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1. KAAVOITUKSEN TAVOITTEET

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Ruolahden Palvaniemen alueelle mantereelle Pikkutupa-
salon ja Aningaistensaaren rakennusoikeutta ja osoittaa saarten nykyiset lomarakennuspaikat 
maa- ja metsätalousalueiksi. Rakennusoikeuden keskittämistä mantereelle Palvaniemeen puoltaa 
Ruolahden kylän nykyinen ja suunniteltu muu maankäyttö, kylässä on jo eri-ikäistä loma- ja pysyvää 
asutusta ja rantayleiskaavassa on lisäksi useita uusia loma- ja pysyvän asunnon rakennuspaikkoja 
sekä matkailurakentamisalue (RM). Pikku-Tupasalossa yleiskaavan muutoksella vapautuu saareen
merkittävästi lisää vapaata rantaviivaa ja saaren luonnontilaisuus lisääntyy kaava-alueen osalta.

Palvaniemi ja Aningaistensaari yleiskartat                                     Pikkutupasalo, yleiskartta

Kaavamuutosalueet rajattu sinisillä rajauksilla.

2. KAAVAN LAATIJA

Kaavan laatijana toimii Juha Poutanen, DI, Insinööritoimisto Poutanen Oy, Koulukatu 19 13100 
Hämeenlinna, puh 0400 480338, sähköposti: toimisto(at)poutanenoy.fi.

3. OSALLISET

Kaavan osallisia ovat lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Viranomaisosallisia ovat:
- Kuhmoisten kunta
- Pirkanmaan Liitto
- Pirkanmaan ELY-keskus
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Pirkanmaan Pelastuslaitos
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Yhteisöt:
- Tehi Ruolahti kylätoimikunta

Yritykset:
- Telia Finland Oyj
- Elenia Oy

4. KAAVAN VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kaavahanke on laitettu vireille 1.2022 aikana. Kunta on kuuluttanut kaavan vireille tulleeksi 5.2022.
Kunta hoitaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnosaineiston nähtä-
ville asettamisen, kaavanlaatija toimittaa kaava-asiakirjat kuntaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 30 päivän ajan 4-5.2022 aikana kunnan-
virastossa ja kunnan internet-sivuilla. Osallisilla on ollut oikeus esittää mielipiteensä kirjallisesti
suunnitelmasta nähtävilläoloaikana.

Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnosaineisto) on pidetty OAS:n kanssa nähtävillä samanaikai-
sesti 30 päivän ajan kunnanvirastossa ja kunnan internetsivuilla. Osallisilla on ollut oikeus lausua 
siitä mielipiteensä kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Viranomaisosallisten kuuleminen on hoidettu lau-
suntomenettelyllä.

Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä kunnassa 30 
päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä tarvitta-
essa kirjallinen muistutus asiassa nähtävilläoloaikana.

Kaavamuutoksen hyväksyy Kuhmoisten kunnanvaltuusto.

5. KAAVAN LÄHTÖKOHDAT

5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta huomioidaan seuraavia tavoitteita. 

� Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-
ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja 
kyläverkostoa ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä

� Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen 
viihtyvyys.

� Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-
alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

� Alueiden käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
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5.2 Maakuntakaava
Pirkanmaan maakuntakaavassa ei ole vielä toistaiseksi merkintöjä Kuhmoisten kunnan osalta. 
Keski-Suomen maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020. Maakuntakaavassa ei ole varsi-
naisia viiva-aluevarauksia kaava-alueiden osalta. Kaava-alueiden sijainnit osoitettu likimäärin punai-
silla ympyröillä. Ruolahden alueelle kohdistuu kaksi laajempaa Keski-Suomen maakuntakaavan ras-
terimerkintää: Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (mam ) vaakarasteri Ruolahdessa ja biota-
louteen tukeutuva alue (b), sekä laajempaa kaksi vetovoima-aluetta, joiden selosteet alla. Suunnit-
telualueet osoitettu likim. sijainnein punaisillla ympyröillä.

Palvaniemen ja Aningaistensaaren alueet kuuluvat maakuntakaavassa myös laajempien vetovoima-
alueiden piiriin, alla viivarasteroitujen alueiden selitykset. Pikkutupasalo kuuluu myös matkailun- ja
virkistyksen vetovoima-alueeseen.

5.3 Rantayleiskaava
Päijänteen rantayleiskaava on vahvistettu v. 1997, Ruolahden kylän rantayleiskaavan muutos on hyväksytty 
v. 2004. Palvaniemessä kaava-alueelle on osoitettu yksi RA-alue. Pikkutupasalon saaressa on rantayleiskaa-
vassa osoitettu kaksi RA-aluetta ja MU ja LV alueet. Aningaistensaaren kaava-alue on osoitettu rantayleiskaa-
vassa RA-alueena. Otteet rantayleiskaavoista alla. 
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5.4 Ranta-asemakaava
Pikkutupasalon saaressa on ranta-asemakaava tilan 6-57 alueella. Kaavassa on kaksi toteutuma-
tonta RA rakennuspaikkaa, pääosa muusta kaava-alueesta on MU-aluetta, länsirannalla on pieni 
venevalkama-alue (LV).  Pikkutupasalon ranta-asemakaavakartta alla. Ranta-asemakaavan muutos 
rantayleiskaavamuutoksen kanssa on vireillä samanaikaisesti Pikku-Tupasalon osalta. 

5.5 Rakennuskanta 
Kaava-alueilla ei ole rakennuksia, Palvaniemen kärjen alueella on ollut aiemmin vanhoja huonokun-
toisia mökkirakennuksia, jotka on purettu. Pikkutupasalon kaava-alueella ei ole rakennuksia, saa-
ressa on kaksi muuta vanhempaa loma-asuntoa, ei kuitenkaan kaava-alueella. Aningaistensaaren 
kaava-alueella ei ole rakennuksia, muulla osalla saarta on kolme vanhempaa loma-asuntoa.
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6.LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET

Kaava-alueelta laadittuja selvityksiä ovat, 
- Maakuntakaavan selvitykset ( Keski-Suomen maakuntakaava ) 
- Rantayleiskaavan aineistot 
- Pikkutupasalon ranta-asemakaavan aineistot
- Päijänteen saarien arkeologiset selvitykset v. 2015, Keski-Suomen Museo

Erillinen luontoselvitys mantereen kaava-alueelta on tehty kesällä 2020. Arkeologinen selvitys on 
laadittu mantereen Palvaniemestä v. 2020.

7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

7.1 Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Kaavassa arvioidaan maakuntakaavan ohjausvaikutuksia suhteessa kaavaratkaisuun.

