle 

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

4.1.4 Muut alueet 

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

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

maisemallinen merkitys sekä sen rooli hiihtokeskuksen virkistysmetsikkönä. M –määräys 

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

yhdenmukainen voimassa olevan Sappeen kylän ranta-asemakaavan kanssa. 

4.1.5 Suojelumerkinnät 

Iso-Arajärven alueelle on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue 

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

 

5 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestön rakenne ja 

kehitys kaava-alueella 

Kaavalla osoitettava RM-1 -korttelialue ei lähtökohtaisesti kehitä alueen 

asukasmäärää, mutta vaikuttaa alueen asiakkaiden määrään. Loma-

asuntokorttelin toteutustavasta riippuen alueelle voi kuitenkin sijoittua 

arviolta noin 8-16 kesäasukasta yhteensä (2-4 asukasta/ loma-asunto).  

Yhdyskuntarakenne Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat pieniä. RM-1 -korttelialue 

kytkeytyy osaksi Sappeen matkailukeskuksen rakennetta, eikä 

lisärakentaminen tee siltä osin toteutuneeseen tilanteeseen 

merkittävää muutosta. 

Yhdyskuntatalous RM-1 -alueen perustamiskustannukset eivät kohdistu yhteiskunnalle, 

vaan yksityiset tahot vastaavat itse kustannuksista. Vapaa-ajan 

asuminen ei myöskään velvoita kuntaa tarjoamaan 

ulkopaikkakuntalaisille kesäasukkaille peruspalveluita. Kesäasukkaiden 

lomakauden palveluntarve puolestaan lisää palveluiden tarvetta ja sitä 

kautta lisää työpaikkoja Pälkäneen kuntaan. 
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Taajamakuva Taajamakuvaksi voidaan rinnastaa rantamaisemat, jotka muuttuvat 

suuressa mittakaavassa erittäin vähän. Isojärven ranta etenkin 

Sappeen matkailukeskuksen lähiympäristössä on kohtalaisen 

voimakkaasti rakennettua, eikä lisärakentaminen tee siltä osin 

toteutuneeseen tilanteeseen merkittävää muutosta. Kaavassa on 

osoitettu rantavyöhykkeen säilyttäminen puustoisena, jolloin uudet 

loma-asunnot verhoutuvat melko tehokkaasti puiden lehvistön suojaan. 

Iso-Saarijärven osalta taajamakuva pysyy entisellään, kun sinne 

aiemmin kaavoitetut 4 rantatonttia osoitetaan Iso-Arajärven rantaan. 

Asuminen Kaavalla ei ole vaikutuksia vakituiseen asumiseen, vain kesäasuntojen 

määrä lisääntyy siinä tapauksessa, että alueelle muodostuu 

yksityisessä käytössä olevia kiinteistöjä. 

 

Palvelut ja työpaikat Kesäasukkaiden sekä asiakkaiden tarvitsemat palvelut luovat 

sesonkiaikaan työpaikkoja. Vaikutus vakituisten työpaikkojen määrä on 

todennäköisesti melko pieni, eikä kaavoitettavien tonttien vaikutusta 

ole erikseen mitattavissa. 

Liikenne Vaikutukset liikenteeseen ovat erittäin pienet. Suunnittelualueen lähelle 

on rakennettu tiestö valmiiksi, jota voidaan jatkaa suunnittelualueelle. 

Liikennemäärät yhden korttelialueen osalta ovat niin pieniä, ettei niillä 

ole minkäänlaisia käytännön vaikutuksia.  

 

Rakennettu kulttuuri-

ympäristö ja 

muinaismuistot 

Kaava-alueilla tai niiden välittömässä ei ole tiedossa sellaisia 

rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai kiinteitä 

muinaisjäännöksiä, joihin kaavaratkaisu vaikuttaisi. 

Tekninen huolto Suunnittelualue on liitettävissä Sappeen matkailukeskuksen alueella 

olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.   

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

suoritettu avohakkuu. Alueella ei ole varsinaista roolia 

virkistäytymiskäytössä. Alueen läpi kulkee kulkureittejä, mm. hiihtolatu 

talvella, jotka ovat säilytettävissä rakentamisesta huolimatta. Uudet 

loma-asunnot tukeutuvat ja hyötyvät läheisistä 

virkistäytymismahdollisuuksista ja lisäävät niiden käyttöastetta. 

Iso-Saarijärveltä poistuvat rantarakennuspaikat turvaavat alueen 

rantojen virkistyskäyttöä jatkossa. 

Ympäristönsuojelu ja 

ympäristöhäiriöt 

Kaavassa siirretään rakennusoikeutta lähtökohtaisesti rakentamiseen 

vähemmän sopivalta alueelta paremmin soveltuvalle. Rakennettavalla 

alueella ei ole sellaisia merkittäviä luontoarvoja, jotka vaarantuisivat 

rakentamisen myötä. Loma-asuminen tuottaa ympäristöön jonkin 

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

tyypillistä ja sinne sopivaa. 

