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KUHMOISTEN PALVANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOTYYPPI -JA KASVILLISUUSSELVITYS 2020

Suomen Luontotieto Oy

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 
julkaistua tietoa luontoarvoista, eikä esim. lajistotietoa laji.fi portaalissa kyseiseltä alueelta 
löytynyt.  Aluetta on kuitenkin mahdollisesti tutkittu laajempien selvitysten kuten mm. ran-
tayleiskaavoituksen yhteydessä.

Niemen tyvellä on kesäasunto piharakennuksineen
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KUHMOISTEN PALVANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOTYYPPI -JA KASVILLISUUSSELVITYS 2020

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 
flexuosa).  Lähellä rantaviivaa 
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 
järvikorte (Equisetum fluviati-
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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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.

Lohkon 2 taimettuvaa hakkuualuetta
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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

Yleiskuva lohkon 
3 alueelta
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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 

7.5.2021 

 

Pirkanmaan ELY-keskus  

Kuhmoisten kunta on 14.04.2021 pyytänyt lausun-
toa Palvaniemen, Pikku-Tupasalon ja Aningaisten-
saaren ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaa-
van muutoksesta. 

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Ruolahden ky-
lässä Päijänteen länsirannalla Tehinselän ja Judin-
salonselän välissä. Aningaistensaari sijaitsee Pal-
vaniemen läheisyydessä sen kaakkoispuolella ja 
Pikku-Tupasalon saari etelämpänä lähellä Padas-
joen rajaa. 

Päijänteen rantayleiskaava on vahvistettu v.1997, 
Ruolahden kylän aluetta koskeva rantayleiskaavan 
muutos on hyväksytty v.2004. 

Pikkutupasalon saaressa on osoitettu kaksi 
RA -aluetta ja MU ja LV alueet, Aningaisten saaren 
palsta on osoitettu RA-alueena. 

Pikkutupasalon saaressa on ranta-asemakaava ti-
lan 6-57 alueella. Kaavassa on kaksi toteutuma-
tonta RA rakennuspaikkaa, pääosa muusta kaava-
alueesta on MU-aluetta, länsirannalla on pieni ve-
nevalkama-alue (LV). 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää ranta-
asemakaavassa osoitetut kaksi RA rakennuspaik-
kaa Pikkutupasalon saaresta mantereelle Palvanie-
meen sekä yksi rantayleiskaavan mukainen RA-ra-
kennuspaikka Aningaisten saaresta mantereelle 
Palvaniemeen. Uudet rakennuspaikat (4 kpl) merki-
tään rantaasema-kaavaan valinnaisesti joko loma-
asumiseen tai pysyvän asumiseen (RA / AO). Siir-
rettävät rakennuspaikat osoitetaan metsätalousalu-
eina. Ranta-asemakaavan selostuksen mukaan yh-
tenäistä vapaata rantaviivaa jää siirtoalueille kaa-
vassa enemmän kuin vastaavasti vapaata rantavii-
vaa poistuu mantereella. 

Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraa-
vaa: 

Ranta-asemakaava laaditaan pääosin loma-asu-
mista varten. Tässä tapauksessa esitetty kaava-
merkintä mahdollistaa alueelle vaihtoehtoisesti nel-
jän pysyvän asunnon rakennuspaikan sijoittamisen. 

Pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laa-
jempi tarve muun ohella jätevesihuollon sekä 
maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen.  

 

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 mah-
dollisuus. 

Pysyvän asutuksen rakennus-
paikkoja ei osoiteta kaavassa. 
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Alueella ei ole yleiskaavan laatimisen yhteydessä 
ollut tehty pysyvän asutuksen vaatimaa kaavatar-
kastelua eikä sinne ollut osoitettu uusia pysyvän 
asutuksen rakennuspaikkoja.  

Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa 
rantaosayleiskaavassa alue, jonne uusi rakentami-
nen on tarkoitus sijoittaa, on osoitettu loma-asunto-
alueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi, joten 
laadittavana oleva ranta-asemakaava on yleiskaa-
van vastainen. 