7.2 Rantayleiskaavan ohjausvaikutus
Kaavassa arvioidaan rantayleiskaavan ohjausvaikutusta suhteessa kaavaratkaisuun

7.3 Ympäristö- ja virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset
Kaavan ympäristövaikutukset arvioidaan kaavaratkaisuun perustuen.                                                                   

7.4 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavassa arvioidaan Ruolahden kylän alueelle osoitettavan loma-asumisen aiheuttamat vaikutukset 
yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen. 

7.5 Kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointi
Kaava-alueilla ei ole varsinaisia muinaismuistorekisterin mukaisia kohteita, vuoden 2020 selvityk-
sessä havaittiin muutamia raivausröykkiöitä, jotka eivät olleet tutkimuksen mukaan muinaisjäännök-
siä. Kaava-alueilla ei ole rakennuskantaa. Kaava-alueen saarissa ei ole ollut  arkeologisia kohteita 
v. 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan.

8.KAAVATYÖN TAVOITEAIKATAULU

- Kaavoitus laitettu vireille 1.2022
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineistot nähtävillä 4-5.2022
- Kaavaehdotus nähtävillä 8-9.2022
- Kaavan hyväksymiskäsittelyt 10-11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antavat lisätietoja:

Kaavan laatija:
Insinööritoimisto Poutanen Oy , Koulukatu 19 13100 Hämeenlinna
Juha Poutanen, DI, YKS 361, puh. 0400 480338 toimisto(at)poutanenoy.fi

Kuhmoisten kunta:
Tekninen johtaja Hemmo Saartoala, hemmo.saartoala(at)kuhmoinen.fi
Kaavoitusasiantuntija Henna Koskinen, henna.koskinen(at)kuhmoinen.fi
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1. Johdanto
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi elokuussa 2020 Suomen Luontotieto Oy:ltä Kuhmois-
ten Ruolahden alueelle suunnitellun ranta-asemakaava alueen luontotyyppi- ja kasvillisuus-
selvityksen. Selvitys liittyy kaavahankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin 
liittyviin perusselvityksiin. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on myös siirtää yksi rakennus-
paikka Aningaistensaaresta Palvaniemeen. Koska tämä muutos ei vaikuta Aningaistensaaren 
luontoarvoihin, ei saaripalstalta tehty luontoselvitystä.  Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan 
puolella toiminut Juha Poutanen ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luonto-
tyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten 
lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym.) inventoinnin. 
Maastotyöt toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 
2000) mukaisesti. 

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, teh-
tiin 19.8.2020. Alueen pesimälinnustoa ei ajankohdan vuoksi voinut selvittää, mutta ympä-
ristön perusteella alueen linnustollisesta merkityksestä tehtiin arvio. Selvityksen maastotöistä 
vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin taittoi Eija Rauhala. 
Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventoin-
tia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Alueelta ei löytynyt 
�������	��
 	��	��
 ���	�������	��
 ����
�����
 �����	�	��	��
 ������
���	�������
��������	�
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löytynyt.  Aluetta on kuitenkin mahdollisesti tutkittu laajempien selvitysten kuten mm. ran-
tayleiskaavoituksen yhteydessä.

��������
���������	��	��������������	���



4

�������	
��������
�
�����	����
�����������

������	�	���������������������
���	�������

Suomen Luontotieto Oy

3. Tulokset
3.1 Alueen kasvillisuuden ja luontotyyppien yleiskuvaus
Alue jaettiin kolmeen lohkoon lähinnä metsänkäsittelytoimenpiteiden ja maankäytön perus-
teella. Kultakin lohkolta tehtiin kasvillisuuden lyhyt kuvaus ja selvitettiin lohkon luontoarvot.

Lohko 1
Lohko käsittää niemen kärjen hakkaamattoman alueen. Alueen maapohja on melko kivik-
koista ja myös rantaviiva on kivikkoista. Niemen tyvellä on vanha huonokuntoinen kesäasun-
to piharaken-nuksineen ja pihapiireineen ja alueelle johtaa tie. Pihapiirin kasvillisuus on kult-
tuurivaikutteista ja alueella kasvaa mm. muutamia omenapuita.  Piha-alueella on myös yksi 
laajempi kielokasvusto (Convallaria majalis). Alue on sekametsää, jossa valtapuuna kasvaa 
rauduskoivu (Betula pendula) ja muuhun puustoon kuuluu mäntyä (Pinus sylvestris), kuusta 
(Picea abies), haapaa (Populus tremula), raitaa (Salix caprea), harmaaleppää (Alnus incana) 
ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Iältään puusto on keski-ikäistä, mutta alueella on muutamia 
vanhempia rauduskoivuja ja mäntyjä. Lahopuuta on alueella niukasti ja tuulenkaadot ja muu 
lahoava puu on ilmeisesti kerätty polttopuuksi. Pensaskerros on niukkaa ja koostuu muuta-
mista tuomista (Prunus padus), punaherukoista (Ribes rubrum), katajista (Juniperus commu-
nis) ja puiden taimista. Rantaviivan tuntumassa kasvaa muutamin kohdin tuhkapajua (Salix 
cinerea). Metsätyyppi on alueella lähinnä mustikkatyypin kangasta ja aluskasvillisuuden val-

talajistoon kuuluvat mustikka 
(Vaccinium myrtillus), puo-
lukka (Vaccinium vitis-idaea), 
kevätpiippo (Luxula pilosa) 
sekä metsälauha (Deschampsia 
���������
 
 �������
 ��	�������

kasvaa yhdessä kohdin sini-
heinää (Molinia caerulea) ja 
alueen kivien päällä esiintyy 
lehtoarhoa (Moehtringia triner-
via). Rantavyöhyke on alueella 
kapea ja kivikkoinen ja rantaa 
reunustaa kapea viiltosaraval-
tainen reunus (Carex acuta). 
Muusta rantavyöhykkeen lajis-
tosta mainittakoon ruokohelpi 
(Phalaris arundinacea), ranta-
alpi (Lysimachia vulgaris), ran-
takukka (Lythrum salicaria.) ja 
��������	�
 �������	��
 �����	�-
le). Lohkon itäreunan laiturin 
vieressä kukki muutamia jär-
visätkimiä (Ranunculus pelta-
tus ssp. peltatus) laajan ahven-
vitakasvuston (Potamogeton 
perfoliatus) keskellä.