Sosiaalinen 

ympäristö/asumisen 

olosuhteet 

Rakentaminen on osoitettu matkailualueen yhteyteen, jossa on jo 

runsaasti etenkin vuokrakäytössä olevia mökkejä. Uusien 

rakennuspaikkojen käyttäjiksi hakeutuvat todennäköisesti sellaiset 

ihmiset, jotka sopeutuvat matkailualueen ympäristöön ja toimintoihin. 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS  19 (20) 
 Iso-Arajärven etelärannan 

ranta-asemakaava 
  

7.8.2018 P28804   

    

 

5.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, 

luonnonolot  

Maisemavaikutukset kohdistuvat pääosin Iso-Arajärven rantamaisemiin. 

Muutos on parhaiten havaittavissa vastarannan suunnasta ja osittain 

myös sivummalta, mutta tällöin rinteessä oleva metsäpuusto antaa 

melko runsaasti näkösuojaa. Myös rannassa oleva varttunut puusto 

antaa suojaa ja kaavassa onkin yleismääräyksissä ohjattu säilyttämään 

rantapuustoa mahdollisimman paljon. Oheinen havainnekuva osoittaa, 

kuinka uudet rakennukset jäävät kokonaan rantapuuston taakse suojaan. 

Havainnekuvassa on kuitenkin huomioitavaa se, että todellisessa 

tilanteessa puuston suoja on vahvempi ja, että havainnekuvassa 

tonttialueen vihreä nurmi erottuu todellisuutta huomattavasti selvemmin. 

 

Osittain kaava-alueella sijaitseva avohakkuualue on maisemallisesti 

selvästi havaittavissa oleva ja korttelialueen rakentuessakin se on 

maisemallisesti huomionarvoisempi, kuin vahvasti puuston suojiin jäävät 

rakennukset. Lisäksi avohakkuualueella hyvässä kasvussa oleva koivikko 

muuttaa avohakkuualueen maisemaa jatkuvasti ja luo jatkossa 

korttelialueelle vielä paremmat mahdollisuudet sulautua puuston sekaan. 

Ohjailemalla rakennuksien värityksiä maisemalliset vaikutukset on 

mahdollista saada hyvin vähäisiksi. 

Iso-Saarijärven maisemarakenne ei muutu. Ranta-asemakaavan muutos 

kuitenkin takaa nykytilan säilymisen jatkossakin 

rantarakentamispaikkojen siirryttyä Iso-Arajärven rantaan. 

Pienilmasto Rantarakentamisen määrä ja luonne vaikuttavat hyvin vähän 

pienilmastoon. 

Pohjavedet Alueiden läheisyydessä ei pohjavesialueita. Ei vaikutuksia. 

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

merkinnällä, joka on myös voimassa olevan ranta-asemakaavan 

mukainen merkintä. 

Kaavaratkaisulla myös osoitetaan Iso-Saarijärven luonnonympäristöltään 

rakennusaluetta merkittävämpi alue rakentamattomiksi, joten 

vaikutukset ovat pääasiassa positiivisia. 

5.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus Uusien loma-asuntojen vaikutus liikenneturvallisuuteen on erittäin 

vähäinen tai voidaan arvioida jopa olemattomaksi. 
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Ihmisten elinolot ja 

terveys, ympäristön 

puhtaus 

Uudet loma-asunnot vaikuttavat jonkin verran viereisten loma-asuntojen 

nykyiseen ympäristöön, mutta häiritsevä vaikutus on vähäinen, joskin 

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

elinoloja ja terveyttä haittaavia vaikutuksia. Ympäristön puhtaudesta 

huolehditaan kaavamääräysten lisäksi kunnan rakentamista koskevilla 

ohjeilla ja lainsäädännöllä. Vaikutukset arvioidaan ympäristön puhtauden 

osalta vähäisiksi. 

 

 

5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. Ranta-

asemakaavan toteuttaminen on maaomistajan asia. Maanomistaja maksaa myös 

toteutuksesta aiheutuvat kustannukset. Pälkäneen kunnalle ei tule siitä kuluja.  

Toteuttamisen ajankohta riippuu kysynnästä. 

6.2 Toteutuksen seuranta 

Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen 

sopeutumista alueen yleisilmeeseen. 

 

 

Kuopiossa 7.8.2018 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

 
 

Timo Leskinen 
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PÄLKÄNEEN KUNTA, ISO-ARAJÄRVEN ETELÄRANNAN RANTA-
ASEMAKAAVA 

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

MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

 

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

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

arviointisuunnitelmassa kuvataan lisäksi suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja 

suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. 

 

1 SUUNNITTELUALUE JA TAVOITTEET 

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

Pälkäneen kunnassa. Kiinteistöt omistaa UPM Kymmene Oyj.  

