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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Vireille tulo- ja valmisteluvaihe
Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta kesällä 2011.
Luontoselvityksen laatiminen (Hannu Alén 2011, Liite 2).
1.11.2011 järjestettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 77§). Läsnä olivat Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pälkäneen
kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatija. (Muistio liitteenä 4)
Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 14.6.2012 (Liite 3).
Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen
nähtävillä olosta kuulutettiin 9.8.2012 Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla
ja kunnan Internet-sivuilla. Kaava-alueeseen rajautuvien naapuritilojen maanomistajille
lähetettiin nähtävillä olosta tiedotuskirje.
Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 9.8.–
10.9.2012.
- Valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan liitolta ja Tampereen aluepelastuslaitokselta. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.
- Kaavaluonnoksesta saatiin yksi naapuritilan omistajan mielipide, joka oli kokonaisuudessaan hanketta kohtaan kielteinen (liite 5).
- Viranomaisista Pirkanmaan liitto ilmoitti jättävänsä lausumatta hankkeesta. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista ranta-asemakaavan muutoksesta, joten ELY-keskus ei anna kirjallista lausuntoa asiasta. Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalla eikä Tampereen aluepelastuslaitoksella ollut huomautettavaa hankkeesta. Maakuntamuseo nosti esille kaavamuutosta varten laaditun arkeologisen inventoinnin riittävyyden, koska inventointi oli rajattu vain ko. loma-asuntoalueeseen ja sen
lähiympäristöön koko kaavamuutosalueen tutkimisen sijaan. Koska museon saamien lisätietojen mukaan tutkimatta jääneen alueen arkeologista potentiaalia voidaan maaston
perusteella pitää vähäisenä eikä alueelle ole tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä, maakuntamuseo kuitenkin katsoi, että asemakaavan muutosesitys voidaan hyväksyä tässä
tapauksessa ilman selvityksen täydentämistä. Muuta huomautettavaa Maakuntamuseolla
ei ollut hankkeeseen liittyen. Kaavaluonnosaineistosta saatuun palautteeseen laaditut
kaavan laatijan kommentit on esitetty liitteenä 6.
Pälkäneen kunnanhallitus antoi vastineensa kaavaluonnoksesta saatuun mielipiteeseen
(Liite 7). Vastineen mukaan osallisen mielipide oli aiheellinen pohjakartan ajantasaistamistarpeen osalta, ja kunta edellytti pohjakartan päivittämistä kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999/1284) §:n 12 perusteella. Kunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ennen pohjakartan päivittämistä.
Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia valmisteluvaiheen palautteen perusteella. Kaavaluonnokseen tehtiin ainoastaan vähäisiä piirtoteknisiä täsmennyksiä.
Kaavaehdotusvaihe
Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 22.8.–23.9.2013. Pälkäneen kunta pyysi viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Viranomaisista Pirkanmaan liitolla ja Maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Pälkäneen kunnan ympäristölautakun4 (21)
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ta ei nähnyt tarpeelliseksi lausua kaavaehdotuksesta. Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiota maanomistajien ja emätilan sisäiseen tasapuolisuuteen, kun yhden tontin rakennusoikeutta nostetaan. (Liite 8)
Pirkanmaan ELY-keskus ei nähnyt tarpeelliseksi kirjallisen lausunnon antamista kaavaehdotuksesta. ELY-keskuksen kommentit kaavaehdotuksesta koskivat rakentamisen sijoittumista, rakennusoikeuden nostamista ja yhtenäisen vapaan rantaviivan vähenemistä.
Lisäksi kaavaehdotuksesta jätettiin yksi osallisen muistutus, jossa vastustettiin kaavamuutosta. Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen palautteeseen on esitetty liitteenä
9 ja Pälkäneen kunnanhallituksen vastineet liitteenä 10.
Valkeakosken tontti-insinööri hyväksyi ranta-asemakaavan muutosalueen uuden pohjakartan 3.3.2014.
Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin uudesta pohjakartta-aineistosta aiheutuneet vähäiset piirtotekniset muutokset. Itse kaavaratkaisuun ei tehty muutoksia. Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta ei olennaisesti muutettu eikä kaavaehdotusta ollut siten tarpeen asettaa MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville tai suorittaa MRA 32§:n mukaista erilliskuulemista.
Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä ei nähty tarpeelliseksi, koska
viranomaisilla ei ollut kaavaluonnosvaiheessa lainkaan kommentoitavaa kaavaan eikä
ehdotusvaiheessakaan mitään merkittävää huomautettavaa kaavasta. Kaavaratkaisun perusteluja täydennettiin kaavaselostukseen.
2.2 Ranta-asemakaava
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Pälkäneen kunnan pohjoisosassa, Vehkajärven
vesistön länsiosassa sijaitsevan Iso-Karinniemen pohjoisrannalla. Ranta-asemakaavan
muutos koskee Ämmätsän kylän tilaa Tarjala RN:o 1:337 sekä osaa tilasta Metsäkari
RN:o 1:413.
Ranta-asemakaavan muutos koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan RA-korttelin 3
tonttia 1 sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RAkortteli 7), jolle on osoitettu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. Muutoin kaava-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Kaavan rakentamisalue toteutuu maanomistajan rakentaessa tai myydessä kaavan mukaisen tontin. Rakentamisalueen toteuttaminen riippuu maanomistajan tarpeista ja aikataulusta.
Kaavan rakentamisalueen toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Ranta-asemakaavan muutosalue muodostuu Pälkäneen Vehkajärven vesistön länsirannan Iso-Karinniemessä sijaitsevan Tarjalan tilan RN:o 1:337 alueesta sekä osasta tilan
Metsäkari (RN:o 1:413) ranta-aluetta. Alue sijaitsee Ämmätsän kylässä teitse noin
24 km Luopioisten kirkonkylältä koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,76 ha ja
tiloilla on rantaviivaa yhteensä 670 metriä.
Tarjalan tila muodostaa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisen lomarakennuspaikan. Kaava ei ole kuitenkaan toteutunut rakennuspaikan osalta. Suunnittelualue on
kokonaisuudessaan rakentumaton ja metsätalouskäytössä.

Kuva 1. Ranta-asemakaavan muutosalueen rajaus.

3.1.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualueen itäosa (Tarjalan tilan alue) on osin alavaa korpimaista puustoltaan
kuusivaltaista aluetta. Itäosa ja erityisesti Tarjalan tilan ranta-alue on kivikkoinen. Myös
vesialue on osin pitkälti matala ja hyvin kivikkoinen. (Kuvat 3 ja 4)
Alueen länsiosa on maastoltaan loivapiirteistä kuivaa mäntyvaltaista kangasmetsää
(Kuva 2). Myös länsiosassa on osin kivikkoista ranta-aluetta. Länsiosassa ei kuitenkaan
ole vesikivikkoa ja ranta syvenee itäosan rantaa nopeammin. Länsiosan maasto nousee
myös itäosan ranta-aluetta korkeammalle.
Suunnittelualueen rantojen vesikasvillisuus on järven karuudesta johtuen vähäistä.
Alueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2011 (Hannu Alén):
Luontoselvityksessä ei tullut esille sellaisia luontoarvoja, jotka erityisesti olisi huomioitava maankäytön suunnittelussa. Luontoselvitys on selostuksen liitteenä 1.
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Kuva 2. Länsiosan kuivaa kangasta.

Kuva 3. Itäosan kivikkoista ranta-aluetta Tarjalan tilalta.

Kuva 4. Suunnittelualueen itäosan voimassa olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan edustan vesialue.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestö ja rakennuskanta
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Tarjalan tila RN:o 1:337 muodostaa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisen lomarakennuspaikan. Tarjalan tilan itäpuolella
ja muualla Iso-Karinniemen alueella on runsaasti rakennuskantaa, pääosin lomaasuntoja. (Kuva 1)
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueen lähimmät kaupalliset palvelut löytyvät n. 9 km päästä Kuhmalahden
kirkonkylältä. Luopioisten kirkonkylältä löytyviin lähimpiin kunnallisiin palveluihin on
matkaa noin 24 km.
Suunnittelualue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Myös suunnittelualueen lähiympäristössä harjoitetaan elinkeinona lähinnä metsätaloutta. Välittömässä lähiympäristössä ei ole merkittäviä viljelyskäytössä olevia peltoalueita.
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Liikenne
Suunnittelualueelle voidaan kulkea pohjoispuolelta Vehkajärventieltä (325) käsin tai
etelästä Uudenkartanontieltä (14181) käsin. Alueelle kuljetaan Karinlahdentieltä erkanevaa Kariniementietä pitkin.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin.
Pirkanmaan maakuntamuseo esitti kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa 15.12.2011, että kaavan muutosta varten laadittaviin selvityksiin tulee lisätä arkeologinen inventointi
sekä arvioitaviin vaikutuksiin arkeologinen kulttuuriperintö. Museon mukaan aluetta
voidaan pitää potentiaalisena ainakin esihistoriallisten muinaisjäännösten löytymisen
kannalta eikä alueelta olevaa vanhaa selvitysaineistoa voida pitää riittävänä. Aiempia
arkeologisia selvityksiä ovat Pirkanmaan maakuntamuseon kunnan rantayleiskaavaa
varten laatimaa arkeologinen täydennysinventointi vuodelta 2000 sekä Luopioisten arkeologinen perusinventointi (Museovirasto 2004).
Maakuntamuseon esityksen perusteella alueelle tehtiin muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 14.6.2012). Alueelta ei löytynyt inventoinnissa muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Virkistyskäyttö
Suunnittelualueen rannoilla ei ole ollut erityistä merkitystä yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella ei ole erityisiä yleiseen virkistyskäyttöön houkuttelevia kohteita (esim.
luonnonsatamat, avokallioalueet). Ranta-alueiden mahdollinen virkistyskäyttö on jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista. Suunnittelualueen osin kivikkoiset rannat rajoittavat kuitenkin osalla aluetta mahdollisuuksia jokamiehenoikeudella tapahtuvaan
liikkumiseen.
Tekninen huolto
Suunnittelualuetta ei ole liitetty kunnallisen vesihuollon piiriin. Vesihuolto tulee toteuttaa rakennuspaikkakohtaisesti. Jakelujännitteinen sähkölinja kulkee alueen lounaispuolitse.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei sijaitse suojelualueita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä.
3.1.4 Maanomistus

Luopioisten Osuuspankki omistaa tilat Tarjala RN:o 1:337 ja Metsäkari RN:o 1:413.
3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita.

8 (21)
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos 2012

Maakuntakaava
Alueella on voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1. maakuntakaava (Kuva 5). Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavamerkintöjä.
Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) ja 2. vaihemaakuntakaava (liikenne
ja logistiikka) on vahvistettu vuonna 2013. Suunnittelualueeseen ei kohdistu vaihemaakuntakaavojen aluevarauksia.
Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n ehdotus on parhaillaan viranomaisilla lausuntokierroksella. Suunnittelualueeseen ei kohdistu maakuntakaavaehdotuksen kaavamerkintöjä.

Kuva 5. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen
sijainti on esitetty kartalla punaisella ympyrällä.

Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Luopioisten kunta on laatinut alueelle rantayleiskaavan, joka kuitenkin kumoutui KHO:n päätöksellä 19.4.2004. Tämän jälkeen
yleiskaavoitusta ei ole valmisteltu ja Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2009
kunnan talouden tasapainottamisohjelmassa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta.
Tarjalan tila oli osoitettu kumoutuneessa rantayleiskaavassa uutena lomarakennuspaikkana (RA) yleiskaava n laatimisajankohtana voimassa olleen vuoden 1984 ranta-asemakaavan mukaisesti. Muilta osin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.
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Kuva 6. Ote Luopioisten kunnan kumoutuneesta rantayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella).

Ranta-asemakaava
Hämeen lääninhallitus on vahvistanut alueen länsiosan voimassa olevan ranta-asemakaavan 31.5.1984 (767/A31). Suunnittelualue on osoitettu vanhassa kaavassa (Kuva 7)
maa- ja metsätalousalueeksi (M). Iso-Karinniemen itäosan kaavamuutos on tullut voimaan 14.2.2005 (Kuva 8). Tuolloin tehty kaavamuutos koskee loma-asuntokorttelin
(RA) 3 tontin 1 osalta nyt muutoksen kohteena olevaa kaava-aluetta. Tontin kerrosluku
on I ja rakennusoikeuden määrä 140 k-m2.

Kuva 7. Ote alueen länsiosan voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vuodelta 1984.
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Kuva 8. Ote alueen itäosan voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vuodelta 2005.

Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa 21.6.2010. Pälkäneen kunnan uusi rakennusjärjestys 2016 on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 6.4.2016.
Pohjakartta
Ranta-asemakaavan muutosalueelle on laadittu 1:2000-mittakaavainen rantaasemakaavan pohjakartta ETRS- GK25- koordinaatistossa (Ympäristönsuunnittelu Oy).
Valkeakosken kaupungin tontti-insinööri Jani Kiiskilä hyväksyi pohjakartan 3.3.2014.
Vanha likimääräiseen KKJ- koordinaatistoon laadittu 2.7.1984 hyväksytty kaavan pohjakartta täsmentyi uuden pohjakartan myötä kaavan muutosalueen rantaviivan osalta.
Lisäksi vanhaan pohjakarttaan verrattuna kaavan muutosalueen länsiosassa tilan RN:o
1:312 vastainen kiinteistöraja tarkentui ja uudella kartalla kuvataan kaavan muutosalueen itäosassa sijaitsevan Tarjalan tilan RN:o 1:337 kiinteistörajat. Uudella pohjakartalla
näkyvät myös välittömän lähiympäristön tiestö sekä kiinteistöjen rajat ja rakennukset.
Kokonaisuutena kaavan muutosalueelle tuli n. 50 m lisää rantaviivaa ja kaavan muutosalueen kokonaispinta-ala kasvoi yhteensä 1425 m2 pohjakartan päivityksen myötä.
Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit / päätökset
 Luopioisten arkeologinen perusinventointi (Museovirasto 2004)
 Luopioisten 19.4.2004 kumoutuneen rantayleiskaavan selvitysaineistot
 Voimassa olevan ranta-asemakaavan aineistot
Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset
 Luontoselvitys (Hannu Alén 5.6.2011)
 Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2012).
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty maanomistajan aloitteesta, koska voimassa olevassa kaavassa nykyisen Tarjalan (RN:o 1:337) tilan alueelle osoitettu
vielä toteutumaton lomarakennuspaikka sopii rannan ominaisuuksien puolesta (maa- ja
vesialue) huonosti rakentamiseen. Tarjalan tilan maastoltaan alavaa ranta-aluetta sekä
ranta-alueen edustan laajalti matalaa ja kivikkoista vesialuetta ei voida pitää lomarakentamisalueeksi tarkoituksenmukaisena. Kaavan muutoksella pyritään löytämään rakennuspaikalle maastoltaan ja rannan ominaisuuksiltaan rakentamiseen tarkoituksenmukaisempi paikka, missä myös rakentamisen toteuttamisen vaikutukset ympäristöön ovat
voimassa olevaa kaavaa vähäisemmät.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ranta-asemakaavan muutoksen valmistelu on aloitettu maanomistajan aloitteesta kesällä 2011.
1.11.2011 järjestettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 77§). Viranomaisneuvottelun muistio on selostuksen liitteenä 4.
Kaavan vireille tulosta kuulutettiin 9.8.2012 Sydän-Häme lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat:
 Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
 Pälkäneen kunta
 Viranomaiset
- Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan pelastuslaitos
4.3.2 Vireille tulo

Vireilletulosta kuulutettiin Sydän-Hämeen Lehdessä 9.8.2012.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Ajankohta
9.8.2012

Suunnitteluvaihe
Kuulutus ranta-asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen nähtävilläolosta SydänHämeen Lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Naapuritilojen maanomistajille lähetettiin tiedotuskirjeet.

