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Tunnistetiedot

Kaavan nimi: Jylhäniemen ranta-asemakaava
Kunta: Pälkäne (635)
Kylä: Puutikkala (456)
Tila: Vilppula RN:o 2:26

Kaavan laadituttaja ja Vilppulan tilan omistaja:

Matti Tuominen
Päivärinteentie 2 A 4
36420 SAHALAHTI
puh. 040/5336351

Kaavan laatija:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / yhteyshenkilö Arto Remes
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 03 687 2008

Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö

Ranta-asemakaava laaditaan Pälkäneen kunnan Puutikkalan kylän Vilppulan tilan
RN:o 2:26 ranta-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Kukkiajärven länsirannalla maan-
teitse n. 7 km päässä Luopioisten kirkonkylästä.

 Kuva 1. Suunnittelualueen yleissijainti.

Suunnittelualue
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Kuva 2. Vilppulan tilan RN:o 2:26 aluerajaus ranta-alueen osalta.

• Rakentunut ympäristö
- Vilppulan talouskeskus; päärakennus, entinen navetta, autotalli, kuivuri-
/varastorakennus ja varastorakennus
- peltoalueet, tilustiet
• Luonnonympäristö
- Alue on maa- ja metsätalouskäytössä, alueella ei luonnonsuojelualueita eikä luon-
nonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä
• Alue rajautuu Holja-Puutikkala maantiehen nro 3222 (Puutikkalantie)
• Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu 2,96 km Jylhäniemen mantereen rantaviivaa sekä
kaksi pientä saarta (0,2 km rantaviivaa)

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

• Ranta-asemakaavan laatiminen on aloitettu uudelleen Vilppulan tilan omistajan
Matti Tuomisen aloitteesta sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus 30.7.2007 päätök-
sellään kumosi (piti voimassa hallinto-oikeuden 17.10.2006 kumoamispäätöksen)
Luopioisten kunnanvaltuuston 6.9.2004 § 44 mukaisen Jylhäniemen ranta-
asemakaavan hyväksymispäätöksen
• Kaavoituksen lähtöaineistona käytetään Luopioisten kunnanvaltuuston 6.9.2004 §
44 hyväksymää ranta-asemakaavaa. Kaavan sisällössä on tarkoitus huomioida hallin-
to-oikeuden / korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen perustelut. Hallin-
nollisesti kaavoitus aloitetaan alusta ja MRL:n mukainen kaavoitusprosessi uusitaan
tarvittavilta osin
• Kaavan laatimisen tavoitteena on määrittää Vilppulan tilan rantarakennusoikeus ja
mahdollistaa tavanomaisten lomarakennuspaikkojen muodostuminen tilan ranta-
alueelle
• Kaavan laatimisen yhteydessä huomioidaan alueen mahdollisten rakennetun ympä-
ristön sekä luonto- ja maisema-arvojen selvittäminen ja turvaaminen
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Aiemmat suunnitelmat ja päätökset

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

• Pirkanmaan maakuntakaava (vahvistettu 29.3.2007)
- maakuntakaavassa ei ole merkintöjä Vilppulan tilan alueella
- Kukkian vesialue on osoitettu Natura 2000- alueeksi
- Puutikkalantie on osoitettu tärkeäksi yhdystieksi (yt)

Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta.
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• KHO:n 19.4.2004 kumoama Luopioisten kunnan rantayleiskaava
- kumoutuneessa rantayleiskaavassa Vilppulan tilalle oli osoitettu 8 uutta omarantaista
lomarakennuspaikkaa (RA) sekä kaksi takamaaston matkailupalvelujen aluetta (RM).
RM- alueille oli osoitettu yhteensä 400 m2 rakennusoikeutta. Talouskeskuksen alue oli
osoitettu AM- alueeksi (maatilojen talouskeskusten ja asuntojen alue). Muutoin Jyl-
hänniemen alue oli M- aluetta (maa- ja metsätalousalue) sekä MY- aluetta (luonnon-
suhteiltaan ja maisemaltaan arvokas maa- ja metsätalousvaltainen alue). Pienet saaret
oli osoitettu M- alueeksi. Niemen luoteispuolelle oli merkitty selkävesilinnuston kan-
nalta arvokkaan alueen rajaus.

Kuva 4. Ote kumoutuneesta Luopioisten rantayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu
punaisella viivalla.



6

• KHO:n 30.7.2007 kumoama Jylhäniemen ranta-asemakaava.
- kumoutuneessa ranta-asemakaavassa Vilppulan tilalle oli osoitettu 7 uutta omaran-
taista lomarakennuspaikkaa (RA) sekä yksi rantaan rajoittuva  matkailupalvelujen alue
(RM). Talouskeskuksen alue oli osoitettu AM/s- alueeksi (maatilojen talouskeskusten
korttelialue, jolla ympäristö säilytetään). Muutoin Jylhäniemen alue oli M- aluetta
(maa- ja metsätalousalue) sekä MY- aluetta (maa- ja metsätalousaluetta, jolla on eri-
tyisiä ympäristöarvoja). Pienet saaret oli osoitettu M- alueeksi. Talouskeskuksen itä-
puolen M- alueelle oli osoitettu kaksi rakennusalaa (amt) maa- ja metsätaloutta palve-
leville talousrakennuksille. Talouskeskuksen eteläpuoliset pellot oli osoitettu maise-
mallisesti arvokkaan peltoalueen (mp) viivamerkinnällä. Jylhäniemen koillisrannan
kalliojyrkänne ja avokalliot oli rajattu maisemallisen alueen viivamerkinnällä (ma).

Kuva 4. Ote kumoutuneesta Jylhäniemen ranta-asemakaavasta.
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Olemassa oleva selvitysaineisto / pohjakartta

• Luopioisten kumoutuneen rantayleiskaavan selvitysaineistot
• Jylhäniemen kumoutuneen ranta-asemakaavan selvitysaineistot

- luontoselvitys (Hannu Alén 2001)
- Vilppulan talouskeskuksen rakennusselvitys (Kaavatalo 2001)
- emätilaselvitys (Kaavatalo 2004)

• 1:2000- mittakaavainen kaavan pohjakartta  (Karttapalvelu I-P, hyv. 11.12.2001)
• Luontotyyppi-inventointi (Pirkanmaan ympäristökeskus 2002)
• Luopioisten arkeologinen perusinventointi (Museovirasto 2004)

Selvitysten täydentäminen

• Rantaviivan muunto (Etelä-Savon liiton muuntomalli)
• Luontoselvityksen päivitys tarpeellisilta osin

Vaikutusalue
•   Välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi naapuritilojen
alueet.

Osalliset

•  Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa

•  Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

•  Viranomaiset
-  Valtion hallinto: Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakun-
tamuseo
-  Pälkäneen kunnan hallintokunnat: Rakennuslautakunta
-  Tampereen aluepelastuslaitos

Kaavaprosessi

Vireilletulovaihe • Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu
• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tu-

losta ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta (OAS)
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
pidetään nähtävillä kunnan palvelupisteissä
(kunnanvirasto, Luopioisten palvelupiste) ja
mahdollisuuksien mukaan internetissä (kun-
nan kotisivuilla)
- Kuulutus Sydän-Hämeen lehdessä, tiedote
mahdollisuuksien mukaan internetissä (kun-
nan kotisivut)
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Valmisteluvaihe
(Luonnosvaihe)

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaluonnoksen
nähtäville asettamisesta
- Kaavan laatija hoitaa kuulemisen ja kirjeitse
tiedottamisen
- Kuulutus Sydän-Hämeen lehdessä, tiedotus-
kirjeet naapuritilojen maanomistajille, tiedote
mahdollisuuksien mukaan internetissä (kun-
nan kotisivut)

• Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto näh-
tävillä (30 vrk)
- Kunnan palvelupisteissä (kunnanvirasto,
Luopioisten palvelupiste), mahdollisuuksien
mukaan internetissä (kunnan kotisivuilla)

• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipi-
teensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluon-
noksesta kirjallisesti tai suullisesti

• Viranomaislausunnot/kommentit valmistelu-
aineistosta sekä kaavaluonnoksesta
- kaavan laatija pyytää lausunnot

Kaavaehdotusvaihe • Kunnanhallituksen päätös kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta
- Kunta hoitaa kuulemisen ja tiedottamisen
- Kuulutus Sydän-Hämeen lehdessä, tiedotus-
kirjeet naapuritilojen maanomistajille, tiedote
mahdollisuuksien mukaan internetissä (kun-
nan kotisivut)

• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk)
- Kunnan palvelupisteissä (kunnanvirasto,
Luopioisten palvelupiste), mahdollisuuksien
mukaan internetissä (kunnan kotisivuilla)

• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mah-
dollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen
muistutus nähtävillä oloaikana

• Viranomaislausunnot
- kunta pyytää lausunnot

• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu

Hyväksyminen • Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää
Pälkäneen kunnanvaltuusto

• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen
on mahdollista hakea muutosta valittamalla
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
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Arvioitavat vaikutukset

Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti:

ARVIOITAVAT TEKIJÄT SISÄLTÖ
Ympäristövaikutukset Rakennettu ympäristö

Luonnonympäristön arvot
Maisema-arvot
Vesistön, maaston ja luonnon ominais-
piirteet
Natura 2000

Sosiaaliset vaikutukset Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
Virkistystarpeet: veneilijät yms.

Yhdyskuntarakenne Tiestön rakentamistarve, liikenne, liittymät
Vesihuollon järjestäminen
Liittyminen nykyiseen rantarakentami-
seen, yhtenäiset vapaat rannat

Taloudelliset vaikutukset Kiinteistön arvo, maa- ja metsätalous
Maanomistajien tasapuolinen
kohtelu

Tasapuolinen rakennusoikeuden määrä
Yhtenäiset suunnitteluperusteet

Alustava aikataulu

TYÖVAIHE AJANKOHTA
Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu 12.11.2009
Vireille tulo kuulutus Tavoite: 01/2011
Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite: 02-03/ 2011
Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite: 03-06/2011
Kaavan hyväksyminen Tavoite: 2011

Yhteystiedot ja palaute

Ranta-asemakaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkan-
maan Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta,
mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee
osoittaa kirjallisesti Pälkäneen kunnanhallitukselle.

Kaavan laatija: Pälkäneen kunta:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Kunnanhallitus
Yhteyshenkilö: Arto Remes Keskustie 1
Sibeliuksenkatu 11 B 1 36600 PÄLKÄNE
13100 HÄMEENLINNA p. 03 57 911
etunimi.sukunimi@ymparisto.inet.fi
p. 03 6872008

Hämeenlinnassa 1.10.2009, 13.12.2010

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PIRKANMAA


