
  

 

 

URJALA, ISO MUSTAJÄRVI  

KIINTEISTÖT PELTOTILA (887-427-1-582), MUSTAJÄRVI II (887-427-1-556) JA 

LEVONENÄ (887-427-1-610)   

 

ISO MUSTAJÄRVEN ITÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 

SELOSTUS 10.10.2012 

 

 

VIREILLETULO   kh 2.4.2012, kuulutus 13.4.2012 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN 

NÄHTÄVILLÄOLO     13.4- 14.5.2012  

LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO  23.7-20.8.2012 

VIRALLINEN  NÄHTÄVILLÄOLO   [2012] 

KUNNANHALLITUS   [2012] 

KUNNANVALTUUSTO   [2012] 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

 1.1 Tunnistetiedot 

 

 KUNTA/KYLÄ: Urjala, Mustajärvi 

ALUE: Kiinteistöt Peltotila (887-427-1-582), Mustajärvi II 

(887-427-1-556) ja Levonenä (887-427-1-610)  

Ranta-asemakaavan muutoksen selostus koskee 10.10.2012 

päivättyä ranta-aseman muutoskarttaa.   

Kaavan muutoksella muodostuu kortteli 8 sekä siihen liitty-

vät maa- ja metsätalousalueet. 

 

 1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavanmuutosalue sijaitsee Urjalassa noin 5 km Nuutajärvestä lounaaseen. Kaava-alueen 

sijainti ilmenee osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.   

                        

      

 Liiteasiakirjat:      LIITE 1 Luontoselvitys  

        LIITE 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

      LIITE 3 Muistio viranomaisneuvottelusta 2.2.2012 

        LIITE 4 Mielipiteet ja lausunnot (luonnos), kaavan laatijan vastine  

         LIITE 5 Tilastolomake    

 

2 TIIVISTELMÄ 

 

 2.1  Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kaavan laatiminen on saatettu omistajien toimesta vireille joulukuussa 2011.  

Vireille tulosta on päätetty 2.4.2012 (kh) ja ilmoitettu Urjalan kunnan kuulutuksella 

13.4.2012.  

Kaavaluonnos on päivätty 14.6.2012. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 13.4. -14.5.2012. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 23.7-20.8.2012 

Kaava on ollut nähtävillä [….2012] (MRA 27§). 

Urjalan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen  [….2012]. 

 Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavanmuutoksen […2102] (MRL 52§). 
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 2.2 Kaavan sisältö 
 

Ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu loma-asuntotontti Levonnenän eteläpuolelle 

ja kiinteistöjen muut osat maa- ja metsätalousalueeksi.        

Kaavanmuutosalueen laskennalliseksi rakentamistiheydeksi muodostuu 3.1 loma-

asuntoa/muunnettu rantakm (1 loma-asunto, muunnettu rantaviiva 320 m). Rakentamatta 

jäävän rantaviivan (260 m) osuus on 81 % kokonaisrantaviivasta.  

Iso ja Vähä Mustajärven yhteisrantaviiva on 5250 m (3970 m + 1280 m) ja muunnettu ran-

taviiva 3690 m (2920 m + 770 m). Järvien yhteisrakentamistiheydeksi tulee kaavanmuu-

toksen jälkeen 5.8 loma-asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri (21.5 lay/3690 m).  

 

3. LÄHTÖKOHDAT  

 

 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

 3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaava-alue muodostuu osasta Iso Mustajärven itärantaa. Kaava-alue on Levonnenässä 

olevaa saunaa lukuun ottamatta rakentamatonta metsä- ja ranta-aluetta pinta-alaltaan noin 

6.0 ha ja muunnetulta rantaviivaltaan noin 320 m.  

 

 3.1.2 Asukkaat ja työpaikat 

 

 Kaavanmuutosalueella ei ole asukkaita tai työpaikkoja. 

 

 3.1.3 Palvelut 
 

Alueella ei ole palveluja. Ajoetäisyys Nuutajärven kylään on noin 6 km ja Urjalan keskus-

taan (koulu, kaupalliset palvelut) noin 16 km.   

 

 3.1.4 Luonnonympäristö ja maisema 

  

Mustajärvi on rannoiltaan metsäinen ja maisemaltaan sulkeutunut järvi, jonka länsi- ja 

pohjoisrannalla on väljää loma-asutusta. Järven veden laatu on tyydyttävä-hyvä. Järvi on 

ruskeavetinen.  

Iso Mustajärvestä on laadittu luontoselvitys kesällä – syksyllä 2009. Arvioissa on selvitet-

ty luonnoltaan merkittävät alueet sekä pyritty selvittämään mahdolliset uhanalaislajit sekä 

mahdolliset metsälain 10 §:n tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt. Alueelta ei ole todettu 

arvokkaita alueita rantavyöhykettä (metsälain tarkoittama arvokas elinympäristö) lukuun 

ottamatta.  

Luontoselvitys on täydennetty keväällä - kesällä 2012.  

  

LIITE 1  Luontoselvitys 2009-2010, täydennys 2012 

   

 3.1.5 Rakennettu ympäristö 

 

Kaava-alue on Levonnenän saunaa lukuun ottamatta rakentamatonta. Kaava-alueelle joh-

taa kaakosta vanha tiepohja, joka liittyy alueen yksityisiin metsäteihin.   

Mustajärvien ranta-alueella on yhteensä 20 rakennettua loma-asuntotonttia + erillinen sau-

na. Toteutunut rakennustiheys on 5.4 asuntoyksikköä/muunnettu rantakilometri.  

Selvitys Iso Mustajärven ranta-alueen rakentamistilanteesta on osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman liitteenä (OAS/Liite 3, Emätilatarkastelu ja Mustajärvien rakentamistilanne-

tarkastelu). 
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 3.1.6 Liikenne 
 

Alueelle kuljetaan yksityisten metsäteiden välityksellä maantieltä 13583 Nuutajärvi-

Puolimatka.  

 

 3.1.7 Muinaismuistot ja muut suojelukohteet 
 

 Alueelta ei ole aiemmin tiedossa tai todettu muinaismuistoja. Kaava-alue ei myöskään ole  

 suojeluohjelmissa tai perinnemaisemaluettelossa tms.    

  

 3.2  Maanomistus ja emätilat 
 

 Kaava-alueen maanomistus on todettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

  

 3.3 Suunnittelutilanne  

 

 3.3.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Kaava-alueelle ei ole laadittu tai tekeillä muita suunnitelmia.     

