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Tervetuloa yleisötilaisuuteen!

2

Karhen yleiskaavoituksen tilannetta esittelevät: 
kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, kaavasuunnittelija Helena Keva ja kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta

• Kaavaprosessi

• Osayleiskaavan tavoitteet

• Osayleiskaavan rakennuspaikkojen mitoitusperusteet

• Kaavaehdotuksesta saatu palaute

• Päivitettävät ja uudet selvitykset

• Kaavaehdotus II

• Tavoitteellinen aikataulu

• Kysymyksiä ja vapaata keskustelua
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Karhen osayleiskaavan valmistelu on 
käynnistetty uudelleen. 

Osayleiskaavan edellinen ehdotusvaihe 
oli nähtävillä vuosien 2008-2009 
taitteessa. 

Kaava sisältyy MAPSTO-ohjelman 
tavoitteisiin vuodelle 2022.  
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Kaavaprosessi
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Laaditaan tavoitteiden ja 

tarpeiden mukainen
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Kaavaprosessi

Ehdotus II
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Käynnistäminen 2004

asukastilaisuustilaisuus  
24.8.2004

OAS 9/2004

viranomaisneuvottelu 
2004

valmisteluvaiheen 
kuuleminen 17.10.-

19.11.2007

asukastilaisuus

ehdotusvaiheen(1) 
kuuleminen 26.11.2008 

– 12.1.2009
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Osayleiskaavan tavoitteet MRL ja kunta
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MRL 39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla;

5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7. ympäristöhaittojen vähentäminen;

8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luontoarvojen vaaliminen; sekä

9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan 
yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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Osayleiskaavan tavoitteet MRL ja kunta
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73 §
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset 
sisältövaatimukset
Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-
asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta 
muutoin säädetään, katsottava, että:
1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja 
muuhun ympäristöön;
2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon 
järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan 
muutoinkin huomioon; sekä
3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
Laadittaessa kaavaa alueelle, johon kuuluu olemassa olevaa kyläaluetta, ei 
kyläalueella sovelleta mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään edellyttäen, että 
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys otetaan huomioon. (21.4.2017/230)
Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 
§:ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske 
ranta-asemakaavaa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a21.4.2017-230
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Osayleiskaavan rakennuspaikkojen 
mitoitusperusteet: Ranta-alue
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Emätilan leikkautumisajankohta 1.7.1959
Muunnettu rantaviiva = mitoitusrantaviiva
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• Karttarantaviiva (todellinen rantaviiva)
• Muunnettu rantaviiva

Pienet mutkat oikaistaan
Vähennykset

Kapeat niemet
• Alle 50m → kerroin 0
• 50-100 metriä → kerroin ½
• 100-150 metriä→ kerroin ¾

Kapeat vesistönosat
• 0-100 metriä → kerroin ¼
• 100-200 metriä→ kerroin ½

Pienten saarten mitoitus
• Keskimäärin 1 rak.paikka / 3 ha 
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Vesistöjen ja 
vesistönosien 
mitoitusluvut
Isoimmilla vesistöillä mitoitusluku on korkeampi kuin 
pienemmillä vesistöillä. 

Isoimmilla vesistöillä mitoituslukua saattaa kuitenkin 
alentaa esimerkiksi alueen erityiset luonto-, virkistys-
tai maisema-arvot. 

Mitoituslukuun voi vaikuttaa myös alueen sijainti 
yhdyskuntarakenteeseen nähden, nykyinen 
rakennuskanta, vesi- ja viemärihuollon 
järjestämismahdollisuudet, rantojen 
rakentamiskelpoisuus, maakuntakaavan 
aluevaraukset ja muut suunnitelmat.
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Osayleiskaavan rakennuspaikkojen 
mitoitusperusteet – Ranta-alue

200–300 metrin levyiselle ranta-alueelle on tehty elokuussa 
2005 emätilatarkastelu. 

Poikkileikkausajankohtana on käytetty rakennuslain 
voimaantuloa 1.7.1959, jonka jälkeen erotetut tai rakennetut 
rakennuspaikat katsotaan kantatilan tai siitä erotettujen 
tilojen käyttämäksi rakennusoikeudeksi.

Ranta-alueiden suunnittelu- ja mitoitusperusteiden (1.8.2005) 
mukaisesti maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoite 
toteutetaan rakennusoikeuden määrittämisenä tilan 
muunnetun rantaviivan ja emätilaperiaatteen avulla. 

