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Tampereen kaupunginvaltuusto (myöhemmin kaupunginvaltuusto) päätti hyväksyä kokouksessaan 
22.3.2021 Pättiniemen ranta-asemakaavan (§ 43), liite 1. Vaadimme, että Hämeenlinnan hallinto-
oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston 22.3.2021 tekemän päätöksen, koska

1. päätös on Aitolahti-Teisko Rantayleiskaavan ja Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vastainen
2. kaavasta puuttuu hulevesiselvitys
3. kaavassa on merkittäviä epäkohtia
4. päätös on perustunut virheellisiin tietoihin

Perustelemme näitä seuraavasti:

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi


1. Päätöksen suhde Aitolahti-Teisko Rantayleiskaavaan ja Pirkanmaan maakuntakaavaan

1.1. Kaupunginvaltuuston päätös on Aitolahti-Teisko Rantayleiskaavan vastainen

Aitolahti-Teisko Rantayleiskaavassa 1989 (liite 2) alueelle on sallittu rakentamiseen yhteensä 
3000 kerrosneliömetriä. Asemakaavassa (liite 3) alueelle on kuitenkin osoitettu rakentamista yli 
6190 kerrosneliömetriä, jolloin sallittu rakennusala ylittyy kaksinkertaisesti eli yli sadalla 
prosentilla. Asemakaava on rakentamisen määrällä tarkasteltuna rantayleiskaavan vastainen. 
Asemakaava on täten maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n vastainen, sillä yleiskaava ei ole ollut 
riittävällä tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Asemakaava on myös maankäyttö- ja 
rakennuslain 73 §:n vastainen, sillä suunniteltu rakentaminen ei sopeudu rantamaisemaan eikä 
ympäristöön eikä ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

1.2. Kaupunginvaltuuston päätös on Pirkanmaan maakuntakaavan vastainen

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (liite 4) kiistanalainen kaava-alue sijaitsee Hirviniemen 
kulttuurimaisema-alueella, mikä on maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueelle on 
annettu suunnittelumääräys:

”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja 
edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen 
säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.”

Kaava on tämän suunnittelumääräyksen vastainen, koska se ei turvaa kulttuuriympäristön 
säilymistä eikä kiinnitä riittävästi huomioita avoimien maisematilojen säilymiseen.

Kaava-alueella on myös Arkeologisen perinnön ydinalue -merkintä, millä osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät, laajat ja yhtenäiset arkeologisen perinnön tihentymät. Alueelle on 
annettu suunnittelumääräys:

”Alueella sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, 
rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava 
huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen 
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin.”

Kaava on myös tämän suunnittelumääräyksen vastainen, koska siinä ei riittävällä tavalla 
huomioida uudisrakennusten maisemallista sijaintia, eli uudisrakentamisen liittymistä 
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöön.

Yleisesti tilalle 837-501-7-0 suunniteltu rakennuskanta on pahiten ristiriidassa maakuntakaavan 
suunnittelumääräysten kanssa. Peltoalueelle on osoitettu 15 majoitusrakennusta. Peltoalueen 
pinta-ala on nykyisin noin 3 hehtaaria (kuva 1). Mikäli suunnitelma toteutetaan, niin jäljelle 
jäävän peltoalueen pinta-alaksi muodostuu noin 1,2 hehtaaria, eli suunnitelmassa mainitun 
suojellun ojan itäpuolinen osuus (kuva 2). Todellinen säilyvä pelto-osuus on pienempi kuin 
asemakaavassa esitetty, koska ojan länsipuolelle jää ainoastaan pieniä viljelykelvottomia 
maakaistaleita, jotka on kuitenkin merkitty säilytettäviksi peltoalueiksi ja koska kaavassa on 
merkitty metsäalueita peltoalueiksi (kuva 2). 