 

3.3.2 Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet 
  

Valtakunnallisista maankäyttötavoitteista aluetta koskee kohdan 4.4 erityistavoite ranta-

alueiden suunnittelusta (”Alueidenkäytön suunnittelussa rantaa tukeutuva loma-asutus on 

suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen 

sekä loma-asumisen viihtyisyys”).  

 

 3.3.3 Maakuntakaava ja seutukaava 

  

 Maakuntakaava on vahvistettu 29.3.2007. 

Maakuntakaavassa ei ole Mustajärven alueella aluevarauksia. Seutukaavassa alueella ei ol-

lut aluevarauksia. Seutukaavaan liittyvässä rantarakentamisen suunnitteluohjeessa 

(7.4.1998) todettiin mm. että enimmäisloma-asuntorakennusoikeus on tavanomaisella 

maa- ja metsätalousalueella 6-8 loma-asuntoa/rantakm ja rakentamatta jätettävän rannan 

vähimmäisosuus 50 %.  

 

 3.3.4 Yleiskaava 

 

 Alueella ei ole yleiskaavaa.   

 

 3.3.5 Asemakaava 

 

Alueella on v. 1994 vahvistettu rantakaavaa, jossa kaavanmuutosalue on merkitty M-s-  ja 

YK - VL-1 -alueeksi. YK VL-1 –alueella ”saa sijaita 30 m2 suuruinen saunarakennus, 

leikkimökki, kuivakäymälä ja halkovarasto sekä grillikatos ja savustamo”. 

 

 3.4 Rakennusjärjestys 

 

Urjalan rakennusjärjestys on hyväksytty 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. 

Rakennusjärjestyksen ranta-alueita koskevat määräykset on liitetty osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmaan (liite 2).   
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 3.5 Rakennuskiellot 
 

 Kaavanmuutosalueella ei ole rakennuskieltoja. 

 

 3.6 Pohjakartta 
 

Kaavan ja kaavanmuutoksen pohjakarttana on käytetty rantakaavan pohjakarttaa vuodelta 

1994.  Pohjakarttaa on täydennetty kiinteistötunnusten osalta. 

 

 4. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

 4.1  Ranta-asemakaavan tarve 

 

 Ranta-asemakaavan laatiminen on aloitettu maanomistajan aloitteesta.  

 

5.5 Vireille tulo 

 

Vireille tulosta on päätetty 2.4.2012 ja ilmoitettu 13.4.2012. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 13.4 - 14.5.2012 

 

 4.3  Suunnittelun toteutus 

 .   

 Ranta-asemakaavan muutoksen on laatinut dipl.ins. YKS 131 Tuomo Peltola.  

 

 4.4  Osallistuminen ja yhteistyö 

 

 4.4.1 Osalliset 

 

 Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

 LIITE 2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   

 .. 

 4.4.2 Vuorovaikutusmenettely 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-

tävillä ololla ja sitä koskevalla kuulutuksella.  

Ilmoitus kaavan vireilletulosta on lähetetty postitse muulla paikkakunnalla asuville naapu-

reille ennen nähtäville tuloa.  

Viranomaisneuvottelu on järjestetty 2.2.2012, muistio; liite 3. 

Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä 23.7 – 20.8.2012.. 

Kaava on ollut virallisesti nähtävillä […2012]. Ilmoitus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta 

on toimitettu kirjeellä muulla paikkakunnalla asuville naapureille. 

 Muu vuorovaikutus on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

 

 LIITE 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   

 LIITE 4 Muistio viranomaisneuvottelusta   

 

 4.4.3 Suunnittelun eteneminen  
  

 Maanomistajan esitys kaavan laatimisesta, joulukuu 2011. 

 Kh:n päätös vireille tulosta 2.4.2012, kuulutus 13.4.2012. 

Kaavaluonnos 14.62012 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  13.4-14.5.2012. 

Viranomaisneuvottelu 2.2.2012. 
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Kaavaluonnos nähtävillä 23.7-20.8.2012 

Kaavaehdotus 10.10.2012, kunnanhallitus hyväksynyt [2012]. 

 Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä […2012]. 

 Urjalan kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan […2012] 

 Urjalan kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan  […2102] (MRL 52§).  

 

 4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

 

Viranomaisneuvottelu (Pirkanmaan ELY-keskus, Urjalan  kunta, kaavanlaatija, maanomis-

taja) 2.2.2012. 

 

 Liite 4: Muistio viranomaisneuvottelusta  

 

 4.5  Kaavan tavoitteet 
 

Kaavan tavoitteena on ollut osoittaa alue rakentamatta jäävien rantojen osalta maa- ja met-

sätalousalueeksi sekä mitoituksen puitteissa ja soveltuvin osin loma-asuntotontin muodos-

tamiseen. 

 

5  RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

 5.1   Kaavan rakenne 

  

Ranta-asemakaavalla on osoitettu yhden loma-asunnon rakennuspaikka. Muu osa alueesta 

on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.  

 

 5.2 Yleisperustelut  

 

Kunnassa noudatetun loma-asutuksen mitoituksen (seutukaava 6-8 loma-asuntoa/ rantaki-

lometri) on katsottu mahdollistavan uuden omarantaisen loma-asuntorakennuspaikan 

osoittamiseen uudelle ranta-asemakaavan muutosalueelle.  

Loma-asuntotonttien mitoitusperuste ja koko Mustajärven rakentamistilanne on selvitetty 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mustajärven itärannan on katsottu soveltuvan hyvin loma-asuntorakentamiseen. Ranta on 

peitteistä eikä loma-asuntorakentamisesta ei aiheudu viereisiin tai vastarannan naapureihin 

kohdistuvia maisemallisia haittoja.  

Järven vesialue kestää hyvin loma-asuntojen aiheuttaman vähäisen virkistyskäytön. Järven 

vesipinta-ala/loma-asunto on noin 1.5 ha vesipinta-alaa/loma-asunto, mitä voi pitää hyvin 

riittävänä Iso-Mustajärven kaltaisella järvellä.  

  

 5.3 Mitoitus 
 

Kaava-alueen maapinta-ala on 6.0 ha. Muunnettua rantaviivaa alueeseen sisältyy noin 320  

metriä.  

Emätilatarkastelu ja kaavan mitoitusperusteet ilmenevät osallistumis- ja arviointisuunni-

telmasta.  

Rakennusoikeutta kaava-alueella on osoitettu yhden loma-asunnon rakennuspaikkaa (yht. 

