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Kannanotto asemakaavan 861 Kuuselantie osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ilmoittautuu osalliseksi asemakaavan 861 Kuuselantie 
kaavoitukseen ja pyytää saada maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tiedon kaavoituksen 
etenemisestä kirjallisesti postin kuljettamana yllä esitettyyn osoitteeseen.

Asemakaava kokonaisuutena vaarantaa Kaukajärven luontoarvot järven itäpäässä sekä järviveden 
laadun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty Liutun alueelta suuntautuva tarve 
Hervantaan kulkemiseen ei ole tarkoituksenmukainen tapa hävittää alueella olevia luontoarvoja ja 
pilata kirkasvetistä järveä. Nähdäksemme asemakaavoituksen jatkaminen esitetyistä lähtökohdista 
ei ole perusteltua, joten kaavoitus on välittömästi keskeytettävä kunnes suunnittelun pohjana 
käytettävä Saarenmaan osayleiskaava on lainvoimainen.

Kaavoitustapa ja osallisuus lainvastaisia

Kaavoituksen vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että samaan aikaan yleiskaavan laadinnan kanssa
ollaan aloittamassa asemakaavojen laadintaa alueelle. Tämä on ymmärtääksemme myös 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista, sillä yleiskaava ei voi olla ohjeena 
laadittaessa asemakaavaa, jos yleiskaava ja asemakaava laaditaan samaan aikaan. Asemakaavoitusta
ei voida käynnistää Kuuselantiellä ennen kuin Saarenmaan osayleiskaava on lainvoimainen alueen 
maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen yleiskaava. Tällä hetkellä alueen maankäyttöä ohjaa 
21.12.2001 voimaan astunut rantaosayleiskaava, mikä ei puolla asemakaavoituksen käynnistämistä 
esitetyistä lähtökohdista.

Lisäksi osallisille ei ole kerrottu laadittavan asemakaavan diaarinumeroa, mikä vaikeuttaa 
huomattavasti osallisten mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun maankäyttö- ja rakennuslain
62 §:n mukaisesti, sillä heillä ei ole pääsyä kaikkiin asemakaavan julkisiin aineistoihin ennen kuin 
diaarinumero on yleisessä tiedossa. Diaarinumerossa ei ole kyse vain Kangasalan kaupungin 
sisäisestä asianhallinnasta, sillä tosi asiassa diaarinumero on se tunnus, jolla kuka tahansa voi saada 
käsiinsä julkisia asiakirjoja ja arvioida viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta. Kun asiakirjojen 
diaarinumerot salataan, syyllistytään tällöin myös kyseisillä diaarinumeroilla merkittyjen 
asiakirjojen osittaiseen salaamiseen, sillä osalliset eivät voi varmistua siitä, että kaikki tarvittavat 
asiakirjat ovat heidän saatavillaan.

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen käynnistäminen samaan aikaan samalle alueella on 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista. Lisäksi kaavoituksessa on laiminlyöty 
maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n osallisten vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa, kun kaavan 
diaarinumeroa ei ole esitetty julkisesti.
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Rantarakentaminen ristiriidassa ylemmän tason kaavoituksen kanssa

Voimassa olevan Pirkanmaan 2. maakuntakaavan mukaan Kangasalan puolella oleva Kaukajärven 
eteläinen ranta on osoitettu virkistysalueeksi. Asuntoalueen sijoittaminen virkistysalueelle ei ole 
mahdollista ilman, että maakuntakaavan ohjaava vaikutus vesittyy. Pidämme tärkeänä, että alueen 
rakennusoikeuksia ei lisätä nykyisestä, vaikka vakituinen asuminen ranta-alueella sallittaisiin. 
Maakuntakaavan on oltava ohjeena yleiskaavaa laadittaessa kuten maankäyttö- ja rakennuslain 32 §
1 momentti edellyttää.

Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa asuntopaikat on merkitty loma-asuntoaluetta tarkoittavalla
RA-merkinnällä ja metsäalue merkinnällä MU-1, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousaluetta, jolla on
erityisiä ulkoilun ohjaamistarvetta. Maa- ja metsätalousalueen kaavamääräyksissä todetaan lisäksi, 
että suoritettavissa toimenpiteissä otetaan huomioon alueen virkistyskäyttöarvot sekä maisema ja 
luonnonolosuhteet. Loma-asuntoalueen muuttaminen vakituiseen asumiseen sekä virkistyskäytössä 
olevan maa- ja metsätalousalueen muuttaminen asumistarkoitukseen tarkoittaa sitä, että 
rantaosayleiskaava ei ole riittävällä tavalla ohjeena kuten maankäyttö- ja rakennuslain 42 § 1 
momentti edellyttää. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään keskeneräistä 
Saarenmaan osayleiskaavaa, vaikka sillä ei ole tällä hetkellä mitään lain suomaa ohjausvaikutusta 
laadittavaan asemakaavaan.

Mielestämme Kaukajärven rannan osoittaminen asuntoalueeksi on voimassa olevien Pirkanmaan 2. 
maakuntakaavan ja ranta-osayleiskaavan vastaisia ja täten maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 
momentin ja 42 §:n 1 momentin vastaisia.

Luontoselvitykset tehtävä asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella

Yleiskaavatasoisten luontoselvitysten tekeminen ei ole riittävää luontoarvojen tunnistamiseksi 
alueella. Luontoselvitykset on tehtävä asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella. Asemakaavan on
perustuttava kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun kuten maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 § edellyttää. Lisäksi Pirkanmaan ely-keskukselta on pyydettävä lausunto 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksenmukaisuudesta ja alueen luontoarvoista.

Mielestämme luontoselvitysten laatimisen jättäminen pois osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vastaista.
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