 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutetta-
essa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toi-
menpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleis-
kaavasta poikkeaminen asemakaavalla edellyttää 
lähtökohtaisesti yleiskaavan muuttamista tai vähin-
tään poikkeamisen edellytysten riittävän laajaa arvi-
ointia siitä, kuinka yleiskaavaa koskevat MRL 39 
§:n mukaiset sisältövaatimukset tulevat huomioon 
otetuksi. Rakennusoikeutta sekä rakennuspaikko-
jen sijoittelua määritettäessä tulee ottaa huomioon 
kaikkien ranta-alueella olevien maanomistajien ta-
sapuolinen kohtelu, joten yleiskaavan rakennus-
paikkojen uudelleen järjestely tulee ELYkeskuksen 
näkemyksen mukaan toteuttaa laajemman kokonai-
suuden kattavalla rantaosayleiskaavan muutok-
sella. 

ELY-keskuksen käsityksen mukaan ei ole myös-
kään itsestään selvää, että rakentamisen kokonais-
määrä säilyy ennallaan, kun rantaosayleiskaavan 
rakennuspaikkoja uudelleen järjestellään ranta-ase-
makaavalla. 

Kun otetaan huomioon ranta-asemakaavalla osoi-
tettavien uusien rakennuspaikkojen mahdollinen 
käyttö myös pysyvään asumiseen, sijoittuminen 
yleiskaavan vastaisesti rantaosayleiskaavassa mer-
kitylle loma-asunto- sekä maa- ja metsätalousalu-
eelle ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaa-
timukset, katsoo ELY-keskus ettei ranta-asema-
kaava ja ranta-asemakaavan muutos esitetyssä 
muodossa täytä maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisia sisältövaatimuksia 

 

 

Pysyvän asutuksen rakennus-
paikkoja ei osoiteta.  

 

Rakennuspaikkojen siirron 
seurauksena tulee uusia     
vapaa-alueita ja myös vapaan 
rantaviivan määrä kasvaa 
muutoksen seurauksena. 

 

 

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

Ranta-asemakaavan yhtey-
dessä on laadittu käsittelyyn 
myös rantayleiskaavan muu-
tos kaava-alueen osalta. Laa-
jemmalle yleiskaavan tarkista-
miselle ei ole tässä yhtey-
dessä tarvetta. 

Ranta-asemakaavassa nou-
datetaan yleiskaavan mitoi-
tusta eli rakennusoikeus ei 
muutu. Siirrettävät rakennus-
paikat ovat kaikki omarantai-
sia. 

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. Kaava-
selostuksessa on käsitelty 
yleiskaavan sisältövaatimus-
ten täyttymistä muiden koh-
tien osalta. Kaava ei loukkaa 
maanomistajien tasapuolisen 
kohtelun vaatimusta, koska 
yleiskaavan mitoitusta tilojen 
alueille ei ylitetä.  
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Yleiskaavoihin tehdään aivan 
normaalistikin muutoksia mm. 
Kuhmoisissa , joissa raken-
nuspaikkojen sijaintia on muu-
tettu. Kaavaehdotus täyttää 
MRL sisältövaatimukset kai-
kilta osin.  

 

 

 

7.5.2021 

 

Pirkanmaan Liitto 

Viitaten 13.4.2021 Pirkanmaan liittoon saapunee-
seen lausuntopyyntöön totean, että Pirkanmaan 
liitto ei anna virallista lausuntoa Palvaniemen,  

 

Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren ranta-ase-
makaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta. 

Teknisluonteisena täydennyksenä pyydän kuitenkin 
tarkistamaan kaavaselostusta siten, että tekstistä 
selviää suunnittelualueelle osoitetut kaksi muuta 
Keski-Suomen maakuntakaavan merkintää: Maa-
kunnallisesti arvokas maisema-alue (mam) (Ruo-
lahti) ja Biotalouteen tukeutuva alue (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavaselostusta täydenne-
tään lausunnon mukaisesti. 

 

 

24.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo 

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Ruolah-
den Palvaniemen alueelle mantereelle Pikkutupa-
salon ja Aningaistensaaren nykyistä rantaraken-
nusoikeutta ja osoittaa saarten nykyiset lomaraken-
nuspaikat vapaa-alueiksi. Mantereelle siirtyville ra-
kennuspaikoille mahdollistettaisiin loma- tai ympäri-
vuotinen asuminen. Tämä alue on nykyisellään ra-
kentamatonta. 