150 k-m2) sekä saunan rakennusoikeus MY-alueella. Vapaan rantaviivan pituus on 260 m 

ja osuus kokonaisrantaviivasta noin 81 %.   

 

 Liite 5 Tilastotaulukko 
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 5.4 Palvelut 
 

Alueelle ei tule palveluja. Etäisyydet kaava-alueelta Nuutajärven kyläalueelle (6 km) ja 

Urjalan keskustaan (16  km) ovat kohtuullisia.   

 

 5.5 Aluevaraukset 
 

 5.5.1 Korttelialueet 

 

Is Mustajärven ranta-alueelle on osoitettu uusi RA-tontti.   

    

 5.5.2 Muut alueet 

 

Kiinteistöjen muut kaavanmuutokseen sisältyvät alueet on osoitettu M- ja MY-alueina.    

 

5.6 Alueita koskevat kaavamääräykset 

 

 

5.7  Vesihuolto ja tekninen huolto 
  

Alueen vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin (esim. porakaivo tai kaivo, 

puucee tai umpisäiliö wc-jätevesille ja imeytys harmaille jätevesille).  

Kaavamääräyksellä on edellytetty rakennuspaikoilta kertyvien jätevesien käsittelyä jäteve-

siasetuksen ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti.  

 Alue on liitettävissä sähkönjakeluverkkoon.   

 

 5.8  Liikenne 
 

Alueelle kuljetaan yksityis- ja metsäteiden välityksellä maantieltä nro13583.       

 

 5.9 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely  

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 13.4 – 14.5.2012. 

 

 5.10 Kaavaan tehdyt muutokset 

  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon yhteydessä kaavasta on saatu lausun-

toja ja  mielipiteitä, joiden sisältö on pyritty ottamaan huomioon kaavaluonnoksessa.  

 Kaavaluonnoksesta on saatu paljon mielipiteitä sekä lausuntoja.  

 

Liite 4: Mielipiteet ja lausunnot, kaavan laatijan vastine.  

 

Mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta  

- on liitetty osallistusmis- ja arviointisuunnitelmaan tiedot uudesta rakennusjärjestykses-

tä ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä  

- kuvattu yksityiskohtaisemmin yhteiskäyttöalueen sisältöä ja siihen liittyviä määräyksiä 

- korjattu pohjakartan puutteita 

   

 5.11 Kaavan vaikutukset 

 

 5.11.1 Valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden toteutuminen 

 

Valtakunnallisia maankäyttötavoitteita kaava toteuttaa osoittamalla laadukkaita loma-

asuntotontteja ja turvaamalla samalla ranta-alueen luonnonmaaston säilymisen.  
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 5.10.1         Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Kaava ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia nykyiseen rakennettuun ympäristöön. Rakennuk-

set sovitetaan puuston suojaan järven itärannalle. Uutta rakennettua ympäristöä muodostuu 

uuden loma-asunnon alueesta.    

 

5.10.2  Vaikutukset maisemaan  

 

Kaava ei aiheuta maisemallista haittaa   

 

 5.10.3  Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Kaava ei huononna luonnonympäristöä. Loma-asunnolle on pyritty löytämään luontoon 

mahdollisimman hyvin soveltuvat paikka.   

Korttelialueet laajenevat yht. 0.5 ha:lla nykyisestä.  

 

 5.10.4  Vaikutukset ulkoiluun ja virkistykseen  

  

Ranta-asemakaavan muutos ei huononna alueen virkistys- ja muuta käyttöarvoa.   

  

5.10.5  Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset  

  

Yhdellä uudella loma-asunnolla ei ole merkittävää sosiaalista tai kulttuurista merkitystä 

saman tien vaikutuspiirissä jo oleville loma-asuntotonteille  

 

5.10.6  Taloudelliset vaikutukset  

  

Kunnan kannalta yksi uusi loma-asuntoa merkitsee vähäistä määrää uusia loma-asukkaita 

ja kiinteistöverotuloja. Rakentamisvaiheessa ja loma-asuntojen ylläpidossa uudet loma-

asunnot ovat työllisyyttä edistävä asia.   

 

 5.10.7  Ympäristön häiriötekijät 

 

Alueelle ei muodostu erityisiä ympäristöhäiriöitä.  

  

5.10.8  Muut vaikutukset  

 

 Kaavan muutos ei aiheuta muita merkittäviä vaikutuksia.   

 

  5.11  Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartalla.   

 

6. RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Kaava-alueen tonttien rakentaminen voidaan aloittaa kaavan hyväksymisen jälkeen.  

 

 Lieto 14.6.2012, 10.10.2012 

 

 

 Tuomo Peltola  

 dipl.ins, YKS 131 
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 os. Karvalankuja 1 D 8, 21420 Lieto 

 puh. 040 708 1668  



  

                        Liite 1 

 

Urjala, Nuutajärvi 

Lounais-etelärannan ranta-asemakaava 

Luontoselvityksen täydennys 14.6.2012 

Tuomo Peltola 

 

Yleistä  

Luontoselvitys perustuu v.2003 tehtyyn Mustajärvien luontoselvitykseen, jota on täy-

dennetty ja käymällä kaavanmuutosalue läpi maastossa kesällä 2012 Selvitykset ovat 

tähdänneet seuraavien mahdollisten luontoarvojen selvittämiseen: 

 Luonnonsuojelulain luontotyypit 

 Metsälain tarkoittamat tärkeät elinympäristöt 

 Vesilain luonnontilaisena säilytettävät kohteet 

 Uhanalaisuusluokituksen (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 
2000) lajit 

 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

 Lintudirektiivin liitteen I lajit 

  

Alueen kuvaus   

 

Kaava-alueen osa-alueet luonnon kannalta ovat: 

 

1) Levonnenän niemi  

2) Iso Mustajärven lahdet/poukamat 

3) Mustavuoren rinne ja Iso Mustajärven muut ranta-alueet  

 

Kokonaisuutena alue muodostuu Levonnenän metsäisestä niemestä ja rannasta nouse-

vasta Mustavuoren rinteestä. Rantavyöhyke kasvaa leppää ja koivua. Rannan edustalla 

on niukasti ja vain poukamissa/lahdissa kaislikkoa tai korkeaa vesikasvillisuutta.   

Alueen halki Levonnenään on vanha käyttämätön ja metsittynyt tieura.  