9.8.–10.9.2012

Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä. Osallisilla oli
mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta sekä kaavaluonnoksesta.
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- Kaavaluonnoksesta saatiin yksi naapuritilan omistajan mielipide,
joka oli kokonaisuudessaan hanketta kohtaan kielteinen.
- Kaavan laatijan kommentit mielipiteeseen on liitteenä 6.
- Pälkäneen kunnanhallituksen vastine kaavaluonnoksesta saatuun
mielipiteeseen on liitteenä 7. Vastineen mukaan osallisen mielipide oli
aiheellinen pohjakartan ajantasaistamistarpeen osalta, ja kunta edellytti pohjakartan päivittämistä kaavoitusmittausasetuksen
(23.12.1999/1284) §:n 12 perusteella. Kunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ennen pohjakartan päivittämistä.
22.8.–23.9.2013 Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä. Osallisilla oli
mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus.
- Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi osallisen muistutus, jossa vastustettiin kaavamuutosta (Liite 8).
- Kaavan laatijan kommentit muistutukseen on liitteenä 9.
- Pälkäneen kunnanhallituksen vastine muistutukseen on liitteenä 10.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Ajankohta
1.11.2011

Suunnitteluvaihe
Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pirkanmaan
ELY-keskuksessa. Neuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohdat
ja tavoitteet sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pälkäneen
kunnan edustajat, maanomistaja sekä kaavan laatija. Neuvotteluun oli
kutsuttu myös Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Pirkanmaan liitto oli ilmoittanut, ettei se osallistu neuvotteluun eikä sillä
ole huomautettavaa hankkeesta tässä vaiheessa. Viranomaisneuvottelun muistio on selostuksen liitteenä 4.

15.12.2011
Pirkanmaan maakuntamuseo kommentoi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja esitti, että kaavan muutosta varten laadittaviin
selvityksiin tulee lisätä arkeologinen inventointi sekä arvioitaviin vaikutuksiin arkeologinen kulttuuriperintö. Museon kommenttien mukaan aluetta voidaan pitää potentiaalisena ainakin esihistoriallisten
muinaisjäännösten löytymisen kannalta eikä alueelta olevaa vanhaa
selvitysaineistoa voida pitää riittävänä.
Maakuntamuseon kommenttien perusteella alueelle laadittiin muinaisjäännösinventointi keväällä 2012 (Mikroliitti Oy).
9.8.–10.9.2012

Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä. Kaavan laatija
pyysi kaavaluonnoksesta ja kaavan valmisteluaineistosta Pirkanmaan
ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon
sekä Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan
lausunnot.
- Viranomaisista Pirkanmaan liitto ilmoitti jättävänsä lausumatta
hankkeesta.
- Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista ranta-asemakaavan muutoksesta, joten ELY-keskus ei anna kirjallista
lausuntoa asiasta.
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnalla eikä Tampereen aluepelastuslaitoksella ollut huomautettavaa hankkeesta.
- Maakuntamuseo nosti esille kaavamuutosta varten laaditun arkeolo13 (21)
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gisen inventoinnin riittävyyden, koska inventointi oli rajattu vain ko.
loma-asuntoalueeseen ja sen lähiympäristöön koko kaavamuutosalueen tutkimisen sijaan. Koska museon saamien lisätietojen mukaan
tutkimatta jääneen alueen arkeologista potentiaalia voidaan maaston
perusteella pitää vähäisenä eikä alueelle ole tarkoitus osoittaa uutta
maankäyttöä, maakuntamuseo kuitenkin katsoi, että asemakaavan
muutosesitys voidaan hyväksyä tässä tapauksessa ilman selvityksen
täydentämistä. Rakennetun ympäristön osalta museolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Kaavaluonnosaineistosta saatu palaute ja kaavan laatijan kommentit lausuntoihin on esitetty liitteinä 5 ja 6.
- Pälkäneen kunnanhallituksen vastine kaavaluonnoksesta saatuun
mielipiteeseen on liitteenä 7. Vastineen mukaan osallisen mielipide oli
aiheellinen pohjakartan ajantasaistamistarpeen osalta, ja kunta edellytti pohjakartan päivittämistä kaavoitusmittausasetuksen
(23.12.1999/1284) §:n 12 perusteella. Kunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ennen pohjakartan päivittämistä.
- Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia valmisteluvaiheen palautteen
perusteella. Kaavaluonnokseen tehtiin ainoastaan vähäisiä piirtoteknisiä täsmennyksiä.
22.8.–23.9.2013 Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä. Pälkäneen kunta pyysi
viranomaisilta tarvittavat lausunnot.
- Viranomaisista Pirkanmaan liitolla ja Maakuntamuseolla ei ollut
huomautettavaa kaavaehdotukseen.
- Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta ei nähnyt tarpeelliseksi lausua kaavaehdotuksesta.
- Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiota maanomistajien ja emätilan sisäiseen tasapuolisuuteen, kun yhden tontin rakennusoikeutta nostetaan.
- Pirkanmaan ELY-keskus ei nähnyt tarpeelliseksi kirjallisen lausunnon antamista kaavaehdotuksesta. ELY-keskuksen kommentit kaavaehdotuksesta koskivat rakentamisen sijoittumista, rakennusoikeuden
nostamista ja yhtenäisen vapaan rantaviivan vähenemistä.
Kaavaehdotusaineistosta saatu palaute ja kaavan laatijan kommentit
on esitetty liitteinä 8 ja 9. Pälkäneen kunnanhallituksen vastineet ovat
liitteenä 10.
Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin uudesta pohjakarttaaineistosta aiheutuneet vähäiset piirtotekniset muutokset. Itse kaavaratkaisuun ei tehty muutoksia. Nähtävillä ollutta kaavaehdotusta ei
olennaisesti muutettu eikä kaavaehdotusta ollut siten tarpeen asettaa
MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville tai suorittaa MRA 32§:n
mukaista erilliskuulemista.
Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä ei nähty
tarpeelliseksi, koska viranomaisilla ei ollut kaavaluonnosvaiheessa
lainkaan kommentoitavaa kaavaan eikä ehdotusvaiheessakaan mitään
merkittävää huomautettavaa kaavasta. Kaavaratkaisun perusteluja
täydennettiin kaavaselostukseen.
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4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen
Tarjalan tilan RN:o 1:337 alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka lännemmäksi, lahdenpohjukan länsirannalle Metsäkarin tilalle RN:o 1:413, maastollisesti ja rakennusteknisesti tarkoituksenmukaisemmalle alueelle. Samalla tontin kerrosala nostetaan voimassa
olevan kaavan 140 k-m2:sta Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m2:iin.
Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään alueen mahdolliset luonto-, maisema- ja arkeologiset arvot sekä huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla.

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jolle on osoitettu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. Muutoin ranta-alue on
osoitettu nykyisen maankäytön mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Kaavamuutoksella siirretään voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen nykyisen
Tarjalan tilan RN:o 1:337 muodostama korttelin 3 tontti 1 Metsäkarin tilalle RN:o
1:413. Kaavamuutoksella poistuu korttelin 3 tontti 1 ja muodostuu RA-korttelin 7 tontti
1 (uusi korttelialue). Tarjalan tilan RN:o 1:337 alue sekä kaavan muutosalueeseen kuuluva osa Metsäkarin tilasta RN:o 1:413 lukuun ottamatta korttelin 7 aluetta osoitetaan
maa- ja metsätalousalueeksi (M).
5.1.1 Mitoitus

Kaava-alueen rakennuspaikkojen lukumäärä pysyy kaavamuutoksen jälkeen voimassa
olevan ranta-asemakaavan mukaisena. Kaavamuutos ei siten muuta voimassa olevan
ranta-asemakaavan mitoitusta rakennuspaikkojen lukumäärään osalta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan tilalle kuuluvan rakennusoikeuden tarkoituksenmukaisempi toteuttaminen, kun lomarakennuspaikka siirretään rakennusteknisesti sopivammalle paikalle.
Kaavamuutoksen myötä alueelle saa rakentaa yhteensä enintään 160 kerrosalaneliömetriä aiemmin kaavassa osoitetun 140 kerrosalaneliömetrin sijaan.
Loma-asuntokorttelin (RA) pinta-ala on 5235 m2 eli n. 11 % kaavan muutosalueen kokonaispinta-alasta. Maa- ja metsätalousalueen (M) pinta-ala on n. 4,2 ha. RA-tontin pinta-ala kasvoi aiemmasta 1535 m2 ja M-alue pieneni saman verran. Asemakaavan seurantalomake on liitteenä 11.
Kaavan muutoksella osoitettu rakentamisalue varaa kaavamuutosalueen rantaviivaa n.
60 m, mikä on n. 9 % muutosalueen kokonaisrantaviivasta (670 m). Kaavan muutoksella tehty rakennuspaikan siirto ei muuta rakentamisalueen välitöntä rantaa varaavaa vaikutusta vanhaan kaavaratkaisuun verrattuna. Yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan
määrä vähenee kaavamuutoksen myötä vain 50 m verrattuna voimassa olevan rantaasemakaavan kaavaratkaisuun. Kaavan muutosalueen rantaviivasta säilyy edelleen n. 91
% nykytilanteen mukaisesti maa- ja metsätalousalueena ja alueelle jää yhtenäinen 610
m pitkä rannanosa rakentamisesta vapaaksi.
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavassa osoitetulla rakentamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole erityisiä luonnonympäristön arvoja. Luontoselvityksen mukaan alueella ei tavata sellaisia tärkeitä
elinympäristöjä tai lajeja, jotka tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa.
Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään
kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 209/2011. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli nykyisin ympäristön kannalta kestävälle talousjätevesien puhdistustasolle on olemassa raja-arvot. Kun kaavalla osoitetun
rakennuspaikan jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen säädösten mukaisesti, sillä ei
ole merkittävää vaikutusta Vehkajärven vesistön vedenlaatuun.
Kaavamuutoksella muodostuu yksi laadukas vapaa-ajankäyttöön tarkoitettu rakennuspaikka luontaisesti aiempaa kaavaratkaisua sopivammalle rakentamisalueelle. Kaavan
muutoksen mukaisella rakennuspaikalla rakentamisen toteuttaminen vaikuttaa vanhan
kaavan mukaista paikkaa vähemmän luonnonympäristön nykytilaan.
Kokonaisuutena kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tai sen vaikutusalueen ympäristön nykytilaan.
5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet

Ranta-asemakaavalla muodostuu Vehkajärven länsirannalle yksi loma-asuntojen korttelialue (RA) 7, jolle on osoitettu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka. RAtontin pinta-ala on 5235 m2 ja kerrosluku on I (yksi).
Tontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 m2, josta loma-asunnon ja
saunojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 140 m2.
Loma-asunnon etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25
metriä, talousrakennusten vähintään 30 metriä. Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m2
suuruisen saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ja rannan väliselle alueelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Saunarakennuksen katettujen terassien pinta-ala saa olla enintään 10 m2.
5.3.2 Muut alueet

