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LAHDENPERÄN RANTA-ASEMAKAAVA 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika 7.9.2016, klo 10.10 – 11.35 

Paikka Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere 

Läsnä Leena Lusa  Pirkanmaan ELY-keskus (pj.) 

 Reijo Honkanen  Pirkanmaan ELY-keskus 

 Juha Mäkelä  Sastamalan kaupunki  

 Marja-Leena Laurikainen maanomistaja 

 Esa Laurikainen  maanomistaja / Umbo Oy 

 Pasi Lappalainen   Nosto Consulting Oy 

 Tanja Konstari  Nosto Consulting Oy (siht.) 

1. Neuvottelun avaus 

Leena Lusa avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat. 

Päätettiin, että Leena Lusa toimii puheenjohtajana ja konsultti laatii muis-

tion neuvottelusta. 

2. Kaavan laadinnan lähtökohdat ja tavoitteet 

Osallistujille on toimitettu ennen kokousta tutustuttavaksi osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (päivätty 23.8.2016) sekä alustava kantatilatarkas-

telu (päivätty 5.8.2016). 

Annu Piesanen ilmoitti etukäteen, ettei Pirkanmaan liitolla ole tarvetta 

osallistua aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluun. Pirkanmaan liitto kom-

mentoi kaavatyötä seuraavasti: 

 Alueen sijaitessa valtakunnallisesti arvokkaalla Karkun-Tyrvään 

kulttuurimaiseman alueella näemme perusteltuna, että maisema-

arvojen vaaliminen tunnistettaisiin myös yhdeksi kaavatyön ta-

voitteeksi ja kirjattaisiin se suunnitelman kohtaan 2.2. Tavoite. 

 Suunnitelmaan voisi myös lisätä käytettävissä olevaksi selvi-

tykseksi Pirkanmaan ELY-keskuksen laatiman Pirkanmaan valta-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin 

vuodelta 2014. Raportti on saatavissa osoitteesta  http://maakun-

takaava2040.pirkanmaa.fi/maisema-alueet. 

 Pyydämme lähettämään kaavaluonnoksen myös Pirkanmaan liit-

toon. 

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/maisema-alueet
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/maisema-alueet
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Vadim Adel ilmoitti etukäteen, ettei maakuntamuseosta tule osallistujia 

neuvotteluun. Maakuntamuseo kommentoi kokousaineistoa seuraavasti: 

 Kaavahankkeeseen liittyen tulee suorittaa kaava-alueen arkeolo-

ginen inventointi. Alue on pääosin rakentamatonta, eikä sitä ole 

tutkittu aiemmissa inventoinneissa. Muuttuvan maankäytön aluei-

den osalta tutkimus tulee toteuttaa tarkkuusinventointina. Hank-

keen vaikutukset mahdollisiin muinaisjäännöksiin ja muihin arkeo-

logisiin kohteisiin on arvioitava. Rakennetun ympäristön ja maise-

man osalta tulee ottaa huomioon mitä valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet ja maakuntakaava esittävät kulttuurimaiseman 

arvojen huomioimisesta. Uudisrakentaminen tulee sovittaa maise-

maan. Maakuntamuseo pyytää täydentämään osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmaa edellä todetun mukaisesti. 

Pasi Lappalainen kertoi kaavatyön taustasta ja tavoitteista. Lappalainen 

esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Kaava-alueeseen kuuluu kaksi kiinteistöä: Lahdenperä 7:18 ja Kirkkolahti 

7:15. Lahdenperän kiinteistö muodostuu kahdesta palstasta ja Kirkkolahti 

yhdestä. Kirkkolahden tila on rakennettu ja Lahdenperä on rakentamaton. 

Kaava-alue sijaitsee Sastamalan kaupungissa Rautaveden itärannalla. 

Kaava-alueella on metsää ranta-alueella, ja taustamaasto on pääosin 

avointa peltoaluetta. 

Maakuntakaavassa kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

Karkun-Tyrvään kulttuurimaisemaan. Alueella on voimassa oikeusvaiku-

tukseton osayleiskaava, joka on vanhentunut, eikä sillä ole ohjausvaiku-

tusta ranta-asemakaavaan. 

Kaavatyön tavoitteena on suunnitella alueelle emätilatarkastelun mahdol-

listama määrä lomarakennuspaikkoja. 

Kaavan pohjakartta on laadinnassa. Alustava emätilaselvitys on laadittu, 

ja varsinainen emätilaselvitys laaditaan kaavatyön aikana. Luontoselvitys 

laaditaan vuoden 2017 kevään/kesän aikana. 

3. Keskustelu kaavan laadinnan vaiheista ja tavoitteista 

Käydyn keskustelun yhteydessä kirjattiin muistiin seuraavia asioita: 

 Maakuntamuseon mukaan kaavahankkeeseen liittyen tulee suorit-

taa kaava-alueen arkeologinen inventointi. Kaupungissa on vas-

taavissa ranta-asemakaavoissa laadittu arkeologinen selvitys, ja 

myös viranomaisnäkemyksen ja kaupungin näkemyksen mukaan 

arkeologinen selvitys olisi tarpeellista laatia. 

 Keskusteltiin alueen maisema-arvoista. Kaava-alue on osa valta-

kunnallisesti arvokasta Karkun-Tyrvään kulttuurimaisemaa. 

Kaava-alueelta on laadittu yleispiirteinen maiseman osa-alueiden 
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arvottaminen, joka on toteutettu Vammalan ja Mouhijärven kult-

tuuriympäristöjen kehittämishankkeen 1997─2000 yhteydessä. 