Kaava-alue sijoittuu Ruolahden maakunnallisesti 
arvokkaalle maisema-alueelle (Keski-Suomen val-
takunnallisesti ja maakuunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet 2016 -selvitys). Keski-Suomen maa-
kuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön 
vetovoima-alueeksi. Kaavaselostuksessa tulisi 
tuoda selkeämmin esille, mihin tekijöihin tämä alue-
rajaus perustuu, mikä on kaava-alueen suhde ky-
seisiin arvoihin sekä miten kaavamuutos näihin ar-
voihin vaikuttaa. 

 

 

 

Kaava-alueelle ei osoiteta 
kaavaehdotuksessa pysyvän 
asunnon rakennuspaikkojen 
muodostamista. 

 

 

 

 

Kaavaselostusta täydenne-
tään lausunnossa esitetyllä  
tavalla. 
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Ruolahden maisemalliset arvot kytkeytyvät maa-
seutumaisemaan. Alueen rannoilla on kesä-
asutusta, ja alueella on eri-ikäistä rakennuskantaa. 
Näin ollen Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, 
että hanke on kulttuuriympäristön arvojen osalta 
mahdollinen. 

Kaavaluonnoksen yleismääräyksissä ohjataan uu-
disrakentamista sopeutumaan ympäristöönsä sekä 
edellytetään rakennusalan ulkopuolisten alueiden 
säilyttämistä puustoisina.  

Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kyseiset 
määräykset hillitsevät hyvällä tavalla kaavamuutok-
sen maisemallisia vaikutuksia.  

 

Alueella on tehty arkeologinen inventointi Kuhmoi-
nen Ruolahti Palvaniemi Arkeologinen tarkkuusin-
ventointi 2020. Selvitys on riittävä. Alueelta ei löy-
detty kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta siltä löydet-
tiin muita arkeologisia kohteita. Ne ovat Museovi-
raston ohjeistuksen perusteella tulkittavissa muiksi 
kulttuuriperintökohteiksi. Maakuntamuseo esittää 
kohteiden merkitsemistä kaavaan alueen asutus- ja 
elinkeinohistoriasta kertovina kohteina (s-merkintä). 
Merkintään tulisi liittää määräys ”Muu kulttuuriperin-
tökohde (kiviaita/viljelyröykkiö): Alueella olevat his-
torialliset asutus- ja, elinkeino rakenteet on säilytet-
tävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitel-
mista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon 
(Pirkanmaan maakuntamuseo) kanssa”. Tämä kos-
kee erityisesti kiviaitaa (inventointiraportissa kohde 
B) ja raivausröykkiöitä (inventointiraportissa kohteet 
A ja C). Kaavaehdotus pyydetään toimittamaan Pir-
kanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

6.5.2021 Rakennuslautakunta. 

Ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muu-
toksesta.  

Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää 
Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren 3 loma-asu-
miselle varattua rantarakentamis-paikkaa mante-
reelle Ruolahden kylän Palvaniemen alueella si-
jaitse-van yhden rantayleiskaavassa osoitetun ran-
tarakennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saarten nykyi-
set rantarakentamispaikat maa- ja metsätalousalu-
eiksi. Aluevarausmerkinnäksi kaikille neljälle Palva-
niemen rantarakennuspaikalle esitetään merkintää 
AO/RA, joka mahdollistaa pysyvän tai vaihtoehtoi-
sesti loma-asumisen tontilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUHMOINEN PALVANIEMI YM. ALUEET , RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVALUONNOS  
8.12.2020.                                                                                                                            LIITE 4. 

 

 

 

 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakun-
nalla ei ole lausuttavaa Palvaniemen, Pikku-Tupa-
salon ja Aningaistensaaren ranta-asemakaavasta 
ja ranta-asemakaavan muutoksesta.  

Päätös: Rakennuslautakunta hyväksyi rakennustar-
kastajan ehdotuksen. 

 

 

 

 

 

Todetaan rakennuslautakun-
nan puoltava lausunto kaava-
luonnoksesta. Todetaan, että 
kaavaehdotuksessa ei osoi-
teta pysyvän asunnon raken-
nuspaikkoja vaihtoehtona    
lomarakentamiselle. 