Yleiskuva lohkon 1 alueelta
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Suomen Luontotieto Oy

Lohko 2
Suurin osa ranta-asemakaava alueesta on taimettuvaa hakkuuaukeaa, jossa puusto on hyvin 
tiheää ja paikoin lähes läpipääsemätöntä. Rantaan on hakkuissa jätetty kapea, paikoin vain 
muutaman metrin levyinen puustoinen reunus, jossa puustoon kuuluu tervaleppiä (Alnus glu-
tinosa), koivuja ja paikoin myös raitaa ja mäntyä. Säästöpuiksi hakkuuaukealle on jätetty 
muutamia mäntyjä. Alueen kasvillisuudessa näkyy hakkuiden jälkeinen pioneerivaikutus ja 
aukkopaikossa kasvaa paikoin runsaana maitohorsma (Ebilobium angustifolium), metsälauha 
ja metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea). Ennen hakkuita alueen metsätyyppi lienee ol-
lut joko mustikkatyypin tuoretta tai rehevämpää oravanmarjatyypin kangasta. Rantavyöhyke 
hakkuualueen kohdalla on melko kapea ja vain muutamin kohdin ranta reunustaa hieman 
leveämpi saravyöhyke. Varsinaista luhtaa ei alueella kuitenkaan ole.

����������������
����������������
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Lohko 3
Avohakkuualueen länsi- ja pohjoisreunaa kiertää kapea puustoinen reunus, jossa puusto on 
keski-ikäistä tai varttunutta. Sekametsäksi luokiteltavalla alueella kasvaa mäntyä, kuusta, haa-
paa ja rauduskoivua sekä muutamia kookkaampia raitoja. Pensaskerros muodostuu kuusen 
ja lehtipuiden taimista. Myös tällä alueella on tehty poimintahakkuita. Muutamin kohdin 
alueella on nuoria harmaaleppäkasvustoja. Metsätyyppi on alueella oravanmarjatyypin ja 
mustikkatyypin sekatyyppiä. Paikoitellen maapohja on heinien kuten kastikoiden peitossa 
ja varpuja on niukasti. Lohkon länsinurkkauksessa on pieni laikku entistä laidunta tai niittyä, 
joka on metsittymässä. Laikun reunoilla kasvaa jonkin verran kiiltopajua (Salix phylicifolia). 
Alueella havaittiin pyypoikue ja laji lienee pesinyt jossain lähistöllä

����	��
��������
����������
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3.2 Arvio alueen linnustollisesta arvosta
Suunnitellun ranta-asemakaava alueen pesimälinnusto lienee ympäristön perusteella taval-
lista metsälajistoa. Alueella ei ole vanhaa metsää ja kolopuitakin havaittiin vain muutamia, 
joten vanhan metsän linnustoa alueella tuskin pesii. Pysyvän pesän rakentavien petolintujen 
pesiä ei alueella havaittu. Rantaluhtien puuttuminen heikentää vesi- ja rantalinnuston pesi-
mämahdollisuuksia.  Alueella havaittu pyypoikue on saattanut pesiä alueella. Laji kuuluu 
Lintudirektiivin liitteen I lajeihin, mutta ei ole uhanalainen Suomessa.

4. Yhteenveto
Tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä 
Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Myöskään Metsälain 10 § 
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei alueella ole.  Alueella ei esiinny uhanalaisia tai 
suojeltavia luonto-tyyppejä (Raunio ym. 2008). Ympäristön perusteella alueen pesimälinnus-
to lienee tavanomaista, eikä vaateliasta tai uhanalaista lajistoa alueella todennäköisesti pesi. 
Alueella havaittu pyy kuuluu Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeihin, mutta laji ei ole uhan-
alainen Suomessa. Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä, eikä alueella ole 
lajille optimaalista elinympäristöä. Viitasammakoille kutupaikoiksi sopivia, rannasta kuroutu-
neita lampareita tai muita lammikoita ei alueella ole. Lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja, 
kuten luolia tai syviä louhikoita ei alueella esiinny. Alueella ei ole perinnebiotooppeja, eikä 
vanhaan asutukseen viittaavaa kasvilajistoa (arkeofyyttejä) havaittu alueella. Alueelle suunni-
teltu maankäyttö ei uhkaa merkittäviä luontoarvoja.

Pyy kuuluu alueen pesimälinnustoon
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pvm  LAUSUNTO Kaavanlaatijan vastineet 

3.6.2022 Pirkanmaan ELY-keskus  

Kuhmoisten kunta on 11.05.2022 pyytänyt lausun-
toa Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen valmis-
teluaineistosta Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja 
Aningaistensaaren alueella. 

Kaava-alue sijaitsee Ruolahden kylässä Päijänteen 
länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän vä-
lissä. Aningaistensaari sijaitsee Palvaniemen lähei-
syydessä sen kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon 
saari etelämpänä lähellä Padasjoen rajaa. Päijän-
teen rantayleiskaava on vahvistettu v.1997. Ruo-
lahden kylän aluetta koskeva rantayleiskaavan 
muutos on hyväksytty v. 2004. 

Pikkutupasalon saaressa on yleiskaavassa osoi-
tettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) 
sekä MU ja LV alueet. Aningaisten saaren palsta 
on osoitettu RA-alueena. Pikkutupasalon saaressa 
on voimassa ranta-asemakaava tilan 6-57 alueella. 
Kaavassa on kaksi toteutumatonta RA rakennus-
paikkaa. Pääosa muusta kaava-alueesta on MU-
aluetta ja länsirannalla on pieni venevalkama-alue 
(LV). 

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Ruolahden 
Palvaniemen alueelle mantereelle Pikkutupasalosta 
ja Aningaistensaaresta rakennusoikeutta ja osoittaa 
saarten nykyiset lomarakennuspaikat maa- ja met-
sätalousalueiksi. Rakennusoikeuden keskittämistä 
mantereelle Palvaniemeen puoltaa Ruolahden    
kylän nykyinen ja suunniteltu muu maankäyttö.    
Kylässä on jo eri-ikäistä loma- ja pysyvää asutusta 
ja rantayleiskaavassa on lisäksi useita loma- ja   
pysyvän asunnon rakennuspaikkoja sekä matkailu-     
rakentamisalue (RM). Pikku-Tupasalossa yleiskaa-
van muutoksella vapautuu 2 (3) saareen merkittä-
västi lisää vapaata rantaviivaa ja saaren luonnonti-
laisuus säilyy kaava-alueen osalta, Voimassa ole-
vassa yleiskaavassa on osoitettu saaren länsiran-
nalle suojaisa rantautumis- ja venevalkamapaikka. 

Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraa-
vaa: Rantaosayleiskaava laaditaan pääosin loma-
asumista varten. Tässä tapauksessa esitetty kaa-
vamerkintä Palvaniemen alueelle mahdollistaa alu-
eelle vaihtoehtoisesti neljän pysyvän asunnon ra-
kennuspaikan sijoittamisen. 

 

Luonnosvaiheessa annettu 
ELY:n lausunto ei ole enää 
ajantasalla mm. pysyvän asu-
tukseen liittyvien kommenttien 
osalta, koska pysyvää asu-
tusta ei osoiteta yhtään kaa-
vassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavaehdotuksessa 12.7.22  
mahdollisuus osoittaa vakitui-
sia asuntotontteja on poistettu 
kokonaan ja kaikki siirrettävät 
rakennuspaikat osoitetaan     
lomarakennuspaikkoina. 

 

 

 

 

 

Kaavaehdotuksessa on pois-
tettu kokonaan pysyvän asun-
non rakennuspaikkojen muo-
dostaminen. 
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Pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laa-
jempi tarve muun ohella jätevesihuollon sekä 
maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen. 
Palvaniemen itäosaan, jonne suunnitellut raken-
nuspaikat on tarkoitus siirtää, ei vuonna 2004 laadi-
tun rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä tehty 
pysyvän asutuksen vaatimaa kaavatarkastelua eikä 
sinne osoitettu uusia pysyvän asutuksen rakennus-
paikkoja. Alueella voimassa olevassa oikeusvaikut-
teisessa rantaosayleiskaavassa alue, jonne uusi ra-
kentaminen on tarkoitus sijoittaa, on osoitettu loma-
asuntoalueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi. 

Yleiskaavan muuttaminen edellyttää riittävän laajaa 
arviointia siitä, kuinka yleiskaavaa koskevat MRL 
39 §:n mukaiset sisältövaatimukset tulevat huomi-
oon otetuksi. Taajamasta irralliset pysyvän ympäri-
vuotisen asumisen alueet tulisi tarkastella kokonai-
suutena ottaen huomioon kestävän yhdyskuntara-
kenteen tavoitteet. Lähtökohtaisesti ympärivuotisen 
asumisen sijoittuminen kunnan alueella tulee suun-
nitella yleiskaavalla kokonaisuutena pienalaisten 
kaavamuutosten sijaan. Ruolahden kylärakenteen 
ja asumisen alueiden laajentamisen edellytykset 
rantaan saakka tulisi selvittää ja suunnitella kylä-
alueen kattavana kokonaisuutena. Tässä yhtey-
dessä tulee ottaa huomioon myös maakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen liittyvät tavoit-
teet. 

Rakennusoikeutta sekä rakennuspaikkojen sijoitte-
lua määritettäessä tulee ottaa huomioon kaikkien 
ranta-alueella olevien maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu. Myöskään itsestään selvää ei ole, että ra-
kentamisen kokonaismäärä säilyy ennallaan, kun 
rantaosayleiskaavan rakennuspaikkoja järjestellään 
uudelleen. Rakentamisen määrä ja laatu tulee so-
vittaa paikallisiin olosuhteisiin huomioiden maise-
maan liittyvät arvot. 

Kun otetaan huomioon rantaosayleiskaavan muu-
toksella osoitettavien uusien rakennuspaikkojen 
mahdollinen käyttö myös pysyvään ympärivuoti-
seen asumiseen, sijoittuminen voimassa olevassa 
rantaosayleiskaavassa merkitylle loma-asunto- 
sekä maa- ja metsätalousalueelle ja laajemman 
suunnittelun tarve sekä maanomistajien tasapuoli-
sen kohtelun vaatimukset, katsoo ELY-keskus, ettei 
rantaosayleiskaavan muutos esitetyssä muodossa 
täytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia sisältö-
vaatimuksia. 

 

Kaavaehdotuksessa on pois-
tettu kokonaan pysyvän asun-
non rakennuspaikkojen muo-
dostaminen eli lausunto ei ole 
enää ajantasalla tältä osin. 

 

 

 

 

 

Kaavaselostukseen on lisätty 
yleiskaavan MRL 39§ sisältö-
vaatimusten vaikutusten arvi-
ointi  

 

Kaavaehdotuksessa on pois-
tettu kokonaan pysyvän asun-
non rakennuspaikkojen muo-
dostaminen eli lausunto ei ole 
enää ajantasalla tältä osin. 

Kaavamääräyksissä on huo-
mioitu maakunnallisen arvok-
kaan maisema-alueen tavoit-
teet. 

Ranta-asemakaavassa nou-
datetaan yleiskaavan mitoi-
tusta eli rakennusoikeus ei 
nouse. Siirrettävät rakennus-
paikat ovat kaikki omarantai-
sia, jolloin siirtosuhde on nor-
maalin käytännön mukaan 
1:1.  

Kaavaehdotuksessa ei ole 
osoitettu lainkaan uusia ra-
kennuspaikkoja pysyvään 
asutukseen, kaikki siirretyt ra-
kennuspaikat ovat lomaraken-
nuspaikkoja. Lausunnon 
kohta sisältövaatimusten täyt-
tymisestä ei ole enää ajan-
kohtainen koska kaavassa ei 
osoiteta uusia pysyvän asun-
non rakennuspaikkoja.  
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Kaavaselostuksessa on käsi-
telty yleiskaavan sisältövaati-
musten täyttymistä muiden 
kohtien osalta. Kaava ei louk-
kaa maanomistajien tasapuo-
lisen kohtelun vaatimusta, 
koska yleiskaavan mitoitusta 
tilojen alueille ei ylitetä. Kaava 
täyttää MRL:n mukaiset sisäl-
tövaatimukset edellä olevan 
mukaan. 

 

9.6.2022 Pirkanmaan Liitto  

Viitaten Pirkanmaan liittoon 11.5.2022 saapunee-
seen lausuntopyyntöön totean, että Pirkanmaan 
liitto ei anna lausuntoa Päijänteen rantayleiskaavan 
muutoksen luonnoksesta Palvaniemen, Pikku-Tu-
pasalon ja Aningaistensaaren alueilla. 

 

 

Todetaan Pirkanmaan Liiton 
kannanotto, ei lausuntoa. 

 

9.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausun-
toa otsikossa mainitusta hankkeesta. Maakuntamu-
seo on aikaisemmin antanut alueen ranta-asema-
kaavan kaavamuutoksesta lausunnon diar. 
278/2021.Tämän jälkeen on todettu tarpeelliseksi 
laatia alueelle myös tämä rantaosayleiskaava. Kaa-
vamuutoksen tavoitteena on osoittaa Ruolahden 
Palvaniemen alueelle mantereelle Pikkutupasalon 
ja Aningaistensaaren nykyistä rantarakennusoi-
keutta ja osoittaa saarten nykyiset loma-rakennus-
paikat vapaa-alueiksi. Mantereelle siirtyville raken-
nuspaikoille mahdollistettaisiin loma- tai ympärivuo-
tinen asuminen. Tämä alue on nykyisellään raken-
tamatonta ja suurelta osin taimettuvaa hakkuu-
aukeaa, mutta se on osa Ruolahden maakunnalli-
sesti arvokasta maisema-aluetta (Keski-Suomen 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet 2016 -selvitys). Keski-Suomen 
maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympä-
ristön vetovoima-alueeksi. 