Tonttialuetta lukuun ottamatta kaava-alueeseen kuuluva Vehkajärven ranta-alue on
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Maa- ja metsätalousalueen pinta-ala on
4,2368 ha, mikä on n. 89 % kaavan muutosalueen kokonaisalasta. Kaavan muutosalueen
rantaviivasta n. 91 % on maa- ja metsätalousaluetta.
M-alueen lounais- ja eteläosaan on osoitettu olemassa oleva Iso-Karinniemeen johtava
tie ajoyhteysmerkinnällä (ajo). Uutena kulkuyhteytenä on osoitettu ohjeellinen ajoyhteysmerkintä kaavassa osoitetulle RA-korttelin 7 tontille. Rakennuspaikan toteuttaminen vaatii n. 50 m uuden tien rakentamista.
5.4 Kaavamuutoksen yleisperustelut
Kaavamuutoksella tehtyä rakennuspaikan siirtoa perustelee se, että korttelin 3 tontti 1
on sijoitettu voimassa olevassa kaavassa epäedulliselle osin alavalle ja hyvin kivikkoiselle rannanosalle. Erityisesti tontin edustalla oleva vesialue on pitkälti erittäin matala ja
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kivikkoinen. Tontin toteuttaminen vaatisi tonttialueen osalta maantäyttöjä sekä tontin
edustan vesialueen osalta laajoja ruoppauksia ja vesikivien poistamista normaalin vesiyhteyden saavuttamiseksi. Vanhan kaavan mukaista korttelin 3 tonttia 1 ei voida pitää
erityisen sopivana lomarakentamiseen rakennusteknisesti ja rakentamisen toteuttamisella olisi myös keskimääräistä suurempi vaikutus erityisesti tontin edustan vesialueen
luonnontilaan.
Kaavamuutoksella osoitettu korttelin 7 tontin alue on puolestaan maastoltaan merkittävästi parempi lomarakentamisalueeksi. Alue on loivapiirteistä männikkökangasta ja erityisesti korkeusasemaltaan selvästi vanhan kaavan mukaista tonttia edullisempi. Rannassa ja tontin edustan vesialueella ei ole tontin toteuttamista vaikeuttavaa kivikkoa.
Alueeseen ei kohdistu tulvariskiä eikä rakentamisen toteuttaminen vaadi maantäyttöjä
eikä merkittäviä ruoppauksia.
Kaavan muutoksella osoitetulla rakennuspaikalla ei ole luonnonympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön arvoja, mikä osaltaan mahdollistaa rakennuspaikan siirtämisen.
Kaavan muutoksen mukaisella rakennuspaikalla rakentamisen toteuttaminen vaikuttaa
vanhan kaavan mukaista paikkaa vähemmän luonnonympäristön nykytilaan.
Kaavan muutoksen mukaisesti sijoitettu rakennuspaikka ei myöskään muuta kaavaratkaisua haitallisesti olevan rakennetun ympäristön kannalta. Erityisesti korttelin 3 jo toteutuneiden rakennuspaikkojen kannalta uudesta rakentamisesta aiheutuva mahdollinen
häiriövaikutus jopa pienenee. Uudelleen sijoitettu rakennuspaikka ei sijoitu välittömästi
naapuritilojen vanhojen jo rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen. Rakennuspaikka
tukeutuu olemassa olevaan tieverkostoon ja uuden tiestön rakentamistarve on vähäinen
(n. 50 m).
Rakennuspaikan siirron yhteydessä osoitettu tontin kerrosalan nostaminen (140 k-m2)
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m2:iin on perusteltua huomioiden tontin keskimääräistä suurempi koko (5235 m2) sekä tontin maasto-olosuhteiden erinomainen sopivuus lomarakentamiseen. Tontin suurempi koko, etenkin syvyyssuunnassa, mahdollistaa rakennuskannan sijoittamisen etäämmälle rantaviivasta.
Lisäksi kaavan muutoksella on voitu muiden tavoitteiden ohella huolehtia riittävien rakentamisesta vapaiden rantojen säilymisestä. Kaavan muutoksella tehty rakennuspaikan
siirto ei muuta rakentamisalueen välitöntä rantaa varaavaa vaikutusta vanhaan kaavaratkaisuun verrattuna. Yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan määrä vähenee kaavamuutoksen myötä vain 50 m eli kaava-alueen pohjoispuolisen tilan RN:o 1:312 rantaviivan verran, kun huomioidaan alueen voimassa oleva kaavatilanne kokonaisuutena.
Kaavan muutoksella osoitettu lomarakennuspaikka on sijoitettu Metsäkarin tilan länsirajalle. Rakennuspaikkaa ei ole mahdollista maanomistusoloista johtuen sijoittaa rakentamisesta yhtenäisen vapaan rannan näkökulmasta täysin optimaalisesti länsipuolisten
vanhojen rakennuspaikkojen viereen. Kaavan muutoksella turvataan kuitenkin edelleen
610 m pituisen yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan säilyminen, mikä on riittävä
mm. alueen jokamiehenoikeuteen perustuvien yleisten virkistyskäyttötarpeiden turvaamiseksi.
5.5 Kaavan vaikutukset
5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaavan muutoksen mukaisesti Metsäkarin tilan RN:o 1:413 länsiosassa olevan lahdenpoukaman länsirannalle sijoitettu rakennuspaikka ei muuta kaavaratkaisua merkittävästi
olevan rakennetun ympäristön kannalta. Korttelin 3 jo toteutuneiden rakennuspaikkojen
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kannalta uudesta rakentamisesta aiheutuvan mahdollisen häiriövaikutuksen voidaan arvioida vähenevän. Uudelleen sijoitettu rakennuspaikka ei kohdistu välittömästi naapuritilojen vanhojen jo rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen. RA-korttelin 7 tontin rakentamisalueen ja pohjoispuolisen naapuritilan vanhan rakennuskannan väliin jää noin
80 metriä leveä alue, joka on tilan RN:o 1:312 osalta osoitettu voimassa olevassa rantaasemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi. Uuden rakennuspaikan ja alueen eteläpuolisten naapuritilojen vanhojen rakennuspaikkojen väliin jää vähintään 50 m leveä kaistale maa- ja metsätalousaluetta. Kun huomioidaan, että uusi rakennuspaikka ja kannaksen
eteläpuoliset vanhat rakennuspaikat suuntautuvat toiminnallisesti vastakkaisiin suuntiin,
niin voidaan arvioida, että korttelin 7 tontin toteutumisesta ja käytöstä ei aiheudu merkittävää häiriötä vanhoille rakennuspaikoille ja päinvastoin. Kaavan muutoksella osoitettu RA-korttelin 7 uusi rakennuspaikka tukeutuu olemassa olevaan tieverkostoon ja
uuden tiestön rakentamistarve on vähäinen.
Tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostaminen on perusteltua huomioiden osoitetun tontin keskimääräistä suurempi koko (5235 m2) sekä tontin maasto-olosuhteiden erinomainen sopivuus lomarakentamiseen. Kaavamuutoksen mukainen RA-tontti on osoitettu
syvyyssuunnassa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaista tonttia suuremmaksi,
mikä mahdollistaa lomarakennuksen rakentamisen myös etäämmälle rantaviivasta. Rakentaminen ei kuitenkaan ohjaudu korkeusasemaltaan hallitsevasti lähiympäristön rakennuspaikkoihin nähden eikä rantamaiseman lakialueelle, koska maasto kohoaa edelleen tontin takana länteen / luoteeseen päin mentäessä. Tonttikohtaisen rakennusoikeuden vähäisellä nostamisella voimassa olevan kaavan mukaiseen rakennuspaikkaan verrattuna ei ole käytännössä merkittävää vaikutusta jo rakentuneen ympäristön kannalta.
Kaavamuutosta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena Tarjalan ja Metsäkarin tilojen
kaavallisen rakentamismahdollisuuden kehittämisenä, josta ei aiheudu lähialueen rakentuneelle ympäristölle merkittävää häiriötä nykytilanteeseen ja aiempaan kaavaratkaisuun verrattuna. Kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen toteutumisella ei ole kokonaisuutena tarkasteltuna merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.
5.5.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Suunnittelualueella ei ole suojelualueita eikä metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisia
suojeltavia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään tavata sellaisia tärkeitä lajeja, jotka
tulisi erityisesti huomioida maankäytön suunnittelussa. Kaavamuutoksella osoitettu rakentamisen toteutumisella ei siten ole vaikutusta luonnonympäristön erityisarvoihin.
Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavan muutoksella osoitettu tontti
sopii suuren pinta-alansa ja maasto-olosuhteiden puolesta hyvin tonttikohtaisen jätevesien käsittelyn järjestämiseen. Kaavan mukaisen tontin rakentuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta Vehkajärven vesialueelle.
Uuden RA-tontin sijainti Vehkajärven länsirannan lahdenpoukamassa mahdollistaa rakentamisen maiseman kannalta suojaisampaan paikkaan kuin voimassa olevan kaavan
mukaisella RA-tontin paikalla. Lahdenpoukamasta Vehkajärvelle avautuva maisema on
kapea-alainen ja rakentamisen maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä vastarannan
niemekkeelle päin. Rakentaminen ei myöskään sijoitu rantamaiseman lakialueelle, koska maasto kohoaa edelleen tontin takana länteen / luoteeseen päin mentäessä. Uuden
RA-tontin mukainen rakentaminen ei aiheuta merkittävää haitallista vaikutusta alueen
maisemakuvan kannalta.
Korttelin 3 tontti 1 oli sijoitettu vanhassa kaavaratkaisussa osin alavalle ja hyvin kivikkoiselle rannanosalle. Erityisesti tontin edustalla oleva vesialue on pitkälti erittäin mata18 (21)
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la ja kivikkoinen. Tontin toteuttaminen vaatisi alavan ja kivikkoisen tontinosan alueella
maanvaihtoja /-täyttöjä sekä johtaisi todennäköisesti laajoihin ruoppauksiin ja vesikivien poistamiseen. Voidaan arvioida, että vanhan kaavan mukaisen rakennuspaikan toteuttamisesta olisi aiheutunut keskimääräistä suurempia vaikutuksia erityisesti tontin
edustan vesialueen luonnonympäristöön. Kaavamuutoksella tehty rakennuspaikan siirto
edistää Tarjalan tilan edustalla olevan matalan ja kivikkoisen ranta- ja vesialueen säilymistä nykyisellään.
Voidaan arvioida, että kaavamuutoksella edistetään alueen luonnonympäristön ominaispiirteiden säilymistä ja että kaavamuutoksesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia rantatai vesialueen luonnonympäristön nykytilaan taikka lähiympäristön maisemakuvaan.
5.5.3 Arkeologinen kulttuuriperintö

Alueelle laadittiin kaavamuutoksen yhteydessä arkeologinen inventointi. Alueelta ei
löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä. Arkeologinen inventointi kuitenkin osaltaan tuotti
tietoa alueen arkeologisen kulttuuriperinnön tilasta.
Kaavan muutoksella osoitettuun rakennuspaikkaan ei kohdistu arkeologisen kulttuuriperinnön arvoja.
5.5.4 Sosiaaliset vaikutukset

Korttelin 3 jo toteutuneiden rakennuspaikkojen kannalta uudesta rakentamisesta aiheutuvan mahdollisen häiriövaikutuksen voidaan arvioida rakennuspaikan siirron myötä
vähenevän. Uudelleen sijoitettu rakennuspaikka ei kohdistu myöskään välittömästi naapuritilojen vanhojen jo rakentuneiden rakennuspaikkojen viereen. RA-korttelin 7 tontin
rakentamisalueen ja pohjoispuolisen naapuritilan vanhan rakennuspaikan rakennuskannan väliin jää noin 80 metriä leveä alue, joka on tilan RN:o 1:312 osalta osoitettu voimassa olevassa ranta-asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi.
Kaavan valmisteluvaiheessa yksi alueen eteläpuolella sijaitsevan vanhan lomarakennuspaikan omistaja esitti mielipiteenään vastustavansa rakennuspaikan siirtoa. Rakennuspaikan siirtäminen laajalti varsin taajaan rakentuneella ranta-alueella herättää siten
myös vastustusta. Uuden rakennuspaikan toteutumisesta aiheutuvia mahdollisia välillisiä vaikutuksia lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille ei voida kokonaan sulkea
pois, vaikka välitöntä häiriötä ei syntyisikään. Kyse on kuitenkin tavanomaisesta rantarakentamisesta aiheutuvista vaikutuksista, joita ei voida pitää merkittävinä huomioiden
rakentamisen sijainti, laatu ja rakennuspaikkojen vähäinen määrä.
Kaavamuutoksella osoitetun RA-tontin rakentuminen ei muuta Vehkajärven vesialueen
käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Pääosa ranta-asemakaavan muutosalueen rantaviivasta säilyy edelleen maa- ja metsätalousalueena, mikä mahdollistaa mm. rantautumisen
jokamiehenoikeudella.
Arvioidaan, että kokonaisuutena kaavamuutoksesta / kaavasta ei aiheudu merkittäviä
sosiaalisia vaikutuksia nykyiseen kaavatilanteeseen verrattuna.
5.5.5 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

Alueen voimassa oleva ranta-asemakaava on laadittu noudattaen kaavan laatimisajankohtana käytettyjä Luopioisten kunnan rantasuunnitteluperiaatteita ja kaavassa on siten
huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Tässä ranta-asemakaavan muutoksessa
noudatetaan voimassa olevan ranta-asemakaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteita eikä
kaavamuutoksella lisätä rakennuspaikkojen lukumäärää. Tonttikohtaisen rakennusoi19 (21)
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keuden vähäinen nostaminen perustuu Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiseen enimmäistasoon (160 k-m2). Tällä rantaasemakaavan muutoksella ei vaikeuteta Vehkajärven ranta-alueiden muiden maanomistajien tai Pälkäneen kunnan muiden vesistöjen ranta-alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää ranta-alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa. Kaavamuutos ei vaaranna miltään osin emätilojen ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteita.
5.5.6 Yhdyskuntarakenne

Kaavamuutoksella osoitettu rakennuspaikka on sijoitettu alueen länsiosassa sijaitsevan
lahdenpoukaman länsirannalle, maanomistusolot huomioiden mahdollisimman yhtenäisesti jo olevien vanhojen rakennuspaikkojen yhteyteen. Uuden rakennuspaikan sijoittamisessa on siten osaltaan huomioitu jo muodostunut ranta-alueen yhdyskuntarakenne.
Kaavan muutoksella osoitettu uusi rakennuspaikka tukeutuu myös olemassa olevaan
tieverkostoon ja uuden tiestön rakentamistarve on vähäinen. Rakennuspaikka on myös
edullisesti liitettävissä sähköverkkoon.
Kaavan muutoksen yhteydessä on huomioitu MRL 73 § 3. momentin ranta-asemakaavoitukselle asettama sisältövaatimus riittävien yhtenäisten rakentamisesta vapaiden
rantojen säilyttämisestä. Rakennuspaikan siirto on tehty siten, että siirron vaikutus alueen yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan määrään on mahdollisimman vähäinen.
Kaavan muutoksella tehty rakennuspaikan siirto ei muuta rakentamisalueen välitöntä
rantaa varaavaa vaikutusta vanhaan kaavaratkaisuun verrattuna. Yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan määrä vähenee kaavamuutoksen myötä vain 50 m eli kaava-alueen
pohjoispuolisen tilan RN:o 1:312 rantaviivan verran, kun huomioidaan alueen voimassa
oleva kaavatilanne kokonaisuutena. Kaavan muutoksella osoitettua lomarakennuspaikkaa ei ole voitu maanomistusoloista johtuen sijoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna rakentamisesta yhtenäisen vapaan rannan näkökulmasta täysin optimaalisesti länsipuolisten vanhojen rakennuspaikkojen viereen. Kaavan muutoksen toteutumisen jälkeen alueen rantaviivasta säilyy kuitenkin edelleen merkittävä 610 m pitkä rannanosa yhtenäisesti rakentamisesta vapaana, mikä on riittävä mm. alueen jokamiehenoikeuteen perustuvien yleisten virkistyskäyttötarpeiden turvaamiseksi.
5.5.7 Taloudelliset vaikutukset

Voidaan arvioida, että kaavan muutos nostaa kaavan muutosalueen taloudellista arvoa
nykyisestä mm. rakennuspaikan parantuneiden rakentamisolosuhteiden ja lisääntyneen
rakennusoikeuden myötä.
5.6 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä kaavan toteutumiseen vaikuttavia häiriötekijöitä eikä kaavalla
tällaisia häiriötekijöitä synny.
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5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset

6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavan rakentamisalue toteutuu maanomistajan rakentaessa tai myydessä kaavan mukaisen tontin. Rakentamisalueen toteuttaminen riippuu maanomistajan tarpeista ja aikatauluista. Kaavan rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Ranta-asemakaava-alueella ei saa ilman lupaa suorittaa (toimenpiderajoitus) maisemaa
muuttavia maanrakennustöitä, puiden kaatamista tai muita näihin verrattavia toimenpiteitä (MRL 128 §). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen
tai kunnan määräämä muu viranomainen.

Hämeenlinnassa 13.7.2012, 22.1.2013, 12.5.2016
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)

Piia Tuokko
ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
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PÄLKÄNE
Tarjala RN:o 1:337 ja
osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

Vehkajärvi

ISO-KARINNIEMEN
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
13.7.2012, 22.1.2013, 9.12.2014, 12.5.2016

Tunnistetiedot
Kaavan nimi: Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos 2012
Kunta:
Pälkäne
Tilat:
Tarjala RN:o 635-461-1-337 ja osa tilasta Metsäkari RN:o 635-461-1-413
Kaavan laadituttaja ja tilojen maanomistaja:
Luopioisten Osuuspankki
Keskitie 15, 36760 LUOPIOINEN
Yhteyshenkilö: Sirpa Leppäkoski, puh. 03-5361 363, 050-4305 325
Kaavan laadituttaja sitoutuu Pälkäneen kunnanhallituksen 3.3.2015 (§55) hyväksymiin rantaasemakaavan laatimisen periaatteisiin.
Kaavan laatija:
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 040-162 9193, sposti. arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi

Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Pälkäneen kunnan pohjoisosassa Vehkajärven länsirannalla. Alueelta on matkaa n. 24 km Luopioisten kirkonkylälle ja n. 9 km Kuhmalahden kirkonkylälle. Kaavamuutos koskee Ämmätsän kylän tilaa Tarjala RN:o 1:337 sekä osaa tilasta
Metsäkari RN:o 1:413.
Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä. Tarjalan tila muodostaa voimassa olevan
ranta-asemakaavan mukaisen lomarakennuspaikan. Kaava ei ole kuitenkaan toteutunut rakennuspaikan osalta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 4,76 ha ja tiloilla on Vehkajärven rantaviivaa yhteensä 670 metriä.

Kuhmalahden
kirkonkylä
Ranta-asemakaavan
muutosalue

Luopioisten
kirkonkylä
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen yleissijainti on esitetty punaisella ympyrällä.
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1:337

1:413

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus
Tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen Tarjalan tilan RN:o 1:337 alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka lännemmäksi Metsäkarin tilan
RN:o 1:413 alueelle, maastollisesti ja rakennusteknisesti tarkoituksenmukaisemmalle alueelle
lahdenpohjukan länsirannalle. Samalla tontin kerrosala nostetaan voimassa olevan kaavan
140 k-m2:stä Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m2:iin.
Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään alueen mahdolliset luonto-, maisema- ja arkeologisen kulttuuriperinnön arvot sekä huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla.

Aiemmat suunnitelmat ja päätökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Vat)
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet
voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että
edistetään niiden toteuttamista.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa valtioneuvoston
29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1.
maakuntakaava (Kuva 3). Alueeseen
ei kohdistu maakuntakaavamerkintöjä.
Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava
(turvetuotanto) ja 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka) on vahvistettu vuonna 2013. Pirkanmaan
maakuntakaava 2040:n ehdotus on
parhaillaan viranomaisilla lausuntokierroksella. Suunnittelualueeseen ei kohdistu em. maakuntakaavojen aluevarauksia.
Kuva 3. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kartalla punaisella ympyrällä.
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Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Luopioisten kunta on laatinut alueelle rantayleiskaavan, joka kuitenkin kumoutui KHO:n päätöksellä 19.4.2004. Tämän jälkeen alueen yleiskaavoitusta ei ole valmisteltu ja Pälkäneen kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2009 kunnan
talouden tasapainottamisohjelmassa luopua rantayleiskaavojen laatimisesta.
Tarjalan tila oli osoitettu kumoutuneessa rantayleiskaavassa informatiivisesti uutena lomarakennuspaikkana (RA) yleiskaavan laatimisajankohtana voimassa olleen vuoden 1984 rantaasemakaavan mukaisesti. Muilta osin suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.

Kuva 4. Ote Luopioisten kunnan kumoutuneesta rantayleiskaavasta (suunnittelualue
on rajattu punaisella).
Ranta-asemakaava
Hämeen lääninhallitus on vahvistanut alueen länsiosan voimassa olevan ranta-asemakaavan
31.5.1984 (767/A31). Suunnittelualue on osoitettu vanhassa kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Iso-Karinniemen itäosan kaavamuutos on tullut voimaan 14.2.2005. Tuolloin tehty kaavamuutos koskee loma-asuntokorttelin (RA) 3 tontin 1 osalta nyt muutoksen kohteena
olevaa kaava-aluetta. Tontin kerrosluku on I ja rakennusoikeuden määrä 140 k-m2.

Kuva 5. Ote alueen länsiosan voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vuodelta 1984.
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Kuva 6. Ote alueen itäosan voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vuodelta 2005.
Rakennusjärjestys
Pälkäneen kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Pälkäneen kunnanvaltuustossa 21.6.2010. Pälkäneen kunnan uusi rakennusjärjestys 2016 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.4.2016.
Pohjakartta
Ranta-asemakaavan muutosta varten on laadittu 1:2000 -mittakaavainen pohjakartta (Ympäristönsuunnittelu Oy), joka on hyväksytty 3.3.2014.
Olemassa oleva selvitysaineisto
 Luopioisten arkeologinen perusinventointi (Museovirasto 2004)
 Luopioisten kumoutuneen rantayleiskaavan selvitysaineistot
 Voimassa olevan ranta-asemakaavan aineistot
Ranta-asemakaavaa varten laadittavat selvitykset
 Luontoselvitys (Hannu Alén 2011).
 Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2012).
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.
 Pälkäneen kunta
 Viranomaiset
- Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan pelastuslaitos
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Kaavaprosessi
Vireille tulo- ja
valmisteluvaihe

 Selvitysten sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
laatiminen
 Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu
 Kuulutus ja tiedottaminen kaavan vireille tulosta, OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta, nähtävillä (30 vrk)
 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä
 Viranomaislausunnot valmisteluvaiheen aineistosta

Kaavaehdotusvaihe

 Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk)
 Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä
kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana
 Viranomaislausunnot
 Tarvittaessa viranomaisneuvottelu

Hyväksymisvaihe

 Ranta-asemakaavan hyväksymisestä päättää Pälkäneen kunnanvaltuusto
 Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista
hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

Arvioitavat vaikutukset
Ranta-asemakaavatyössä arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia seuraavasti:
ARVIOITAVAT TEKIJÄT
Ympäristövaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset

Yhdyskuntarakenne

Taloudelliset vaikutukset

SISÄLTÖ
Luonnonympäristön ja maiseman arvot
Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet
Rakennettu ympäristö
Arkeologinen kulttuuriperintö
Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
Virkistystarpeet: veneilijät yms.
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
Tiestön rakentamistarve, liikenne
Vesihuollon järjestäminen
Liittyminen nykyiseen rantarakentamiseen
Rakentamisesta vapaat rannat
Kiinteistön arvo

Aikataulu
TYÖVAIHE
Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu

AJANKOHTA
1.11.2011

Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavan hyväksyminen

9.8.- 10.9.2012
22.8.–23.9.2013
Tavoite 02-06 / 2016

Yhteystiedot ja palaute
Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan toimisto. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Pälkäneen kunnanhallitukselle.
Kaavan laatija:

Pälkäneen kunta:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi
p. 040-162 9193

Kunnanhallitus
Keskustie 1
36600 PÄLKÄNE
p. 03 57 911
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LUONTOSELVITYS
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
PÄLKÄNE / ISO KARINNIEMI
Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan koillisosassa Vehkajärven länsirannalla.
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Iso Karinniemen itärannalta yksi rakennuspaikka paremmin
rakennettavaan kohtaan niemen tyvellä sijaitsevan lahdelman länsirannalle. Kohde tarkastettiin
05.06.2011.
Maasto viettää loivasti rantaan päin. Kasvillisuus on kuivaa, osin kivikkoista kangasmetsää. Puusto
koostuu pääasiassa männystä. Rannan tuntumassa tavataan jonkun verran harmaaleppää.
Aluskasvillisuus käsittää sammalten lisäksi runsaasti varpuja: mustikka, puolukka ja kanerva.
Ruohovartisista runsaimpina esiintyvät metsälauha ja –kastikka. Vesikasvillisuus on järven
karuudesta johtuen vähäistä.
Alueen linnusto on niukkaa. Laulavina ja ilmeisesti myös pesivinä tavattiin vain punakylkirastas ja
peipponen. Rannassa uiskenteli haapanapariskunta.
Kaavamuutosalueella ei tavata sellaisia luontoarvoja, jotka erityisesti olisi huomioitava
maankäytönsuunnittelussa.

Hannu Alén
Ympäristöasiantuntija
Käpylämäki 10
36640 ILTASMÄKI
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Pälkäne
Iso-Karinniemi
muinaisjäännösinventointi
2012

Hannu Poutiainen

Kustantaja: Luopioisten Osuuspankki

2
Sisältö:
Perustiedot ................................................................................................ 2
Inventointi ................................................................................................. 3
Kansikuvassa: Kivikkoista maastoa Iso-Karinniemessä.

Perustiedot
Pälkäne, Iso-Karinniemi. Pälkäneen kunnan pohjoisosassa, Vehkajärven länsirannalla
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko alueella muinaisjäännöksiä. Etsi uusia muinaisjäännöksiä.
Kustantaja: Luopioisten Osuuspankki. Tilaaja alueen kaavakonsultti Ympäristönsuunnittelu
Oy.
Työaika:
Maastotyöt 25.5.2012.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen maastotyöt, raportin viimeistely Timo Jussila
Tulokset:
Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä
Alue:

Inventoitava alue merkitty kuvaan punaisella ympyrällä. Muinaisjäännökset eri symbolein.

3
Inventointi
Pälkäneen Iso-Karinniemen ranta-asemakaavaan on suunnitelleilla kaavamuutos, jonka tarkoituksena on siirtää yhtä voimassa olevaa ranta-asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa. Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut kaavamuutosta koskevan lausunnon, jossa se katsoo,
että muutosalueella on suoritettava arkeologinen tarkastus. Maanomistaja puolesta Ympäristösuunnittelu Oy (Hämeenlinna) tilasi työn Mikroliitti Oy:ltä 14.5.2012.
Maastotyöt suoritettiin 25.5.2012. Maastotöistä vastasi arkeologi Hannu Poutiainen. Tutkimusajankohtana havainto- ja muut olosuhteet olivat kaikenpuolin erittäin hyvät.
Lähialueelta ei tunneta ennestään muinaisjäännöksiä. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat
Vehkajärven rannalla, runsas 4 km etelään ja kaakkoon Padasjoen puolella (kivik. asuinpaikkoja) ja Pälkäneen puolella (röykkiöitä). Asuinpaikat sijaitsevat nykyisellä rannalla ja myös muutaman metrin ylemmällä tasolla. Suurimman osan esihistoriasta Vehkajärven vedentaso on ollut
lähellä nykyistä tasoaan, ehkä järven pohjoisosassa hieman ylempänä.
Tarkastettu alue sijaitsee Vehkajärven länsirannalla, kaakkoon työntyvän kapeahkon niemen
itäosassa. Puusto on havupuuvaltaista sekametsää, valtapuulajeina kuusi ja mänty. Maasto on
paikalla pääosin suhteellisen jyrkkäpiirteistä, kivistä, lohkareista ja kallioista. Ylempänä, kauempana rannasta on varsin tasaista kalliomaastoakin, mutta rannan tuntumassa on vain yksi
pienialainen tasanne. Maalaji on etupäässä hiekkamoreenia. Lähellä rantaa on havaittavissa
vanha, suhteellisen matala mutta kuitenkin selvästi erottuva rantatörmä noin metrin nykyistä
vedenpintaa ylempänä,
Alue tarkastettiin täysin kattavasti. Menetelminä käytettiin silmänvaraista havainnointia ja koekuopitusta ja käsikairausta. Pienialainen (noin 20x10 m) tasanne koekuopitettiin perusteellisesti.
Paikalla ei todettu mitään merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä.
14.6.2012

Timo Jussila

Jyrkkäpiirteistä ja kivikkoista alueen maastoa
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Iso-Karinniemi. Tutkimusalue rajattu vihreällä

Alueella maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Kuva koekuopasta.
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Tasainen rantatörmä. Tutkimuksissa tiheästi kuopitettu alue.
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VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO
Pälkäneen kunta
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos (Vehkajärvi)
Aika ja paikka:
Pirkanmaan ELY- keskus 1.11.2011 klo 9.30
1

NEUVOTTELUN TARKOITUS
Neuvottelu pidettiin MRL:n 66 §:n mukaisena ranta-asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluna.

2

OSANOTTAJAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Sovittiin, että puheenjohtajana toimii Seppo Mäkinen ja sihteerinä Arto Remes.
Reijo Honkasen laatima esityslista hyväksyttiin neuvottelun työjärjestykseksi.
Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt:
Seppo Mäkinen, pj
Reijo Honkanen
Anitta Käenniemi
Esa Jokinen
Arto Remes, sihteeri

Pirkanmaan ELY- keskus
Pirkanmaan ELY- keskus
Pälkäneen kunta
Luopioisten osuuspankki (maanomistaja)
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Neuvotteluun oli lisäksi kutsuttu Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan maakuntamuseo.
Pirkanmaan liitosta ilmoitettiin kaavan laatijalle, ettei liitto osallistu neuvotteluun.
3

KAAVAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT
Maakuntakaava
- kaavan muutosalueeseen ei kohdistu maakuntakaavavarauksia
Kumoutunut rantayleiskaava
- ranta-asemakaavan muutosalue oli kuvattu kumoutuneessa rantayleiskaavassa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti. Alueelle oli osoitettu yksi uusi lomarakennuspaikka (RA) ja muu osa alueesta oli osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M).
Ranta-asemakaava
- pääosalla aluetta (länsiosa) on voimassa lääninhallituksen 31.5.1984 vahvistama
ranta-asemakaava, jossa kaavan muutosalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi
(M). RA- korttelin 3 tontin 1 alue kuuluu 14.2.2005 voimaan tulleen rantaasemakaavan muutoksen alueeseen.