 

5.5.2021 

 

Kunnan tekninen lautakunta (Tela) 

 

 Kaavan ja kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää 
Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren 3 loma-asu 

 

miselle varattua rantarakentamispaikkaa mante-
reelle Ruolahden kylän Palvaniemen alueella sijait-
sevan yhden rantayleiskaavassa osoitetun rantara-
kennuspaikan jatkoksi ja osoittaa saarten nykyiset 
rantarakentamispaikat maa- ja metsätalousalueiksi. 
Aluevarausmerkinnäksi kaikille neljälle Palvanie-
men rantarakennuspaikalle esitetään merkintää 
AO/RA, joka mahdollistaa pysyvän tai vaihtoehtoi-
sesti loma-asumisen tontilla.  

Teknisen johtajan ehdotus: Teknisellä lautakun-
nalle ei ole lausuttavaa Palvaniemen, Pikku-Tupa-
salon ja Aningaistensaaren ranta-asemakaavasta 
ja ranta-asemakaavan muutoksesta.  

Päätös: Tekninen lautakunta teki kokouksessa seu-
raavan muutetun päätösehdotuksen: Teknisellä 
lautakunnalla ei ole muuta lausuttavaa Palvanie-
men, Pikku-Tupasalon ja Aningaistensaaren ranta-
asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutok-
sesta, kuin että tekninen lautakunta edellyttää koh-
telun olevan yhdenvertainen kaikille maanomista-
jille kaavamuutoksia laadittaessa.  

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muiden kaavamuutosten 
osalta kunta päättää jatkossa 
tasapuolisuuskysymyksistä. 
Todetaan kuitenkin, että eri 
alueiden kaavat ovat aina eri-
laisia perusteiltaan ja olosuh-
teiltaan, joten yksiselitteistä 
samaa käsittelyä ei voida käy-
tännössä suoraan soveltaa eri 
kaavamuutoksille. 
 
 
 

 MIELIPITEET 1-5  

( nimet ja tilanumerot poistettu tietoturvasyistä) 

 

14.4.2021 1.  
 
 



KUHMOINEN PALVANIEMI YM. ALUEET , RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVALUONNOS  
8.12.2020.                                                                                                                            LIITE 4. 

 

 

 

 

Kuhmoisten kunnanhallitus on päättänyt kokouk-
sessaan 29.03.2021 asettaa yllä mainitun kaava-
muutosluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmineen julkisesti nähtäville.  

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.  

Kaava muutoksen 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 käsittä-
nyt yhden RA-merkinnällä varustetun rantaraken-
nuspaikan.  

Pikkutupasalo-nimisen tilan 291-413-6-57 kaava-
muutoksen hakija on ostanut kiinteistökaupalla 
23.5.2016 tietoisena saaressa olevista rakennusoi-
keuksista.  

Mikäli kaavamuutosesitys hyväksyttäisiin, tarkoit-
taisi se saareen alun perin sijoitettujen rakennusoi-
keuksien siirtoa mantereelle paikkaan jossa emäti-
laperiaatteen mukaan ei alkuperäisen kaavoituksen 
yhteydessä ole osoitettu vastaavaa määrää raken-
nusoikeutta.  

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

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

Yksittäisen suppean ranta-asemakaavan hyväksy-
minen esitetyllä tavalla olisi ennakkotapaus, joka 

 
 
 
 
Kaavaehdotuksessa siirretään 
normaalin ja hyväksytyn       
oikeuskäytännön mukaan      
saman maanomistajan eri   
rekisteritiloilta rakennusoi-
keuksia, rakennuspaikkojen 
määrät eivät muutu. 
 
Saman maanomistajan eri   
rekisteritilojen rakennusoi-
keuksia voidaan siirtää ylei-
sen suunnittelukäytännön ja 
ohjeiden mukaan tilalta toi-
selle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranta-asemakaava on maan-
omistajan kaava, jossa maan-
omistajan alueita käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena ja 
jossa rakennusoikeuksia voi-
daan siirtää tilalta toiselle. 
 
Ranta-asemakaavan lisäksi 
tehdään kaava-alueelle ran-
tayleiskaavan muutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielipiteen esittäjän edustajan 
kanssa on neuvoteltu (kaava-
alueen maanomistaja ) nie-
menkärjen ottamisesta       
mukaan kaavaan mukaan,  
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johtaisi todennäköisesti lukuisiin muihinkin vastaa-
viin kaavamuutosesityksiin.  