Pirkanmaan maakuntamuseo toistaa kantansa kos-
kien alueen arkeologisia kohteita. Kaava-alueella 
on tehty arkeologinen inventointi Kuhmoinen Ruo-
lahti Palvaniemi Arkeologinen tarkkuusinventointi 
2020. Alueelta ei löydetty kiinteitä muinaisjäännök-
siä, mutta siltä löydettiin muita arkeologisia koh-
teita. Maakuntamuseo esittää kohteiden merkitse-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavaehdotuksessa on lisätty 
määräyksiin velvoite huomi-
oida metsänkäytössä kaava-
alueen maisemallinen merki-
tys maakunnallisesti arvok-
kaan maiseman osana.  
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mistä kaavaan alueen asutus- ja elinkeinohistori-
asta kertovina kohteina (smerkintä). Merkintään tu-
lisi liittää määräys ”Muu kulttuuriperintökohde (kivi-
aita/viljelyröykkiö): ’ 

 

Alueella olevat historialliset asutus- ja, elinkeino ra-
kenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta kos-
kevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen 
vastuumuseon (Pirkanmaan maakuntamuseo) 
kanssa”. Tämä koskee erityisesti kiviaitaa (inven-
tointiraportissa kohde B) ja raivausröykkiöitä (inven-
tointiraportissa kohteet A ja C). 

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi aiemmassa 
lausunnossaan, että kaavaselostuksessa tulisi 
tuoda selkeämmin esille, mihin tekijöihin kaava-alu-
een maisemalliset arvot perustuvat, mikä on kaava-
alueen suhde kyseisiin arvoihin sekä miten kaava-
muutos näihin arvoihin vaikuttaa. Tämä tarve kos-
kee myös rantaosayleiskaavaa ja kaavaselostusta 
on syytä tältä osin vielä kehittää. Kaava-alueen 
maisemallisen arvon voidaan arvioida perustuvan 
metsäiseen Palvaniemen kärkeen ja rannan suoja-
puustovyöhykkeeseen. 

Ruolahden arvokkaan maisema-alueen arvot kyt-
keytyvät maaseutumaisemaan. Alueen rannoilla on 
kesäasutusta, ja alueella on eri-ikäistä rakennus-
kantaa. Näin ollen Pirkanmaan maakuntamuseo 
katsoi aiemmassa lausunnossaan, että hanke on 
kulttuuriympäristön arvojen osalta mahdollinen. Sil-
loisessa asemakaavaluonnoksessa ohjattiin yleis-
määräyksellä uudisrakentamista sopeutumaan ym-
päristöönsä sekä edellytettiin rakennusalan ulko-
puolisten alueiden säilyttämistä puustoisina. Pir-
kanmaan maakuntamuseo katsoi aiemmassa lau-
sunnossaan, että kyseiset määräykset hillitsevät 
hyvällä tavalla kaavamuutoksen maisemallisia vai-
kutuksia. Nyt esillä olevasta rantaosayleiskaavasta 
kyseiset määräykset on poistettu, eikä kaavakar-
talla myöskään tuoda esiin alueen maakunnallisia 
maisema-arvoja. Maakuntamuseo katsoo, että kaa-
vamääräyksiä tulee tältä osin vielä kehittää esim. 
määräyksellä, jossa tuodaan ilmi alueen sijainti 
maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja 
tarve sopeuttaa alueen rakentaminen ja maiseman-
hoito alueen maisemallisiin arvoihin. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää rannan suojapuuston säilyttä-
miseen. 

Kaavaehdotus pyydetään toimittamaan Pirkan-
maan maakuntamuseoon lausuntoa varten. 

 

 

 

 

Kaavan asutus- ja elinkei-
nohistoriasta kertovat kohteet 
merkitään ranta-asemakaa-
vassa lausunnon mukaisesti. 

Kaavaselostukseen lisätään 
kohdat, joissa selvitetään mi-
hin tekijöihin kaava-alueen 
maisemalliset arvot perustu-
vat ja  kaavaehdotukseen lisä-
tään velvoite huomioida mai-
sematekijät mm. metsänhoi-
dossa. 

  

 

 

 

Kaavamääräyksiin on lisätty 
kohta huomioida alueen mai-
semalliset arvot mm. metsän-
hoidossa, Palvaniemen aivan 
kärkiosa ei kuulu kaavamuu-
tosalueeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavamääräyksiin on lisätty 
kohdat huomioida alueen mai-
semalliset arvot mm. metsän-
hoidossa, Palvaniemen aivan 
kärkiosa ei kuulu kaavamuu-
tosalueeseen. 
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3.6.2022 Rakennuslautakunta 

Kunnanhallitus on varannut 10.6.2022 mennessä 
mahdollisuuden antaa lausunto Palvaniemen,  

 

Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren rantayleis 
kaavan muutoksesta. Kaavamuutoksen tavoitteena 
on siirtää Pikku-Tupasalon ja Aningais ten saaren 
kolme loma-asumiselle varattua rantarakentamis-
paikkaa mantereelle Ruolahden kylän Palvaniemen 
alueella sijaitsevan yhden rantayleiskaavassa osoi-
tetun rantarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saar-
ten nykyiset rantarakentamispaikat maa- ja metsä-
talousalueiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille nel-
jälle Palvaniemenranta rakennuspaikalle esitetään 
merkintää AO/RA, joka mahdollistaa pysyvän tai 
vaihtoehtoisesti loma-asumisen tontilla. 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakun-
nalla ei ole lausuttavaa Palvaniemen, Pikku-Tupa-
salon ja Aningaistensaaren rantayleiskaavan muu-
toksesta. 

Päätös: Keskustelun jälkeen rakennustarkastaja 
muutti päätösehdotusta seuraavasti: Lausuntonaan 
rakennuslautakunta esittää, että rantayleiskaavan 
muutosehdotuksessa esitetyn rantarakennuspaik-
kojen 4 AO/RA merkinnän tilalle merkitään 3 RA ra-
kennusoikeutta. Muutettu päätösehdotus hyväksyt-
tiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavamuutoksella on siirretty 
saarista omarantaisia raken-
nuspaikkoja mantereelle oma-
rantaisiksi. Siirrot on tehty 
yleisten suunnitteluohjeiden 
mukaan suhteessa 1:1 eli      
rakennuspaikkojen määrät 
säilyvät samana. Saman 
maanomistajan eri tilat muo-
dostavat ns. maanomistusyk-
sikön, jonka alueella raken-
nusoikeuksia voidaan Ympä-
ristöministeriön ohjeiden mu-
kaan siirtää tilalta toiselle. 
Kaavassa yleiskaavan mitoi-
tus ( rakennuspaikkojen luku-
määrä ) pysyy samana eli 
maanomistajien tasapuoli-
suutta ei vaaranneta.  