Pöyry Environment Oy täydensi lisäksi aiempaa arvotusta vuonna 

2006 Rautaveden itärannan osayleiskaavan esiselvityksen yhtey-

dessä. Molemmissa ranta-asemakaava-alue on osin muutoksia hy-

vin kestävää ja osin muutoksia jonkin verran kestävää aluetta. 

Maisemainventoinneissa aluetta ei todettu maisemallisesti erityi-

sen herkäksi alueeksi. 

Vuonna 2014 laaditussa Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkai-

den maisema-alueiden päivitysinventoinnissa alue on edelleen 

osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 

Alueen valtakunnallisesti arvokkaat Karkun-Tyrvään kulttuurimai-

seman maisema-arvot huomioidaan kaavatyössä. 

 Keskusteltiin muiden emätilaan kuuluvien kiinteistöjen mukaantu-

losta kaavaan. Muiden emätilaan kuuluvien tilojen mukaantuloa on 

maanomistajien mukaan tiedusteltu jo aiemmin, mutta tilojen 

maanomistajat eivät ole osoittaneet kiinnostusta tulla mukaan 

kaavaan. Viranomaisnäkemyksen mukaan muita kiinteistöjä ei ole 

välttämätöntä ottaa mukaan kaavaan, sillä kaava-alue on nytkin 

tarkoituksenmukainen alueen koon ja rantaviivan pituuden perus-

teella. 

 Keskusteltiin alueen nykyisestä rakennustilanteesta. Emätilan alu-

eella on pääosin loma-asutusta. Vakituista asutusta ainakin Kaajan 

tilalla, ja lähialueella on noin neljä vakituista asuntoa. 

 Keskusteltiin kaavatyön mitoituksellisista lähtökohdista. Emätila-

tarkastelussa on käytetty poikkileikkausajankohtana 1.7.1959, 

jota on käytetty kaupungissa yleisesti. Emätilan mitoitusrantavii-

van pituus on noin 1450 metriä, Lahdenperän tilan mitoitusranta-

viiva noin 410 metriä ja Kirkkolahden tilan mitoitusrantaviiva noin 

70 metriä. Emätilan rakentamistehokkuus on tällä hetkellä noin 5 

lay/km. 

 Maakuntakaavassa ei ole mitoituslukuja. Rautaveden vastaran-

nalla voimassa olevassa Rautaveden länsirannan osayleiskaavassa 

on käytetty luontoon, maisemaan ja kulttuurihistoriaan liittyviä ar-

voja mitoituslukujen perusteena. Lahdenperän ranta-asemakaa-

vassa käytettävää mitoituslukua valittaessa voidaan arvioida alu-

een olosuhteita näiden kriteerien mukaisesti. Kaava-alue soveltuu 

hyvin rakentamiseen aivan Lahdenperän tilan pohjoista ruovik-

koista rantaosuutta lukuun ottamatta. 

 Keskusteltiin Kaajan tilaan kuuluvan rantasaunan huomioimisesta 

emätilatarkastelussa. Alustavassa emätilatarkastelussa sauna on 

huomioitu 0,5 loma-asuntoyksikön arvoisena. ELY-keskuksen nä-

kemyksen mukaan sauna tulisi huomioida 1 loma-asuntoyksikön 

arvoisena. 
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 Keskusteltiin alueelle soveltuvan rakentamisen määrästä. Alueelle 

soveltuvaan rakentamisen määrään vaikuttavat riittävän yhtenäi-

sen rantaviivan jääminen emätilan alueelle sekä alueen maisema-

arvojen huomiointi. Myös samaan emätilaan kuuluvien maanomis-

tajien tasapuolinen kohtelu huomioidaan alueelle soveltuvaa ra-

kentamista arvioidessa.  

Kaavahankkeen osalta ei ole viranomaisnäkemyksen mukaan an-

nettavissa tiettyä metri- tai prosenttimäärää rantaviivasta, joka 

tulisi jättää rakentamattomaksi. Yhtenäistä vapaata rantaviivaa 

tulee olla riittävästi maisemallisesti ja ympäristön näkökulmasta, 

ja tehtyä ratkaisua tulee perustella riittävästi.  

 Todettiin, että myös rantapuuston säilyttäminen tulee huomioida 

kaavassa. 

 Keskusteltiin rakennuspaikan omarantaisuuden merkityksestä. 

 Kaupungin näkemyksen mukaan kaavan vaikutukset virkistys-

käyttöön tulisi arvioida kaavatyön aikana. 

 Keskusteltiin vesihuollon järjestämisestä alueella. Alueella ei ole 

nykyisin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoa. Todettiin, että 

kaavamääräyksissä olisi hyvä todeta mahdollisuus liittyä vesihuol-

tolaitoksen vesihuoltoverkostoon. 

 Todettiin, että kaava laaditaan pääasiassa loma-asutukseen. Kau-

pungissa on ollut yleisenä käytäntönä, ettei käyttötarkoituksen 

muutosta puolleta, joten käyttötarkoitus tulisi ratkaista ranta-ase-

makaavassa. 

4. Sovitut toimenpiteet 

Kaupunki hoitaa kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisen. 

Muuttuvan maankäytön alueelta laaditaan kaavatyön aikana arkeologinen 

inventointi. Kaavan laatija on tarvittaessa yhteydessä maakuntamuseoon 

asiaan liittyen. 

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. 

Lisätään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan maininta, että kaavatyön 

aikana arvioidaan ympäristöllisten vaikutusten lisäksi luontovaikutukset. 

Huomioidaan vesihuoltomääräykset kaavassa. 
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5. Neuvottelun päättäminen 

Neuvottelu päätettiin klo 11.35. 

 

 

Tanja Konstari 

 

 

JAKELU läsnäolijat  

 Annu Piesanen, Pirkanmaan liitto 

 Vadim Adel, Pirkanmaan maakuntamuseo 

 