Kaava-alueen eteläpuoli on uudistusaluetta, jolla on 3-7 metrin korkuista nuorta metsää.  
  
Havainnot osa-alueittain  

 

 

osa-alue  kasvillisuus linnut ja muut eläi-

met 

arvio  

Levonenä (kuvat 

1,4,5) 

Käsittelemätöntä 

vanhaa metsää. 

Puusto mäntyä ja 

kuusta. Aluskasvil-

lisuus mustikkaa.  

Linnusto tavan-

omaista (peippo, 

metsäkirvinen) vart-

tuneen metsän lin-

nustoa. 

Alueen eläimistössä 

tai kasvillisuudessa 

ei havaittu erityis-

piirteitä tai erityisiä 

lajeja 

Iso Mustajärven 

lahdet ja poukamat 

(kuvat 2 ja 3) 

Vähäistä rantakas-

villisuutta, ranta-

viiva osaksi soistu-

nutta.  

Järvellä on pesi-

nyt/pesii kuikka.  

Muu linnusto ta-

vanomaista (si-

nisorsa, telkkä).  

Alueen eläimistössä 

tai kasvillisuudessa 

ei havaittu erityis-

piirteitä tai muita 

erityisiä lajeja 

Mustavuoren rinne 

, muu ranta-alue ja 

rantametsä  

(kuva 6) 

Osaksi vanhaa 

männikköä ja kuu-

sikkoa, osaksi nuo-

rempaa sekamet-

Linnusto tavan-

omaista (peippo, 

metsäkirvinen). 

Alueen kasvillisuu-

dessa tai eläimistös-

sä ei havaittu eri-

tyispiirteitä tai eri-
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sää. Aluskasvilli-

suus puolukkaa ja 

mustikkaa, nuoren 

metsän osalta hei-

nikkoa.   

tyisiä lajeja 

 

  Yhteenveto 

 

Alueelta ei uusienkaan maastokäyntien yhteydessä löydetty luonnonsuojelulain tai vesi-

lain mukaisia erityisesti huomioitavia kohteita. Myöskään uhanalaista lajistoa ei maas-

tokäynneillä havaittu.   

Aluetta ei voi pitää linnustoltaan tai kasvillisuudeltaan merkityksellisenä.  

    

 

Kuva 1: Näkymä Levonnenästä lounaaseen vastarannan/lähimmän  naapurin        

suuntaan. 
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Kuva 2: Levonnenän pohjoispuolinen lahti 

 

 
 

Kuva 3: Näkymä Levonenän eteläpuolelta järven yli. 
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Kuva 4: Levonnenän sauna 

 

 
 

Kuva 5: Levonenän metsää niemen keskiosissa.   
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Kuva 6: Vanha tieura ja Mustavuoren rinnettä 
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Urjala, Iso ja Vähä Mustajärven ranta-asemakaavan muutos  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
4.12.2011, 8.1.2012, 23.3.2012, 10.10.2012 

 

1. Aloite, hakija 

 

Kiinteistöjen Peltotila (887-427-1-582), Mustajärvi II (887-427-1-556) ja Levonenä 
(887-427-1-610) omistajat Notsjö Gård Ab ja Kim Bergroth.  

 

2. Suunnittelualue 

  

 Ranta-asemakaavan muutos käsittää Urjalan Nuutajärven kylässä kiinteistöjen Peltotila 

(887-427-1-582), Mustajärvi II (887-427-1-556) ja Levonnenä (887-427-1-610) maa-

alueita pinta-alaltaan yht. noin 3 ha. Kaavanmuutosalueen maastokartalta mitattu ranta-

viivan pituus on noin 0.3 km.  

Kaavanmuutosalue ilmenee liitekartalta.    

 

 
 

 Kuva: Kaavanmuutosalue  

 

 

 

KAAVA-ALUE 
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3. Lähtötiedot 

 

Nykytilanne  

Kiinteistöt Peltotila (887-427-1-582) ja Mustajärvi II (887-427-1-556) ovat rakentamat-

tomia. Kiinteistöllä Levonnenä (887-427-1-610) on noin 25 k-m2:n saunarakennus ja va-

ja.    

 

Kiinteistö Levonnenä sekä osa kiinteistöistä Peltotila ja Mustajärvi II on alueen alkupe-

räisen rantakaavan loma-asunnoille muodostettua yhteiskäyttöaluetta (
YK

VL-1, Lähi-

virkistysalue loma-asuntojen käyttöön. Alueen puustoa ei saa kaataa, kaislikkoa ei saa 

hävittää. Alueella saa sijaita 30 m2:n suuruinen saunarakennus, leikkimökki, kuiva-

käymälä ja halkovarasto sekä grillikatos ja savustamo). Alueelle ei ole muodostettu ran-

takuntaa.  

 

Kaavanmuutosalueen yhteensä noin 300 metrin rantaviivasta on rakennettua noin 100 

metriä.  

  

Kiinteistöjaotus ja maanomistus 

 

Ranta-asemakaavan muutosalueen omistajat: 

 
PELTOTILA (887-427-1-582)  

Notsjö Gård Ab, c/o Kim Bergroth, Pl 32, 06101 Porvoo  

 MUSTAJÄRVI II (887-427-1-556) 

Notsjö Gård Ab, c/o Kim Bergroth, Pl 32, 06101 Porvoo  

 LEVONNENÄ (887-427-1-610) 

  Kim Bergroth, Kanalbacken 5 A 1, 00840 Helsinki 

 

 Naapuri- ja lähialueiden sekä vastarannan maanomistus ilmenee seuraavasta: 
    

SUVIRANTA (887-427-1-578)  

Eino ja Sari Ranta, Kaartotie 6, 31640 Humppila 

TAIKAYÖ  (887-427-1-580)  

Hannu ja Kirsi Moisander, Louhivaarankuja 10, 31600 Jokioinen 

PIHLAJAMÄKI (887-427-1-581)  

Pirkko ja Veikko Pyöli, Kattilakorventie 21, 21820 Kumila 

VIISKULMA (887-427-1-609)  

Jeskanen Kale Harri ja Kerstin Else-Maj, Pelimannintie 18-20 G, 00420 Helsinki  

VILLA NOSTRA (887-427-1-576)  

Pauli Hursti, Puolukkatie 11, 30420 Forssa ja Jari Nikkilä, Peltomäentie 37, 

30100 Forssa 

RANTAKONTU (887-427-1-577)  

Aino ja Eero Klemelä, Joosentie 3, 31600 Jokioinen  

KULTARINNE (887-427-1-553)  