 

Kiinteistöt, jota ranta-asemakaava koskee: 

 

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

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

 

 

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

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

Iso-Saarijärvellä 720 metriä (yhteensä 1026 metriä). 

 

Tavoitteet 

 

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

rakennuspaikkaa Iso-Arajärven rantaan. Suunnittelualue kytkeytyy vahvasti Sappeen 

matkailukeskuksen alueeseen ja tukee toteutuessaan alueen matkailupalveluita. Iso-Saarijärven 

alue osoitetaan rakentamattomaksi maa- ja metsätalousalueeksi. 

 

Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajan aloitteesta.  

 

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

mukaiset vaatimukset täyttävät henkilöt. Konsultti hyväksyttää suunnitelmat Pälkäneen kunnalla ja 

toimittaa jokaisessa vaiheessa koko kaava-aineiston kunnalle. 

 

Aluerajaukset 

 

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

 

 

2 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

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

seuraavat asiakokonaisuudet: 

 

 Toimiva aluerakenne 

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto 

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

Maakuntakaava 

 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 

27.3.2017. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan 

maakuntahallitus päätti 29.5.2017 MRL 201 §:n nojalla maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin 

se sai lainvoiman. Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 

8.6.2017.  
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 23.5.2018 päätöksensä Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 

koskien. Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen 

valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040 eräiden kaavamerkintöjen osalta. Kumotut merkinnät eivät koske nyt 

kyseessä olevia alueita. 

 

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

alueeksi RM. Alue on myös osa matkailun kehittämisen kohdealuetta (mv). Iso-Saarijärven alue 

kuuluu ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävään maa- ja metsätalousalueeseen MK. 

 

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

 

 

Yleiskaava 

 

Suunnittelualueilla ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

 

 

Asemakaava 

 

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

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

metsätalousalueeksi (M). Kaavamuutosalue käsittää koko rantakaava-alueen.  
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Kuva 6. Iso-Saarijärven rantakaava 1997. 

 

Iso-Arajärven alueella on voimassa Pälkäneen kunnanvaltuuston 20.6.2005 § 50 hyväksymä 

Sappeen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos. Suunnittelualue on merkitty maa- ja 

metsätalousalueeksi (M-1). 

 

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

Rakennusjärjestys 

 

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 6.4.2016 (13 §).  

 

Pohjakartta 

 

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

 

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

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

sekä maisema-analyysi vuonna 2011. 

 

Iso-Saarijärven kaava-alueelle tehdään luontokartoitus keväällä 2016. 

 

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

tarpeelliseksi. 

 

3 OSALLISET 

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

saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 

suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §.) 

 

Iso-Arajärven ranta-asemakaavan osallisia ovat: 

 alueen maanomistajat ja asukkaat 

 Pälkäneen kunta 

 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Tampereen aluepelastuslaitos 

 Kangasalan kunta 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa 

 

4 TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan 

laatimisprosessia. 

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

esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus 

esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa 

tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä 

esittää myös muut kunnan jäsenet. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kunnan 

internet-sivuilla sekä ilmoitustaululla. 

 

Vireillepano ja valmisteluvaihe 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 

kunnantalolle 30 vuorokauden ajaksi samalla kuin kuulutetaan vireille tulosta 

o Aineistoon on mahdollista tutustua myös kunnan internet-sivustolla www.palkane.fi. 

o Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä kaavaluonnoksesta.  

o Pälkäneen kunta pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot.  

o Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kunnanhallituksessa.  

 Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan ELY-

keskukseen tiedoksi kaavatyön alussa.  

 Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 
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Ehdotusvaihe 

 

 Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus 

käsittelee.  

 Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten 

muistutusten tekemistä varten (MRL 65 §).  

 Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä kunnan 

internet-sivuilla.  

o Pälkäneen kunta pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot.  

o Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat 

aihetta, kaavaa tarkistetaan.  

 Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

 

Hyväksymisvaihe 

 

 Kaavaehdotuksen hyväksyy Pälkäneen kunnanvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on 

mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. 

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

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

siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja 

välilliset vaikutukset. Tämän lisäksi arvioidaan vaikutuksia: 

 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 kuntakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 

6 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT 

Kaavoitus perustuu yhteen perusteltuun kaavaratkaisuun.  

 

Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laadintaperiaatteiden 

mukaisesti. 

 

7 KAAVOITUSTYÖN VAIHEET  

Vaiheet Alustava aikataulu 

Valmisteluvaihe  

 Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman laatiminen 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

 

12/2015-12/2016 

 Asemakaavaluonnoksen laatiminen 

 Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 

 

 

01-06/2017 
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Ehdotusvaihe  

 Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus 

 

 Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 

 

kesä/2018 

syksy/2018 

Hyväksymisvaihe  

 Kaavan hyväksymiskäsittely loppuvuosi/2018 

 

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 

 

Kaavaselostus laaditaan vaiheittain kaavoitusprosessin kuluessa, jolloin se palvelee kaavan 

valmistelun aikaista vuorovaikutusta.  