Rakentamistilanne
- alue on rakentamaton
4

KAAVA-ALUE JA LAADINNAN TAVOITTEET
Esa Jokinen / Arto Remes :
Kaavamuutos koskee osaa Metsäkarin tilasta RN:o 1:413 ja tilaa Tarjala RN:o 1:337,
jonka alue on osoitettu voimassa olevassa kaavassa lomarakennuspaikaksi.
Tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen Tarjalan tilan
RN:o 1:337 alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka lännemmäksi Metsäkarin tilan
RN:o 1:413 alueelle, maastollisesti ja rakennusteknisesti järkevämpään paikkaan.
Samalla tontin rakennusoikeus (kerrosala) pyritään nostamaan voimassa olevan kaavan 140 k-m2:sta Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m2:iin.
Tarjalan tilan muodostaman nykyisen rakennuspaikan ranta on hyvin kivikkoinen ja
matala, mikä näkyy jo kaavan pohjakartastakin. Tontin toteuttaminen vaatisi vesialueen laajaa ruoppaamista ja kivien poistamista. Lisäksi myös tontti on rakentamiseen
huonosti sopivaa kivikoista sekä osin kosteaa ja alavaa aluetta. Esitetty tontin uusi
sijoituspaikka olisi puolestaan tontin ja rannan osalta huomattavasti sopivampi lomarakentamisalueeksi.
Seppo Mäkinen; Tavoitteena oleva rakennuspaikan siirto ei muuta kaavakokonaisuutta lainvastaiseksi. Rakentamisesta yhtenäisen vapaan rannan määrä supistuu
hieman, mutta kaavamuutos turvaa kuitenkin edelleen hyvin vapaan yhtenäisen rannanosan säilyttämisen. Muutoksesta ei myöskään ole nähtävissä häiriötä naapureille.
Reijo Honkanen; Tavoitteena oleva kerrosalan nostaminen edellyttää tontin rajaamista riittävän suureksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomioita siihen, että rakentaminen
voidaan ohjata riittävän etäälle rannasta.
Anitta Käenniemi; Kerrosalan nostamistavoitteeseen liittyen tulee tontin kokoon
kiinnittää huomioita. Lähtökohtaisesti vanhojen kaavojen tehokkuus (rakennuspaikkaa / ranta-km) on nykyistä suurempi, ja toisaalta vanhojen kaavojen tonttikohtainen
rakennusoikeus on nykyisiä kaavoja pienempi. Kaavojen perustelujen merkitys korostuu koko ajan. Vaikka vanhan tontin paikka näyttää huonolta, niin sitä ei voida
kuitenkaan pitää rakennuskelvottomana. Tämän vuoksi perusteluihin tulee kiinnittää
huomioita, että kaavamuutos kestää myös mahdollisessa valitustilanteessa.
Seppo Mäkinen totesi, että esitetty kaavamuutos näyttäisi olevan perusteltavissa
yleisten kaavaperustelujen kautta eikä ELY- keskuksella ole todennäköisesti syytä
puuttua kaavamuutokseen.
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KAAVAAN LIITTYVÄT SELVITYKSET
Todettiin, että kaavamuutosta varten on tehty luontoselvitys kesällä 2011. Selvitysraportti valmistuu vuoden 2011 aikana. Ennakkotietojen mukaan alueella ei ole erityisiä kaavoituksessa huomioitavia luontoarvoja.
Muiden selvitysten laatimista ei pidetty tarpeellisena.

6

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Kohta osalliset ; rakennuslautakunta muutetaan rakennus- ja ympäristölautakunnaksi.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ollut muuta täydennettävää / korjattavaa.

7

JATKOTOIMENPITEET
Todettiin, että työtä voidaan jatkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn
kaavoitusmenettelyn mukaisesti. Kaavaluonnosvaiheessa pyydetään viranomaislausunnot.
Seppo Mäkinen päätti kokouksen n. klo 10.30

Muistion vakuudeksi
Hämeenlinnassa 28.11.2011
Arto Remes
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Luonnosvaiheen kuulemisen 9.8.–10.9.2012 osallispalaute
(lausunnot ja mielipide)
-

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto
Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus
Pirkanmaan liiton ilmoitus
Tampereen aluepelastuslaitoksen lausunto
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto
Vesa Mäkisen mielipide

24.9.2012

DIAR: 343/2012

Pälkäneen kunnanhallitus
Keskustie 1
36600 PÄLKÄNE
Lausuntopyyntönne 7.8.2012

PÄLKÄNEEN ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
Pälkäneen kunta pyytää Pirkanmaan maakuntamuseolta lausuntoa Ämmätsän
kylän Tarjalan tilaa RN:o 1:337 ja Metsäkarin tilaa RN:o 1:413 koskevan rantaasemakaavan muutosehdotuksesta. Maakuntamuseo on tutustunut kaavaaineistoon ja toteaa seuraavaa.
Kaava-alueen länsiosassa, kaavaehdotukseen merkityn loma-asuntokorttelin
alueella ja sen lähiympäristössä on suoritettu arkeologinen inventointi (Mikroliitti
Oy 2012), jossa ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä. Inventointiraportin
mukaan asemakaava-alueen muu osa on jätetty tutkimatta. Maakuntamuseo
huomauttaa, että asemakaavahankkeeseen liittyvässä arkeologisessa inventoinnissa tulee käsitellä koko kaava-alue, ellei museoviranomainen ole määrittänyt
selvitystarpeen toisin. Mikäli inventoija katsoo vain osan hankealueesta olevan
potentiaalinen muinaisjäännösten löytymisen kannalta, tulee siitä olla maininta ja
perustelut raportissa.
Koska museon saamien lisätietojen mukaan tutkimatta jääneen alueen arkeologista potentiaalia voidaan maaston perusteella pitää vähäisenä eikä alueelle ole
tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä, maakuntamuseo katsoo, että asemakaavan
muutosehdotus voidaan hyväksyä tässä tapauksessa ilman selvityksen täydentämistä. Maakuntamuseo pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossa selvityksen tekijä
ja tilaaja kiinnittävät enemmän huomiota inventointien kattavuuteen.
Rakennetun ympäristön osalta museolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Vt. museonjohtaja

Tuija-Liisa Soininen

Tutkija

Vadim Adel

Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu; Pirkanmaan ELY-keskus/Ympäristöja luonnonvarat; Pirkanmaan liitto
VA/va/hk

PI RKANMAAN M AAKUNTAMUSEO , PL 48 7,

33 10 1 T am p er e

K äynti os oit e: Mus eok es kus V apri ik ki, Al avers t aan r ait ti 5
Puh. 03- 56 56 51 40

F ax: 03- 56 56 51 41

www.t amp er e.f i/vapr ii kk i

PÄLKÄNEEN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Rakennuslautakunta

§ 95

03.10.2012

Lausunnon antaminen Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluasiakirjoista /
luonnosvaihe
114/10.02.04/2012
RAKLA § 95

Suunnittelualue sijaitsee Ämmätsän kylässä Vehkajärven länsirannalla
tiloilla Tarjala RN:o 1:337 ja Metsäkari RN:o 1:413. Ranta-asemakaavan
muutoksella on tarkoitus siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan
mukainen Tarjalan tilan alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka
lännemmäksi Metsäkarin tilan alueelle, maastollisesti ja rakennusteknisesti
tarkoituksenmukaisemmalle alueelle. Samalla tontin rakennusoikeus
nostetaan voimassa olevan kaavan140 k-m²:stä rakennusjärjestyksen ja
rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m²:iin.
Kaava-alueen rakennuspaikkojen lukumäärä ei lisäänny. Kaavalla
muodostuu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka, jonka koko
on 5230 m² ja rakentamismääräykset vastaavat rakennusjärjestykset
rantarakentamista koskevia määräyksiä.

Ehdotus

Vs. rakennustarkastaja:
Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksen johdosta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 4.10.2012

Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Aluearkkitehti

Asko Lähdeaho
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Kaavan laatijan kommentit luonnosvaiheen kuulemisen 9.8.–10.9.2012
osallispalautteeseen (lausunnot ja mielipide)
-

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto
Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus
Pirkanmaan liiton ilmoitus
Tampereen aluepelastuslaitoksen lausunto
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto
Vesa Mäkisen mielipide

KOMMENTTI

Kaavan laatija
Ympäristönsuunnittelu Oy

VASTINE

22.1.2012
Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus
PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTO 24.9.2012 ISO-KARINNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
Maakuntamuseo on tutustunut kaava-aineistoon ja toteaa seuraavaa.
Kaava-alueen länsiosassa, kaavaehdotukseen merkityn loma-asuntokorttelin alueella ja sen lähiympäristössä on suoritettu arkeologinen inventointi (Mikroliitti
Oy 2012), jossa ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä. Inventointiraportin
mukaan asemakaava-alueen muu osa on jätetty tutkimatta.
Maakuntamuseo huomauttaa, että asemakaavahankkeeseen liittyvässä arkeologisessa inventoinnissa tulee käsitellä koko kaava-alue, ellei museoviranomainen ole
määrittänyt selvitystarpeen toisin. Mikäli inventoija katsoo vain osan hankealueesta olevan potentiaalinen muinaisjäännösten löytymisen kannalta, tulee siitä
olla maininta ja perustelut raportissa.
Koska museon saamien lisätietojen mukaan tutkimatta jääneen alueen arkeologista potentiaalia voidaan maaston perusteella pitää vähäisenä eikä alueelle ole
tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä, maakuntamuseo katsoo, että asemakaavan
muutosehdotus voidaan hyväksyä tässä tapauksessa ilman selvityksen täydentämistä. Maakuntamuseo pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossa selvityksen tekijä
ja tilaaja kiinnittävät enemmän huomiota inventointien kattavuuteen.
Rakennetun ympäristön osalta museolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Kommentti:

Mikroliitti Oy:n tekemä arkeologinen inventointi on tilattu kaavan laatijan toimesta. Pälkäneen ranta-asemakaavoissa ei ole aikaisemmin vaadittu uusia arkelogisia inventointeja. Muualta saatujen kokemusten perusteella arvioitiin, että inventointi voitaisiin kohdentaa erityisesti kaavan muutoksella muuttuvan maankäytön alueelle ja sen lähiympäristöön.
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos osaltaan linjaa arkeologisten inventointien tarvetta ja inventointikäytäntöä liittyen Pälkäneen kunnan rantasuunnitteluun. Maakuntamuseon lausunto on perusteltua huomioida tulevissa hankkeissa.
Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)

Kaavan laatija
Ympäristönsuunnittelu Oy

KOMMENTTI
22.1.2012

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus
PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN ILMOITUS 12.9.2012 ISO-KARINNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
Pirkanmaan ELY- keskuksella ei ole huomauttamista ranta-asemakaavan
muutoksesta, joten ELY- keskus ei anna kirjallista lausuntoa asiasta.
Kommentti :

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

PIRKANMAAN LIITON ILMOITUS 7.9.2012 ISO-KARINNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa kyseisestä rantaasemakaavaluonnoksesta ja OAS:sta.
Kommentti :

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTO 21.8.2012 ISO-KARINNIEMEN
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
Tampereen aluepelastuslaitos on tutustunut Iso-Karinniemen rantaasemakaavan muutoksen 2012 valmisteluaineistoon ja toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavahankkeesta.
Kommentti :

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

PÄLKÄNEEN KUNNAN RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3.10.2012 ISOKARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA
Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksen johdosta.
Kommentti :

Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)

Kaavan laatija
Ympäristönsuunnittelu Oy

KOMMENTTI
22.1.2013

Pälkäneen kunta
Kunnanhallitus
VESA MÄKISEN MIELIPIDE ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSESTA
Vesa Mäkinen omistaa (1/2- omistusosuus) tilan Vehkanen RN:o 1:141 (olemassa oleva lomarakennuspaikka). Tila sijaitsee kaavan muutosalueen etelä- / lounaispuolelta Karinlahden rannalla.
1. TAUSTAA
On syytä muistuttaa, kuinka nyt muutoksen kohteena oleva kaava aikanaan syntyi. Asiapapereissa se ei nimittäin täysin käy ilmi. KHO:n kuuluisaksi tulleen kumoavan päätöksen (19.4.2004) jälkeen Iso-Karinniemen rakentamattoman ja kumoutuneen osan maanomistaja Luopioisten Osuuspankki jatkoi alueen raskaan
rakentamisen ajamista. Naapureiden vastustuksesta ja nykyistä ELY- keskusta
vastaavan viranomaisen kielteisestä lausunnosta huolimatta asia runnottiin kunnassa (pankki)puolueitten voimin läpi v. 2005. Onpa tällä päätöksellä suorastaan
kehua retusteltukin jälkikäteen. Voimassa olevalla kaavalla on siis kaikkea muuta
kuin yksiselitteinen ja -mielinen taustahistoria.
2. MUUTOSHANKE
Tarjalan tonttia ollaan haluamassa kokonaan pois Ison-Karinniemen alueelta
suunnittelualueen luoteisnurkkaan (ks. osallisille lähetetty kauniisti vihertävä
kartta, joka on täysin vanhentunut. Siitä puuttuvat kokonaan nyt kyseessä olevan
kaavan jo toteutuneet osat Iso-Karinniemen itäosassa, samoin alueen tiestö. Mm.
Tarjalan tilalle ei kartan mukaan ole lainkaan tietä! Kuinka tällaista pohjamateriaalia voidaan edes käyttää?). Samalla tontin kokoa halutaan suurentaa reilusti,
samoin rakennusoikeutta, totta kai.
Em. arveluttavan historian lisäksi kiinnitän huomiota seuraaviin seikkoihin. Yhdessä nämä johtavat kiistatta siihen, että hanke on vailla kestäviä perusteita.
Hankkeen voi perustellusti katsoa ajavan ko. tontin siirtämistä pois rantarakentamisen piiristä yksinäiseksi linnakkeeksi haja-asutusalueelle, siis täysin päinvastaiseen suuntaan kuin koko kaavoitustoiminnan tarkoitus on (ks. esim. MRL §
74:..."tarkoituksenmukainen kokonaisuus...") Outoa on myös se, että varsin tuoreesta kaavasta nostetaan erilleen yksittäinen kohta tarkastelun kohteeksi. Kunnan päätös keskeyttää rantayleiskaavojen laatiminen (onko se edes lainmukaista?
vrt. MRL 36 §: yleiskaavan laatimistarve) johtaa tällaisiin mielettömyyksiin, kun
ylemmän tason tukea ei ole. Kunta ajaa itsensä pahasti nurkkaan omilla päätöksillään.
Toteutuessaan muutos katkaisisi Vehkajärven Pälkäneen puoleisen rannan viimeisen rakentamattoman rantakaistaleen suorastaan brutaalisti (vrt. MRL 73§,
kohta 3). Koko metsäalueen luonne muuttuisi ratkaisevasti huonommaksi. Tätä
vaikutusta lisäisi vielä se, että tontille jouduttaisiin rakentamaan uusi tie kivikkoiseen maastoon. Nykyiselle tontille on hyväkuntoinen tie valmiina.