Kuva 1. Pappilan peltoalue Maanmittauslaitoksen karttapaikkasovellukseen rajattuna

Kuva 2: Jäljelle jäävät peltoalueet Maanmittauslaitoksen karttapaikkasovellukseen rajattuna

Tilalle 837-501-7-0 suunnitellut rakennuspaikat ovat maisemallisesti hyvin keskeisellä ja 
näkyvällä paikalle. Maisemallisesti erittäin näkyvälle paikalle on suunniteltu 12 rakennuksen 
rivistö, mikä on täysin maakuntakaavan rakennusmääräysten vastaista. Avoimessa maisemassa 
talorivistö näkyisi yli kilometrin päähän ja hallitsisi maisemallisesti pappilan peltoaluetta.

Tilalle 837-501-3-89 suunniteltu lisärakennuskanta muuttaisi merkittävästi rantanäkymää 
järveltä ja vastarannalta katsottuna. Kaiken edellä mainitun perusteella asemakaavaa on pidettävä
maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n vastaisena, sillä maakuntakaava ei ole ollut riittävällä tavalla 
ohjeena asemakaavaa laadittaessa.



2. Hulevesiselvitys

Asemakaavasta puuttuu selvitys hulevesistä. Hulevesillä on vaikusta vesistöön sekä alueille, 
joihin hulevedet ajautuvat. Erityisesti rinnealueilla hulevesien vaikutus on merkittävä. 

Hulevesiselvityksen puuttuminen on erittäin merkittävä puute erityisesti pappilan pelloille 
sijoittuvan rakennuskannan osalta. Rakennuskanta sijoittuisi paljolti rinnealueille, jotka viettävät 
suojeltuun ojaan sekä sl-22 alueelle, joka on merkitty arvokkaaksi kasvillisuusalueeksi. Kyseinen
sl-22 alue on tummaverkkoperhoselle soveltuvan niityn suojavyöhykettä. Oja puolestaan johtaa 
sl-22 alueen kautta kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalle tummaverkkoperhoselle soveltuvalle 
niitylle. Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltu laji, jolta tunnetaan
Suomessa vain muutamia esiintymiä.

3. Epäkohtia kaavassa

3.1. Museoviraston kantaa ei ole huomioitu

Lausunnossaan (liite 5) Museovirasto toteaa:

”Edellisessä lausunnossa esitettyä uudisrakentamisen väljentämistä ei kuitenkaan ole 
tapahtunut. Maakuntamuseo on todennut mm., että Hirviniemen Kiikkisen historiallisen 
asuinpaikan (mj.rek.nro 1000011515) arvo muinaisjäännöksenä heikkenee ja sen 
hahmottaminen hämärtyy entisestään, mikäli suunnitelluille rakennusaloille rakennettaisiin 
havainnepiirroksen tapaan runsaasti majoitusrakennuksia”

Kaavassa ei ole väljennetty uudisrakentamista eli kaava on Museoviraston lausunnon vastainen.

3.2. Pirkanmaan liiton kantaa ei ole huomioitu.

Lausunnossaan (liite 5) Pirkanmaan liitto toteaa:

”Pirkanmaan liiton näkemys on, että alueen uudisrakentamisessa päästäisiin 
pienimuotoisemmalla massoittelulla alueen arvot hyvin huomioon ottavaan ja tasapainoiseen 
lopputulemaan. Lisäksi Pirkanmaan liitto kannustaa laatimaan kohdealueelle 
uudisrakentamista koskevat tarkemmat rakentamistapaohjeet, jotka edistävät herkkien 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen säilymistä.”

Pirkanmaa liitto kiinnittää erityistä huomioita rakennuskannan määrään, sijoitteluun ja tyyliin 
kulttuuriympäristön säilyttämiseksi. Kaavoittajan vastineessa Pirkanmaan liiton lausunto 
ohitetaan seuraavasti: 

”Rakennustapaohjeiden laatimista ei ole nähty tarpeelliseksi, koska kyseessä on ranta-
asemakaava, jossa on annettu rakentamiselle melko tarkat määräykset. Ranta-asemakaavan 
totetuksessa tullaan pitäytymään uusien, vuoden 2017 jälkeen tehtyjen leirimökkirakennusten 
muotokielessä.”

Kuvassa 3 on vuoden 2017 jälkeen rakennettuja leirimökkejä, joiden sijoittelu on tiivistä ja 
muotokieli on soveltumaton kulttuurimaisemaan.