 

8 YHTEYSTIEDOT 

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Pälkäneen kaavasuunnittelija: 

 

Pälkäneen kunta    Outi Kanerva 

Keskustie 1     040 737 5390 

36600 Pälkäne    email: oiti.kanerva@palkane.fi 

       

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

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  aluepäällikkö, DI 

Microkatu 1     Timo Leskinen 

PL 1199     puh. 040-508 9680 

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

 

       

 



 

Kaavanlaatijan 

vastine 

1 (3) 

  

  

   

Pekka Seppänen 23.8.2016  

 

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

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

PÄLKÄNEEN KUNTA 
Iso-Arajärven etelärannan ranta-asemakaava  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja 

kaavoittajan vastineet niihin 

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

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

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

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

 
 

Sisällysluettelo 

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

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

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

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

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

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

Lausunto 1. Pälkäneen kunnan tekninen 

lautakunta 

20.6.2016 § 49 

 

 

Vastine 

 

 

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

Merkitty tiedoksi. 

 

 

 

 

Lausunto 2. Pälkäneen kunnan 

rakennuslautakunta 

29.6.2016 § 49 Vastine 

 

Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

 

 

Lausunto 3. Pirkanmaan liitto 

15.6.2016, Annu Piesanen Vastine 

 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. Suunnitelmassa esitettävät 

ratkaisut ovat maakuntakaavan mukaisia. 

Tarvittaessa liitto antaa lausunnon 

kaavaluonnoksesta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

Lausunto 4. Pirkanmaan pelastuslaitos 

7.6.2016, Palotarkastusinsinööri Susanna 

Laukkanen Vastine 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole 

huomautettavaa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. 

 

 

Merkitty tiedoksi. 

Lausunto 5. Pirkanmaan maakuntamuseo 

1.6.2016, Yksikön päällikön varahenkilö Ulla 

Lähdesmäki ja tutkija Miinu Mäkelä 

 

Vastine 

 

 

Iso-Arajärven kaava-alueelle on tehty arkeologinen 

muinaisjäännösinventointi vuonna 2011 (FCG). 

Inventoinnissa kaava-alueella ei havaittu merkkejä 

kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista 

kulttuuriperintökohteista. Alueelta ei tunneta 

erityisiä rakennetun ympäristön tai maiseman 

 

Merkitty tiedoksi. 
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arvoja. Maakuntamuseolla ei näin ollen ole 

hankkeesta huomautettavaa.  

Mikäli hanke etenee osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman esittämien pääperiaatteiden 

mukaisena eikä esim. kaava-alueen rajaus muutu, 

kaavaluonnosta ja –ehdotusta ei ole välttämätöntä 

toimittaa lausunnolla Pirkanmaan 

maakuntamuseoon. 
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Leskinen Timo 7.8.2018  

 

 

 

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

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Pälkäneen kunnanhallitus 

Keskustie 1 

36600 PÄLKÄNE 

 

 

Vastinepyyntö 

 

Vastine Pälkäneen Sappeen Iso-Arajärven etelärannan ranta-

asemakaavan muutos, luonnos 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella, Tampereen kaupungilla ja 

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa.  

Pälkäneen tekninen lautakunta on esittänyt, että suunnitellessa 

kunnallistekniikkaa tulee huomioida alueen maaperästä ja maanpin-

nan muodoista johtuvat korkeat rakentamiskustannukset sekä alu-

eella on noudatettava kaavamääräyksissä olevaa liittymisvelvolli-

suutta kunnalliseen vesihuoltolaitokseen.  

Vastine: Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajan vas-

tuulla. Maanomistaja myös vastaa kustannuksista. Kaavassa olevia 

määräyksiä on noudatettava, jos kunta ei myönnä siihen poikkeusta.  

Lausunnossa ei ollut sellaista, jonka perusteella kaavaluonnosta tulisi 

muuttaa.  

 

Pirkanmaan ELY-keskus  

Kaava-alue 

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

lometriä Pälkäneen keskustasta koilliseen. Pirkanmaan maakunta-

kaavassa 2040 alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi. Mer-

kinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tai 

sellaiseksi kehitettävät matkailupalvelujen ja lomakeskusten alueet. 

Merkintään kuuluu suunnittelumääräys, jonka mukaan alueiden to-

teuttamisen ja kehittämisen tulee perustua kokonaisvaltaiseen suun-

nitelmaan. Suunnitelmassa on huolehdittava yhdyskuntateknisen 

huollon järjestämisestä. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäris-

tön säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille ulkoilureiteille tu-

lee ottaa huomioon. Lisäksi alue kuuluu laajempaan matkailun kehit-

tämisen kohdealueeseen. 