3. VAIKUTUKSIA
Muutos vaikuttaisi erittäin suuresti alueen ympäristöön. Nykyinen rauhallinen Malue pirstottaisiin ja kauniit maisema-arvot jätettäisiin huomiotta. Tontti irroitettaisiin kokonaan nykyisestä yhteydestään jo rakennettuun ympäristöön, mikä on
käsittääkseni täysin vastoin nykyaikaisia suunnittelu- ja kaavoituspyrkimyksiä.
Rakentamisesta vapaat rannat vähenisivät huomattavasti enemmän kuin yhden
"teknisen tontinsiirron" verran. Suunnittelualueen länsiosan nykyiset ominaispiirteet sekä vesistön, maaston että luonnon osalta tuhottaisiin. Sitä paitsi tontin
saaminen "rantakelpoiseksi" vaatisi huomattavia ruoppauksia rannan mataluuden vuoksi. Vesi ei siellä vaihdu ollenkaan. - Aineistossa mukana olevat pari tarkoitushakuista valokuvaa herättävät lähinnä lievää suurempaa huvittuneisuutta.
Luontoselvitys on tehty ilmeisesti muutamassa tunnissa. Niinpä on hyvin ymmärrettävää, että esim. linnuston kommentointi on kovin niukkaa. Voin kertoa, että
alueella tapaa säännöllisesti mm. kuikan, laulujoutsenen, palokärjen, mustarastaan ja pyyparven.
4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Edellä sanotun perusteella katson, ettei ko. kaavamuutokselle ole laillisia eikä
asiallisia perusteita. Sijoituksen arvon kasvattaminen ei sellaiseksi riitä. Hanke
on syytä pysäyttää ja vapauttaa viranomaiset tekemään tähdellisempiä asioita.
Kunnan tuhannet mökkiläiset satoine tuhansine veroeuroineen ansaitsevat paremmat rakentamis-, kaavoitus- ym. palvelut kuin nykyinen sekamelska pystyy
tarjoamaan. Muussa tapauksessa Pälkäne/Luopioinen tulee saamaan huomattavasti lisää kielteistä julkisuutta.
Harkinnan jälkeen päätin lähettää tämän siistin version mielipiteestäni. Suorasukaisemman ja raadollisemman säästän odottamaan mahdollista myöhempää
tarvetta.
Kommentti :

1. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että Luopioisten rantayleiskaavaa laadittaessa alueella on ollut voimassa vuonna 1984 vahvistettu ranta-asemakaava. Kumoutunutta rantayleiskaavaa ei siten edes ole laadittu ranta-asemakaavan alueelle.
Voimassa olleiden ranta-asemakaavojen maankäyttöratkaisut oli esitetty kumoutuneessa rantayleiskaavassa ainoastaan informatiivisesti eikä yleiskaavalla ole ohjattu lainkaan mahdollisia tulevia ranta-asemakaavojen muutoksia. Huomautuksessa on siten virheellisesti kytketty 14.2.2005 voimaan tullut ranta-asemakaavan
muutos kumoutuneeseen kunnan rantayleiskaavaan. Vuoden 2005 rantaasemakaavan muutoksessa ei ole ollut kysymys kumoutuneen rantayleiskaavan
osan uudelleen kaavoituksesta vaan alueella voimassa olleen vuoden 1984 rantaasemakaavan muutoksesta.
2. Kaavan pohjakarttana käytetään alkuperäisen kaavan vuonna 1984 hyväksyttyä
pohjakarttaa, joka on huomautuksessa kuvatulla tavalla osittain vanhentunut.
Pohjakartan vanhentuneisuudella ei kuitenkaan ole kaavamuutoksen tavoite huomioiden vaikutusta kaavaratkaisuun. Kaavaluonnoksessa osoitetun korttelin 7
tontin alueella ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat pohjakartan
ajantasaistamista. Tarjalan tilan alue sekä korttelin 7 tontin pohjoisraja on voitu
piirtää kaavamuutokseen yksiselitteisesti maanmittauslaitoksen rajapyykkien
koordinaattien perusteella.

Tarjalan tilan viereen ja muualle Iso-Karinniemen pohjois- ja itärannalle rakentunut tiestö on ollut kaavamuutosta laadittaessa tiedossa. Ajantasainen tiestö on
myös tuotu esille kaava-asiakirjoissa mm. kaavaselostuksen sivulla 3 (kuva 1.).
Vanhojen kaavojen tonttikohtaiset kerrosalat kuvaavat kunkin aikakauden käsitystä ja tarvetta lomarakentamisen vaatimasta rakennusoikeudesta. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet ovat yleisesti tarkasteltuna nousseet koko ajan ja myös vanhojen kaavojen kerrosaloja päivitetään nykyvaatimusten tasolle yleisesti. Vuoden
1984 kaavan tonttikohtainen kerrosala on ollut 90 m2, vuoden 2005 kaavamuutoksessa kerrosala on nostettu osalla tontteja 140 m2:iin. Tämän kaavamuutoksen
luonnoksessa esitetyn tontin rakennusoikeudeksi on osoitettu 160 k-m2, joka vastaa Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaista tonttikohtaista enimmäisrakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen enimmäiskerrosalan mukainen rakentamismäärä on perusteltu ominaisuuksiltaan rakentamiseen hyvin sopivilla suurilla
tonteilla riippumatta siitä, onko kyseessä kaavoitettu tai kaavoittamaton rantatontti. Tämän kaavaluonnoksen mukainen tontti sopii ominaisuuksiltaan hyvin rakentamiseen ja on pinta-alaltaan suuri (n. 5200 m2). Kun huomioidaan lisäksi, että
alueella ei ole mitään erityisiä luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja, niin kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen enimmäiskerrosalan osoittamista voidaan pitää perusteltuna.
Yksittäisiä rakennuspaikkoja koskevat ranta-asemakaavojen muutokset ovat yleisiä kaavoitustehtäviä, koska mm. vanhoja kaavoja on saatettu tehdä perustuen
puutteellisiin maastokatselmuksiin ja rakentamista on ohjattu rakentamiseen sopimattomille rannanosille. MRL:n 74 §:n mukaista arviointia tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta on yleisesti sovellettu lähinnä uusien ranta-asemakaavojen
laatimiseen. Koska ranta-asemakaavassa on kyse yksityisen maanomistajan oikeudesta kaavan laatimiseen, niin käytännössä vanhoja ranta-asemakaavoja voidaan muuttaa vain kunkin maanomistajan niin päättäessä. Ranta-asemakaavojen
muuttaminen ei yleensä siten ole edes mahdollista laajoina kokonaisuuksina.
Kunnan päätös luopua rantayleiskaavojen laatimisesta ei vaikuta ainakaan rakennuspaikkojen sijoittelun suhteen yksityisten ranta-asemakaavojen alueilla tehtäviin kaavamuutoksiin. Yleisesti tarkasteltuna ranta-asemakaavoitetut alueet käsitellään rantayleiskaavoissa pääsääntöisesti informatiivisesti eikä niillä ohjata
mahdollisia ranta-asemakaavojen muutoksia. Ja joka tapauksessa rantaasemakaavoitetun alueen maankäyttöratkaisun muuttaminen edellyttää aina rantaasemakaavan muutosta riippumatta siitä, miten ranta-asemakaavojen alueita on
käsitelty rantayleiskaavassa. Ranta-asemakaava on aina yleiskaavaa vahvempi
suunnitelma.
MRL 73 § 3. momentin sisältö riittävien rakentamisesta vapaiden rantojen säilyttämisestä on huomioitu kaavamuutoksen valmistelussa. Voimassa olevan kaavan
mukaiselle Tarjalan tilan muodostamalle rakennuspaikalle on pyritty löytämään
vaihtoehtoinen sijoituspaikka siten, että edelleen turvataan mahdollisimman laajan rakentamisesta vapaan ranta-alueen säilyminen. Osaltaan tästä syystä on kaavaluonnoksen mukainen korttelin 7 tontti sijoitettu Metsäkarin tilan RN:o 1:423
länsi- / pohjoisrajalle. Kaavamuutos ja tontin siirto ei vähennä rakentamisesta vapaan rannan määrää kaavan muutosalueella. Tarjalan tilan alue muuttuu maa- ja
metsätalousalueeksi ja likimäärin vastaavan levyinen ranta-alue muuttuu rakentamisalueeksi Metsäkarin tilan alueella. Voimassa olevaan rantaasemakaavakokonaisuuteen (ranta-asemakaava 1984, kaavamuutos 2005) nähden
tontin uusi paikka ei ole rakentamisesta yhtenäisen vapaan rannan näkökulmasta
täysin optimaalinen, koska maanomistusoloista johtuen tonttia ei ole mahdollista
sijoittaa aivan rakentuneen vanhan rakennuspaikan viereen. Esitetty kaavamuutos
supistaa alueen optimaalista yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan määrää 80-

90 m, kun verrataan kaavamuutoksen jälkeistä kaavaratkaisua kokonaisuutena
alueen voimassa olevaan kaavakokonaisuuteen. Kaavan muutoksella kuitenkin
turvataan edelleen n. 560 m:n pituisen yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannanosan säilyminen.
Kaavan muutoksella ei vähennetä yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannan määrää suunnittelualueen osalta, ja kaavan muutoksessa on huomioitu riittävän rakentamisesta vapaan rannan säilyminen myös kaavakokonaisuutta tarkasteltaessa.
Kaavaluonnoksessa esitettyä uutta rakennuspaikan sijaintia ei voida pitää olevan
tiestön suhteen merkittävästi voimassa olevan kaavan sijoituspaikkaa huonompana. Kaavaluonnoksen mukaisen rakennuspaikan toteuttaminen vaatii uuden tien
rakentamista n. 50 m. Tien rakentaminen onnistuu hyvin maastoltaan lähes tasaiselle ja kovapohjaiselle alueelle, vaikka maapohja onkin kivikkoista.
3. Kaavan muutoksen tavoitteena oleva rakennuspaikan siirto luonnollisesti muuttaa rakennuspaikan toteuttamisesta aiheutuvat vaikutukset paikasta toiseen. Paikasta riippumatta kyse on kuitenkin ainoastaan yhden tavanomaisen lomarakennuspaikan toteuttamisen vaikutuksista ympäristöön. Kaavamuutokseen on ryhdytty siitä syystä, että voimassa olevassa kaavassa rakennuspaikan sijainti on maasto-olosuhteiltaan rakentamisen ja tontin käyttöönoton kannalta epäedullinen. Lähtökohtana on ollut, että voimassa olevan kaavan mukaisen tontin (Tarjalan tilalla)
toteuttaminen vaatisi rannan kivikkoisuudesta ja mataluudesta johtuen merkittäviä ruoppaustoimenpiteitä ja itse tontti merkittäviä maansiirto- ja täyttämistoimenpiteitä.
Maasto-olosuhteita on pyritty havainnollistamaan kaava-asiakirjojen valokuvilla,
jotka ovat tarkoituksensa vastaisesti herättäneetkin muistuttajan mukaan huvittuneisuutta. Alueen maasto-olosuhteet pystyy kuitenkin toteamaan myös kaavan
pohjakartasta. Tarvittaessa maasto-olosuhteet voi tarkistaa myös maastossa, mikäli asiaa ei pystytä valokuvin ja kartan perusteella todentamaan. Kaavaluonnoksessa esitetty uusi tontin paikka on maasto-olosuhteiltaan luonteva ja tarkoituksenmukainen rakentamisalueeksi. Maasto nousee tasaisesti riittävän korkealle vedenpinnan tasosta, rakentamisalue on kovapohjainen ja tasainen eikä rakentamisen toteuttaminen siten vaadi merkittäviä ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä.
Vaikka uuden rakentamisalueen ranta (vesialue) onkin varsin matala, niin se on
kuitenkin pienveneilykelpoinen ilman merkittäviä ruoppaustoimenpiteitä. Voimassa olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan rantaa puolestaan ei voida pitää
tavanomaiseen lomarakentamiskäyttöön sopivana ilman merkittäviä ja ympäristöön vaikuttavia ruoppaustoimenpiteitä (kts. kuvat 1-2). Rakentamisalue on lisäksi varsin alava, osin kivikkoinen, mutta osin myös pohjaltaan pehmeä. Rakentamisen toteuttamisesta kaavaluonnoksen mukaisella uudella rakennuspaikalla voidaan arvioida aiheutuvan ympäristöön vähemmän vaikutuksia kuin voimassa olevan kaavan mukaisella paikalla, mikä osaltaan perustelee esitettyä siirtoa.
Rakennuspaikan siirron vaikutus rakentamisesta vapaan rannan määrään on esitetty vastineen kohdassa 2.
Mielipiteessä pidetään luontoselvitystä niukkana ja tuodaan esille alueella esiintyvinä lintulajeina kuikka, laulujoutsen, palokärki, mustarastas ja pyy, joista
kuikka, laulujoutsen, palokärki ja pyy ovat EU:n lintudirektiivin I- liitteen lajeja.
Mainituista lintulajeista voidaan todeta seuraavaa :
- Muiden Vehkajärven kaavahankkeiden perusteella tiedetään, että Vehkajärven
kuikkakanta käsittää useita pareja. Kuikka on tyypillinen kirkkaiden selkävesien
laji eikä sitä pidetä uhanalaisena, vaan se on uhanalaisuusluokituksen mukaan

elinvoimainen laji. Laji pesii matalilla, pehmeillä rannoilla ja luodoilla. > Voidaan arvioida, että voimassa olevan kaavan mukainen rakennuspaikka sen lähiympäristö on kaavamuutoksen mukaista paikkaa sopivampi kuikan pesintäalueeksi.
- Laulujoutsenen kanta on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaiseksi, eikä sitä luokitella uhanalaiseksi. Laulujoutsen on uhanalaisuusluokituksen mukaan elinvoimainen laji.
- Palokärki ei ole uhanalainen laji, vaan uhanalaisuusluokituksen mukaan kyseessä on elinvoimainen laji.
- Pyy ei ole uhanalainen laji, vaan uhanalaisuusluokituksen mukaan kyseessä on
elinvoimainen laji
Yksittäisen ranta-asemakaavan muutoksen mukaisen rakennuspaikan toteutumisella kaavaluonnoksessa esitetyllä paikalla ei voida katsoa olevan merkittävää
vaikutusta Vehkajärvellä esiintyvien lintudirektiivin liitteen 1 lajien tai muiden
lintulajien elinympäristöihin.

Kuva 1. Voimassa olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan edustan vesialue

Kuva 1. Voimassa olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan ranta-aluetta

4. YHTEENVETO :
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on valmisteltu
selvitysten ja maankäyttöratkaisun osalta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset huomioiden.
Esitetään, että kaavaluonnosta ei ole perusteltua muuttaa esitetyn mielipiteen
johdosta.