 

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu toisi eteen   
tilanteen, että kaikki vastaavat ranta-asemakaavat 
rakennusoikeiden siirtoineen tulisi myös hyväksyä.  

Tämä taas vesittäisi alkuperäisen alueelle laaditun 
yleiskaavan merkityksen kokonaan ja johtaisi hallit-
semattomaan tilanteeseen kaavamuutosten osalta. 

Omistan kaavamuutosalueella näkyvän Palvanie-
men eteläkärjen joka on jätetty muutosehdotuk-
sessa kaava-alueen ulkopuolelle.  

 

Tieoikeus palstalle tulisi joka tapauksessa selvittää 
ja ainut paikka tieoikeudelle olisi kaava-alueen 
halki, rakennuspaikan piha-alueen läpi.  

 

 

 

 

Alueen yhdelle rakennuspaikalle johtaa jyvittämä-
tön huonokuntoinen yksityistie. Tiekuntaa ei ole pe-
rustettu.  

Mikäli alueelle toteutettaisiin näin mittavaa rakenta-
mista olisi tieoikeus uusille tonteille perustettava 
Hallan kantatilan kautta.  

Tulen jyrkästi vastustamaan kaavamuutosehdo-
tusta esitetyssä muodossaan. 

neuvottelut eivät ole kuiten-
kaan johtaneet tilan X mu-
kaantuloon kaavaan.  
 
 
Jokainen ranta-asemakaava 
on erilainen eli yksiselitteistä 
vaatimusta jokaisen vastaa-
van kaavan hyväksymisestä 
ei voi antaa, edes kunta. 
 
 
 
 
 
 
 
Niemenkärjen palstalle ( tila  
X ) ei ole osoitettu rakennus-
oikeutta rantayleiskaavassa, 
kärki ei siten muodosta omaa 
rakennuspaikkaa, niemenkär- 
keen on osoitettu ranta-ase-
makaavassa kulkuyhteys pol-
kuyhteytenä.  
 
Kaava-alueelle tulevaa        
nykyistä tietä voidaan perus-
parantaa ja perustaa tiekunta 
hoitamaan käytännön asioita. 
Itse kaavassa ei voida antaa 
määräyksiä tien perusparan-
tamisesta tai kunnossapi-
dosta, vaan tieasiat hoidetaan 
aina yksityistielain mukaisesti. 
Kaava-alueelle on perustettu 
virallinen voimassaoleva tie-
oikeus nykyistä Hallantietä pit-
kin. 
 

15.2.2021 2. 

Kuhmoisten kunta on asettanut nähtäville otsikossa 
mainitun kaavamuutosluonnoksen. Hallantien var-
rella sijaitsevan kiinteistön Y omistajana lausun 
kaavamuutoksesta seuraavaa:  

Kaavamuutosalueen yhdelle rakennuspaikalle joh-
taa Hallantie, johon ei ole perustettu tiekuntaa. Se 
on kapea ja huonokuntoinen vanha tieura, joka ei 
tulisi kestämään alueelle suunniteltua rakentamista 
tai myöhempää asumisaikaista liikennettä. Ei ole 
kohtuullista, että mahdollisesta kaavamuutoksesta  

 
 
 
 
 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita. Kaava-alueelle on pe-
rustettu virallinen tieoikeus ny-
kyistä Hallantietä pitkin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set ja kunnossapito jaetaan  
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aiheutuisi taloudellisia rasitteita tien nykyisille käyt-
täjille esim. tiemaksujen muodossa. Mikäli kaava-
muutos hyväksyttäisiin, tulisi uusien tonttien lii-
kenne ehdottomasti ohjata kantatilan eli Hallan 
kautta.  

 

Nyt vireillä olevan kaavamuutoksen ainoana vaikut-
timena lienee taloudellisen hyödyn tavoittelu. Sen 
ei kuitenkaan pitäisi antaa ohjata kaavoitusta ja si-
ten luoda ennakkotapausta mahdollisille muille vas-
taaville hankkeille. Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu tarkoittaisi sitä, että jatkossa kaikki vastaa-
vat rakennuspaikkojen siirrot pitkienkin matkojen 
päästä saarista mantereelle tulisi hyväksyä.  