Sappeen hiihtokeskusalueelle on laadittu useita ranta-asemakaavoja 

ja lisäksi alueelle valmisteltiin osayleiskaavaa. Osayleiskaavan val-

mistelu jäi kesken. Alueen rakentaminen on rantakaavoissa osoitettu 

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

kennuskannan liittämisen keskitettyyn viemärijärjestelmään. Nyt kä-
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sittelyssä olevassa ranta-asemakaavan muutoksessa on sama vaati-

mus kiinteistöjen jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriverkos-

toon. Ratkaisua ELY -keskus pitää perusteltuna. 

Kaavan tavoitteet ja rakentamisen määrä 

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

kennuspaikkaa Iso-Arajärven rannalle Sappeen matkailukeskuksen 

alueelle. Samalla lomarakennuspaikkojen korttelialueen (RA) merkin-

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

Tehokkuusluvuksi on merkitty e=0,15. Rakennuspaikkojen siirron 

sekä merkinnän muutoksen tarkoituksena on tukea Sappeen matkai-

lualueen kehittämistä ja kasvua. 

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

keus on suhteutettu Sappeen alueella käytettyihin rakennusoikeuk-

siin. Pitkälahden pohjukassa on esimerkiksi vastaavalla RM-alueella 

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

tään yleisesti suurempaa rakennusoikeutta, kuin tavanomaisilla oma-

rantaisilla lomarakennuspaikoilla. Rakennusoikeuden nostoa puoltaa 

lisäksi maakuntakaavan RM-merkintä sekä alueen liittäminen vesi- ja 

viemäriverkostoon. 

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

riä ja Iso-Saarijärvellä noin 720 metriä Ranta-asemakaavan pinta-ala 

on yhteensä noin 22,7 hehtaaria, josta rakennettavaksi alueeksi 

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

alueesta rakennettavan alueen osuus on noin 30 %. Mikäli alueelle 

muodostetaan esimerkiksi 4 tonttia, tulee niiden keskimääräiseksi 

rakennusoikeudeksi 615 k-m2. 

Tehdyt selvitykset 

Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on tehty luontoinven-

tointeja vuosina 1997-2004. Luontoselvityksiä on täydennetty ke-

väällä 2011 ja niitä täydennetty ja laajennettu tarvittavilta osin ke-

väällä ja kesällä 2011. Aiemmissa luontoselvityksissä alueella ei ole 

todettu olevan merkittäviä luonnonarvoja tai viitteitä luonnonarvois-

ta, jota rajoittaisivat rakentamista tai jotka tulisi rakentamisen jatko-

suunnittelussa erityisesti ottaa huomioon lukuun ottamatta pohjois-

rinteen painannetta. Kaava-alueelle on suoritettu luontoarvojen tar-

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

loin alueelta ei ole havaittu arvokkaita luontoarvoja. 

Vaikutusten arviointi 

Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on arvioitu vaikutukset 

rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön sekä 

terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 

Liikenne 

Nyt laadittavana olevassa ranta-asemakaavassa kaava-alueelle 

suunniteltu tie on merkitty kaavaan ohjeellinen ajoyhteys -

merkinnällä. Ajoyhteys jyrkässä rinteessä tulee tutkia ja suunnitella 

tarkoin, jotta toteutuskelpoisuudesta voidaan olla varmoja. 
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Johtopäätökset 

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

hittyä entistä merkittävämmäksi vapaa-ajankeskukseksi Pirkanmaal-

la ja kansallisestikin. Sappeen laskettelu keskuksen maankäyttöä ol-

laan suunnittelemassa ja ratkaisemassa ranta-asemakaavoilla. 

Alueen laadukas ja taloudellinen toteutus edellyttää kuitenkin ennen 

aluelaajennuksia yleiskaavallista tarkastelua sekä viheryhteyksien ja 

virkistysreittien jatkuvuuden sekä liikenneverkon ja vesihuollon to-

teutuksen osalta. 

Nyt kyseessä olevan ranta-alueen rakentamisessa tulee noudattaa 

samoja rantojen suunnittelussa ja oikeuskäytännössä vakiintuneita 

mitoitusperiaatteita kuin muillakin ranta-alueilla. Vyöhykkeellä, joka 

ulottuu noin 150 metrin etäisyydelle rannasta, rakentaminen tulee 

perustua kantatilatarkasteluun perustuvaan rakennusoikeuden mää-

rittelyyn. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä olevien voimassa ole-

vien kaavojen kaikkea rakennusoikeutta ei ole vielä käytetty. 

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

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

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

kennusoikeutta. Iso-Saarijärveltä siirrettävien RA-tonttien yhteenlas-

kettu rakennusoikeus on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa 

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

massa olevassa ranta-asemakaavassa rakentamiseen merkityn 

muunnetun rantaviivan osuus Iso-Saarijärven ranta-alueella on lähes 

sama kuin ranta-asemakaavan muutoksessa Isolla-Arajärvelle muo-

dostuva rakentamiseen suunniteltu muunnetun rantaviivan osuus. 