Salonen Päivi ja Ari, Oksapolku 2, 37800 Toijala 

MARLA (887-427-1-538)  

Iivonen Hannu ja Armi, Valajärventie 351, 31860 Tursa 

KUMPARE (887-427-1-537)  

Tuomola Aapo ja Sirkka, Vanhatie 65, 31600 Jokioinen 

KUUSINIEMI (887-427-1-555)  

Yli-Nissilä Riitta ja Jari, Karuksenkuja 1B12, 32300 Mellilä 

KESÄNIEMI (887-427-1-554)  

Vuorela Rauno ja Merja, Vesikoskenk. 37 ?, 32200 Loimaa 

KAIKULA (887-427-1-503)  
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Tappola Reijo ja Maire, Kaikulantie 21, 30100 Forssa  

 

 Levonnenän yhteiskäyttöalueen osakaskiinteistöt ovat:  

 

 Haapamäki 1-502 Honkaharju 1-574 

 Kaikula 1-503  Hallava 1-575 

 Koivikko 1-512 Villa Nostra 1-576 

 Mäyrämäki 1-528 Rantakontu 1-577 

 Huvikumpu 1-529 Suviranta 1-578 

 Kumpare 1-537 Kiviharju 1-579 

 Marla 1-538  Taikayö 1-580 

 Kultarinne 1-553 Pihlajamäki 1-581 

 Kesäniemi 1-554 

 Kuusiniemi 1-574 

  

Kaavoitustilanne  

 

 

Maakuntakaava 

 

Alueella on 9.3.2005 hyväksytty maakuntakaava. Maakuntakaavassa ei ole ranta-asemankaavan 

muutosaluetta koskevia aluevarauksia.  

 
Yleiskaavakaava 

 

Alueella ei ole yleiskaavaa. 

 

Asemakaava  

 
Alueella on voimassa 30.9.1994 vahvistettu rantakaava.   
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Rantakaava 30.9.1994 
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Rantakaavan 30.9.1994 merkinnät ja määräykset 

 

Vuoden 1994 rantakaavan sisältö ilmenee taulukosta: 
                loma-asunnot  

   rantaviiva luku-      loma-as./    k-m2 p.ala 

    määrä     rantakm  

         m   kpl       ha  

 Iso Mustajärvi  
 

 Peltotila 1:257 (nyk. 1:582) 

 - omarantaiset loma-as.    780   10  1550     7.4 

 - M-s     410        6.3 
 - M       -         4.1 

 - VL     750      12.4 

 - VV      120        0.3 

 - vesialue         19.0 
  

 Peltotila yht.   2060   10 4.8 1550   31.0 

 

 Mustajärvi II 1:285 (nyk. 1:556 
ja 1:610) 

 - omarantaiset loma-as.   740   10  1550     9.7 

 - M-S     -        2.4 

 - M     -         - 
 - VL  1080        8.1 

 - VV     -        -  

 - LV     50        0.3 

 - vesialue         14.9 
  

 Mustajärvi II yht.  1870   10 5.3 1550    35.4 

 

 Iso Mustajärvi yht. 3930   20 5.1 3130    66.4 

  

 Vähä Mustajärvi 
          loma-asunnot 

 rantaviiva luku-               loma-as/ k-m2 p.ala 
  määrä             rantakm  ha 

    m  kpl 

 Peltotila 1:257 (nyk. 1:582) 

 - omarantaiset loma-as.   -     -    - 
 - M-S    -     -    - 

 - M  730     -   23.2 

 - VL    -     -     - 

 - VV    -     -     - 
 Peltotila yht.  730     -   23.2 

 

 Syrjälä 1:256 (nyk. 1:449) 

 - omarantaiset loma-as. -        - 
 - M-S  -        - 

 - M  310       4.8 

 - VL  -         - 

 - VV  100       0.3 

 Syrjälä yht.  410       5.1 

 

    Yhteinen vesialue         8.3 
 

 Vähä Mustajärvi yht. 1140 - -   -   28.3 

 Koko kaava-alue yht.  5070 20 4.0 3130 103.0 

                                                                                                      

Kaavanmuutosalueen vastarannalla on 15.11.2004 hyväksytty ranta-asemakaavan muutos, joka 

ei nyt tehtävään kaavanmuutokseen rajoittuvilta osin poikkea maankäytöltään alkuperäisestä v. 

1994 rantakaavasta. 
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Rantaviivatarkastelu 

 

Ympäristömääräykset  

 

Urjalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty 15.10.2010. Niissä on mm. mää-

räyksiä jätevesien käsittelystä rantavyöhykkeellä.  
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Rakennusjärjestys  

 

Urjalan rakennusjärjestys on hyväksytty 14.11.2011 ja tullut voimaan 1.1.2012. Rakennusjär-

jestyksessä on seuraavat määräykset ranta-alueelle rakentamisesta: 

 

 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella 

 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeus-

asemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen sekä jätevesijärjestelmien toteut-

tamiseen ja vesistöjen pilaantumisriskien vähenemiseen. 

 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus 

pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. 

 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla 

tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdolli-

suuksien mukaan säilyy. Asunnon tai yli 25 m²:n suuruisen sauna-

rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-

vasta tulee kuitenkin olla, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, vähin-

tään 20 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korke-

ammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 

metriä keskiveden korkeudesta. 

 

Saunarakennuksen, jonka kokonaisala avokuisteineen on enintään 25 m
2
, saa rakentaa 

edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla 

tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 10 metriä. 

Edellä mainittuja saunarakennuksen etäisyys- ja neliömetrirajoja sovelletaan myös 

muihin asuntoon liittyviin talousrakennuksiin, kuten esim. puuliiteriin. Asunnoiksi kat-

sotaan sekä vakituiset asunnot että vapaa-ajan asunnot. 

5.1 Rakentamisen määrä ranta-alueella 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla ranta-alueella, joilla 

ei ole voimassa em. 1. momentissa tarkoitettua oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai ase-

makaavaa, rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m² 

 

Rakentamisen määrä ratkaistaan ranta-alueilla oikeusvaikutteisia kaava-alueita lukuun 

ottamatta tapauskohtaisesti ja aina uusilla rakennuspaikoilla poikkeamislupamenette-

lyssä (ratkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksessa).  

