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Vampulan Yhdystien-Punolan osayleiskaava 

Ehdotus 26.4.2010, virallisesti nähtävillä 31.5.-30.6.2010 

 

Tiivistelmä uudelleen nähtävillä olleesta osayleiskaavaehdotuksesta jätetyistä muistu-

tuksista sekä kaavanlaatijan vastine näihin  

 

 

Kalle Lehtinen 

18.6.2010 

 

Tapiola-niminen tila 2:168. Tilan alue on kokonaan metsää. Tilan alueelle 

on kuitenkin merkitty MT-1 aluetta, joten määräys tulisi tarkistaa M-3. 

 

Vastine: 

Muistutuksen johdosta kaavakarttaan tehdään ehdotettu muutos: kiinteis-

tön 2:168 metsäalue merkitään maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-

3 -merkinnällä. Alue on peruskartan mukaan metsää.  

 

Muutos osayleiskaavaehdotukseen on vähäinen, eikä edellytä kaavaehdo-

tuksen uudelleen nähtäville asettamista. 

 

 

Hannu Paavola 

28.6.2010 

 

Kiinteistöni 913-411-2-180 sijainti on aivan kantatien 41 tuntumassa. Mie-

lipiteenäni aiemmin esitin Punolan alueen kaavarajausta mahdollisimman 

lähelle kantatien reunaa niin, ettei kaavalla ole vaikutusta kiinteistöille. 

 

  Vastineena oli: 

Punolan osayleiskaavan kaava-alueen rajausta idässä ja lännessä tarkiste-

taan ehdotusvaiheessa. Rajausta kantatien 41 itäpuolella on mahdollista 

kaventaa siten, että kantatien tuntumassa olevat asuinrakennusten pihapii-

rit jäävät kaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Lännessä rajauksen ulkopuo-

lelle jätetään yksityiset pihapiirit.  

 

22.10.2009 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, yleiskaavan ehdotusvaihee-

seen liittyvä avoin esittely ja keskustelutilaisuus. Paikalla ollessani sain sen 

kuvan, että näin myös tapahtuu. Mutta nyt tilanne näyttää kääntyneen ai-

van toisenlaiseksi. Koko kiinteistö, pientä kulmapalaa lukuun ottamatta on 

kaavan sisällä. Mielipiteeni ei ole muuttunut miksikään, olen edelleen sitä 

mieltä, että Punolan osayleiskaavan kaava-alueen rajaus kantatien 41 itä-

puolelle on vahvasti ylimitoitettu. 
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Vastine: 

Kaava-alueen rajausta on muutettu luonnosvaiheen jälkeen ehdotusta laa-

dittaessa kapeammaksi kaava-alueen itäosassa Kantatien 41 itäpuolella. 

Kaava-aluetta ei myöskään piirustusteknisistä syistä voida rajata kiinni 

kantatiehen 41, koska silloin ei saada vesihuollon merkintöjä kaavakartalle 

järkevästi.  

 

Kaava-alueen rajausta ei ole tarpeen muuttaa muistutuksen perusteella, 

koska kyseinen pihapiiri on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltai-

seksi alueeksi M-3, jolla sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakenta-

minen ja haja-asutusluonteinen rakentaminen, joten yleiskaavalla ei hei-

kennetä maanomistajan asemaa.  

 

Muistutus ei edellytä muutoksia osayleiskaavaehdotukseen. 

Erkki Poutanen 

30.6.2010 

Asia koskee kaavaan merkittyä metsäaluetta, mikä on Vähäjoentien etelä-

puolella ja Vambion tehdasalueen länsipuolella. 

 

Luontoselvitykseen on merkitty; lahopuun määrän lisääntyminen, vanhat 

puut kuolevat, saniaisten määrä sekä liito-oravat. Pyytäisin tarkempaa sel-

vitystä em. asioista. Lisäksi pyydän uuden luontoselvityksen metsässä pai-

kan päällä olemalla itse ehdottomasti mukana. 

 

Vastine: 

Kaavatyössä laadittu luontoselvitys palvelee yleispiirteisen osayleiskaavan 

laadintaa. Kyseinen metsä Vähäjoentien eteläpuolella on osoitettu maa- ja 

metsätalousalueeksi, mutta saniaiskorven kohta on lisäksi osoitettu luon-

non monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeänä osa-alueena (ohjeellinen 

rajaus) luontoselvityksen tehneen luontokartoittajan ja biologin havainto-

jen ja suosituksen perusteella. Saniaiskorpi on metsälaissa määritelty eri-

tyisen tärkeäksi elinympäristöksi. Kasvilajistoltaan saniaiskorpi on tavan-

omainen. Edelleen luontoselvityksen mukaan saniaiskorven ympärillä on 

varttuneen metsän aluetta, jossa orastaa vanhan metsän luonnonarvoja. 

Saniaiskorpi on luontoselvityksessä suositeltu jätettäväksi rakentamisen 

ulkopuolelle ja mahdollisimman luonnontilaisena, jonka vuoksi se on osoi-

tettu kaavakartalla edellä kuvatuilla merkinnöillä. 

Kuten luontoselvityksen raportissakin on todettu, kohteiden arvotuskritee-

reinä on käytetty kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta 

ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toi-

minnallista merkitystä lajistolle. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisem-

masta lajista on kyse, sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta 

arvioitaessa on huomioitu metsän metsänhoidollinen tila, lahopuujatkuvuus 

ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. 

Kun alue asemakaavoitetaan, tulee alueelta laadittavaksi tarkempi luon-

toselvitys mm. liito-oravahavaintojen takia. Liito-oravat voivat myös vuosi-

en saatossa muuttaa elinpiiriään ja ruokailupaikkojaan, joten niitä ei ole 

tarpeen yleiskaavatasolla tarkemmin selvittää, vaan asemakaavoituksen 

yhteydessä käyttötarkoitusten tarkentuessa tulee tehdä tarkemmat luon-

toselvitykset. Maanomistajan mukanaolosta on tuolloin sovittava erikseen, 

vakiintunut käytäntö se ei ole.  

Muistutuksen perusteella kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa. 