Kokonaisrakennusoikeuden määrä kasvaa huomattavasti, vaikka ra-

kentamiseen käytettävän rantaviivan osuus säilyy lähes samana. Ra-

kennusoikeudet tulee suhteuttaa rantaviivan pituuteen. Lisäksi ra-

kennusoikeuden lisäys tulee perustua riittäviin maisema- ym. selvi-

tyksiin. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle sijoittuville 

rakennuksille tulee merkitä omat erilliset sitovat rakennusalat. Näin 

rakentamisen vaikutukset maisemaan ja muihin alueella sijaitseviin 

lomarakennuksiin voidaan arvioida paremmin. 

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

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

taustamaastoon riittävän kauas rantaviivasta siten, ettei rakentami-

sella varata voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakentamisesta 

vapaaksi merkittyä ranta-aluetta. Kaavaluonnoksessa esitetty raken-

taminen rikkoisi yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannanosan ja 

alue sijoittuisi merkittävään rantamaisemaan välittömästi luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen länsipuolelle. 

Kaavamuutos ei tältä osin turvaa luonnonarvojen ja riittävän vapaan 

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

kaan kyseinen ranta-alue tulee jättää rakentamisesta vapaaksi ran-

ta-alueeksi. 

Voimassa olevan kaavan mukaisen M-alueen kaventaminen Iso-

Arajärven etelärannalta edellyttäisi tarkempaa selvitystä mm. siitä, 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastine 4 (8) 
 Pälkäneen kunta  
7.8.2018 Pälkäneen Sappeen Iso-Arajärven 

etelärannan ranta-asemakaavan 
muutos, luonnos 

 

   

 

 

 

Vastine luonnos.docx 

onko kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä riittävästi jo-

kamiehen oikeudella tapahtuvaan rantautumiseen soveltuvia alueita. 

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

dossa. 

Vastine: Kaavalla ollaan sijoittamassa alueelle korkeintaan 4 erillistä 

rakennuspaikkaa. Kulku rakennuspaikoille on mahdollista järjestää 

esim. Lohkaretien päästä, missä on olemassa oleva ura.  

Tieyhteys on mahdollista sijoittaa siten, että alueella oleva ulkoilu-

reitti/hiihtoura jää ajoyhteyden yläpuolelle rinteeseen. Rannansuun-

tainen ura ei toimi hiihtolatuna. Kapea vähän liikennöity pääsytie ei 

estä sen käyttöä. Pienialainen kaava ei muutoinkaan katkaise erityis-

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

si siirroilla turvataan Laipanmaan virkistyskokonaisuuden toteutumis-

ta. Sappeeseen siirretyt rakennuspaikat voivat hyödyntää Laipan-

maan retkeilyreitistöjä ja sen palveluita. 

Vesihuolto on helppo järjestää siten, että rakennuspaikkojen jäteve-

det voidaan pumpata Pitkälahden pohjukkaa, mistä ne edelleen joh-

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

joittuu alueelle, missä ei ole maakuntakaavan erityistä aluevarausta. 

Nyt osoitettu rakennusalue sijoittuu maakuntakaavan RM-alueelle, 

kuten lausunnon johdannossa on todettu.  

Koska Sappeen matkailualue on maakunnallisesti merkittävä matkai-

lukohde, rakentamisen määrä ja luonne ovat aivan erilaisia kuin 

erämaajärvellä. Sappeen alueella on myös vesi- ja viemäriverkosto. 

Voimassa olevan rakennusjärjestys mukaan rakentamismäärä ranta-

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

nusoikeutta.  

Ne Arajärven ranta-alueet, jotka sisältyvät maakuntakaavan RM-

alueeseen on lähes kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettu. 

Koska alueella on jo ranta-asemakaavat, tiedetään viheryhteydet, 

ulkoilureitit sekä olemassa olevat vesihuoltoratkaisut. Yleiskaavalli-

sella tarkastelulla ei siten ole tarpeen.  

Emätilan tarkastelu on kehitetty laajojen rantaosayleiskaavojen sekä 

normaalien omarantaisten lomarakennuspaikkoja käsittävien ranta-

asemakaavojen mitoitusmenetelmäksi. Em. alueella maanomistajien 

yhdenvertainen kohtelu nousee kaavaratkaisun kannalta oleelliseen 

rooliin.  Kun on kyse maakunnallisesti merkittävästä matkailualuees-

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

tarkoitukset hyvin moninaiset, ei emätilatarkastelulla ole enää oleel-

lista merkitystä. Jos rakentamisen määrä jaettaisiin tiiviin rakentami-

sen RM-alueella emätilatarkastelun perusteella ei tiivistä rakentamis-

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

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

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

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

selta. Emätialn alue on kokonaisuudessaan ranta-asemakaavoitettua 

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

paikkoja. Rakentamisen määrä rakennuspaikalla voi eri olosuhteis-

sa/-alueilla vaihdella huomattavasti. 