 

Rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

Rakennuspaikalle, joka on ollut vapaa-ajanasunto käytössä, saa rakentaa 120 

m²:n vapaa-ajan asuinrakennuksen 25 m²:n saunan ja 30 m²:n talousrakennuksen, 

rakennuspaikan pinta-alasta riippumatta.  

 

Peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä 

tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana 

 

Rakentaminen ei saa aiheuttaa merkittäviä ja haitallisia ympäristövaikutuksia. 
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Luonto, ympäristö ja maisema 

 

Alueesta on laadittu v. 2004 ranta-asemakaavaa varten kattava luontoselvitys, jota tarvittavilta 

osin päivitetään kaavanmuutoksen yhteydessä. Kaavanmuutosalueelta ei v. 2004 ole todettu eri-

tyisiä luonnonarvoja. 

Maisemallisesti kaavanmuutosalue koostuu metsäisestä niemestä ja rinteestä. Kaavanmuutok-

sen mahdolliset maisemalliset vaikutukset arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. 

   

4. Tavoitteet 

 

Kaavanmuutoksen tarkoitus ja tavoitteet 

 Kaavanmuutoksen tavoitteena on tarkentaa ja täydentää kiinteistöjen Peltotila (887-

427-1-582), Mustajärvi II (887-427-1-556) ja Levonnenä (887-427-1-610) maankäyttöä 

siten, että   

1) tutkitaan mahdollisuus Levonnenän rakennetun alueen muodostamisesta loma-

asuntotontiksi ja eriyttämiseksi yhteiskäyttöalueesta 

2) tutkitaan ja sijoitetaan mahdollinen kantatilojen jäljellä oleva rakennusoikeus kaa-

vanmuutosalueelle Levonnenän eteläpuolelle 

3) selvitetään tien osoittaminen rakennuspaikoille  

  

5. Osalliset 

 

Osallisia kaavassa ovat  

 

1. naapurialueiden maanomistajat ja asukkaat 

2. Kunnan toimialat: 

 rakennusvalvonta 

 ympäristönsuojelu 

 vesihuolto  

 palo ja vss (aluepelastuslaitos) 

 

  

  

3. Valtion viranomaiset 

- Pirkanmaan ELY-keskus 

 

 

4. Muut yhteisöt 

 Vattenfall Energia Oy 

 Pirkanmaan liitto  

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

5. Muut, jotka katsovat olevansa osallisia  

 

 

 

 

 

6. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 

 kaavan perus- ja pohja-aineiston arviointi ja mahdollinen täydentäminen 

 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 vireille tulosta ilmoitus kunnan ilmoituslehdissä 

 osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville kunnantoimistoon  

 

Kaavaluonnoksen laatiminen  

 

 ranta-asemakaavan laatija tekee kaavaluonnoksen   
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Viranomaisyhteistyö  

 

 aloituskokous/neuvottelu, ELY-keskus 
 

Osallistuminen luonnosvaiheessa   

 

 luonnos nähtävillä kunnantoimistossa  

 osalliset voivat lausua mielipiteensä 

 lausunto ympäristökeskukselta     
 

Osallistuminen ehdotusvaiheessa 

 

 ehdotus virallisesti nähtäville 

 osalliset voivat jättää muistutuksen 

 lausuntotiedustelu ympäristökeskukselle        

 lausunto, Urjalan ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Vattenfall Energia Oy:ltä ja 
aluepelastuslaitokselta 

  
Kaavaehdotuksen käsittely 
 

 ehdotus virallisesti nähtäville 
 

Kaavan hyväksyminen 

 

 ehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn 

 päätöksestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävillä olon aikana pyytäneet 

 päätöksestä ilmoitetaan ympäristökeskukselle 
 

Kaavan voimaan tulo 

 

  ilmoitetaan kunnan ilmoituslehdissä   

 

7. Laaditut ja laadittavat selvitykset 

 

Kaavatyön pohjaksi  

 

 on arvioitu kaava-alueen rakentamistilanne  

 täydennetty aiempi luontoselvitys maastokäynnillä  

 arvioitu muinaismuistojen tms. selvittämistarve 

 arvioitu muiden perustietojen mahdollinen täydentämistarve 

 

8. Arviointi 

 

Kaavaehdotuksen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset: 

 luontoselvityksessä esiin tulleiden kohteiden kannalta  

 yhdyskuntarakenteen kannalta 

 naapureiden 

 liikenneverkon  

 palvelujen kannalta 
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9. Kaavatyön arvioitu aikataulu 

 

vaihe ajankohta 

käynnistys  II/12 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma  II/12 

lähtö- ja perustietojen täydennys  II/12 

OAS:n hyväksyminen ja vireilletulokuu-

lutus 
III/12 

luonnoksen nähtävilläolo  VI/12 

ehdotuksen nähtävilläolo X/12 

ehdotuksen hyväksyminen/kunnanhall. XI/12 

hyväksyminen/kunnanvalt. XII/12 

voimaantulo I/13 

 

10. Suunnittelijat ja yhteystiedot 

 

 Suunnittelija: dipl.ins. Tuomo Peltola, Karvalankuja 1 D 8, 21420 Lieto, puh. 040 708 

1668, s-posti tuomosakari.peltola[at]netti.fi.  

 Urjalan kunta: vs. aluearkkitehti Leena Lahtinen, Urjalan kunta, Pl 33, 31761 Urjala,  

puh. 040 335 4223, s-posti leena.lahtinen[at]urjala.fi. 

 

  

Lieto 4.12.2011, 8.1.2012, 31.1.2012, 23.3.2012, 10.10.2012 

 

 

 

Tuomo Peltola  

mailto:tuomosakari.peltola@netti.fi
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      LIITE 4 

 
Kaavan laatijan vastine Iso ja Vähä Mustajärvien ranta-asemakaavan muutoksesta  

saatuihin lausuntoihin ja  mielipiteisiin  

 

16.9.2012/Tuomo Peltola 

  

1. Lausunnot  

  

Lausunnon antaja  

pvm 

Kaavan laatijan vastine 

Urjalan rakennus-

lautakunta 

23.8.2012 

Lautakunnan toteama uuden rakennusjärjestyksen voimaantulopäivämäärä 

1.1.2012 lisätään kaavaselostukseen.  

Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa ranta-asemakaavan muutokseen. 

 

Urjalan tekninen   

lautakunta 

16.8.2012 

Lautakunnalla ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluai-

neistosta ja kaavaluonnoksesta.  