Ympäristönsuunnittelu Oy
Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)
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IsoǦKarinniemenrantaǦasemakaavanmuutos



VASTINE

Mielipide
Mielipiteenantaja:
VesaMäkinen
Kiinteistönomistajasuunnittelualueennaapurissa:½osuuskiinteistöstäVehkanen635Ͳ461Ͳ1Ͳ141
Mielipideǣ
Mielipiteenantajaesittää,ettäkaavoitukselleeiolelaillisiaeikäasiallisiaperusteita.Perustelunamielipiteelle
hänesittääseuraaviaseikkoja:
a) IsoͲKarinniemenpohjakarttaonmielipiteenesittäjänmukaanvanhentunut
b) Mielipiteenesittäjäonsitämieltä,ettämuutoslisääyhdyskuntarakenteenhajautumista
c) Mielipiteenesittäjänmukaanmuutoksellaonmerkittävävaikutusalueenympäristöönjahänesittää
epäilynsäluontoselvityksenriittävyydestä
Vastine:
a) IsoͲKarinniemenasemakaavanpohjakarttaonvanhentunut.OnasiallistakäyttääasemakaavanpohͲ
jakarttananykyisenrakentamistilanteennäyttävääpohjakarttaa34vuottavanhoihinilmakuvauksiin
perustuvanpohjakartansijaan.
b) SuunnittelualueonkokonaisuudessaanhajaͲrakennusaluetta.Tontinpaikkamuutoksenjälkeenon
olemassaolevanrakennetunympäristönläheisyydessäsiten,etteimuutoksenvoidakatsoaolennaiͲ
sestilisääväneikävähentävänyhdyskuntarakenteenhajautumista.KunnanyhdyskuntarakenteenkoͲ
konaisuudenkannaltamolemmatpaikatovattasavertaisia.
c) Rakennetunrantaviivanmäärälahdessapysyysamanakaavamuutoksessa,jotenmaankäyttöͲjaraͲ
kennuslainmukaisiamerkittäviäympäristövaikutuksiaeikaavamuutoksenvoidakatsoaaiheuttavan.
AsemakaavanluontoselvityksentarkoitusonhavainnoidauhanalaisettaisuojellutlajitsuunnitteluͲ
alueella.NiitäeiolehavaittuIsoͲKarinniemenkaavamuutoksenRAͲalueeksiosoitetullaalueella.
IsoͲKarinniemenrantaͲasemakaavaluonnosonlainmukainen,eikäsuunnitelmaanoletarpeentehdämuutokͲ
siavastineenperusteella.RantaͲasemakaavanpohjakarttavaaditaanpäivitettäväksikaavoitusmittausasetukͲ
sen(23.12.1999/1284)12§perusteella.


Pälkäneenkunnanhallitus

Pälkäneenkunta




Keskustie1
36600Pälkäne
www.palkane.fi
YͲtunnus2050961Ͳ3
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Lausunto
Hei.
Olette pyytäneet lausuntoa Iso-Kariniemen ranta-asemakaavan muutoksesta. Ranta-asemakaavan
muutoksen tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen Tarjalan tilan RN:o
1:227 alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka lännemmäksi Metsäkarin tilan RN:o 1:413 alueelle.
maastollisesti ja rakennusteknisesti tarkoituksenmukaisemmalle alueelle. Samalla tontin kerrosala
nostetaan voimassa olevan kaavan 140 k-m2:sta Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja
rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m2:iin. Rakennuspaikkojen lukumäärä
ei lisäänny voimassa olevasta ranta-asemakaavasta.
Alueen jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ympäristöarvoihin
sekä uudisrakennuksen soveltuvuuteen maisemaan ja naapurikorttelin rakennuskantaan. ELY
-keskuksen mielestä Kaavamuutoksen keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan.
Rakennusten sijoittelussa ja suunnittelussa tulee edelleenkin huomioida minkälaisia
rakennusmassoja maisema sietää. Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että mitä isompi
rakennusmassa on, sitä kauempana rantaviivasta rakennuksen on oltava. Rakennusten sijoittaminen
rakennuspaikan korkeimmalle kohdalle tekee rakennuksista pidemmälle näkyviä.
Maisemavaikutusten kannalta rakennuspaikan koko tulee olla niin riittävä, että rakennusmassat
voidaan sijoittaa riittävän etäälle rantaviivasta siten, etteivät rakennukset sijoitu rakennuspaikan
korkeimmalle kohdalle. Rakentamisen sijoittumista ja korkeusasemaa tulee tarkastella riittävän
yksityiskohtaisesti. Rakennusoikeuden nostaminen yli vuonna 2004 tehdyn muutoksen mukai=ADsen
140 m=B2:n rakennusoikeuden tulee vielä perustella tarkemmin.
Lisäksi lähtökohta on, ettei yhtenäisen vapaan rantaviivan määrää ei tulisi
kaavamuutoksella vähentää. Rakennuspaikan siirron voidaan katsoa lyhentä=ADvän pitkää
yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa, kun siir=ADto teh=ADdään kort=ADte=ADlin lai=ADdal=ADta
M-alu=ADeen väliin M-alueen pirstou=ADtuessa kahteen
osaan. M-alueen kaventamiseksi tulee esittää riittävät perustelut. Korttelialueeksi
muutettava osa M-alueesta tulee säilyttää luonnonmukaisena.
Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa ehdotuksesta, joten ELY -keskus ei
näe tarpeellisena kirjallisen lausunnon antamista kaavaehdotuksesta.
Terveisin Reijo H.
-------------------------------------------Reijo Honkanen
Tarkastaja
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere
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Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

§ 95
§ 73

03.10.2012
04.09.2013

Lausunnon antaminen lso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluasiakirjoista I
kaavaehdotus
114/10.02.04/2012
RAKLA 03.10.2012 § 95
Suunnittelualue sijaitsee Ämmätsän kylässä Vehkajärven länsirannalla tiloilla Tarjala RN:o 1:337 ja Metsäkari RN:o 1:413. Ranta-asemakaavan
muutoksella on tarkoitus siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen Tarjalan tilan alueelle sijoittuva lomarakennuspaikka lännemmäksi
Metsäkarin tilan alueelle, maastollisesti ja rakennusteknisesti tarkoituksenmukaisemmalle alueelle. Samalla tontin rakennusoikeus nostetaan voimassa olevan kaavan140 k-m2 :stä rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 160 k-m 2 :iin.
Kaava-alueen rakennuspaikkojen lukumäärä ei lisäänny. Kaavalla muodostuu yksi omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka, jonka koko on
5230 m2 ja rakentamismääräykset vastaavat rakennusjärjestykset rantarakentamista koskevia määräyksiä.
Ehdotus

Vs. rakennustarkastaja:
Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksen johdosta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

RAKLA § 73

lso-Karinniemen ranta-asemakaavan muuttaminen on valmistunut ehdotusvaiheeseen . Luonnosvaiheeseen nähden oleellisia muutoksia ei ole
tehty. Luonnosvaiheessa on kunnanhallitukselle jätetty 1 naapurin mielipide. EL Y-keskus ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa lausuntoa muutosluon noksesta.
lso-Karinniemen ranta-asemakaavaa on muutettu edellisen kerran vuonna
2004. Tällöin nostettiin muutosalueen tonttien rakennusoikeutta 90 m2 :stä
140 m2 ja tehtiin tontin siirto. Alkuperäisen voimassa olleen kaavan alueella on tällä hetkellä rakennusoikeutta osalla tonteista 90 m 2 ja osalla tonteista 140 m2 . Nyt alueelle muodostuu myös 160 m2 :n rakennusoikeudella
oleva rakennuspaikka. Rakennuspaikan siirron voidaan katsoa lyhentävän
pitkää yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa enemmän kuin nykyinen sijainti, kun siirto tehdään korttelin laidalta M-alueen väliin M-alueen pirstoutuessa kahteen osaan.
Valmistelu ja lisätiedot:
Anitta Käenniemi , 040 5460314, anitta.kaenniemi@palkane.fi

Ehdotus

Rakennustarkastaja:
Emäkiinteistön aluetta koskevassa kaavakokonaisuudessa olisi muutoksen jälkeen kolmenlaisia määräyksiä tonteilla. Rakennusoikeuden määrä
vaihtelee 90 - 160 m2 :n välillä . Kaavaselostuksessa ei ole selvitetty emäkiinteistön maanomistajien keskinäistä tasapuolisuutta , vaan rakennusoikeuden nostaminen 160 m2 :iin on perustelu rakennusjärjestyksen yleismääräyksellä. Paitsi että emäkiinteistöjen tulee olla keskenään tasapuoli-
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Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta
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§ 95
§ 73

03.10.2012
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sessa asemassa, tulee muutostilanteessa varmistua myös emäkiinteistöjen sisäisestä tasapuolisuudesta. Esitetty muutos vaikuttaa maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ja tulee lisäämään edelleen kaavamuutospainetta erityisesti alkuperäisen kaavan voimaan jäävällä alueella.
Rakennusoikeuden nostaminen yli vuonna 2004 tehdyn muutoksen mukaisen 140 m2 :n rakennusoikeuden tulee vielä perustella emäkiinteistön nykyisten maanomistajien keskinäisen tasapuolisuuden kannalta . Rakentamisen vaikutukset maisemassa riippuvat rakennusten sallitusta rantaetäisyydestä ei vain yksin rakennuspaikan koosta .
Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Pälkäneellä 10.9.2013
f...-··

Pöytäkirjanpitäjä

Pälkäneen kunta

Vesa Mäkinen

Kunnanhallitus

Sotkankatu 17-19 B 36

Keskustie 1

33230 Tampere

36600 Pälkäne

Kariniementie 111, 36880 Vehkajärvi

MUISTUTUS Iso-Karinniemen ranta -asemakaavan muutosehdotuksesta
Kunnanhallitus on vastineessaan hyväksynyt mielipiteeni kohdan a) karttojen
vanhentumisesta. Sen sijaan kohdat b) ja c) on hylätty tavanomaisen fraasin (..."ei voida
katsoa "...) saattelemana . KH:n mielestä ei siten ollut tarvetta kaavaluonnoksen
muuttamiseen . Mielestäni tässä on jo sisäinen ristiriita

. Kohdan a) hyväksymisestä seuraa,

että asiapaperit on valmisteltava uudelleen, erityisesti aluetta koskevat kartat. Kun sen
jälkeen tarkastellaan kohtia b) ja c) uudelleen , voidaan vasta nähdä , kuinka paljon
yhdyskuntarakenne todella hajautuu ( b) ja millainen on vaikutus ympäristöön (c).
Mielestäni voidaan katsoa näiden molempien jo erikseenkin täyttävän MRL:n tarkoittaman
merkittävän/olennaisen muutoksen kriteerit, saati sitten yhdessä.
Edellä sanotun vuoksi esitän, että kaavaehdotuksen mukainen muutos hylätään ja kaava jää
voimaan nykyisessä muodossaan. Tarkempina perusteluina esitän seuraavaa.
1. Muutoksen kohteena oleva alue kuuluu osana v. 1984 vahvistettuun kaavaan. Kaava
herätti eri käsittelyvaiheissaan kovasti keskustelua ja vastustusta aina silloisia ylempiä
viranomaisia myöten. Pyydän, että ko. kaavaprosessin kuvaus eri vaiheineen otetaan
mukaan asiakirjoihin . Vain näin voivat (uuden ) kunnan päätöksentekijät saada oikean kuvan
siitä, mistä ovat päättämässä. - Kaavan valmisteluaineistosta käy selvästi ilmi, että
pyrkimyksenä oli muodostaa tarkoituksenmukainen yhtenäinen kokonaisuus, aivan kuten
myös nykyinen MRL edellyttää. Kokonaisuus käsitti kaksi osaa: itäosaan keskitettiin
rakentaminen varsinaiselle Iso-Karinniemen alueelle
. Tämän vastapainoksi jätettiin koko
länsiosa Tarjalan tilasta eteenpäin rakentamisen ulkopuolelle
. Siis varsin looginen ja
tarkoituksenmukainen kokonaisuus, kuten kaavalta edellytetäänkin. - V. 2005 alkuperäistä
kaavaa muutettiin , mikä vanhentuneen pohjakartan vuoksi ei käy aineistosta ilmi. Kaavan
kokonaisuutta "purettiin

" merkittävästi itään päin ja samalla vapaa rantaviiva supistui

selvästi.
2. Nyt käsillä olevan muutosehdotuksen mukaan Luopioisten valtuuston aikanaan
hyväksymää kokonaisuutta pyritään edelleen purkamaan, mutta nyt länteen päin, alkuaan
metsätalousalueeksi merkittyyn suuntaan. Vasta asianmukaisesta kartasta tulee näkymään,
kuinka suuri muutos kyseessä on. Alkuperäisen kaavan ja v
. 2005 kaavamuutoksen
perusteluiden mukainen yhtenäinen metsäalue ( ks. karttaliite) Tarjalan tilasta Metsäkarin
luoteisnurkkaan särjetään ja kokonaisuus hajoaa jo kovin kauaksi alkuperäisestä
. Juuri tämä
aluekokonaisuus sai silloiset tien eteläpuoliset asukkaat jättämään valitukset tekemättä.

1

3. Vaikka ranta -asemakaava onkin ns. maanomistajan kaava , ei se vähennä kunnan roolia,
ehkäpä jopa päinvastoin. Käyttämäni asiantuntija kuvasi asiaa sattuvasti
: vaikka rantakaava
on vahvempi kuin rantayleiskaava

, on kunnan velvollisuus ottaa huomioon nimenomaan
laajemmat perspektiivit ja yleinen hyvä. Hyväksymisvaiheessa maanomistajan kaava
muuttuu kunnan kaavaksi ja vastuu siirtyy sen mukana. Joudutaan ottamaan huomioon
myös näkökulmia , jotka ovat tyypillisesti yleiskaavan asioita.
4. Ei voi olla niin , että maanomistaja ensin " rätkäisee " (erään osallisen käyttämä sanonta)
niin suuren kaavan kuin suinkin mahdollista ja sen jälkeen
- päättäjien ja viranomaistenkin
jo vaihtuessa toisiksi - paloitellen maksimoi rakennusmaan ja -oikeuden määrää
. Juuri näin
tuntuu tapahtuvan tässä esillä olevassa tapauksessa. Rakennuspaikat ja krsm2:t eivät voi
olla sillä tavalla saavutettu etu, että niitä voidaan noin vain siirrellä ja etenkin kasvattaa.
5. Asiakirjoissa perustellaan muutosta rakennuspaikan siirtona. Tosiasiassa kyseessä on juuri
em. maksimointi . Siitä on vakuuttavana esimerkkinä se, että siirron yhteydessä tontin pintaalaa suurennetaan yli 40 W. Ja kasvavaan pinta-alaan vedoten kasvatetaan sitten myös
rakennusoikeutta . Alkuperäinen kaavakokonaisuus puretaan lopullisesti ja Kariniementien
eteläpuolisille asukkaille tärkeä yhtenäinen metsäalue pirstotaan samalla (em. karttaliite).
Samalla yhdyskuntarakenne selvästi hajautuu. Vertailukohtana tässä on tietysti pidettävä
alkuperäistä kaavaa.
6. Kaavaselostuksen s. 16 todetaan uuden rakennuspaikan sijoittuvan mahdollisimman
yhtenäisesti jo olevien rakennuspaikkojen yhteyteen
. Jos näin on, eikö olisi johdonmukaista
piirtää myös tieyhteys tämän mukaisesti eli pohjoisesta käsin?
7.Huomiota kiinnittää, että asiakirjoissa ei ole ympäristölautakunnan lausuntoa.