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

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

yläosan välinen korkeusero on noin 14 m. Kun rakennusalueella on 

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

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

kerroksen vertaa. Alueelle on mahdollista rakentaa kaavan sallima 

kolmetasoratkaisu niin, että pengertämistä ei tarvita juurikaan teh-

dä.  

Kun rakennetaan ”sopivan” etäisyyden päähän rannasta rakentami-

nen häiritsee maisemaa vähän. Kauemmaksi rannasta rakennettaes-

sa rakennukset tulevat korkeammalle, jolloin niiden maisemallinen 

on todennäköisesti suurempi kuin niiden sijoittuessa noin 30 – 40 m 

päähän rannasta, kuten kaavaluonnoksen ratkaisu sallii.  

ELY-keskuksen esittämällä käsityksellä, että alueelle ei tulisi osoittaa 

rakentamista, ei ole juridista perusteta. Alue on maakuntakaavan 

RM-aluetta, mikä mahdollistaa tehokkaankin rakentamisen. Alueella 

on riittävästi jokamiehen oikeudella käytettävää ranta-aluetta ja eri-

tyisesti muuta virkistysaluetta sekä virkistäytymismahdollisuutta. 

MRL:n vaatimus alueella tai sen läheisyydessä olevasta virkistysalu-

eesta täyttyy. Rakennusalue ei sijoitu alueella olevien virkistysaluei-

den tai kohteiden kohdalle.  

 

Pirkanmaan liitto  

Viitaten 30.8.2017 saapuneeseen lausuntopyyntöönne ilmoitan, että 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa kyseisestä aineistosta. Kaava to-

teuttaa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualueelle 

osoitettua maankäyttöä. 

Kaavaselostuksessa kuvausta maakuntakaavatilanteesta on hyvä 

tarkentaa. Pirkanmaalla on maakuntahallituksen 29.5.2017 tekemän 

päätöksen mukaisesti voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, ja 

aiemmat Pirkanmaan 1. maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 

2. vaihemaakuntakaava on kumottu. 

Vastine: Täydennetään kaavaselostusta.  

 

Muistutukset 

Kiinteistö Oy Ranta-Sappee (2 eri muistutusta) 

Beversdorf: 
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Suunniteltu kaavamuutos ei ole perusteltu muutoin kuin suurmaan-

omistajan etujen kannalta. Järjestely muuttaisi täysin Iso-Arajärven 

ympäristön luonteen ja aiheuttaa huomattavaa haittaa nykyisille lo-

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

osakkeenomistajina ilmaisemme vastustavamme kyseistä kaava-

muutosta. 

 

Maa- ja metsätalousalueen muuttaminen RM-alueeksi ja suunniteltu 

rakennusoikeuden lisäys vähintäänkin kaksinkertaistaa järven ran-

noilla olevan loma-asutuksen määrän. Täysin erityyppisen loma-

asutuksen häiritsevä vaikutus viereisten loma-asuntojen ympäristöön 

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

hentää huomattavasti alueen rantojen virkistyskäyttöä. 

 

Jos Iso-Arajärven rantarakentamista lisätään näin radikaalisti, ole-

tamme, että muillekin järveen rajoittuville metsätalousalueille voi-

daan kaavoittaa vastaavasti rakennuspaikkoja. 

 

Horjamo ja Snellman: 

Mielestämme järjestely rakennusoikeuden siirtämiseksi Iso-

Saarijärveltä Iso-Arajärvelle vaikuttaa täysin keinotekoiselta, jossa 

ainoa motiivi on Sappeen matkailukeskuksen läheisyyden maanomis-

tajalle tuoma taloudellinen hyöty. Tämän takia suunnitelmaa pitäisi 

mielestämme arvioida uutena kaavaehdotuksena. Jos tällainen ra-

kentamisoikeuden siirtäminen olisi perusteltua, UPM-Kymmenen kal-

taisten suurten maanomistajien kannattaisi aina hakea rakennusoi-

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

se taloudellisesti arvokkaampaan paikkaan. Jos Pälkäneen Kunnan-

hallituksen tahtotila on nimenomaan saada lisää rakennuksia Iso-

Arajärven rantaan, oletamme linjan jatkuvan samanlaisena myös tu-

levaisuudessa. Tällöin esimerkiksi Levonnenän tilan kaavoittamatto-

malle metsäalueelle tulisi olla kaavoitettavissa tämän ehdotuksen 

kanssa yhdenmukaisin perustein ja samalla tehokkuusluvulla noin 

2000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. 