Rakennuspaikkojen vähentä-
miselle ei ole tässä yhtey-
dessä perusteita. 
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10.6.2022 

 

Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelun 
toimisto, Keuruun kaupunki. 

Kuhmoisten kunta on pyytänyt lausuntoa Palvanie-
men, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaa ren ran-
tayleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutosalue si-
jaitsee Ruolahden kylässä Päijän teen länsirannalla 
Tehinselän ja Judinsalonselän välissä. Aningaisten-
saari sijaitsee Palva niemen läheisyydessä sen 
kaakkoispuolella ja Pikku-Tupasalon saari eteläm-
pänä lähellä Padasjoen rajaa.  

 

Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityi-
sen henkilön omistuksessa. Päijänteen rantayleis-
kaava on vahvistettu  
v. 1997, Ruolahden kylän aluetta koskeva ran-
tayleiskaavan muutos on hyväksytty v. 2004. Pikku-
tupasalon saaressa on osoitettu kaksi RA -aluetta 
ja MU ja LV alueet, Aningaisten saaren palsta on 
osoitettu RA-alueena. Pikkutupa salon saaressa on 
ranta-asemakaava tilan 6-57 alueella. Kaavassa on 
kaksi toteutumatonta RA rakennuspaikkaa, pääosa 
muusta kaava-alueesta on MU-aluetta, länsiran-
nalla on pieni venevalkama-alue (LV).  

 

 

 

Rantayleiskaavan tavoitteena on siirtää kaavassa 
osoitetut kaksi RA rakennuspaikkaa Pikkutupasa-
lon saaresta mantereelle Palvaniemeen sekä yksi 
rantayleiskaavan mukainen RA-rakennuspaikka 
Aningaistensaaresta mantereelle Palvaniemeen. 
Uudet rakennuspaikat (4 kpl) merkitään rantayleis-
kaavaan valinnaisesti joko loma-asumiseen tai py-
syvän asumiseen (RA / AO). Poissiirrettävät raken-
nuspaikat osoitetaan jatkossa metsätalousalueina. 
Rantayleiskaavan selostuksen mukaan yhtenäistä 
vapaata rantaviivaa jää siirtoalueille kaavassa 
enemmän kuin vastaavasti vapaata rantaviivaa 
poistuu mantereella.  

Lausunto  

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoi-
misto toteaa lausuntonaan rantayleiskaava luon-
noksesta seuraavaa:  

Kaava-alueen maaperä on kivikkoista moreenia, jo-
ten rakentamisessa on varmistuttava radonturvalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavaehdotuksessa on pois-
tettu kokonaan pysyvän asun-
non rakennuspaikkojen muo-
dostaminen vaihtoehtona RA-
käytölle.  

 

 

 

Rakennuspaikkojen pinta-alat 
ovat noin 5000-6000 m2 ko-
koisia, jolloin tonteille on mah-
dollista rakentaa joko yhteinen 
isompi 4:n tontin porakaivo tai 
omat rengas- tai    porakaivot 
ja rakentaa myös harmaiden 
jätevesien imeytyslaitteet ja 
mahdolliset umpisäiliöt vesi-
wc vesille. 
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suudesta. Rakennettavissa asuin- ja lomaraken-
nuksissa tulee olla käytössään riittävästi hyvä laa-
tuista talous- ja juomavettä. Näiden kiinteistöjen jä-
tevesijärjestelmät tulee toteuttaa lainsäädännön 
vaatimukset täyttävällä tavalla. Kiinteistöt tulevat si-
joittumaan melko lähekkäin ja siksi on erityisen tär-
keää huomioida riittävän tehokas jätevesien puh-
distus sekä riittävät suojaetäisyydet juomavesikai-
vojen ja jäteveden käsittelyn välillä. Rakennusoi-
keudessa ja rakennettavien rakennusten lukumää-
rässä tulee ottaa huomioon, että muodostuvat jäte-
vedet pystytään käsittelemään tontilla asianmukai-
sesti ja talousveden laatu turvaten. Suojaetäisyy-
den jätevesijärjestelmästä lähimpään talousvesikai-
voon tulee olla riittävä huomioiden maaston muodot 
ja maaperän läpäisevyys.  

 

Puutarhajätteitä voi kompostoida itse rakennetussa 
kompostikehikossa/avokompostissa, mutta elintar-
vikejätteiden kompostointi edellyttää umpinaista 
haittaeläimiltä suojattua lämpökompostoria, jotta 
ehkäistään haittaeläinten yleistyminen. 

 

Suurille rakennuspaikoille 
mahtuu hyvin myös kiinteistö-
kohtaiset kompostorit puutar-
hajätteille ja mahdollisille elin-
tarvikejätteille lämpökompos-
torit. 

Ranta-asemakaavan määrä-
yksiin on lisätty rakennusjär-
jestyksen mukaan määräykset 
radonin torjunnasta ja huleve-
sien ohjaamisesta. Kompos-
tointi tehdään kunnan jäte-
huoltomääräysten mukaan. 

 

 

 

  
 

 MIELIPITEET  1-6 

( nimet ja tilanumerot poistettu tietoturvasyistä) 

 

 

8.6.2022 1.  

Tilan X omistajana vastustan esitettyä muutosta 
seuraavin perustein:  

Päijänteen alueelle on 6.6.1997 vahvistettu yleis-
kaava, jonka laatimisen yhteydessä emätilojen ra-
kennusoikeudet on selvitetty. Nyt puheena olevalle 
muutosalueelle on mitoitusperustein laskettu yksi 
(1) rantarakennusoikeus.  

Kaavoituksen yksi keskeisistä periaatteista on 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  

Kaavamuutoksen hakija on ostanut alueen 
(Lytskäri -niminen tila 291-411-1-140) kiinteistökau-
palla 29.7.2020 jolloin hän on ollut tietoinen raken-
nusoikeuden määrästä ja sijainnista. Rantamaa- ni-
minen tila (291-411-1-102) on ostettu kiinteistökau-
palla 22.09.2020. Tila, joka sijaitsee Aningaisten 
saaressa on käsittänyt yhden RA-merkinnällä va-
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rustetun rantarakennuspaikan. Pikkutupasalo-nimi-
sen tilan 291-413-6-57 kaavamuutoksen hakija on 
ostanut kiinteistökaupalla 23.5.2016 tietoisena saa-
ressa olevista rakennusoikeuksista.  