Tampereella syyskuun 17. pnä 2013

Vesa Mäkinen

2

.

-t

Karikoivu
7:710

7:126 \

1:141

7.-145

RANTAKANAN

POHJAKARTTA

1: 2 000

K A R T A N LAAT IJA: HÄMEENLINNAN

KUNTA :

LUOPIOINEN

ILM A K UVAU S:

KYLA :

AMMATSA

KARTOITUSMENETELMÄ :

TILAT:

METSÄKARI RNro

LÄÄN I:

HÄM EEN

1:269

ym.

19 79

t+J1ANMITTAUST O MISTD
KARTOITUS :

1 :2 0 0 0

STEREOKARTOTTUS

1983

A-9

KOOROINAATTIJÄRJESTELMÄ --LKKe4A,4 KKJ IWRKEUSJÄRIESTELMÄ=LIK*
1 KARTT A HYVÄKSYTTY

2.7.1984 AameVerw

N6

Liite 9

Kaavan laatijan kommentit ehdotusvaiheen kuulemisen (22.8.–23.9.2013)
osallispalautteeseen
(lausunnot ja muistutus)
-

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto
Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus
Pirkanmaan liiton ilmoitus
Pälkäneen kunnan rakennuslautakunnan lausunto
Vesa Mäkisen muistutus

KOMMENTTI PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEON LAUSUNTOON 11.9.2013 ISOKARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

KOMMENTTI PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN ILMOITUKSEEN ISO-KARINNIEMEN
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA
Kaavaselostusta täydennetään kaavaratkaisun perustelujen osalta.
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa ELY-keskuksen kannanoton
perusteella.

KOMMENTTI PIRKANMAAN LIITON ILMOITUKSEEN 18.9.2013 ISO-KARINNIEMEN
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

KOMMENTTI PÄLKÄNEEN RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTOON 4.9.2013
ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA
Alueen voimassa oleva ranta-asemakaava on laadittu noudattaen kaavan
laatimisajankohtana käytettyjä Luopioisten kunnan rantasuunnitteluperiaatteita ja
kaavassa on siten huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Tässä rantaasemakaavan muutoksessa noudatetaan voimassa olevan ranta-asemakaavan
suunnittelu- ja mitoitusperusteita eikä kaavamuutoksella lisätä rakennuspaikkojen
lukumäärää. Tonttikohtaisen rakennusoikeuden vähäinen nostaminen perustuu
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön
mukaiseen enimmäistasoon (160 k-m2). Tällä ranta-asemakaavan muutoksella ei
vaikeuteta Vehkajärven ranta-alueiden muiden maanomistajien tai Pälkäneen kunnan
muiden vesistöjen ranta-alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää rantaalueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa.
Kaavamuutos ei vaaranna miltään osin emätilojen ja maanomistajien tasapuolisen
kohtelun periaatteita.
Kaavaselostusta täydennetään kaavaratkaisun perustelujen osalta.
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa lausunnon perusteella.

KOMMENTTI VESA MÄKISEN MUISTUTUKSEEN 17.9.2013 ISO-KARINNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN EHDOTUKSESTA

Muistutuksen laatijalle tärkeän uuden pohjakartan laadinta ja sen vaikutukset IsoKarinniemen rantojen todellisen tilanteen esiintuomisessa ovat pikemminkin
suopeammat kaavan laadituttajalle kuin muistutuksen tekijälle. Uuden pohjakartan
myötä suunnittelualueen rantaviivan määrä lisääntyi, ja kaavamuutoksen todettiin
lyhentävän yhtenäisen vapaan rantaviivan määrää vain n. 50 m eli naapuritilan RN:o
1:312 rannan mitan verran. Kaavan muutoksella turvataan edelleen n. 600 metrin
pituisen yhtenäisen rakentamisesta vapaan rannanosan säilyminen. Iso-Karinniemen
ranta-asemakaavan pohjakartan päivittämisellä ei ole kaavamuutoksen tavoite
huomioiden vaikutusta kaavaratkaisuun tai lähialueen yhdyskuntarakenteen
hajautumiseen.
Muistutuksen kohdat 1‒3: Tulee huomioida, että Luopioisten kumoutunutta rantayleiskaavaa laadittaessa alueella on ollut voimassa vuonna 1984 vahvistettu rantaasemakaava. Kumoutunutta rantayleiskaavaa ei siten edes ole laadittu rantaasemakaavan alueelle. Voimassa olleiden ranta-asemakaavojen maankäyttöratkaisut oli
esitetty kumoutuneessa rantayleiskaavassa ainoastaan informatiivisesti eikä
yleiskaavalla ole ohjattu mahdollisia tulevia ranta-asemakaavojen muutoksia. Vuoden
2005 ranta-asemakaavan muutoksessa oli kysymys alueella voimassa olleen vuoden
1984 ranta-asemakaavan muutoksesta. Nyt vireillä olevaa kaavamuutosta tehdään
näiden kaavojen pohjalta ja käsitellen pääasiassa suunnittelualueeseen kuuluvia osia.
Asiakirjoissa ei ole syytä käsitellä edellisten kaavamuutosten aikaisia prosesseja.
Kunnan päätös luopua rantayleiskaavojen laatimisesta ei vaikuta ainakaan
rakennuspaikkojen sijoittelun suhteen yksityisten ranta-asemakaavojen alueilla
tehtäviin kaavamuutoksiin. Yleisesti tarkasteltuna ranta-asema-kaavoitetut alueet
käsitellään rantayleiskaavoissa pääsääntöisesti informatiivisesti eikä niillä ohjata
mahdollisia ranta-asemakaavojen muutoksia. Ja joka tapauksessa ranta-asemakaavoitetun alueen maankäyttöratkaisun muuttaminen edellyttää aina rantaasemakaavan muutosta riippumatta siitä, miten ranta-asemakaavojen alueita on käsitelty
rantayleiskaavassa. Molemmilla kaavatasoilla huolehditaan sekä kaavoittajan että
viranomaisten toimesta riittävästä suunnittelualueen erityisarvojen huomioimisesta.
Muistutuksen kohdat 4 ja 5: Vanhojen kaavojen tonttikohtaiset kerrosalat kuvaavat
kunkin aikakauden käsitystä ja tarvetta lomarakentamisen vaatimasta rakennusoikeudesta. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet ovat yleisesti tarkasteltuna nousseet koko
ajan ja myös vanhojen kaavojen kerrosaloja päivitetään yleisesti nykyvaatimusten
tasolle. Vuoden 1984 kaavan tonttikohtainen kerrosala on ollut 90 m2 ja vuoden 2005
kaavamuutoksessa kerrosala on nostettu osalla tontteja 140 m2:iin. Tämän kaavamuutoksen ehdotuksessa esitetyn tontin rakennusoikeudeksi on osoitettu 160 k-m2, joka
vastaa Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaista tonttikohtaista enimmäisrakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen enimmäiskerrosalan mukainen rakentamismäärä on perusteltu ominaisuuksiltaan rakentamiseen hyvin sopivalla ja suurella tontilla
(n. 5200 m2). Kun huomioidaan lisäksi, että alueella ei ole mitään erityisiä
luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja, niin kunnan rakennusjärjestyksen
mukaisen enimmäiskerrosalan osoittamista voidaan pitää perusteltuna.
Tällä ranta-asemakaavan muutoksella ei vaikeuteta Vehkajärven ranta-alueiden muiden
maanomistajien tai Pälkäneen kunnan muiden vesistöjen ranta-alueiden maanomistajien
mahdollisuuksia hyödyntää ranta-alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan
samankaltaisissa olosuhteissa.

Muistutuksen kohta 6: Kaavaehdotuksessa esitettyä uutta rakennuspaikan sijaintia ei
voida pitää olevan tiestön suhteen merkittävästi voimassa olevan kaavan sijoituspaikkaa
huonompana. Rakennuspaikan toteuttaminen vaatii uuden tien rakentamista etelästä
päin n. 50 m. Tien rakentaminen onnistuu hyvin maastoltaan lähes tasaiselle ja
kovapohjaiselle alueelle. Uuden RA-tontin tien rakentaminen pohjoisen suunnasta
kaksinkertaistaisi tien pituuden ja tie pitäisi rakentaa toisen omistamalle maalle.

YHTEENVETO:
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on valmisteltu
selvitysten ja maankäyttöratkaisun osalta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset
huomioiden. Lisäksi nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin uuden pohjakartan
laatimisesta ja täsmentymisestä aiheutuneet vähäiset piirtotekniset muutokset.
Esitetään, että kaavaehdotusta ei ole perusteltua muuttaa esitetyn muistutuksen
johdosta.
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PÄLKÄNEEN KUNNAN VASTINEET
Iso‐Karinniemen ranta‐asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 22.8. – 23.9.2013 välisenä
aikana. Nähtävilläoloaikana saatiin palautteena 1 lausunto ja 1 muistutus. Lisäksi Pirkanmaan ELY‐keskus,
Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan liitto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa Iso‐Karinniemen
ranta‐asemakaavan muutoksesta.

LAUSUNTO

VASTINE

Pälkäneen kunnan rakennuslautakunta:
1. Pälkäneen kunnan rakennuslautakuntaesit‐
tää, että kaavaselostuksessa ei ole selvitetty
riittävästi emäkiinteistön maanomistajien
keskinäistä tasapuolisuutta ja siksi raken‐
nusoikeuden nostaminen yli 140 m2 tulee
vielä perustella.

Pälkäneen kunnanhallitus:
Pälkäneen kunnassa ei ole käytäntöä, jolla mitattai‐
siin emätilan myöhempää kiinteistön jakautumista
rakennusneliökohtaisesti, eikä sellaista ole tarkoituk‐
sen mukaista ottaa käyttöön. Emätilatarkastelussa
tarkastellaan muodostuvia uusia rakennuspaikkoja.
Kun tässä tapauksessa rakennusjärjestyksen mitoi‐
tusta ei ylitetä, ei ratkaisua ole tarpeen erikseen
perustella.

MUISTUTUS

VASTINE

Vesa Mäkinen:
1. Muistutuksessa esitetään koko Iso‐
Karinniemen ranta‐asemakaavan hylkäämis‐
tä seuraavin perustein:
a) Muistuttaja esitää vuoden 1984 Luopi‐
oisten ranta‐asemakaavan kuvauksen
mukaan ottamista Iso‐Karinniemen ran‐
ta‐asemakaava‐aineistoon.
b) Koska vuoden 1984 rantaasema‐kaava
sekä vuoden 2005 ranta‐asemakaavan
muutos ovat muistuttajan mukaan oike‐
ammin linjatut metsäalueen yhtenäisyy‐
den vuoksi, olisi pitäydyttävä niiden rat‐
kaisuissa.
c) Kunnan velvollisuus on ottaa huomioon
laajemmat perspektiivit ja yleinen hyvä
myös ranta‐asemakaavoissa.
d) Rakennuspaikkoja ja rakennusoikeutta ei
voi siirrellä tai kasvattaa ilman perustei‐

Pälkäneen kunnanhallitus:
Pälkäneen kunnanhallituksella ei ole perusteltuja
syitä Iso‐Karinniemen ranta‐asemakaavan muutok‐
sen hyväksymättä jättämiseen.
a) Suunnittelutilanteen taustan avaaminen on
riittävää tässä kaava‐aineistossa.
b) Iso‐Karinniemen ranta‐asemakaava ei uhkaa
luontoarvoja. Perustelu asiasta kaava‐
aineistossa on riittävä.
c) Kunta ottaa huomioon rakentamisen koko‐
naistilanteen kunnassa kaavaprosessien yh‐
teydessä.
d) Rakennuspaikan ja rakennusoikeuden muu‐
tokset on perusteltu tässä ranta‐
asemakaavassa riittävällä tasolla.
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ta.
e) Kariniementien eteläpuolisille asukkaille
tärkeä yhtenäinen metsäalue pirstoutuu
ja samalla yhdyskuntarakenne hajautuu.
f) Asiakirjoissa muutosta perustellaan ra‐
kennuspaikan siirtona vaikka kyseessä
on rakennusoikeuden ja tontin pinta‐
alan suurentaminen
g) Johdonmukaisuuden vuoksi muistuttaja
esittää, että tieyhteys muodostuvalle
uudelle tontille olisi pohjoisen suunnas‐
ta.
h) Asiakirjoissa ei ole ympäristölautakun‐
nan lausuntoa.

e) Tällä kaavamuutoksessa esitetyssä yhden ra‐
kennuspaikan siirtämisellä ei Pälkäneen yh‐
dyskuntarakennetta voida katsoa hajautu‐
vaksi. Koska kyseessä on rakennuspaikan siir‐
täminen ei suunnittelualueen metsäalueet
olennaisesti vähene.
f) Suurin yksittäinen muutos tässä ranta‐
asemakaavassa on rakennuspaikan siirto.
Rakennusoikeuden ja tontin pinta‐alan suu‐
rentaminen ranta‐asemakaavalla ovat nor‐
maaleja kaavalla ratkaistavia asioita.
g) Kunta ei näe tarpeelliseksi ottaa kantaa tie‐
linjaukseen.
h) Kaikille osallisille viranomaisille lähetetään
lausuntopyynnöt. Lausunnot liitetään aineis‐
toon vain siltä osin, kuin niitä on. Pälkäneen
kunnan ympäristölautakunnalle on lähetetty
lausuntopyyntö 21.8.2013, mutta se ei ole
lausunut asiasta.

2. Muistuttajan mukaan kaavasuunnitelma on
laadittava uudelleen pohjakartan päivittämi‐
sen vuoksi.

Kaavasuunnitelman ratkaisu on kaava‐aineistossa
riittävästi perusteltu. Pohjakartan päivittäminen ei
ole muuttanut asiaa sen suhteen.

3. Muistuttajan mukaan yhdyskuntarakenteen
hajautuminen täytyy uudelleen arvioida.

Viitaten kohdan 1 e) vastineeseen, ei tällä kaava‐
muutoksessa esitetyssä yhden rakennuspaikan
siirtämisellä voida Pälkäneen yhdyskuntarakennetta
voida katsoa hajautuvaksi.

Pälkäneellä 9.6.2016
Pälkäneen kunnanhallitus
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

635
Täyttämispvm
Pälkäne
Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos 2012
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

4,7603

04.11.2014

08.08.2013
09.08.2012

4,7603

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 0,67
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
4,7603
100,0

0,5235

11,0

160

4,2368

89,0

0

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
160
0,00
0,0000
20

0,03

0,1535

20

-0,1535

0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
RA
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
4,7603
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
160
0,00
0,0000
20

0,5235
0,5235

11,0
100,0

160
160

4,2368
4,2368

89,0
100,0

0
0

0,03
0,03

0,1535
0,1535

20
20

-0,1535
-0,1535

0
0