 

ELY-keskus, Pirkanmaa 

21.8.2012 

ELY-keskuksen lausunnossa Mustajärvien muunnetun rantaviivan pituudeksi on saa-

tu 2400m + 630 m eli yht. 3030 metriä.  ELY-keskuksen tiheysarviot perustuvat tä-

hän rantaviivapituuteen.  Ranta-asemakaavan muutoksen rakentamistiheydeksi 

tulee  tältä pohjalta Mustajärvien osalta  21.5 rakennusyksikköä/3030 m -> 7.1 ra-

kennusyksikköä/rantakm. Lausunnossaan ELY-keskus esittää kuitenkin tiheydeksi 

tulevan molempien Mustajärvien osalta yli kahdeksan rakennusyksikköä/km.  

Muunnetun rantaviivan pituuden laskemiseen on eri kaavoissa käytetty toisistaan 

jonkin verran poikkeavia laskentamalleja. Ranta-asema-kaavoisssa on yleisesti mm. 

Maankäyttö ja rakennuslaki – kirjassa (Ekroos ja Majamaa, 2000) esitettyä muunne-

tun rantaviivan laskentamallia, jota Urjalan kuntakin lienee käyttänyt viimeksi Pyn-

nänjärven ranta-asemakaavan yhteydessä.  

Mustajärvien rantaviiva on tätä vastinetta varten vielä kerran mitattu kaavakartalta 

edellä mainitun kirjan esittämällä tavalla ja päädytty Mustajärvien osalta muunnet-

tuun rantaviivaan 2920 m + 770 m eli yht. 3690 m. Saadun muunnetun rantaviivan 

perusteella kaavanmuutoksen rakentamistiheydeksi saadaan 21.5 rakennusyksik-

köä/3690 m -> 5.6 rakennusyksikköä/rantakm.  

Tarkistetulla laskennalla ja laskentamallilla saatua rakentamistiheyttä  (5.6 raken-

nusyksikköä/rantakm) ei voi pitää ELY-keskuksen tarkoittamana liian korkeana ra-

kentamistiheytenä.  Samalla todetaan että Urjalan kunta on Pynnänjärven ranta-

asemakaavan yhteydessä hyväksynyt omistamallaan alueella rakentamistiheyden 

4.6 rakennusyksikköä/rantakm pitäen sitä  alhaisena rakentamistiheytenä. Pynnän-

järven kaavan hyväksymisellä on koko Pynnänjärven rakentamistiheydeksi samalla 

tullut kaavaselostuksen mukaan 7.8 rakennusyksikköä/rantakm. 

Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoittamasta yhdestä uudesta rakennuspaikasta 

ei voi katsoa koituvan haittaa Mustajärven vesialueelle tai luonnolle eikä rakentami-

sen kokonaismäärä nouse yhden lisärakennuspaikan osoittamisella vesistön kokoon 

nähden liian korkeaksi.    
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Valkeakosken kau-

punki,  Ympäristöpal-

velut 

17.8.2012 

Kaavaselostukseen korjataan jätevesiasetuksen nro/päivämäärä 209/2011. 

Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa ranta-asemakaavan muutokseen. 

 

Pirkanmaan maakun-

tamuseo, 23.7.2012 

Maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa suunnitelmasta.  

Tampereen aluepelas-

tuslaitos, Itäinen val-

vonta-alue, palotar-

kastaja, 2.7.2012 

Pelastusviranomaisella ei ole kommentoitavaa asemakaavaluonnokseen. 

 

 

2. Mielipiteet  

 

Mielipiteen esittäjä, kiinteistö, 

sijainti, pvm 

  Kaavan laatijan vastine 

Anne Vartio ja Henna Tuomola 

Kumpare 887-427-1-537, 200 m 

koilliseen Levonnenästä 

27.8.2012 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavanmuutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen, kunnan arkistosta peräisin olevan kaavan 

paperitulosteen merkintöjen ja määräysten kopio, mitään merkinnöistä tai 

määräyksistä poistamatta.  

(f)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle.  

(g)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(h)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 
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Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Ari ja Päivi Salonen 

Kultarinne 887-427-1-553 

rajanaapuri Levonnenän poh-

joispuolella 

11.8.2012 

(ooo) Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen 

nykyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydenne-

tään edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteis-

käyttöalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(o)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(o)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(o)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatko-

kuuleminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(o)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle (etäisyys yli 400 m).  

(o)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(o)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta.  

 

Eero Klemelä, Bettina Klemelä 

Rantakontu  887-427-1-577 

vastarannalla (etäisyys 300 m) 

 

Levonnenän yhteiskäyttöaluetta on tarkoitus myöhemmin muuttaa 

maanmittaustoimituksella niin että siitä suurin osa säilyy. Uusi loma-

asuntotontti on nykyisen yhteiskäyttöalueen rajauksen eteläreunalla hyvin 

soveltuvassa paikassa.    

Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Uusi tontti on vastapäätä mielipiteen esittäjän tonttia. Etäisyyttä on 300 
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metriä. Kaavan laatija on paikan päällä voinut todeta, ettei tonttien välillä 

ole häiritsevää näköyhteyttä (etäisyys, peittävä rantapuusto).  

 

Erkki ja Sisko Haapaniemi 

Haapamäki 887-427-1-502, 

vastarannalla 350 m Levonne-

nästä luoteeseen, 12.8.2012 

Levonnenän niemi jää myös kaavanmuutosluonnoksessa edelleen valta-

osaltaan yhteiskäyttöalueeksi.  

 

Hannu Iivonen, Markku Iivonen, 

Laura Holmela 

Marla 887-427-1-538, viereisel-

lä rannalla 100 m koilliseen 

Levonnenästä  

13.8.2012 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle.  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

Jari ja Riitta Yli-Nissilä 

Kuusiniemi 887-427-1-555, 

vastarannalla 150 m pohjoiseen  

Levonnenästä  

14.8.2012 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-
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alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle.  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja nevotteluosapuoli asiassa. 

(j)Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoi-

tusnormien pohjalta.  

 

Kale ja Kerstin Jeskanen 

Viiskulma 887-427-1-609, 

vastarannalla (etäisyys 250 m) 

15.8.2012 

(Liite 2)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaa-

vaselostukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten 

kopio, mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(Liite 4)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. 

Jatkokuuleminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(Liite 4)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on 

vapaa näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos 

ei tilannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä teke-

mästä kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole kovin 

suurta vaikutusta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai 

tie eivät merkittävästi näy tai aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän 

kiinteistölle (etäisyys yli 250 m).  