Mikäli kaavamuutosesitys hyväksyttäisiin, tarkoit-
taisi se saareen alun perin sijoitettujen rakennusoi-
keuksien siirtoa mantereelle paikkaan, jossa emäti-
laperiaatteen mukaan Paijänteen rantayleiskaavaa 
laadittaessa ei alkuperäisen kaavoituksen yhtey-
dessä ole osoitettu vastaavaa määrää rakennusoi-
keutta.  

 

 

 

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökul-
masta siirto olisi merkittävä, koska yksitäisellä, suh-
teellisen suppealle alueelle laadittavalla yleiskaava-
muutoksella olisi mahdollista siirtää rakennusoi-
keutta saarista mantereelle.  

 

Tämä yleisesti ottaen johtaa tilanteeseen, jossa 
hankkimalla rakennusoikeudellista maata saarista 
ja rakennusoikeudetonta maata mantereelta pitäisi 
vastaavasti hyväksyä kaikki yleiskaavan muutosesi-
tykset saman periaatteen mukaisesti. Tällöin yleis-
kaavan laatimisen yhteydessä olleet laskentaperi-
aatteet rakennusoikeuksien määrästä vesittyisivät 
kokonaan.  

Yleisesti tiedossa on, että rakennusoikeuden euro-
määräinen arvo Päijänteen saaressa on korkein-
taan kolmannes (1/3) vastaavan mantereella sijait-
sevan rakennuspaikan arvosta. 

Yksittäisen suppean rantayleiskaavamuutoksen hy-
väksyminen esitetyllä tavalla olisi ennakkotapaus, 
joka johtaisi todennäköisesti lukuisiin muihinkin 
vastaaviin kaavamuutosesityksiin. Maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu toisi eteen tilanteen, että 
kaikki vastaavat yleiskaavamuutokset rakennusoi-
keiden siirtoineen tulisi myös hyväksyä. Tämä taas 
vesittäisi alkuperäisen alueelle laaditun yleiskaavan 
merkityksen kokonaan ja johtaisi hallitsemattomaan 
tilanteeseen kaavamuutosten osalta.  

 

 

 

 

 
 
 
 
Rantayleiskaavoissa käytössä 
olevan yleisen suunnittelukäy-
tännön mukaan saman maan-
omistajan eri rekisteritiloja   
käsitellään yhtenä kokonai-
suutena ja rakennusoikeuksia 
voidaan siirtää rekisteritilalta 
toiselle. 
 
 
 
 
Maanomistajien tasapuolista 
kohtelua ei loukata tässä , kun 
rakennuspaikkojen määriä ei 
muuteta ja siirretyille alueille 
jää tässä tapauksessa enem-
män ns. vapaata rantaa kuin 
ennen kaavamuutosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokainen kaavamuutos on  
yksilöllinen ominaisuuksiltaan 
eikä johda välttämättä sa-
maan lopputulokseen. Ran-
tayleiskaavoissa käytössä ole-
van yleisen ohjeistuksen mu-
kaan saman maanomistajan 
eri rekisteritiloja käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena ja ra-
kennusoikeuksia voidaan siir-
tää rekisteritilalta toiselle. 
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Omistan kaavamuutosalueella näkyvän Palvanie-
men eteläkärjen, joka on jätetty muutosehdotuk-
sessa kaava-alueen ulkopuolelle.  

 

 

Tulen jyrkästi vastustamaan kaavamuutosehdo-
tusta esitetyssä muodossaan.  

 

 
Tilan X erillispalstan niemen-
kärjen, jolla ei ole rantayleis-
kaavassa omaa rakennusoi-
keutta, tulemisesta  mukaan 
ranta-asemakaavaan on neu-
voteltu kaava-alueen maan-
omistajan aloitteesta tilan X 
omistajien kanssa, neuvotte-
luissa ei ole kuitenkaan 
päästy yhteisymmärrykseen 
tilan X mukaantulosta kaava-
muutokseen. 
 

30.5.2022 2. 

Kuhmoisten kunta on asettanut nähtäville otsikossa 
mainitun kaavamuutosluonnoksen. Hallantien var-
rella sijaitsevan kiinteistön Y omistajana lausun 
kaavamuutoksesta seuraavaa: Kaavamuutosalu-
een yhdelle rakennuspaikalle johtaa Hallantie, jo-
hon ei ole perustettu tiekuntaa. Se on kapea ja 
huonokuntoinen vanha tieura, joka ei tulisi kestä-
mään kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle 
suunniteltua rakentamista tai myöhempää asumis-
aikaista liikennettä. Ei ole kohtuullista, että mahdol-
lisesta kaavamuutoksesta aiheutuisi jatkossa talou-
dellisia rasitteita tien nykyisille käyttäjille esim. tie 

 

 

maksujen muodossa. Mikäli kaavamuutos hyväk-
syttäisiin, tulisi uusien rakennuspaikkojen liikenne 
ehdottomasti ohjata kantatilan eli Hallan kautta.  

Vastustan jyrkästi nyt esitettyä kaavamuutosehdo-
tusta 

 

 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita yksityistienlain menet-
telyjä noudattaen. Kaava-alu-
eelle on perustettu virallinen 
tieoikeus nykyistä Hallantietä 
pitkin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set jakaantuvat yksityistielain 
perusteiden mukaan tien käy-
tön ja käyttömäärien mukaan. 
 
 
 

9.6.2022 3.  

Palvaniemen kärjessä aikaisemmin oli vain yksi 
pieni mökki. Nyt on suunnitteilla neljä tonttia, joissa 
voisi olla joko loma- tai pysyväasuminen. Tämän-
hetkinen pieni Hallantie ei tule kestämään tulevaa 
tien rasitusta, ei rakennusvaiheessa, eikä myöhem-
minkään. Nykyäänkin tie on rikki, ja tien peruskor-
jaus tulisi olemaan kallis. Ja onko se yleensä mah-
dollista! Ehdotukseni on, että JOS tontit saavat ra-
kennusoikeudet, rakennetaan tonteille uusi kestävä 
kulkuyhteys eri reittiä. 

 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita. Kaava-alueelle on   
perustettu virallinen tieoikeus 
juuri nykyistä Hallantietä pit-
kin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set jakaantuvat yksityistielain 
perusteiden mukaan tien käy-
tön mukaan. 
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Ihmetystä herättää myös se, että miten saaritont-
tien rakennusoikeudet voidaan muuttaa mannerton-
tille. Ja vielä muutettuna pysyvään asumiseen!   
Rakentajan kaikista perusteluista huolimatta! 