Vastustan jyrkästi nyt esitettyä kaavamuutosehdo-
tusta. 

 

 

 
yksityistielain mukaisesti tien 
osakkaiden käytön ja tienkäyt-
tömäärän mukaan. 
 
 
 
 
Kaava-alueelle laaditaan 
myös rantayleiskaavan muu-
tos, jossa siirrot osoitetaan.  
Saman maanomistajan eri   
rekisteritilojen rakennusoi-
keuksia voidaan siirtää ylei-
sen kaavoituskäytännön ja 
ohjeiden mukaan tilalta toi-
selle. 
 

 

 

13.5.2021 

 

3.  

Palvaniemen kärjessä oli aikaisemmin ainoastaan 
yksi rakennuspaikka. Nyt on suunnitteilla neljä tont-
tia, joissa voisi olla joko loma- tai pysyvä asuminen.  

 

Hallantie ei tule kestämään tulevaa tien rasitusta, ei 
rakennusvaiheessa, eikä myöhemminkään.  Nyky-
äänkin tie on huonokuntoinen, ja tien peruskorjaus 
tulisi olemaan kallis. Ja onko se yleensä mahdol-
lista. Ehdotuksemme on, että JOS tontit saavat ra-
kennusoikeudet, rakennetaan tonteille uusi kestävä 
kulkuyhteys jostain muualta. Kesäasuntomme sijait-
see Hallantien varrella.  

Rakennuspaikkojen siirtäminen saarista mante-
reelle herättää myös ihmetystä. 

 
 
 
 
 
 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita.  
Kaava-alueelle on perustettu 
virallinen tieoikeus nykyistä 
Hallantietä pitkin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set jaetaan yksityistielain pe-
rusteiden mukaan tien käyttä-
määrien mukaan. 
 
Saman maanomistajan eri   
rekisteritilojen rakennusoi-
keuksia voidaan siirtää ylei-
sen käytännön mukaan tilalta 
toiselle. 
 

13.5.2021 4. 

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

 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita.  
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Tämänhetkinen Hallantie ei tule kestämään tulevaa 
tien rasitusta, ei rakennusvaiheessa, eikä myöhem-
minkään.  

Nykyäänkin tie on rikki, ja tien peruskorjaus tulisi 
olemaan kallis. Ja onko se yleensä mahdollista. Jo-
ten ehdotukseni on, että JOS tontit saavat raken 

 

nusoikeudet, rakennetaan tonteille uusi ketävä kul-
kuyhteys jostain muualta. Huoleni on suuri, sillä 
asun ympäri vuoden Hallantiellä ja kulkutie on ol-
tava aina kunnossa turvallisuus syistä. Ihmetystä 
herättää myös se, että miten saaritonttien raken-
nusoikeudet voidaan muuttaa mannertontille. Ja 
vielä muutettuna pysyvään asumiseen! Kaikista pe-
rusteluista huolimatta! 

 

 
Kaava-alueelle on   perustettu 
virallinen tieoikeus nykyistä 
tietä pitkin.  
Tien parantamisen kustannuk-
set jaetaan yksityistielain     
säännösten mukaan tien käy-
tön ja käyttömäärien mukaan. 
 
 
Saman maanomistajan eri   
rekisteritilojen rakennusoi-
keuksia voidaan siirtää ylei-
sen käytännön mukaan tilalta 
toiselle.  
Pysyvän asunnon rakennus-
paikkoja ei kaavaehdotuk-
sessa osoiteta. 
 

13.5.2021 5. 

Kuhmoisten kunta on asettanut nähtäville otsikossa 
mainitun kaavamuutosluonnoksen. Hallantien var-
rella sijaitsevan kiinteistön Z omistajana vastustan 
esitettyä kaavamuutosta. 