 

Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista aiheudu 

merkittävää lisärasitusta.  

 

Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urjalan 

kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 
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Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Lasse Kiiskinen 

Koivikko 887-427-1-512. vasta-

rannalla 250 m Levonnenästä 

luoteeseen 

13.8.2012 

 

Yhteiskäyttöaluetta ei ole muutettu, on muutettu kaavaluonnokseen yh-

teiskäyttöalueen sisältöä. Käyttöoikeuden haltijoita kuullaan sekä tämän 

kaavanmuutoksen yhteydessä että mahdollisten muutosten edellyttämän 

maanmittaustoimituksen yhteydessä.  

Vanhan kaavan selostuksessa on todettu pyrkimys vastarannan vapaaksi 

jättämiseen.  Kaavanmuutos ei tilannetta merkittävästi muuta eikä vanhan 

kaavan selostus estä tekemästä kaavaan muutoksia.  

Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista aiheudu 

merkittävää lisärasitusta.  

Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urjalan 

kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

Uudelle rakennuspaikalle hoidetaan tieyhteys sekä vanhan että muutetun 

kaavan pohjalta.  

 

Markku ja Irma Ylinen 

Mäyrämäki  887-427-1-528, 

vastarannalla 400 m Levonne-

nästä luoteeseen 

11.8.2012 

 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavanmuutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla. Liit-

teessä olevat kuvat ovat kaavan laatijan ottamia ja kuvaavat polku-

jen/tieurien nykyistä tilaa.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle. 

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-
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heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa.  

 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Pasi, Leila, Maire ja Anni Tappo-

la 

Kaikula 887-427-1-503, vierei-

sellä rannalla 200 m Levonne-

nästä koilliseen 

18.8.2012 

 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavanmuutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla. Liit-

teessä olevat kuvat ovat kaavan laatijan ottamia ja kuvaavat polku-

jen/tieurien nykyistä tilaa.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle. 

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa.  

 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 
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Pauli ja Ulla Stepanoff 

Kiviharju 887-427-1-579, 

viistosti vastarannalla (etäisyys  

400 m) 

14.8.2012 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle (etäisyys yli 400 m).  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Pia ja Jouko Kivistö 

Huvikumpu 887-427-1-529, 

vastarannalla 300 m luoteeseen 

Levonnenästä.  

14.8.2012 

 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-
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teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-

ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät näy tai 

aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle.  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Sari ja Eino Ranta 

Suviranta 887-427-1-578, viis-

tosti vastarannalla (etäisyys 300 

m) 

20.8.2012 

 

Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen nykyinen 

ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään edel-

leen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyttöalu-

een muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole vaikutus-
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ta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie eivät merkit-

tävästi näy tai aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle (etäi-

syys 300 m).  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

Timo ja Raija Moisio 

Hallava 887-427-1-575, viistosti 

vastarannalla (etäisyys 350 m)  

Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 

kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille vastarannan rakentamisella ei ole merkittävää vaiku-

tusta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen ei näy tai aiheu-

ta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle (etäisyys 350 m).  

Levonnenän tieasian aiemmat vaiheet eivät kuulu tämän kaavanmuutok-

sen piiriin.  

Pirkanmaan ympäristökeskus on antanut lausunnon kaavanmuutoksesta. 

Lausunto on todettu toisaalla tässä vastineessa.  

Kaava voidaan muuttaa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla. 

Muutoksesta päättää Urjalan kunnanvaltuusto.  

Veikko ja Pirkko Pyöli 

Pihlajamäki, 887-427-1-581, 

vastarannalla (etäisyys 200 m) 

15.8.2012 

 

(a-c)Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan yhteiskäyttöalue ja sen ny-

kyinen ja tuleva käyttö mutta mielipiteen pohjalta kuvausta täydennetään 

edelleen. Samalla selostetaan tarkemmin kaavanmuutoksen ja yhteiskäyt-

töalueen muodostamisen/muuttamisen keskinäistä riippuvuutta.  

Yhteiskäyttöaluetta on lähdetty alun perin tarkastelemaan ja mahdollisesti 

muuttamaan nimenomaan ranta-asemakaavan muutoksella, jolloin alu-

eenkäyttömahdollisuudet tulevat tutkituiksi ja samalla naapurit ja yhteis-

alueen osakkaat kuulluiksi kaavaprosessin edellyttämällä monivaiheisella 

tavalla. Kaavan muuttaminen ei vielä muuta yhteiskäyttöaluetta, jonka 

mahdollinen muuttaminen voidaan harkita ja tehdä maanmittaustoimituk-

sella ja vasta kaavan hyväksymisen jälkeen.  

(d)Kaavan muutos ei muuta tilannetta Levonnenään johtavan tieuran suh-

teen. Levonnenän mahdollinen yhteys hoidetaan jatkossa nykyisen ranta-

kaavan sekä muutetun ranta-asemakaavan mahdollistamalla tavalla.  

(e)Väite kaavatekstistä poistetuista teksteistä on kummallinen. Kaavaselos-

tukseen on liitetty alkuperäisen kaavan merkintöjen ja määräysten kopio, 

mitään merkinnöistä tai määräyksistä poistamatta.  

(f)Puutteelliset maanomistustiedot korjataan kaava-asiakirjoihin. Jatkokuu-

leminen on tehty oikeilla osoitteilla.  

(g)Vanhan kaavan kaavaselostuksessa on todettu, että tonteilta on vapaa 

näköala vastakkaiselle rakentamattomalle rannalle. Kaavanmuutos ei ti-

lannetta merkittävästi muuta eikä vanhan kaavan selostus estä tekemästä 
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kaavaan muutoksia.  

Mielipiteen esittäjille tiellä tai vastarannan rakentamisella ei ole sanotta-

vaa vaikutusta, koska kaavanmuutoksen tarkoittama rakentaminen tai tie 

eivät näy tai aiheuta vaikutuksia mielipiteen esittäjän kiinteistölle (etäisyys 

yli  200 m).  

(h)Vesistölle ja ympäristölle ei yhdestä uudesta loma-asuntotontista ai-

heudu merkittävää lisärasitusta.  

(i)Kaavasta ja sen mahdollisesti sallimasta lisärakentamisesta päättää Urja-

lan kunta. ELY-keskus on lausunnonantaja ja neuvotteluosapuoli asiassa. 

Mustajärvelle voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta nykyisten mitoitus-

normien pohjalta. 

 

 
 