 
Rantayleiskaavoissa käytössä 
olevan yleisen ohjeistuksen 
mukaan saman maanomista-
jan eri rekisteritiloja käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena  
ja rakennusoikeuksia voidaan 
siirtää rekisteritilalta toiselle. 
 
Alueelle ei osoiteta pysyvän 
asunnon rakennuspaikkoja, 
kaikki rakennuspaikat ovat   
lomarakentamispaikkoja. 
 
 
 

 

16.5.2022 

 

4. 

Palvaniemen kärjessä aikaisemmin oli vain yksi 
pieni mökki. Nyt on suunnitteilla neljä tonttia, joissa 
voisi olla joko loma- tai pysyväasuminen.  

Tämänhetkinen pieni Hallantie ei tule kestämään 
tulevaa tien rasitusta, ei rakennusvaiheessa, eikä 
myöhemminkään. Nykyäänkin tie on rikki, ja tien 
peruskorjaus tulisi olemaan kallis. Ja onko se 
yleensä mahdollista! Ehdotukseni on, että jos tontit 
saavat rakennusoikeudet, rakennetaan tonteille 
uusi kestävä kulkuyhteys tonteille eri reittiä. Ja 
onko kunnan huolehdittava tie ja sen huolto, jos va-
kioasukas määrä on riittävä? 

 

Huoleni on suuri, sillä asun ympäri vuoden Hallan-
tiellä ja kulkutie on oltava aina kunnossa turvalli-
suus syistä. 

 

Ihmetystä herättää myös se, että miten saaritont-
tien rakennusoikeudet voidaan muuttaa mannerton-
tille. Ja vielä muutettuna pysyvään asumiseen! Ra-
kentajan kaikista perusteluista huolimatta! 

 

 

 
 
 
Alueelle ei osoiteta pysyvän 
asunnon rakennuspaikkoja 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita. Kaava-alueelle on    
perustettu virallinen tieoikeus 
nykyistä Hallantietä pitkin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set jakaantuvat yksityistielain 
perusteiden mukaan tien käy-
tön ja käyttömäärien mukaan. 
 
 
Perustettava tiekunta hoitaa 
tien kunnossapidon ja määrit-
telee tiemaksut yksityislain 
mukaan.  
 
Rantayleiskaavoissa käytössä 
olevan yleisen ohjeistuksen 
mukaan saman maanomista-
jan eri rekisteritiloja käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena 
ja rakennusoikeuksia voidaan 
siirtää rekisteritilalta toiselle. 
 
Kaava-alueelle ei osoiteta py-
syvää asutusta. 
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31.5.2022 

5. 

En hyväksy kaavamuutosta Aningaistensaaren 
tonttien siirtämisestä Palvaniemeen. 

 
 
Yhden tontin siirto pois Anin-
gaistensaaresta parantaa 
saaressa jo olevien muiden 
mökkien ja tilojen rauhalli-
suutta. Kyse on vain yhden 
tontin siirtämisestä pois Anin-
gaistensaaresta, ei useiden 
tonttien. 
 

8.6.2022 6. 

Hallantiellä asuu vain neljä perhettä, ja melkein 
kaikki asuu ympärivuoden, ainakin kaksi viimeistä 
koronavuotta. Meille ja naapureille on elämän tär-
keä, että tie olisi aina ajokunnossa. 

Hallantiellä ei ole perustettua tiekuntaa, me hoi-
damme tien ylläpidon ja korjaukset aina tarpeen 
mukaan omalla kustannuksella. Kun meitä on vain 
neljä perhettä, niin kulut ovat aika huomattavat, ja 
jollekin kohtuuttomatkin. Tie ei ole hyvässä kun-
nossa, ainakin kevään aikana. Tien päässä neljän 
uusien talojen rakentamisen vaihe aiheuttaa totaa-
lista tienrikkoa. 

 

 

 

 

 

Tästä syystä pyydämme, että kunta myöntäessään  
rakennusluvan olisi velvoittanut uusien talojen 
omistaja ja/tai rakennuttaja vahvistaa tietä ennen, 
kun isot painavat kuorma-autot alkavat liikkua ja 
korjaamaan mahdolliset tienrikot rakentamisen jäl-
keen. 

 
 
Alueelle ei osoiteta pysyvän 
asunnon rakennuspaikkoja. 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa perustamalla 
tiekunta hoitamaan käytännön 
asioita. 
 
 
 
Tien parantamisen kustannuk-
set jakaantuvat yksityistielain 
perusteiden mukaan tien käy-
tön ja käyttömäärien mukaan. 
 
Perustettava tiekunta hoitaa 
tien kunnossapidon ja määrit-
telee tieoskkaiden maksut   
yksityislain menettelyjen    
mukaan.  
Kaavassa tai rakennus-       
luvassa ei voida velvoittaa  
yksityistien parantamiseen, 
sensijaan tielle perustettava 
tiekunta määrittää peruspa-
rantamisen yksityiskohdat  
ja tiekunta voi asettaa myös     
tilapäistä raskasta liikennöin-
tiä varten tiettyjä ehtoja kuten 
tien kantavuuden väliaikaista 
vahvistamista esim. ajatta-
malla mursketta tielle. 
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Hämeenlinna 12.7.2022 
, täyd. 30.8..2022 
Juha Poutanen, DI 
kaavan laatija 
 

 

YHTEENVETO TEHDYISTÄ TARKISTUKSISTA KAAVAMUUTOSLUONNOKSEEN VERRAT-
TUNA : 

 

-Kaavaehdotuksessa on poistettu kokonaan pysyvän asunnon rakennuspaikkojen mahdollisuus. 

-Kaavaselostukseen lisätty kohta 5.4.2 MRL 39 § mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten täytty-
minen kaavassa 

- Kaavaehdotuksessa on lisätty määräyksiin velvoite huomioida metsänkäytössä kaava-alueen 
maisemallinen merkitys maakunnallisesti arvokkaan maiseman osana.  

-Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi. Kaa-
vaselostuksessa on selvennetty, mihin tekijöihin tämä aluerajaus perustuu ja kuinka em. tekijät on 
huomioitu kaavassa. 

-Yksityisten mielipiteiden johdosta kaavaselostusta on täydennetty alueelle tulevan yksityistien    
tulevan järjestäytymisen ja käytön osalta seuraavasti , kaava-alueelle tulevaa nykyistä tietä voi-
daan perusparantaa ja perustaa tiekunta hoitamaan käytännön asioita. Itse kaavassa ei voida an-
taa määräyksiä tien perusparantamisesta tai kunnossapidosta, vaan tieasiat hoidetaan aina yksi-
tyistielain mukaisesti. Kaava-alueelle on perustettu virallinen voimassaoleva tieoikeus nykyistä Hal-
lantietä pitkin. 
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