 
Mikäli kaavamuutos hyväksyttäisiin, tarkoittaisi se 
saareen alun perin sijoitettujen rakennusoikeuksien 
siirtoa mantereelle paikkaan, jossa emätilaperiaat-
teen mukaan ei alkuperäisen kaavoituksen yhtey 
dessä ole osoitettu vastaava määrää rakennusoi-
keutta. Muutos vesittäisi alkuperäisen alueelle laa-
ditun yleiskaavan merkityksen ja voisi johtaa en-
nakkotapauksena hallitsemattomaan tilanteeseen  
kaavamuutosten ja rakennusoikeuksien vaihtojen 
osalta. 

Kaavamuutosalueelle johtaa yksityinen Hallantie, 
joka on kapea ja huonokuntoinen tieura. Hallan-
tiellä ei ole tiekuntaa, eikä se nykyisellään tule kes-
tämään kaavamuutoksen mahdollisesta toteutumi-
sesta aiheutuvaa lisääntyvää liikennettä. Ehdotan, 
että kaavamuutoksen mahdollisen toteutumisen yh-
teydessä kyseiselle alueelle johdetaan tie kantatila 
Hallan kautta. 

 

 
 
 
 
 
 
Saman maanomistajan eri   
rekisteritilojen rakennusoi-
keuksia voidaan siirtää ylei-
sen käytännön ja suunnitte-
luohjeiden mukaan tilalta toi-
selle. 
 
 
 
 
Nykyistä tiestöä voidaan     
perusparantaa ja perustaa tie-
kunta hoitamaan käytännön 
asioita. Kaava-alueelle on pe-
rustettu virallinen tieoikeus ny-
kyistä tietä pitkin.  
Tien parantamisen ja kunnos-
sapidon kustannukset jaetaan 
yksityistielain perusteiden mu-
kaan tien käytön ja käyttö-
määrien mukaan. 
 

  
 
Hämeenlinna 12.7.2022 
, täyd. 30.8.2022 
Juha Poutanen, DI 
kaavan laatija 
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YHTEENVETO TEHDYISTÄ TARKISTUKSISTA KAAVALUONNOKSEEN VERRATTUNA : 

 

-Kaavaehdotuksessa on poistettu kokonaan pysyvän asunnon rakennuspaikkojen mahdollisuus. 

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

-Kaavaselostusta täydennetty maakuntakaavan mukaan merkinnöillä , Maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue (mam) (Ruolahti) ja Biotalouteen tukeutuva alue (b). 

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

-Kaavan asutus- ja elinkeinohistoriasta kertovat kohteet ( kivilatomukset ja kiviaita ) on merkitty 
ranta-asemakaavassa Pirkanmaan Museon lausunnon mukaisesti. 

-kaava-alueen ulkopuolella olevan tilan 1-131 alueelle niemenkärkeen on osoitettu ranta-asema-
kaavassa uusi kulkuyhteys polkuyhteytenä.  
 
-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. 

 

 

 

 



               Liite  

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta Kuhmoinen Täyttämispvm 12.7.2022

Kaavan nimi Palvaniemi, Pikkutupasalo, Aningaistensaari ranta-asemakaava 

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 12.7.2022  

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  4.2021  

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus     

Kaava-alueen pinta-ala [ha]  6,5695  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] +5,2344  

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  1,3351  

   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   0,754

Rakennuspaikat [lkm]  Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] 4 Omarantaiset 4 Ei-omarantaiset
 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 6,5695 100 1000 0,01 +5,2344 +500

A yhteensä    

P yhteensä     

Y yhteensä     

C yhteensä     

K yhteensä     

T yhteensä     

V yhteensä    

R yhteensä 2,3610 36 1000 0,04 +1,0259 +500

L yhteensä    

E yhteensä    

S yhteensä    

M yhteensä 4,2085 64 +4,2085  

W yhteensä      

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä         

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä       

  

  

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti
5.

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti

Juha Poutanen
Konekirjoitusteksti



  

  

  

  

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 6,5695 100 1000 0,02 +5,2344 +500

A yhteensä   

P yhteensä   

Y yhteensä   

C yhteensä   

K yhteensä   

T yhteensä   

V yhteensä   

R yhteensä 2,3610 36 1000 0,04 +1,0259 +500

RA 2,3610 36 1000 0,04 +1,0259 +500

L yhteensä   

E yhteensä   

S yhteensä     

M yhteensä 4,2085 64 +4,2085

M 2,8734 44 +2,8734

MU 1,3351 20 +1,3351  

W yhteensä    
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