Kuva 3: Pättiniemen 2017 jälkeen rakennettuja leirimökkejä (rinnakkain olevat mökit kahdessa 
valokuvassa)

3.3. Ristiriita peltoalueen säilyttämisessä

Kaavaselostuksessa (liite 6) todetaan:

”Pääosa pappilan koillispuolen viljelysmaista on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi 
peltoalueeksi (MA-1). Määräyksen mukaan alue on säilytettävä avoimena peltona, eikä sille 
saa sijoittaa rakennuksia eikä rakennelmia. Näin ne liittyvät yhä visuaalisesti pohjoisessa ja 
koillisessa jatkuviin viljelysmaihin. Alueella sijaitseva avo-oja on määrätty säilytettäväksi 
(oja-sl), eikä sen virtaamaa saa heikentää rakentamisella tai muulla toiminnalla.”

Kuitenkin pappilan koillispuolen peltoalueelle on osoitettu merkittävä osa uudesta 
rakennuskannasta. Jäljelle jäisi selvästi alle puolet nykyisestä peltoalueesta. Asemakaavassa on 
virheellisesti merkitty säilytettäviksi peltoalueiksi osia metsämaasta (kuva 1, liite 3). Lisäksi avo-
ojan länsipuolelle jää vain sirpaleisia viljelyskelvottomia osia. Lisäksi jäävän yhtenäisen pellon 
vuokraviljelyn taloudellinen kannattavuus jää kyseenalaiseksi. Viljelemättömänä pelto metsittyy 
ja peltomaisema katoaa.

Kaavaselostuksessa väitetään, että peltoalue ei pirstaloidu, vaikka tämä ei pidä paikkaansa. 
Pappilan koillispuolelle sijoittuva rakennuskanta ulottuu ojaan asti, mikä jakaa pellon 
länsipuolisen osuuden. Kuva 2 havainnollistaa hyvin, kuinka pelto pirstaloituu kolmeen osaan. 
Myös peltojen nykyinen viljelijä katsoo peltojen pirstoutuvan ja jäljelle jäävän vain noin 
hehtaarin kokoinen viljelyskelpoinen pelto, liite 7.

3.4. Kaavoituksen tarve ja perustelut

Kaavaselostuksessa (liite 6) hanketta perustellaan seuraavasti:

”Seurakunnilla on tullut tarve kehittää painopistealueilla sijaitsevia leirikeskuksiaan 
vastaamaan tämän päivän sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Pättinniemen leirikeskuksen sijainti 
Tampereen keskustan läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien varrella ovat olleet tärkeitä 
kriteereitä päätettäessä ryhtyä kehittämään ja investoimaan alueeseen. Nykyisellään 
Pättinniemen leirikeskuksen alueella sijaitsevat majoitusrakennukset sekä alueen muut 
toiminnot eivät enää kaikin osin vastaa tarvettaan. Toimintojen keskittämisen seurauksena 
tulee tarve paitsi rakennusten uudistamiselle myös lisärakentamiselle. Lisärakentamisessa 



varaudutaan majoitus- ja yhteisrakennuksiin, mutta myös leirikeskuksen päärakennukseen 
keittiöineen ja muine aputiloineen.”

Vuonna 2018 Seurakuntayhtymä osti lähistöllä sijaitsevan entisen Diabeteskeskuksen (nykyinen 
Aitokeskus), mihin seurakuntayhtymä on nyt keskittänyt leiritoimintaansa. Keskuksessa on 
rakennuksia noin 4000 kerrosneliömetriä. Keskus mahdollistaa ympärivuotisen toiminnan ja 
siinä on runsaat majoitustilat sekä nykyaikainen suurkeittiö. Muuttuneen tilanteen johdosta 
hankkeen perustelu on rauennut ja esitetty tarve poistunut.

3.5. Äärimmäisen uhanalaisen niittytyyppialueen tuhoutuminen

Pättiniemen asemakaavan luontoselvityksessä (liite 8) osoitetaan niittyalue B2, josta annetaan 
kuvaus:

”B2: Alueen itäreunalla karttatarkastelun perusteella ennen peltona ollut kuvio, jota 
niitetään vuosittain. Kuviolla kasvaa runsaasti koiranputkea, vuohenputkea, rönsyleinikkiä, 
voikukkaa ja ojakellukkaa. Lajistoltaan niitty vastaa tuoretta suurruohoniittyä tai tuoretta 
heinäniittyä. Tuore suurruohoniitty on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalainen (CR).”

Kaavaselostuksessa ei ole mitenkään huomioitu niityn erityispiirrettä. Kaavassa niitty on 
merkitty uudisrakennusalueeksi. Kuvauksen perusteella alue pitäisi kaavassa merkitä 
suojelualueeksi.

3.6. Lepakoiden ja liito-oravien kulkuyhteyksien huomioiminen

Ranta-asemakaavassa ei ole huomioitu sitä, että lepakoiden kulkuyhteyksien turvaamiseksi 
kaavaan tehty merkintä slep-2 rajautuu 550 kerrosneliömetrin rakentamisalueeseen slep-2 
merkinnän pohjoispuolella. Kyseinen rakentamisalue nykyiselle pellolle lisää valosaastetta 
lepakoiden kulkuyhteydellä ja vaikeuttaa näin lepakoiden siirtymistä lisääntymis- ja 
levähdyspaikalta ruokailualueille. Huomattavan valosaasteen tuottaminen lepakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikan sekä ruokailualueen välille on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 
momentin vastaista lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä.

Ranta-asemakaavassa ei ole merkitty liito-oravan kulkuyhteyksiä sl-16 merkinnällä varustettujen
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välille. Tämän olisi voinut toteuttaa esimerkiksi kaavassa 
käytössä olleella sl-18 merkinnällä. Myöskään kulkuyhteyttä länteen kaava-alueelta pois ei ole 
merkitty. Liito-oravanaaras tarvitsee reviirikseen vähintään 4 ha soveltuvaa elinympäristöä, joten
liito-oravan pääsy pois kaava-alueelta on turvattava. MY-1 merkintään sisällytetty maininta 
”Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon elinympäristöjen ja 
eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.” ei ole riittävä, sillä siinä ei puhuta liito-oravasta eikä
määritellä kyseisen lajin säilyttämisedellytyksiä. Lisäksi kaava-alueen itäpuolelle rakentamiselta 
rajattu sl-18 alue rantasaunan pohjois- ja eteläpuolella on aivan liian kapea (alle 20 metriä) 
säilyttääkseen ajan saatossa liito-oravan kulkuyhteyden itään kulkukelpoisena. Puutteellisten ja 
vajaiden kulkuyhteysmerkintöjen vuoksi kaava heikentää liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkkoja luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin vastaisesti.

4. Virheet päätösesityksessä

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä päätösesityksessä (liite 1) todetaan.

”Pääosa pappilan pelloista tulee säilyttää osana avointa maisematilaa. 
Täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa avoimen maisematilan reunoille. Pellot on osoitettu 



maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.”

Tässä ei ole huomioitu pellon pirstaloitumista, minkä seurauksena todellinen säilyvä peltoala jää 
alle puoleen alkuperäisestä (kuva 2).

Päätösesityksessä väitetään virheellisesti:

”Naapureita huolestutti erityisesti tieasiat, joten Kiikkisensalmen yksityistien 
tienparannussuunnitelma laadittiin ja sen perusparantamisen kustannukset jaettiin.”

Lausuma on virheellinen, koska kustannusten jaosta ei ole päätetty. Tien 
perusparannussuunnitelmaa pohtimaan asetettu työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen tien 
parannuksesta ja kustannusten jaosta. Seurakuntayhtymän tarjoama rahoitus ei kata 
perusparannuksen kustannuksia. Seurakuntayhtymä ei ole myöskään tehnyt asiasta virallista 
rahoituspäätöstä. Työryhmästä ainoastaan kaavan hakijan edustaja oli sitä mieltä, että 
toimenpiteet olisivat riittävät lisääntyvälle liikenteelle. Pappilan yksityistie nro 63 kokouksissa 
on päätetty ainoastaan hyväksyä seurakuntayhtymän tarjoama ehdollinen osarahoitus tien 
parannukseen (liitteet 9 ja 10). Kokouksissa ei päätetty parannussuunnitelmasta eikä 
kustannusten jaosta. Seurakuntayhtymän tarjoama rahoitus ei kata perusparannuksen 
kustannuksia. Seurakuntayhtymä ei ole myöskään tehnyt asiasta virallista rahoituspäätöstä. 
Nämä kaikki edellä mainitut seikat ovat edelleen avoimia kysymyksiä, joita selvennämme 
seuraavalla tavalla.

Kaavaselostuksesta tiestä todetaan: 

”Kiikkisensalmentie on kapea, paikoin mutkainen ja ilmeisesti keväisin joiltakin 
kohdilta huonokuntoinen. Liikenneturvallisuudessa on parantamisen varaa.” 

sekä 

”Koska kaavan toteutuminen lisää liikennettä, on Kiikkisensalmentien parantaminen 
tarpeen. Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on laadituttanut 
tienparannussuunnitelman OTSO metsäpalvelut Oy:ltä 2018. Suunnitelma on esitetty 
tienhoitokunnalle. Tienparannussuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä.”

Tien parannustarve on siis huomioitu kaavaselostuksessa. Kaavaselostuksessa 
parannussuunnitelmasta todetaan: 

”Kaavan laatimisen aikana on Kiikkisensalmentien parantaminen tarkentunut ja sitä 
on käsitelty useasti tienhoitokunnassa.”

Useassa käsittelyssä suunnitelmaa on voimakkaasti kritisoitu riittämättömäksi, eikä sen 
toteutuksesta ja kustannuksen jaosta ole tehty päätöstä, liitteet 9 ja 10. Eräs keskeinen 
asia on ollut Aitoniementien risteys, joka on jo nykyisellään hankala ja vaarallinen 
risteys, jossa on sattunut useita onnettomuuksia jo nykyisellä liikennemäärällä. 
Alkuperäisessä suunnitelmassa liittymää oli tarkoitus leventää itäpuolelle, mutta tästä on 
pitänyt luopua, koska levennys olisi ulottunut kiinteän muinaismuistoalueen päälle 
(Hirviniemi Keso III) [1]. Liittymää ei siis voida leventää itään päin. Länteen päin 
laajentaminen ei puolestaan parantaisi tien turvallisuutta maaston profiilista johtuen.

Kaava-alueen tieosuudesta on kaavaselostuksessa todettu:



”Tiealueen leveyttä on kasvatettu kaikissa mahdollisissa kohdissa seurakunnan 
omistamien maiden puolelle.”

”Kiikkisensalmentien tiealueen leveydeksi on suunniteltu vähintään noin 10 m, joten 
tien parantaminen kaava-alueen osalta on mahdollista.”

”Kaavaan on osoitettu tiehen levennyksiä ja tiealue on osoitettu muutenkin erittäin 
leveänä.”

Nämä koskevat vain kaava-aluetta, mutta ne eivät koske noin kilometrin pituista 
Kiikkisensalmentien osuutta, jota kautta liikenne kaava-alueelle kulkisi. 

Tampereella 4.5.2021

Valtakirjoilla valituksen jättäjien puolesta

Esko Vuoristo Jari-Pekka Tamminen
varapuheenjohtaja sihteeri
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry
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Liitteet

Liite 1: Tampereen kaupunginvaltuuston 22.3.2021 kokouksen pöytäkirjan ote
Liite 2: Aitolahti-Teisko Rantayleiskaava 1989
Liite 3: Ranta-asemakaavakartta nro 8680
Liite 4: Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Liite 5: Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet
Liite 6: Pättiniemen ranta-asemakaavan selostus
Liite 7: Viljelijän lausunto peltojen pirstaloitumisesta
Liite 8: Pättiniemen ranta-asemakaavan luontoselvitykset 2016
Liite 9: Pappilan yksityistie n:o 63 tiekunnan ylimääräisen kokouksen 20.11.2019 pöytäkirja
Liite 10: Pappilan yksityistie n:o 63 tiekunnan ylimääräisen kokouksen 27.1.2020 pöytäkirja