 

Lausuttavana oleva kaavaehdotus muuttaa merkittävästi Sappeen 

loma-asuntotarjonnan dynamiikkaa. Käsityksemme mukaan Sappeen 

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

een kehittymisen kannalta tarvetta näin suurelle uudisrakentamiselle 

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

myymättä tai ainakin rakentamatta erittäin paljon. Sappeen rinteiden 

läheisyyteen jo rakentaneet ovat tehneet päätöksensä pohjautuen ti-

lanteeseen, jossa järven rantaan ei ole tulossa kilpailevaa loma-

asuntotarjontaa. Mikäli tilanne nyt muuttuu, heillä on mielestämme 

perusteltu syy tuntea itsensä huijatuiksi. 

 

Iso-Arajärven dynamiikkaa suunniteltu muutos muuttaa vielä huo-

mattavasti radikaalimmin. Käytännössä järven rannalla tai sen välit-

tömässä läheisyydessä olevien asuntojen määrä kaksinkertaistuu. 

Suunniteltu alue tulee myös koko lailla keskelle järven pisintä raken-

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

onko näin suurin askelin tapahtuvan muutoksen hyväksyminen enää  

kohtuullista ja vastuullista päätöksentekoa. 

 

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

kuntakaavan RM-aluetta (Sappen matkailukeskuksen alue), joka 

mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen. Maakuntakaavan ratkai-

su mahdollistaa muunkin kuin pelkän omarantaisen ja tavanomaisen 

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

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

maakuntakaavan muutosta rakentaa yhtä tehokkaasti. Kaavaratkai-

sulla pyritään toteuttamaan maakuntakaavan tavoitteita sekä kehit-

tämään ja tukemaan Sappeen matkailualuetta. 

Nyt rakentamisen tulevan ranta-alueen luonne toki muuttuu, mutta 

muutos on kuitenkin vain paikallinen. Alue ei sijoitu läheskään niin 

näkyvälle paikalle kuin muistuttajien rantarakennuspaikka. Ranta-

alueelle ja Sappeen alueelle jää edelleen runsaasti siihen tarkoituk-

seen varattuja virkistysalueita. Rakentaminen ei muutoinkaan kat-

kaise virkistysreittejä.  

Maakuntakaavan ratkaisu ja sen tavoitteet ovat olleet tiedossa jo ai-

nakin vuodesta 2007. Matkailutoiminnoiden alueelle rakentamien on 

tunnetusti tehokkaampaa kuin ”normaaleilla” ranta-alueilla. 

 

Salminen, Hietamäki ja Rajala 

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

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

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

 

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

dollistava ranta-kaava ei ole ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. 

 

Perusteluina esitämme 

 Pienen järven rannat ovat jo tällä hetkellä tiheästi rakennettu 

ja järvi eri tavoin kuormitettu. 

 Alue, jolle kaavaa ehdotetaan, on lähes ainoa luonnon tilassa 

oleva Iso-Arajärven rannankaistale. Tällä rannalla esimerkiksi 

kuikat pesivät. 

 Käsittääksemme sinänsä tärkeä Sappeen vapaa-ajan keskuk-

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

kana keskuksen keskeisistä toiminnoista. 

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

tiriidassa asukkaiden tarpeiden kanssa. Asukkaiden intressi on 

säilyttää nykyinen taso järven virkistyskäytössä, 

 

Mielipiteemme on, ettei ehdotettua Iso-Arajärven etelärannnan ran-

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

si rakentaminen ei kuormita vesistöä, koska rakennuspaikat tullaan 

liittämään vesihuoltoverkostoon.  

Suunnittelu alue on toki rakentamatonta, mutta luonnontilaista aluet-

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

seen.  

Sappeen alueen virkistyskäyttömahdollisuudet eivät juuri vähene. 

Vesialuetta olevia reittejä sekä muita alueelle rakennettuja virkistys-

palveluita voi edelleen käyttää virkistäytymisen kuten ennenkin.  

 

International Shipbrokers Finland Oy 

International shipbrokers Finland Oy omistaa 2 kiinteistöä välittö-

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

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

Alueella sijaitsee paikallisesti arvokas luonnontilainen puro, joka on 

vesilain mukainen suojeltava luontotyyppi. Puron alue suositellaan 

säilytettäväksi rakentamattomana. Puron läheisyydessä on 

metsälain mukaan erittäin harvinainen arvokas metsäalue.  

Kyseessä olevat rakennusalueet ei voi siirtää ehdotettuun paikaan 

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

puron lähellä olevaa koskematonta luontoa.  

Mahdollinen tieyhteys on joka tapauksessa harkittava vain Arankos-

ken tien kautta (ei Purotien eikä Lohkaretien kautta) 

Vastine: Yhtiön omistuksessa olevat kaavatontit sijoittuvat noin 400 

m etelään suunnittelualueesta. Uudet rakennuspaikat eivät tule häi-

ritsemään muistutuksen laatijan loma-asuntoja.  

Puron yli on jo olemassa oleva kulkuyhteys, minkä johdota puron 

luontoarvoja ei tarvitse heikentää. Tieyhteyden reittiä tarkennetaan 

ehdotuksessa.  

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Timo Leskinen 

aluepäällikkö, DI 
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