Rakentamiseen täysin soveltumattomia rantoja, esimerkiksi 
tulva-alueita, ei ole laskettu mukaan mitoitusrantaviivaan.
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Kaavaehdotus I : 
Uusia rantarakennuspaikkoja 14 kpl
Luvat ilman poikkeamismenettelyä, 
suoralla rakennusluvalla
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Osayleiskaavan rakennuspaikkojen 
mitoitusperusteet –
Kuivanmaan rakennuspaikat
Ranta-alueen ulkopuolella oleville alueille on laadittu 

emätilatarkastelu 1.7.1959 poikkileikkausajankohtaa 

lähinnä olevien peruskarttalehtien tilarakenteen 

perusteella. 

Mitoitusperusteena on käytetty yhtä 

asuinrakennuksen rakennuspaikkaa maahehtaaria 

kohti. Yhdelle maanomistajalle on Ylöjärvellä 

osayleiskaavoja laadittaessa osoitettu korkeintaan 

kymmenen rakennuspaikkaa.

12

Kaavaehdotus I 
• Uusia kuivan maan rakennuspaikkoja n. 70 kpl
• Luvat ilman suunnittelutarveratkaisua, suoralla 

rakennusluvalla
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Kaavaehdotuksesta saatu palaute
Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.11.2008 – 12.1.2009. 

Kaava-aineistoon saatiin 15 lausuntoa ja 44 muistutusta.

Tärkeimmät viranomaislausunnot (2009)

• Pirkanmaan ELY

mm: mitoituksen olla oleellisesti alhaisempi alueilla, joita ei liitetä keskitetyn vesihuollon piiriin; 

Nopanperän peltoaluetta ei asumiseen, vaan alue tulee merkitä maisemapelloksi MA-

merkinnällä; liito-oravaa koskevien merkintöjen täydentäminen; matkailupalvelujen tarkempi 

suunnitelma; saunarakennus kaavaan omalla merkinnällään; määräykset rakennuspaikan koosta

• Maakuntamuseo

mm: kaavaselostukseen kohdekuvaukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ominaispiirteistä; /s -

merkintä puuttuu kahdeksasta kohteesta; paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuurimaiseman 

kokonaisuudet määritettävä kaavaan; historialliset kylänpaikat inventoitava (arkeologia)

• 13
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Kaavaehdotuksesta saatu palaute
Asukkaiden muistutuksissa esiin nousseet teemat

• Ranta-aluerajauksen muuttaminen

• Rakennuspaikkojen lisääminen omalle maalle (rannalle, kuivalle maalle, vakituisia asuntoja, 

loma-asuntoja ja saunoja)

• Ei liian tiukkaa suojelua, suojelumerkintöjen poistaminen (sl, MY, MA, /s)

• Kaava korostaa liikaa maisemallisia arvoja ja rajoittaa elinkeinojen kehittämistä ja harjoittamista

• Luontokohteiden tarkempi huomioiminen

• Radan melualue

• Ruonanjoen mukaan ottaminen rantamitoitukseen

•
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Päivitettävät ja uudet selvitykset
• Maisemaselvitys 2022,

maisemasuunnittelija FM Kaisu Wallin / Ylöjärven kaupunki

• Luontoselvityksen päivitys 2022, FCG Oy

• Kulttuurimaisema- ja rakennusselvityksen päivitys 2022, 

kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta / Ylöjärven kaupunki 

(aiempi selvitys: Anna-Liisa Nisu 2007)

• Ilmastovaikutusten arviointi

Uudet selvitykset nähtäville kaavaehdotuksen kanssa.

Vanhat selvitykset: 

Natura-arvioinnin tarveselvitys

Arkeologinen selvitys
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Kaavaehdotus II

Pohjautuu ensimmäisen kaavaehdotuksen 

palautteeseen ja laadittuihin selvityksiin.

Aineiston tarkistus:

• Alueen palvelurakenteen ja perustietojen 
tarkistus

• Kaavakartan ajantasaistus

• Kiinteistöjen muodostumishistoria ja nykytilanne

• Mahdollisten arvojen muutokset

• Maakunnalliset arvot

• Vertailu Ylöjärven uusimpiin yleiskaavoihin
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Kaavaehdotus I, karttaan merkitty alueet, joihin tulee muutoksia
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Maakuntakaava 2040
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Kaavaehdotus II
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Kaavaehdotus II
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Tavoitteellinen aikataulu

• Selvitykset kesä2022

• Kaavaehdotus II / syksy 2022

• MRA 19 § Nähtävilläolo 30 vrk 

• Hyväksymiskäsittely / talvi 2022
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Kiitos osallistumisesta asukasiltaan

Kysymyksiä ja vapaata keskustelua
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Kaavasuunnittelija Helena Keva
p. 041 730 2041

kaavoitus@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi


