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Janakkalan kunta

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava 30.8.2018, 28.4.2020, 20.11.2020, 4.5.2022 
JAN/1075/10.02.04/2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma D:no 257/2018 

Väskärinmaan tilan rajaus punaisella. 

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Janakkalan kunnan omistaman Väskärinmaan tilan RN:o 165-420-1-308 ranta-alueilla 
itäisen Janakkalan Löyttymäen kylällä, n. 14 km Turengista itä-kaakkoon. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Valtuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt taloussuunnitelman v. 2015-2018 ja talousarvion v. 2015. 
Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, jossa 
esitettiin Mallinkaistenjärven tonttien myyntiin laittamista (§ 72, ehdotus 3). Valtuusto ei hyväksynyt asiaa yksi-
mielisesti, vaan asiasta äänestettiin ja ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.  

Valtuuston päätöksestä hyväksyä esitys jätettiin kaksi valitusta Hämeen hallinto-oikeuteen. Valitusta perusteltiin 
virheellisessä järjestyksessä syntyneellä päätöksellä ja puutteellisella valmistelulla. Rantatonttien myymiseksi 
tehty esitys tehtiin kunnan talousarvion ja -suunnitelman käsittelyn yhteydessä eikä asiaa ollut valmisteltu viran-
haltijoiden taholta. Toisaalta valtuustolla on oikeus esittää ja päättää talousarvioon liittyvistä muistakin toimenpi-
teistä, kuin mitä kunnanhallitus on sille esittänyt. Kunta antoi hallinto-oikeudelle lausuntonsa kunnallisvalitusta 
koskien (tekla 24.2.2015 § 23). Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset syksyllä 2016, jonka johdosta Mallin-
kaistenjärven ranta-alueiden kehittämistä on voitu jatkaa. Alueellahan ei käytännössä ole tontteja myytäväksi 
ennen kuin niitä sinne ranta-asemakaavalla kaavoitetaan.  

Kunnanhallitus antoi Mallinkaistenjärven alueen kehitysmahdollisuuksien selvittämisen maankäyttö ja kaavoitus 
tulosalueen tehtäväksi kevään 2015 aikana (kh 15.12.2014 § 251). Tekninen lautakunta käsitteli Mallinkaisten-
järven alueen kehitysmahdollisuuksia kokouksessaan 19.5.2015 (§ 126).   
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Kunnan omistamat Mallinkaistenjärven rannat on esitetty tulevana ranta-asemakaavoituskohteena kunnan kaa-
voituskatsauksessa 2017−2018, joka käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 22.9.2017 (§ 102) ja hyväksyttiin 
kunnanhallituksessa 2.10.2017 (§ 277). Ranta-asemakaavoituksen aloituspäätös on tehty 11.9.2018 (§ 148).

ALUEEN NYKYINEN MAANKÄYTTÖ 

Suunnittelun kohteena olevan Väskärinmaan tilan pinta-ala on n. 141 ha. Tila ranta-asemakaavoitetaan koko-
naan. Tilaan sisältyy n. 7,5 km Mallinkaistenjärven rantaviivaa. Suunnittelualue on nykyisin metsätalouskäytös-
sä sekä retkeilyalueena. Alueella sijaitsee yleisessä käytössä olevia tulentekopaikkoja; Karkkuniemen, Kahilah-
den, Valskerinlahden ja Saparon laavut. Kaikki laavut sijaitsevat kauniilla paikoilla järven rannalla. Kahilahden 
alueella on hiekkainen uimaranta, nuotiokehä ja pukukoppi. Järvenrantaa seurailevien polkujen varrella on mo-
nin paikoin hienoja jyrkkiä kallioita, kuten Valskerinkallio. 

Karkkuniemen ja Valskerinlahden laavut sekä Kahilahden alueen virkistyspalveluja.  

Janakkalan rantayleiskaavoitusta varten on tehty vuonna 1999 kolme erillistä selvitystä: geologinen inventointi, 
luontotyyppien ja kasvillisuuden inventointi sekä linnustoselvityksiä. Selvitysalueena olivat 200–300 m leveät 
rantavyöhykkeet. Luontoselvityksessä on esitetty aluerajauksia (L8 a-d) Mallinkaistenjärven kaakkoispuolen 
Saparolle. Saparo on Mallinkaistenjärven alapuolella sijaitseva läpivirtausallas. Luonnontilaisuutensa ja vanho-
jen rantametsien ansiosta alue on pienmaisemakohteena edustava ja luonnonsuojelullisesti arvokas. Itse lampi 
rantasoineen on paikallisesti arvokas. Etelärannan metsän ja lammen laskupuron arvot ovat maakunnallista 
tasoa. Lammen koillispuolen saarniesiintymä ja itäpuolinen neva ovat lähiympäristöstä poikkeavia kohteita. Ko-
konaisuutta voidaan siten pitää vähintään maakunnallisesti merkittävänä. Suunnittelualueen eteläisimmässä 
osassa sijaitsee lisäksi kolme luonnonsuojelualuetta; saarni- ja lehmuslehtoja. 

Valskerinkallion jylhää maisemaa virkistysreitin varrelta, ja luonnonsuojelualueiden sekä arvokkaiden luontokohteiden rajaukset.   

RANTA-ASEMAKAAVOITUKSEN TAVOITTEET 

Janakkalan kunta omistaa pääosin Mallinkaistenjärven itäisen ranta-alueen ulottuen noin 200−700 metriä sisä-
maahan päin. Runsaan 141 hehtaarin maa-alue on tullut kunnan omistukseen vapaaehtoisella kaupalla vuonna 
1969, ilman erityisiä ehtoja maankäytölle. Suunnittelualue on virkistykseen liittyviä rakennelmia lukuun ottamatta 
rakentamatonta metsätalousaluetta.  

Rantarakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai 
ranta-asemakaavaa. Kaavoitus perustuu tasapuoliseen mitoituslaskelmaan maanomistajittain, huomioiden 
mahdolliset ympäristön arvot. Ns. emätilaperiaatteen mukaisesti kullekin kiinteistölle lasketaan ennalta määrä-
tyn mitoitusarvon mukainen rakennuspaikkamäärä rantaviivan pituuteen suhteuttaen. 

Itäisen rantayleiskaavan mitoituslaskelman mukaisesti koko Mallinkaistenjärven rantayleiskaavalla osoitettu mi-
toitus on nyt lähes 10 rakennuspaikkaa/rv-km. Muun rantayleiskaavan alueella vastaava luku on n. 5 rp/rv-km. 
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Valtuuston vuonna 2000 hyväksymien rantojen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Mallinkaistenjärvi kuuluu 
mitoitusvyöhykkeeseen III, jossa noudatetaan mitoitusta 9 rp/ muunnettu rv-km. Koko Mallinkaistenjärven vesis-
tön rantavyöhykkeen rakentamisen toteutunut mitoitus ylittää jo nyt suunnitteluperiaatteen mitoitusarvon. Syynä 
on se, että alueelle on rakennettu ennen rantayleiskaavoitusta ja ranta-asemakaavoitusta rantarakennusoikeu-
teen perustumattomia rakennuksia. Tämä on luultavasti yksi syy kunnan aiempaan päätökseen rantayleiskaa-
vaa tehtäessä olla osoittamatta omistamalleen rannalle rantayleiskaavan mitoituksen ja laskelmien mukaista 
rakennusoikeutta, vaikkakin kunnalla on siihen yhtäläinen oikeus kuin muillakin maanomistajilla.  

Kaavaselostuksen kohtaan 4 Ranta-asemakaavan mitoitusperusteet on kuvattu rantayleiskaavan mukaisen ra-
kennusoikeuden määrä koko Mallinkaisen emätilan alueella, jossa Välskärimaan tila on osana. Selostukseen 
kootun emätilalaskelman mukaisesti Mallinkaistenjärven itärannalla, kunnan omistamalla rantavyöhykkeellä voi-
si sijaita rantayleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti laskien 29 lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen 
lukumäärä on kuitenkin sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin ja luonnonarvoihin. Kaava-alueelle on tavoitteena 
osoittaa nykyisten virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien lisäksi 16 uutta lomarakennuspaikkaa, jolloin 
rakennuspaikkojen lukumäärä emätilan alueella jäisi laskennallista mitoitusarvoa huomattavasti alhaisemmaksi. 
Rakennuspaikat on tarkoitus sijoittaa ympäristönäkökulmat huomioiden alueen pohjoisosaan, noin 1,5 kilometrin 
mittaiselle ranta-alueelle, joka on soveliainta aluetta rakentamiselle eri suunnittelukriteerein tarkasteltaessa. 

Ranta-asemakaavoituksen tarkoituksena on myös selventää rantayleiskaavassa yleiseen käyttöön osoitetun 
laajan virkistysaluevarausmerkinnän (VR) laajuutta. Suunnittelualue on suurelta osin tavanomaista metsäta-
louskäytössä olevaa aluetta, jonka yleinen käyttö perustuu jokamiehenoikeuteen, joten virkistysalueena käytet-
tävän ja hoidettavan alueen rajausta lienee syytä täsmentää. Ranta-asemakaavoituksessa huomioidaan kuiten-
kin alueen toimivat virkistysrakenteet ja -reitit sekä säilytetään niiden toimintaedellytykset myös jatkossa.  

Ranta-asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen luonnonarvot ja mahdolliset muut erityisarvot sekä 
huomioidaan ja turvataan ne tarvittaessa kaavalla. Uuden lomarakennuskannan sijoittaminen suunnitellaan 
luontoarvojen sekä rakennettavuuden kannalta sopivimmille rannanosille. Yhtenäistä rakentamisesta vapaata 
rannanosaa säilyy uudisrakentamisesta huolimatta 6 km verran erityisesti luontoarvojen ja maiseman kannalta 
arvokkaammiksi katsottavilla alueilla.   

Väskärinmaan tilan rajaus punaisella. Alueen nykyiset laavut on ympyröity kartalle sinisellä. Ranta-asemakaavoituksella tavoiteltavien loma-
rakennuspaikkojen likimääräinen sijoittuminen on esitetty keltaisella rajauksella.  
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SUUNNITTELUTILANNE 
 
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) 
 
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomi-
oonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti mer-
kittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudistamisella pyritään lisäksi 
vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpa-
noa Suomessa. Uudistetut alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 
 tehokas liikennejärjestelmä, 
 terveellinen ja turvallinen elinympäristö, 
 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
 uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 
 
MAAKUNTAKAAVOITUS 
 

 
Ote maakuntakaava 2040:stä. 

 
Mallinkaistenjärven selvitysalueen suunnittelumääräys: Ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, mil-
laisin edellytyksin alueen virkistyskäyttömahdollisuudet, ulkoilureittien toteutuminen sekä seudullinen virkistys-
alueiden riittävyys turvataan. Määräys on voimassa enintään viisi vuotta maakuntakaavan voimaantulosta. 

 
 
RANTAYLEISKAAVA 

 

Alueella on voimassa Janakkalan kunnan oikeusvaikutteinen Itäinen rantayleiskaava vuodelta 2003, jossa alue 
on osoitettu virkistysalueeksi (VR) sekä Kahilahden kohdalta julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Sa-
paroon laskevan ojan varsi on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY). 
Alueella kulkee monin paikoin ohjeellinen ulkoilureitti ( ). Rantayleiskaava on ohjeena muutettaessa 
tai laadittaessa ranta-asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
 

Hämeen maakuntavaltuusto päätti 23.11.2015 käynnistää 
maakuntakaavan kokonaisuudistuksen ja maakuntakaava 
2040 laatimisen. Maakuntakaava 2040 on laadittu kokonais-
kaavana. Voimaan tullessaan se korvaa Kanta-Hämeen ny-
kyisen maakuntakaavan ja voimassa olevat vaihemaakunta-
kaavat. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on tullut voi-
maan 21.10.2021.  
 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu virkistys-, 
retkeily- tai ulkoilualueena (V 887); Mallinkaistenjärven alue, 
merkittävä retkeilyn ja luontovirkistyksen viheralue. Alueen 
lävitse kulkee ulkoilureitti.   
 

V-alueiden suunnittelumääräys: Alue on tarkoitettu yleiseen 
virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säi-
lyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä 
osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien 
jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinni-
tettävä huomioita ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta. 
 

Suunnittelualueen pohjoisosa on osoitettu maakuntakaavas-
sa se -merkinnällä selvitysalueeksi. Merkinnällä on osoitettu 
alueita, joiden käyttöön tai niiden vaikutuksiin liittyvät epä-
varmuustekijät eivät ole mahdollistaneet alueidenkäyttörat-
kaisun tekemistä maakuntakaavaa laadittaessa.  
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Ote Itäisestä rantayleiskaavasta.  

 
 
RANTA-ASEMAKAAVAT 

 

Suunnittelualueella ei ole ranta-asemakaavaa. Alue rajautuu pohjoisosastaan v. 1998 hyväksyttyyn Mallinkai-
nen−Mustavirta -rantakaavaan. Siinä lähimmät lomarakennuspaikat (RA) on osoitettu Niemelänlahteen, kuten 
rantayleiskaavassakin on kuvattu. Mallinkaistenjärven länsiosiin on myös tehty ranta-asemakaavoja sekä kaa-
vojen muutoksia.  
 



6 

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavoitetut alueet ja ote Mallinkainen−Mustavirta -rantakaavasta. 

POHJAKARTTA 

Kaavoitusta varten on laadittu 1:2000 -mittakaavainen ranta-asemakaavan pohjakartta, jonka kunnan maan-
käyttöinsinööri on hyväksynyt. Pohjakartta on laadittu ETRS-GK25 -tasokoordinaatistossa ja N2000-korkeus-
järjestelmässä. 

OLEMASSA OLEVA SELVITYSAINEISTO 

 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY-inventointi 2009)
 Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.
 Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Hämeen liitto 2019.
 Rakennusinventointi – Janakkala. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 92/2005. Teija Ahola 2005.
 Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri.
 Ympäristöhallinnon Avoin tieto -palvelu
 Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993.
 Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. Ehdotus Kanta-Hämeen

ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen ELY-keskus, Koski, K. 2011.
 Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2016. Hämeen liiton jul-

kaisu. Koski, K. & Hirvonen, A. 2016.
 Janakkalan luonto, Siitonen ja Ranta 1994.
 Janakkalan yleiskaavan tarkistus. Ranta-alueiden luontoinventointi. Häyhä ym. 1999.
 Mallinkaistenjärven valuma-alueen kuormitusselvitys sekä järven nykytilan parantamiseksi tehtävät toimenpi-

teet. KVVY Tutkimus Oy, Paakkinen, M. 2018. Tutkimusraportti nro 906/18.

RANTA-ASEMAKAAVAA VARTEN LAADITUT SELVITYKSET 

 Janakkalan Mallinkaistenjärven luontoselvitys 2018. Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 9.10.2018.
 Muinaisjäännösinventointi 2018. Mikroliitti Oy, 21.12.2018.
 Janakkalan Mallinkaistenjärven liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkokartoitus 2019. Luontoselvitys Metsä-

nen / Timo Metsänen, 21.10.2019.
 Emätilatarkastelu ja rakennusoikeuslaskelmat perustuen Janakkalan kunnan itäisen rantayleiskaavan

emätilaselvitykseen ja mitoituslaskelmiin
 Lausunto Janakkalan Mallinkaistenjärven luontoarvoista 2021. Luontoselvitys Metsänen /Timo Metsänen,

24.5.2021.
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VAIKUTUSALUE 

Suunnittelualueen välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi naapuritilojen alueet sekä 
järven pohjoisosan Niemelänlahden rantakiinteistöjen alueet. Välilliset vaikutukset kohdistuvat koko Mallinkais-
tenjärven alueelle ja Saureenintien varren kiinteistönomistajiin.  

OSALLISET 

Osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 
maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat. 

 Vaikutusalueen asukkaat ja maanomistajat

 Janakkalan kunta, tekninen lautakunta ja lupajaosto

 Hämeen liitto

 Hämeen ELY-keskus

 Hämeenlinnan kaupunginmuseo

 Elenia Oy

 Kanta-Hämeen pelastuslaitos

 Hämeen virkistysalueyhdistys ry

 Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys ry

 Janakkalan luonto ja ympäristö ry

 Janakkalan Latu ry

KAAVAPROSESSI 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten arviointi tapahtuu osana kaavatyötä ja se raportoidaan kaavaselostuksessa. 

Seuraavat näkökulmat painottuvat asemakaavan vaikutusten arvioinnissa: 

 Rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset

 Luonnonympäristö ja maisema (vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet ym.)

 Virkistysalueiden riittävyys

 Sosiaaliset vaikutukset (virkistys, viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus
   vaikutusalueen maanomistajat/asukkaat)  

 Yhdyskuntarakenne (liikenne, vesihuolto, rantarakentaminen, yhtenäiset vapaat rannat ym.)

 Taloudelliset vaikutukset (elinkeinotoiminta, kiinteistöjen arvo, kuntatalous)

 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
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TAVOITEAIKATAULU

 Kaavoituspäätös (tekninen lautakunta) 11.9.2018 § 148 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.10.2018 

 Vireille tulo, OAS nähtävillä 7.12.2018-11.1.2019

 Kaavaluonnos nähtävillä 28.5.-26.6.2020 

 Kaavaehdotusaineistot nähtävillä/lausunnoilla 17.12.2020-29.1.2021 

 Kaavaehdotusaineistot nähtävillä/lausunnoilla 06-07/2022

 Valtuusto hyväksyy ranta-asemakaavan 09-12/2022

TIEDOTTAMINEN 

 Vireille tulosta sekä kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan Janakkalan Sanomissa sekä kirjeitse
kaava-alueen ja vaikutusalueen maanomistajille sekä muille osallisille.

 Kaavaehdotuksen nähtävänä olosta tiedotetaan kuulutuksin ja kirjeitse ulkopaikkakuntalaisia kaava-alueen
maanomistajia (MRA 27 §). Kaava-alue on Janakkalan kunnan omistuksessa.

 Aineistot ovat nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnanviraston pääaulassa, os. Juttilantie 1,
14200 Turenki sekä toisessa ehdotusvaiheessa myös Janakkalan pääkirjastolla, os. Koulutie 2A, 14200 Tu-
renki

 Lisäksi aineistot ovat kunnan internet-sivuilla:
https://www.janakkala.fi/palvelut/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/

LAUSUNNOT PYYDETÄÄN:

 Hämeen liitto

 Hämeen ELY-keskus

 Hämeenlinnan kaupunginmuseo

 Elenia Oy

 Kanta-Hämeen pelastuslaitos

 Hämeen virkistysalueyhdistys ry

 Janakkalan kunnan Lupajaosto

YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE

Janakkalan kunnan yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko. Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 
kirjallisesti nähtävänä oloaikana teknisen toimen maankäytölle ao. osoitteella tai sähköpostilla kirjaamoon taikka 
suunnitteluavustaja Kaisu Lehtiselle. 

Janakkalan kunta 
Maankäyttö  suunnitteluavustaja Kaisu Lehtinen: 
Juttilantie 1, 14200 Turenki  kaisu.lehtinen@janakkala.fi 
kirjaamo@janakkala.fi   puh. 03 680 1342 

Lisätietoja tarvittaessa:  Piia Tuokko yleiskaavasuunnittelija Sanna Anttila 
piia.tuokko@janakkala.fi sanna.anttila@janakkala.fi 
puh: 03 680 1990 puh. 03 680 1335 



VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO 

Aihe: Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava 

Aika: 25.10.2018 klo. 13.00 

Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula 

Läsnä:  
Rauno Penttinen   Hämeen ELY-keskus 
Heimo Toiviainen    Hämeen liitto 
Piia Tuokko    Janakkalan kunta 
Sanna Anttila   Janakkalan kunta 
Heikki Tamminen   Janakkalan kunta 

1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen

Todettiin, että neuvottelu pidettiin MRL:n mukaisena aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluna. 
Puheenjohtajana toimi Rauno Penttinen ja sihteerinä Piia Tuokko. Todettiin läsnäolijat ja sovittiin, 
että muistio toimitetaan läsnäolijoille mahdollisille kommenteille ja sen jälkeen myös muille 
viranomaistahoille tiedoksi.  

Museoviraston Olli Soininen ilmoitti aiemmin, ettei heiltä pääse kukaan osallistumaan kokoukseen. 
Museoviraston arvion mukaan alueella ei ole erityisiä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja 
kaavakutsun mukana tulleen aineiston (OAS) perusteella. Kaavahankkeeseen liittyen alueella tullaan 
suorittamaan arkeologinen maastoinventointi, mikä on perusteltua ajantasaisen tiedon saamiseksi. 

2. Ranta-asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet

Piia Tuokko kertoi Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavoituksen lähtökohdista ja tilanteesta: 
Alueen kaavoituksen aloittaminen on tapahtunut hieman erikoisessa järjestyksessä, kun  
Väskärinmaan tilan rantatonttien myymisestä tehtiin esitys kunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä 
v. 2014, eikä asiaa oltu valmisteltu viranhaltijoiden taholta lainkaan. Esitys hyväksyttiin äänestyksen
jälkeen. Päätöksestä valitettiin oikeuteen, joka hylkäsi tehdyt valitukset syksyllä 2016. Tämän jälkeen
on tutkittu Mallinkaistenjärven ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi kunnan omistamat
Mallinkaistenjärven rannat on esitetty tulevana ranta-asemakaavoituskohteena kunnan kaavoitus-
katsauksessa 2017−2018, ja tekninen laitakunta on tehnyt kaavoituksen aloituspäätöksen 11.9.2018.

Kaavoituksen päätavoitteena on osoittaa Välskärinmaan pohjoisosaan tavanomaisia omarantaisia 
lomarakennuspaikkoja. Lomarakennuspaikkojen mahdollisesta määrästä alueella on tehty mitoitus-
laskelmat Janakkalan rantayleiskaavoituksen yhteydessä vuonna 2000. Mitoituslaskelmien 
mukaisesti ko. kunnan omistamilla rannoilla voisi sijaita 36 lomarakennuspaikkaa. Rakennus-
paikkojen lukumäärä on kuitenkin sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin ja luonnonarvoihin sekä 
kunnan maankäytön tavoitteisiin. Hyvänä suunnittelun lähtökohtana ja tavoitteena voidaan pitää noin 
puolta laskennallisesta rakennuspaikkojen lukumäärästä eli n. 18 uuden lomarakennuspaikan 
osoittamista alueelle.  

Heimo Toiviainen totesi, että OAS:ssa kerrotaan Mallinkaistenjärven vesistön rantavyöhykkeen 
rakentamisen toteutuneen mitoituksen ylittävän jo nyt rantayleiskaavan suunnitteluperiaatteen 
mitoitusarvon, ja että se on luultavasti ollut yhtenä syynä kunnan aiempaan päätökseen olla 
osoittamatta omistamalleen rannalle uutta rakentamista rantayleiskaavaa tehtäessä. Rauno Penttinen 
lisäsi, kuten OAS:ssakin todetaan, että maanomistajien tasapuoliseen kohteluun perustuen 
kunnallakin on yhtäläinen oikeus kuin muillakin maanomistajilla rantarakennusoikeutensa 
käyttämiseen. Toki asia on hieman ristiriitainen, mutta lähtökohdat ovat perusteltavissa. Tapaus 
saattaa olla kiistanalainen ja jopa valituksia aiheuttava. Pohdittiin, että onko ranta-asemakaavoitus 
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sitten oikea tapa ratkaista asiaa. Päädyttiin siihen, että ranta-asemakaavoitusksella jatketaan ja 
perusteellaan mitoitukselliset asiat sekä rantayleiskaavan vastainen alueiden käyttötarkoitus 
kaavaselostuksessa. Heikki Tamminen sanoi, että tässä tehdään aika radikaali päätös kunnan 
omistaman alueen maankäytön kannalta ja kysyi, että käynnistäisikö tällainen kaavoitus mahdollisesti 
muitakin vastaavia hankkeita Janakkalasta? Todettiin, että tapaus lienee poikkeuksellinen 
Janakkalassa, eikä kertautumisen vaaraa taida olla.  

Pohdittiin alueen syntyhistoriaa ja Mallinkaistenjärven rantojen rakentumisen ajankohtaa. Alue on 
tullut kunnan omistukseen vapaaehtoisella kaupalla vuonna 1969, ilman erityisiä ehtoja maan-
käytölle. Tamminen kertoi, että kunnan virkistysalueelle oli tuotu 1980-luvulla joitakin rakennuksia 
vapaa-ajan viettoon Räikälän kievarin alueelta. Näitä purettiin huonokuntoisina alueelta v. 2006. 
Sanna Anttila arveli enimmän osan Mallinkaistenjärven vapaa-ajan asutuksesta rakentuneen 1950-
luvun puolessa välissä. Tällöin alueen rakentaminen on tapahtunut ennen rantayleiskaavoituksessa ja 
ranta-asemakaavoituksessa käytettäviä mitoitusperiaatteita, ja suuri osa lomarakennuspaikoista on 
”mitoitukseen vaikuttamattomia” ns. kantatiloja. Sovittiin, että alueen muodostumishistoriasta 
kerätään tietoa kaavaselostukseen.   

Toiviainen totesi, että kaavanhanke liittyy valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin siten, että 
tulee huolehtia erityisesti virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralue-
verkoston jatkuvuudesta. Lisäksi alue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu 
Mallinkaistenjärven retkeilyalueena; merkittävä retkeilyn ja luontovirkistyksen viheralue, jonka 
lävitse kulkee ulkoilureitti. Ranta-asemakaavassa tulee esitellä seudun virkistysalueita sekä niiden 
riittävyyttä laajemmin ja tehdä yleiskaavallinen tarkastelu/arviointi asiasta. Alue on osoitettu myös 
maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueena. Maakunta-
kaavaehdotukseen on mahdollista tehdä vielä muutoksia ennen kuin se laitetaan julkisesti nähtäville 
vuoden vaihteen tienoilla. Mahdolliset muutokset Mallinkaistenjärven osalta ovat vielä harkittavana.  

Keskusteltiin vielä kulkuyhteyksistä. Kulku alueen mahdollisille uusille rakennuspaikoille on ajateltu 
järjestettävän kaava-alueen pohjoisosasta, Saureenintieltä erkanevaa nykyistä metsäautotietä ja 
tulevaa ajoyhteyttä pitkin. Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys on toimittanut kuntaan 20.9.2018 
mielipiteensä kaavahanketta koskien. Yhdistys toivoo, että kaavoituksessa huomioitaisiin kaava-
alueen vastarannan Hirvisalon saaressa olevien loma-asukkaiden kulkeminen saareen ja takaisin 
mantereelle kaavoittamalla kunnan rantaan vene- ja autopaikkoja. Tämä vähentäisi huomattavasti 
moottoriveneliikennettä järvellä, kun pisimmillään matka venepaikalta loma-asunnon rantaan on nyt 
2,5 kilometriä. Todettiin, että kunta pyrkii huomioimaan nämä toiveet Kahilahdessa, jonne on tällä 
hetkellä ainoa kulkuyhteys autolla virkistysalueelle. 

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä laadittavat selvitykset

OAS käsiteltiin neuvottelun kuluessa eri osa-alueiltaan, ja todettiin ettei siihen ole tässä vaiheessa 
mitään korjattavaa tai lisättävää. Todettiin, että alueelle on jo laadittu luontoselvitys ja muinais-
jäännösselvitystä laaditaan parhaillaan.  

Kaavoituksen tavoitteellisena aikatauluna on, että kaavaluonnosaineistot saataisiin nähtäville ja 
lausunnoille keväällä 2019, kun alueelle tehtävä pohjakartta on saatu käyttöön ja liito-
oravaselvityksestä saatu tulokset. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen, kesällä täydennetään 
vielä luontoselvitystä viitasammakoiden ja lepakoiden osalta. Kaavaehdotus olisi nähtävänä 
todennäköisesti syksyllä 2019 ja kaavan hyväksyminen/voimaantulo ajoittuisi loppuvuoteen.  

4. Alustava suunnitelma rakennuspaikkojen sijoittumisesta

Tuokko esitteli Välskärinmaan pohjoisosaan laatimaansa alustavaa suunnitelmaa rakennuspaikkojen 
sijoittumisesta alueelle. Ranta-asemakaavoituksessa huomioidaan alueen toimivat virkistysrakenteet 
ja -reitit sekä säilytetään niiden toimintaedellytykset myös jatkossa. Ajoneuvot ja samoin retkeilyreitti 
kulkisivat jatkossa rakentamisalueiden kohdalla rakennuspaikkojen takaa. Alueen luonnonarvot ja 



mahdolliset muinaisjäännökset huomioidaan ja turvataan tarvittaessa kaavalla. Mallinkaistenjärven 
suojeluyhdistys on toivonut, että alueella sijaitseva lähde huomioitaisiin myös kaavassa. Uuden 
lomarakennuskannan sijoittaminen suunnitellaan luontoarvojen sekä rakennettavuuden kannalta 
sopivimmille rannanosille. Tamminen totesi, että Kahilahden eteläpuolelle sijoitettaessa tontit 
haittaisivat enemmän alueen virkistyskäyttöä 

5. Muut asiat
-

6. Neuvottelun päättäminen

Kaavasuunnittelija laatii neuvottelusta muistion, joka laitetaan neuvottelussa läsnä olleille 
kommentoitavaksi. Mahdollisten korjausten jälkeen muistio toimitetaan kaikille viranomaistahoille 
tiedoksi.  

Rauno Penttinen päätti kokouksen klo. 14.30. 

Janakkalassa 1.11.2018 

Piia Tuokko  



VIRANOMAISTEN TYÖNEUVOTTELU 

Aika: 31.1.2020 klo 9.00 

Paikka: Janakkalan kunnantalo Hamppula 

Paikalla: Janakkalan kunta; Piia Tuokko, Sanna Anttila ja Heikki Tamminen 
Hämeen ELY-keskus; Rauno Penttinen ja Rauni Itkonen 
Hämeen liitto; Paula Mustonen 

Muistio 

1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen, läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtajana toimi Rauno Penttinen ja sihteerinä Piia Tuokko. Läsnä olevat kirjattu yläpuolelle.

2. Rastila-Rastikankaan osayleiskaava
Työneuvottelun tarve lähti Hämeen ELY-keskuksen osayleiskaavan luonnoksesta antamasta
lausunnosta, jossa esitettiin tarve pitää neuvottelu luonto- ja maisema-arvoja koskien. Janakkalan
luontoselvitykset ovat tältä alueelta melko vanhoja tai ainakin hajanaisia. Ari Lehtisen tekemä
selvitys on tuorein, kohdistuen lähinnä koko kaava-alueen direktiivilajien tunnistamiseen. Alueet on
käyty hänen toimestaan kokonaisuudessaan lävitse, mutta maininnat siitä ovat hieman puutteellisia.
Vanhemmassa Christof Siivosen selvityksessä esiin nousseet puronvarsilehdot on osoitettu
kaavassa. Environ laatima selvitys vuodelta 2004 alkaa olla liian vanha.

ELY-keskuksen oli vaikeaa hahmottaa luontoarvoja kokonaisuutena, kun selvitykset olivat
hajanaisia. Luontotyypit on selvittämättä ja arvokkaimmat luontoarvot harjualueidenkin osalta olisi
hyvä tuoda esiin. Harjulle ei ole tulossa muuttuvaa maankäyttöä muutoin kuin Kalpalinnan osalta.

Ranta-alueita on Hiidenjoen lisäksi pohjoisosan pienillä lammilla. Joen rantaan osoitetaan kaavassa
vain kolme uutta/rakentamatonta RA-paikkaa, joten rantojen uudisrakentaminen ei ole
merkittävässä roolissa tässä kaavassa. Hieman isompi AP-alue on osoitettu rantaan;
Ilveslinnanrannan asemakaava-alue. Lehtisen selvityksen perusteella viitasammakkojen elinalueiksi
osoitetut luo-alueiden rajaukset nähtiin ongelmallisina asemakaava-alueella, koska viitasammakot
voivat olla seuraavana vuonna toisessa kohdassa. Tiedetään myös, että pienialaiset ruoppaukset ja
rakennetut rannanosat eivät ole haitaksi viitasammakoille, päinvastoin poukamat saattavat olla
parempia elinalueita. Sovittiin, että vaikka Lehtisen selvityksessä on todettu viitasammakoiden
esiintyminen vain parin AO-tontin edustalla (alustava asemakaavaluonnos), niin asemakaavassa
voisi esittää kaikille tonteille yleisen määräyksen siten, että kukaan ei ruoppaa koko rantaansa
paljaaksi. Rantojen vähäisten muutosten vuoksi koko aluetta kattavan lepakkoselvityksen laatimista
ei nähty tarpeellisena tälle alueelle. Sovittiin, että teetetään keväällä luontotyypeistä ym.
tarvittavista luontoarvoista selvitys koko kaavan alueelle. Kaavan liiteaineistoksi voitaisiin myös
tehdä luontoarvoista kooste.

Kalpalinnan rakentaminen tulisi pääosin sijoittumaan jo nykyisin muokatuille maa-alueille.
Rakennukset eivät sinänsä erotu kaukomaisemassa. Rakentamisen soveltuvuus harjumaisemaan
tullaan esittämään täsmällisemmin asemakaavoituksen yhteydessä. ELY-keskus ei suosittele AP-



alueiden ulottamista harjun rinteelle, vaan asumisen tulisi sijoittua mieluummin pellolle. Kunnan 
näkökulmasta metsäinen rinteen alareuna on kuitenkin huomattavasti merkittävämpi 
rakentamisalue kuin peltotontit. Keskusteltiin myös pohjavesialueesta ja alueelle teetetystä 
hydrogeologisesta lausunnosta. Rakentamista voidaan vähentää kunnan pohjavedenottamon 
läheisyydestä etenkin yläpuoliselta virtaussuunnalta ja korkeimmilta kunnan omistamilta harjun 
rinnealueilta. Pohjavedenottamon läheisyyteen (500 m) ei voi rakentaa maalämpöä ja muutoinkin 
asemakaavoituksessa ja rakentamishankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota pohjaveteen. 
Osayleiskaavan eteneminen odottaa liikenneselvityksen valmistumista ja tulevaa 
luontotyyppiselvitystä niin ikään.    

Sovittiin, että maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti-merkintä osoitetaan myös 
osayleiskaavassa ohjeellisella ulkoilureitti-merkinnällä. 

3. Punkan osayleiskaava
Käytiin lävitse alustavaa kaavaluonnosta, joka on laadittu ennen luontoselvitysten valmistumista.
Kaavaluonnosta täydennetään luontoasioiden osalta. Kaavan luontoselvitykset on laadittu ensin
yleispiirteisempänä ja sen jälkeen tarkemmin tiettyjen direktiivilajien ym. osalta. Selvityksessä
esitetyt arvot pystytään pääosin huomioimaan kaavoituksessa. Ainoa ongelmallinen asia on
maakunnallinen ekologinen yhteystarve, joka kulkee maakuntakaavan taustaselvityksissä kaava-
alueen poikki luoteesta kaakkoon kohti Riihimäen kaupunkia, sekä hirvieläinten kulkuyhteydet
asemakaavoitettavaksi tulevan alueenosan lävitse. Ekologinen yhteystarve on maakuntakaavan
selvityksessä suurella lentokorkeudella/mittakaavalla piirretty suora viiva, eikä sen täsmällistä
sijaintia yleiskaavatasolla ole määritetty. Asiaa on pohdittava monelta kantilta ja myös Riihimäen
kaava-aineistoihin suhteutettuna. Laajempi yhteys jätetään todennäköisesti Punkan osayleiskaava-
alueen länsiosaan, Lopen rajalle ja siitä Riihimäen länsipuolitse etelää kohden. 3-tie on jo aikoinaan
katkaissut aika pahasti itä-länsisuuntaisen luonnollisen yhteyden ja suunnannut etenkin
hirvieläinten kulkua 3-tien suuntaisesti kohti etelää ja 54-tien liittymäalueita. Alueella tapahtuu
tämän johdosta paljon onnettomuuksia.

Tulevassa Etelä-Janakkalan asemakaavassa (130-tien ja 3-tien välinen alue) on tarkoitus osoittaa
erityisesti Riihimäen rajan ja Uramonmäen välinen alue tehokkaaseen toimitilarakentamiseen. Siltä
osin hirvieläinten kulkuyhteyksien osoittaminen alueen lävitse on hieman ristiriitaista. Toimitila-
alueella halutaan kuitenkin hyödyntää näkyvyys 3-tielle kokonaisuudessaan, eikä väliin ole
tarkoituksenmukaista tai taloudellisesti järkevää jättää metsäkaistaletta hirvieläimille.
Rakentamisalueen ja 3-tien välinen alue osoitetaan asemakaavassa todennäköisesti istutettavan
alueen osan merkinnöillä. Viranomaistahot lausuvat sitten tarvittaessa puutteellisesta
luontoarvojen huomioimisesta.

4. Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava
Käytiin lävitse alustavaa kaavaluonnosta, josta näkee rakentumisalueiden sijoittumisen suhteessa
luontoarvojen sijaintiin. Kaavamerkinnät on kopioitu toistaiseksi laajan Harvialan ranta-
asemakaavan mukaisina. Luontoselvityksissä esitetyt metsälakikohteet on osoitettu kaavassa luo-
merkinnällä, liito-oravat luo-1 ja lepakot luo-3 merkinnöillä. Liito-oravan pesäpuut on osoitettu
suojeltavina. Kaavallisesti luontoarvot ja direktiivilajit on esitetty siten, kuin muissakin vastaavissa
ranta-asemakaavakohteissa ja lain velvoitteen mukaisesti. ELY-keskus näkee liito-oravan reviirit
ongelmallisina tonttialueilla. Miten arvot todellisuudessa säilyvät tulevaisuudessa ja kuka niitä
valvoo. Voivatko liito-oravien pesäpuut ja reviirit sijaita tonteilla? Tutkitaan vastaavat kaavat ja
tarkistetaan asia voimaan tulleista ranta-asemakaavoista. Liito-oravien ja lepakoiden



elinalueet/kulkuyhteydet ovat pitkälti samoja. RA-korttelit varaavat kaavan pohjoisosan 
keskeisimmistä liito-orava ja lepakko-alueista n. 250 + 250 metriä vaikkakin siten, että luontoarvot 
on sinne kaavallisesti turvattu. Onko vaarana ja todennäköistä, että liito-oravat kaikkoavat alueelta 
kuitenkin tiiviin rakentamisen myötä? Kuka ja miten luontoarvojen todellista säilymistä pystytään 
valvomaan? 

Hyvä asia on sinänsä, että RA-korttelit on sijoitettu melko pienelle osalle kaava-aluetta, ja 
keskeisimmät virkistysalueet jäävät kokonaan yleiseen käyttöön. Myös yhteys Karkkuniemen 
laavulle paranee, kun tiestö tulee lähemmäksi. Pohdittiin muiden alueiden aluevarausmerkintöjä ja 
todettiin, että korvataan varsinkin rantojen ja virkistykseen käytetyimpien alueiden M-merkintä 
MU:lla tai VR:llä. Myös laavut ym. virkistysrakenteet on hyvä merkitä kaavaan. Hämeen liiton 
mielestä kaavassa osoitettu lomarakentamisen määrä on sen verran vähäinen, ettei se ole 
maakuntakaavassa osoitetun virkistysaluemerkinnän vastainen, tai rikkoisi merkittävästi yleistä 
virkistyskäyttömahdollisuutta.  

5. Muut asiat
-

6. Neuvottelun päättäminen
Neuvottelu päättyi klo. 11.30. Muistio lähetetään läsnä olleille tarkistettavaksi.



VIRANOMAISTEN TYÖNEUVOTTELU 

Aihe: Mallinkaistenjärven ranta‐asemakaavan ehdotus; luontoarvojen huomioiminen 

Aika: 31.3.2021 klo 13.00 

Paikka: Teams 

Paikalla:   Janakkalan kunta; Piia Tuokko, Sanna Anttila ja Heikki Tamminen   

Hämeen ELY‐keskus; Rauno Penttinen ja Rauni Itkonen 

Muistio 

Työneuvottelu järjestettiin, koska ELY‐keskus esitti neuvottelutarpeen kaavaehdotuksesta 

antamassa lausunnossaan (10.2.2021): 

”Valmisteluvaiheessa lausunnolla olleen kaavaluonnoksen jälkeen kaavakarttaan on täydennetty 
rannan tuntumaan yhtenäinen luo‐3‐ vyöhyke. Merkintä perustuu alueelta tehtyihin 
luontoselvityksiin. 

Kaavaehdotus ei varmista tiukasti suojeltujen luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien säilymistä 
alueella. Kaavan luo‐3 ‐merkinnän määräykset tonteille eivät riitä takaamaan liito‐oravan ja 
lepakoiden tärkeiden yhteyksien säilymistä lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen ja tärkeiden 
ruokailualueiden välillä. Riittävän leveiden puustoisten yhteyksien olemassaolo on edellytys lajien 
yksilöiden säilymiselle alueella.  

Kaavamääräys tonttien rakentamattoman osan säilyttämisestä mahdollisimman luonnonmukaisena 
ja määräys suojapuuston säilyttämisestä rakennusten ja rannan välissä on luonnonsuojelun 
näkökulmasta liian tulkinnanvarainen. Saunojen rakennusoikeuden osoittaminen luo‐3 ‐alueelle 
edellyttää niitä ympäröivän puuston poistamista, jotta saunat yleensä voidaan rakentaa ja niitä 
tavanomaisesti käyttää. Lisäksi lomarakennuksilta halutaan yleensä nähdä järvelle ja näkymiä 
avataan siinä tarkoituksessa. Myös päällekkäiset luo‐merkinnät ovat omiaan aiheuttamaan 
sekaannusta. 

Hämeen ELY‐keskus pitää esitettyä ratkaisua ongelmallisena direktiivilajien suojelun kannalta, eikä 
kaava tältä osin täytä maankäyttö ja rakennuslain sisältövaatimuksia. ELY‐keskus esittää 
viranomaisneuvottelua ennen kaavan hyväksymistä.” 

ELY‐keskus kertasi neuvottelun aluksi lausunnossaan antamaa kantaansa. Kaava ei riittävästi turvaa 

eliölajien yhteyksiä. Yhteyksiä on heikennetty, saunat on sijoitettu rantavyöhykkeelle ja 

kaavamääräykset eivät ole riittävän tiukkoja turvaamaan direktiivilajeja. Toisaalta mahdollinen 

tuleva rakennuskanta on ihmisiä varten ja lepakoiden tai muiden eliöiden pesimismahdollisuuksien 

huomioiminen niissä on hieman kyseenalaista. Asumisen tulee olla terveellistä. ELY:n suuntaan oli 

esitetty epäilyjä kunnan metsänhakkuiden laajuudesta ranta‐asemakaava‐alueella ja hakkuiden 

ajoittumisesta. Tarkoituksena ei ole liito‐oravien osalta suojella eliölajin koko elinpiiriä vaan 

ydinalueet, mutta nyt ei ole selvyyttä siitä, että onko esim. kaikki pesäpuut vielä pystyssä ja 

ydinalueet säilyneet hakkuissa. ELY‐keskus esitti, että alueella olisi hyvä teettää vielä nykytilanteen 

toteava selvitys direktiivilajien osalta.  

Kunnassa on pohdittu, että kaavamääräyksissä ei ole esitetty nyt ehdotonta suojelua liito‐oravien 

ydinalueille ja lepakoiden I‐luokan kohteiden turvaamiseksi, niin sitä voitaisiin ainakin tähdentää 

kaavamääräyksiin. Uuden selvityksen myötä tarkastellaan vielä, miten määräyksiä täsmennetään ja 

vähennetäänkö kaavasta mahdollisesti rakennuspaikkoja ongelmallisilta alueilta tai saunojen 

rakennusaloja rannasta.  



Väskärinmaan hakkuut 

Kunnassa on selvitelty metsänhakkuiden jälkeisten kyselyjen vuoksi alueen toimenpiteiden kulkua. 
Yleisesti ottaen hakkuut on tehty valtuustossa hyväksytyn metsätaloussuunnitelman 2016‐2026 
mukaisia hakkuita ja hoitotoimenpiteitä. Välskärinmaan kauppa on tehty 7.3.2018 ja hakkuut 
aloitettiin heti sopimuksen jälkeen. Hakkuuoikeus on ollut 2 vuotta. Välskärinmaan hakkuista suurin 
osa on tehty 7.3 ‐23.3.2018 paitsi kuvio 14 ja osa kuviosta 12. Nuoren metsän energiapuu‐
harvennukset näiden kuvioiden osalta valmistuivat keväällä 2020.  

Kuviossa 13 on hakattu 1,3 hehtaaria vähemmän kuin suunnitelmassa on esitetty ja Karkkuniemen 
kärki jätettiin harventamatta (hakkuut on tehty 17.‐23.3.2018, hakkuupöytäkirja). Karkkuniemen 
suunnitelmassa ollutta pienaukkohakkuuta olevan laavun läheisyydessä ei tehty, vain ajoura laavun 
suuntaan. Ranta‐alueilta on jouduttu poistamaan huonokuntoisia puita sekä risukkoa ja 
aluskuusikkoa. Kuviossa 7 ja 11 ei ole tehty toimenpiteitä lainkaan, vaikka niin myös väitetään. 
Ensimmäinen luontoselvitys valmistunut 9.10.2018 (tilattu 25.6.2018).  Viimeisin luontoselvitys 
(direktiivilajit) on tehty hakkuiden jälkeen (21.10.2019). Selvityksistä ei ole ollut tietoa hakkuiden 
yhteydessä. Kuvioista 12 ja 14 on kerätty energiapuuta v. 2020.  

Ensimmäinen selvitys Metso ‐hankkeista on valmistunut 9.12.2020. Kunta ei ole tehnyt Metso ‐
hankkeeseen osallistumispäätöstä, eikä mitä alueita Metsoon mahdollisesti liitetään. Janakkalan 
kunnan metsien vuosikasvu on noin 6500 kiintokuutiota ja vuosittaiset hakkuumäärät ovat 
vuosikasvua pienemmät. 

Uusi luontoselvitys, nykytilanne 

Kunta lupasi teettää samalla luontoselvittäjällä vielä nykytilan arvion ja maastotarkistuksen, että 

mikä on todellisuus direktiivilajien osalta tällä hetkellä. Selvitys tilattiin heti neuvottelun jälkeen ja 

se valmistui 24.5.2021. Luontoselvittäjän saatesanat viimeisimpään selvitykseen: ”Huomioimalla 

vuoden 2019 aluerajaukset, jotka ovat siirtymäreittejä ja saalistusalueita, voidaan turvata 

toimiva kulkuyhteys. Lisäsin siitä vielä kuvan raporttiin. Tarkkoja metrimääriä ei oikein voi antaa, 

sillä siihen vaikuttaa mielestäni yhteyden luonne eli tässä tapauksessa esim. se, että puusto on 

melko harvaa hakkuiden seurauksena. Lisäksi on monesti oikeastaan mahdotonta erottaa  

saalistusaluetta ja kulkuyhteyttä. Alueet ovat usein molempia.” 

Sovittiin jatkosta, että uusimman raportin jälkeen olisi hyvä järjestää vielä uusi neuvottelu ELY‐

keskuksen ja kunnan kesken. Neuvottelu päätettiin n. klo. 13.40. Muistio lähetetään läsnä olleille 

tarkistettavaksi.  

Muistion vakuudeksi 30.5.2021 

Piia Tuokko 

maankäyttöpäällikkö 

Janakkalan kunta 
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Ranta-asemakaavan muutos, Väskärinmaa, Mallinkaistenjärven ranta-alue, 
Löyttymäki, tila RN:o 165-420-1-308, Janakkala

Janakkalan kunta pyytää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa 
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Kaavan tavoitteena on muodostaa omarantaisia 
lomarakennuspaikkoja kunnan omistamalle ranta-alueelle, joka on 
osoitettu virkistysalueeksi (VR) Itäisten alueiden rantayleiskaavassa v 
2003. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.10.2018, eikä 
Hämeen ELY-keskuksella ole tuolloin esitettyyn tässä vaiheessa 
lisättävää. Poikkeaminen yleiskaavasta ja rantarakentamisen mitoitus 
tulee perustella, ja huolehtia vapaan ranta-alueen riittävyydestä.

Lausunnon on esitellyt alueidenkäytön asiantuntija Rauno Penttinen ja 
ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Asiakirja on hyväksytty 
sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

JAKELU Janakkalan kunta

TIEDOKSI Museovirasto, Hämeen liitto
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Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vastaanottaja

Janakkalan kunta

Juttilantie 1

Maankäyttö

14200 TURENKI

Kohde
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Janakkalan kunnan maankäyttö pyytää pelastusviranomaisen mahdollista lausuntoa
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (D:no 257/2018).

Tutustuttuani suunnitelmaan totean, ettei pelastusviranomaisella ole huomautettavaa siihen.

Tämä lausunto perustuu Janakkalan kunnan laatimaan ja 30.8.2018 päivättyyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.

Pelastuspäällikkö
Petri Talikka
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Maakuntajohtajan päätös
Lausunnot, aluesuunnittelu

§ 8/2019

21.01.2019 HL/369/03.03.00/2018

Lausunto Janakkalan kunnalle Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan osallistumis-
ja arviointisuunnitelmasta

Janakkalan kunta pyytää 5.12.2018 saapuneella kirjeellä lausuntoa Mallinkaistenjärven
ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunto pyydetään 
11.1.2019 mennessä. Lausuntoon on saatu jatkoaikaa 18.1.2019 saakka.

Kaavoitettava alue sijaitsee Mallinkaistenjärven itärannalla noin 16 km etäisyydellä Tu-
rengin taajaman itäpuolella. Ranta-asemakaavoituksen päätavoitteena on mahdollistaa
omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijoittaminen suunnittelualueen pohjoisosaan. 
Ranta-asemakaavan tarkoituksena on myös selventää rantayleiskaavassa yleiseen 
käyttöön osoitetun virkistysaluemerkinnän laajuutta. Ranta-asemakaavoituksessa huo-
mioidaan alueen toimivat virkistysrakenteet ja -reitit sekä säilytetään niiden toiminta-
edellytykset myös jatkossa. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen luonnonarvot 
ja mahdolliset muut erityisarvot ja turvataan ne tarvittaessa.

Asian on valmistellut maakuntainsinööri Paula Mustonen, puh. 050 375 3218.

Esitys Heikki Pusa: Maakuntajohtaja päättää antaa Janakkalan kunnalle seuraavan 
lausunnon: 

Mallinkaistenjärven nyt ranta-asemakaavoitettavaksi suunniteltu alue on Kanta-
Hämeen voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitettu virkistys- ja retkeilyalueeksi 
VR90. Alueen lävitse kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. Nyt nähtävillä olevassa 
Maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa rantakaavoitettava alue on merkitty virkistys-, 
retkeily tai ulkoilualueena V887. Alueen lävitse kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. Se 
alueen osa mille omarantaisia tontteja on kaavailtu, on kaavaehdotukseen merkitty 
myös selvitysalueena. Kyseisen alueen osan käyttöön liittyvät epävarmuustekijät eivät 
ole mahdollistaneet alueidenkäyttöratkaisun tekemistä maakuntakaavaa laadittaessa. 

Maakuntakaavan virkistysalueilla on voimassa MRL33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus 
sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus 
virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita ympäristön laatuun, 
alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta.

Mallinkaistenjärven itärannalla ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Alueella on 
oikeusvaikutteinen Janakkalan Itäinen rantayleiskaava, jossa suunnittelualue on 
osoitettu pääosin virkistysalueeksi VR. Alueella kulkee ohjeellinen ulkoilureittiverkosto. 
Lomarakennuspaikkoja suunnittelualueelle ei yleiskaavassa ole osoitettu.

Kaavaa laadittaessa tulee varmistua siitä, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den periaate virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkos-
ton jatkuvuudesta toteutuu. Kaavaa laadittaessa tulee laatia vähintään yleiskaavatasoi-



nen tarkastelu seudun virkistysalueista ja niiden riittävyydestä, alueiden saavutettavuu-
desta sekä alueen merkityksestä ekologisen verkoston osana. Mallinkaistenjärven vir-
kistysalueen osan käyttötarkoituksen muuttuminen yleisestä yksityiseen ei saa vaaran-
taa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan periaatteiden to-
teutumista. 

Suunniteltu ranta-asemakaava on ristiriidassa Janakkalan itäosien rantaosayleiskaa-
van ja voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Tästä syystä Hämeen liitto esittää, 
että Janakkalan kunta päivittää rantaosayleiskaavan ennen kuin ranta-asemakaavan 
sisältöratkaisuja harkitaan. Mikäli yleiskaavan päivittäminen ei ole mahdollista, tulee 
laatia riittävät yleiskaavatasoiset tarkastelut ja vaikutusten arvioinnit jotta pystytään 
osoittamaan, että rantayleiskaavassa Mallinkaistenjärven virkistysalueelle määritetyt 
varausperusteet otetaan ranta-asemakaavassa huomioon riittävässä määrin vaikka 
osa virkistysalueesta muuttuisi käyttötarkoitukseltaan yleisestä yksityiseksi.

Mikäli päivitetty rantaosayleiskaava tai laaditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit 
osoittavat, että suunnitellun ranta-asemakaavan laatiminen on perusteltua, tulee kaa-
vaa laadittaessa varmistaa että olemassa olevien virkistyskäyttöä tukevien rakenteiden,
kuten Kahilahden ja Karkkuniemen laavujen toimintaedellytykset säilyvät. Kohteiden 
ympärille tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet jotta mahdollinen, tuleva loma-asuminen
ei koe häiriintyvänsä yleisten alueiden käytöstä. Lomarakennuspaikkojen sijoittelussa 
tulee ottaa huomioon myös se, että Karkkuniemen käyttö tulee lisääntymään parantu-
vien kulkuyhteyksien ansiosta. Kaavaa laadittaessa tulee varmistaa, että maakunta- ja 
rantaosayleiskaavaan merkityt ohjeelliset ulkoilureitit on mahdollista toteuttaa ja kulku-
yhteys Kahilahden ja Karkkuniemen välillä säilyy.

Päätös Hyväksyn esityksen.

Anna-Mari Ahonen Heikki Pusa
maakuntajohtaja suunnittelujohtaja

Jakelu kirjaamo@janakkala.fi; 

Tiedoksi: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Maakuntajohtajan päätös 
Lausunnot, aluesuunnittelu

§ 39/2020

01.07.2020 HL/369/03.03.00/2018

Lausunto Janakkalan kunnalle Mallinkaistenjärven ranta-asema-
kaavan luonnoksesta

Janakkalan kunta pyytää 28.5.2020 saapuneella kirjeellä lausuntoa Mallinkaistenjär-
ven ranta-asemakaavan luonnoksesta. Lausunto pyydetään 26.6.2020 mennessä.

Kaavoitettava alue sijaitsee Mallinkaistenjärven itärannalla noin 16 km etäisyydellä 
Turengin taajaman itäpuolella. Ranta-asemakaavoituksen tarkoituksena on osoittaa 
suunnittelualueen pohjoisosaan kolme loma-asuntojen korttelialuetta, joille sijoittuu 
yhteensä 16 kpl omarantaista lomarakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavan tarkoituk-
sena on myös selventää rantayleiskaavassa yleiseen käyttöön osoitetun virkistys- ja 
retkeilyaluemerkinnän laajuutta. Ranta-asemakaavoituksessa huomioidaan alueen toi-
mivat virkistysrakenteet ja -reitit sekä säilytetään niiden toimintaedellytykset myös jat-
kossa. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään ja turvataan alueen luonnonarvot ja muut 
erityisarvot. Kaavalla osoitetaan myös yleiseen käyttöön tarkoitettu venevalkama-alue, 
joka on erityisesti tarkoitettu Hirvisalon saaren vapaa-ajan asukkaiden kulkemista var-
ten. 

Asian on valmistellut maakuntainsinööri Paula Mustonen puh. 050 375 3218.

Esitys Matti Lipsanen: Maakuntajohtaja päättää antaa Janakkalan kunnalle seuraavan 
lausunnon:

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavoitettavana oleva alue on Kanta-Hämeen Maa-
kuntakaavassa 2040 merkitty virkistys-, retkeily tai ulkoilualueena V887. Alueen lävit-
se kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. Maakuntakaavaan on merkitty selvitysalueena se 
virkistysalueen osa, mille loma-asuntojen korttelialueita on kaavailtu. Kyseisen alueen 
osan käyttöön liittyvät epävarmuustekijät eivät ole mahdollistaneet alueidenkäyttörat-
kaisun tekemistä maakuntakaavaa laadittaessa. 

Maakuntakaavan virkistysalueilla on voimassa MRL33§:n mukainen rakentamisrajoi-
tus. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedel-
lytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä osoitettava 
maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. Alueen 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Selvitysalueen osalta ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisin 
edellytyksin alueen virkistyskäyttömahdollisuudet, ulkoilureittien toteutuminen sekä 
seudullinen virkistysalueiden riittävyys turvataan. Selvitysalueen suunnittelumääräys 
on voimassa enintään viisi vuotta maakuntakaavan voimaantulosta.

Mallinkaistenjärven itärannalla ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Alueella 
on oikeusvaikutteinen Janakkalan Itäinen rantayleiskaava, jossa suunnittelualue on 

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI 

Lipsanen Matti, kehittämisjohtaja  02.07.2020 Ahonen Anna-Mari, maakuntajohtaja  03.07.2020
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Maakuntajohtajan päätös 
Lausunnot, aluesuunnittelu

§ 39/2020

01.07.2020 HL/369/03.03.00/2018

osoitettu pääosin virkistysalueeksi VR. Alueella kulkee ohjeellinen ulkoilureittiverkosto. 
Lomarakennuspaikkoja suunnittelualueelle ei yleiskaavassa ole osoitettu.

OAS- vaiheen lausunnossa Hämeen liitto edellytti, että 
- kaavaa laadittaessa tulee varmistua siitä, että valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden periaate virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta toteutuu.

- Mallinkaistenjärven virkistysalueen osan käyttötarkoituksen muuttuminen yleisestä
yksityiseen ei saa vaarantaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maa-
kuntakaavan periaatteiden toteutumista.

- Janakkalan itäinen rantayleiskaava tulisi päivittää ennen ranta-asemakaavan si-
sältöratkaisujen laatimista. Jos yleiskaavaa ei päivitetä, tulee laatia riittävät yleis-
kaavatasoiset tarkastelut ja vaikutusten arvioinnit, jotta pystytään osoittamaan,
että rantayleiskaavassa Mallinkaistenjärven virkistysalueelle määritetyt varauspe-
rusteet otetaan ranta-asemakaavassa huomioon riittävässä määrin.

- varmistaa että olemassa olevien virkistyskäyttöä tukevien rakenteiden, kuten Kahi-
lahden ja Karkkuniemen laavujen toimintaedellytykset säilyvät ja että

- maakunta- ja rantaosayleiskaavaan merkityt ohjeelliset ulkoilureitit on mahdollista
toteuttaa ja kulkuyhteys Kahilahden ja Karkkuniemen välillä säilyy.

Hämeen liitto katsoo, että kaavaluonnoksessa on rantaosayleiskaavan päivittämistä 
lukuun ottamatta riittävällä laajuudella huomioitu Hämeen liiton OAS- lausunnossa 
mainitut seikat. Loma-asutuskorttelit sijoittuvat kokonaisuudeksi alueen pohjoisosaan, 
jolloin suurin osa kaavoitettavasta alueesta ja rantaviivasta jää vapaaksi ja yleiseen 
käyttöön. Muutos kohdistuu noin 7% kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Luontoarvo-
jen, virkistyskäytön ja maiseman kannalta arvokkaimmat alueet sijaitsevat kaava-
alueen eteläosassa. Kaavassa on hyvin huomioitu reittien ja Karkkuniemen kulkuyh-
teyden säilyminen alueen etelä- ja pohjoisosan välillä ja Kahilahden ja Karkkuniemen 
olemassa olevat toiminnot on vakiinnutettu kaavalla. 

Vaikka ranta-asemakaavaa varten on laadittu varsin kattava ja laaja-alainen selvitys-
paketti, Hämeen liitto edelleen kannustaa Janakkalan kuntaa päivittämään itäisen ran-
tayleiskaavansa. Kuten selostuksessakin todetaan, on rantayleiskaava osin jo van-
hentunut. Tämä ei koske vain Mallinkaistenjärveä, vaan muutoksia on tapahtunut 
myös muilla yleiskaavan ranta-alueilla.

Päätös Hyväksyn esityksen.

Anna-Mari Ahonen Matti Lipsanen
maakuntajohtaja kehittämispäällikkö

Jakelu Janakkalan kunta, Hämeen ELY-keskus

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI 
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Ranta-asemakaava, Janakkala, Löyttymäki, Väskärinmaa 165-420-1-308, 
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Janakkalan kunta pyytää Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa 
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Kaavan tavoitteena on muodostaa omarantaisia 
lomarakennuspaikkoja kunnan omistamalle ranta-alueelle, joka on 
osoitettu virkistysalueeksi (VR) Itäisten alueiden rantayleiskaavassa v 
2003.

Suunnittelualue on pääosin rakentumatonta metsä- ja kallioaluetta, joka 
on metsätalous- ja virkistyskäytössä. Suunnittelualueen ainoat 
rakennukset ovat retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita.

Rakennuspaikkojen mitoitusperusteena käytetty luku 9 rp/ranta-km on 
varsin korkea, joskin perusteltavissa aiemmin kaavoitettujen 
Mallinkaistenjärven ranta-alueiden ja maanomistajien tasapuolisen 
kohtelun perusteella. Vesistön nykytila ei selostuksesta selviä, on vain 
todettu ettei kaavalla ole siihen merkittävää vaikutusta. Alueen 
luontoarvot on tunnistettu ja kaava-alueen eteläosan rannat varattu 
pääosin virkistyskäyttöön. Liito-oravan esiintymisalueet on merkitty 
asianmukaisin suojelumerkinnöin, mutta ELY-keskus pitää niiden 
osittaista sijoittumista loma-asuntojen korttelialueelle arveluttavana 
suojelun toteutumisen ja valvonnan kannalta. 

Lausunnon on esitellyt alueidenkäytön asiantuntija Rauno Penttinen ja 
ratkaissut alueidenkäytön asiantuntija Annu Tulonen. Asiakirja on 
hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

JAKELU Janakkalan kunta

TIEDOKSI Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Hämeen liitto



Tämä asiakirja HAMELY/1525/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1525/2018  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Penttinen Rauno 29.06.2020 15:18

Ratkaisija Tulonen Annu 29.06.2020 15:49
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 24.6.2020 

Janakkalan kunta 

Maankäyttö 

Juttilantie 1 

14200 Turenki 

Viite Lausuntopyyntö 28.5.2020 

Asia JANAKKALA, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Mallinkaistenjärvi 

Janakkalan kunta on pyytänyt Hämeenlinnan kaupunginmuseon - Kanta-Hämeen alueellisen 

vastuumuseon lausunnon Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta. 

Suunnittelualue sijaitsee kunnan omistaman Väskärinmaan tilan (165-420-1-308) alueella 

Löyttymäen kylällä. Kaavan päätavoitteena on mahdollistaa omarantaisten 

lomarakennuspaikkojen (RA) sijoittaminen suunnittelualueen pohjoisosaan. Kaavalla osoitetaan 

yhteensä 16 rakennuspaikkaa Mallinkaistenjärven ranta-alueella. Kaavoituksen tarkoituksena on 

selventää rantayleiskaavassa yleiseen käyttöön osoitetun virkistysaluevarausmerkinnän 

laajuutta.  

Ranta-asemakaava-alueella on suoritettu arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2018). 

Inventoinnin yhteydessä alueella ei havaittu muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 

muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi arvioitavia kohteita. Museoviraston 

muinaisjäännösrekisterin tämänhetkisten (24.6.2020) tietojen mukaan ranta-asemakaava-

alueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Museolla ei siten ole kaavaluonnokseen huomautettavaa myöskään arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta. 
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Rakennetun kulttuuriympäristön osalta Hämeenlinnan kaupunginmuseolla ei ole ranta-

asemakaavan kaavaluonnokseen huomautettavaa. 

Museonjohtaja Tuulia Tuomi 

Arkeologi  Heli Etu-Sihvola 

Rakennustutkija Laura Vikman 

JAKELU Janakkalan kunta 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hämeen liitto 

Museovirasto 

Lisätietoja: kulttuuriymparisto@hameenlinna.fi 

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Hämeenlinnan kaupungin asianhallintajärjestelmässä 

mailto:kulttuuriymparisto@hameenlinna.fi
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Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavaluonnos

Vastaanottaja

Janakkalan kunta

Juttilantie 1

Maankäyttö

14200 TURENKI

Kohde
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava

Janakkalan kunnan maankäyttö pyytää pelastusviranomaisen mahdollista lausuntoa
Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan kaavaluonnosaineistosta.

Tutustuttuani kaava-aineistoon totean, ettei pelastusviranomaisella ole varsinaisesti huomautettavaa
siihen. Ajoyhteyden rakentamisessa aluelle tulee huomioida pelastustoimen toimintaedellytykset
alueella (saavutettavuus myös raskaalla kalustolla).

Tämä lausunto perustuu Janakkalan kunnan maankäytön laatimaan ja 28.4.2020 päivättyyn
ranta-asemakaavakarttaan ja sitä koskevaan kaavaselostukseen.

Pelastuspäällikkö
Petri Talikka

pelastuslaitos  
Kanta-Hämeen

Kutalantie 1 b , 13210 HÄMEENLINNA
Puh: 03 - 6211*
www.pelastuslaitos.fi

13210 HÄMEENLINNA

Hämeenlinnan paloasema
Kutalantie 1 

Puh: (03) 621 2453 , (050) 509 0726
petri.talikka@pelastuslaitos.fi

Pelastuspäällikkö
Petri Talikka









































































Liite 5 

Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset 
sekä niihin laaditut vastineet 

Lausunnot (4 kpl): 

- Hämeen liitto

- Hämeen ELY-keskus

- Hämeenlinnan kaupunginmuseo

- Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Muistutukset (5 kpl): 

- Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys ry (Muistutus 1)

- Janakkalan luonto ja ympäristö ry (Muistutus 2)

- Janakkalan Latu ry (Muistutus 3)

- Muistutukset 4 ja 5 yksityisiltä henkilöiltä















Muistutus 1 

suojeluyhdistys ry 

JANAKKALAN KUNTA/ KUNNANHALLITUS 

I ASIA 

Lausunto Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavasta 

II ASIANOSAISTIEDOT 

Lausunnon antaja 

Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys ry. ("Suojeluyhdistys") 

\VW'.v.mallinkaistenjarvi.fi 

Lausunnon määräpäivä 29.1.2021 

































YRJOLA 

Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys 

LAUSUNTO 
Klaukkala 31.7.2020 

Lausunto luontoarvojen huomioimisesta Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavassa 

Mallinkaistenjärven suojeluyhdistys on pyytänyt lausuntoa siitä, onko alueella tehtyjen luontoselvitysten 
tulokset huomioitu riittävästi ranta-asemakaavassa, ja onko joitakin olennaisia luontoarvoja vielä 
selvittämättä. Lausuntoa varten käytettävissä ovat olleet alueen luontoselvitykset vuosilta 2018 ja 2019 
sekä ranta-asemakaavan kaavaselostus. Lausunnon laati FT Rauno Yrjölä. 

Havaittujen /uontoarvojen huomioiminen ranta-asemakaavassa 

Luontoselvitysten perusteella alueella on selvitetty seuraavat luontoarvot: kasvillisuus- ja luontotyypit, liito
orava, lepakot, viitasammakko. Linnusto- ja sudenkorentoselvityksiä ei ole erikseen tehty, mutta niitä on 
arvioitu maastokäyntien perusteella. Lisäksi luontoselvityksissä on ollut käytettävissä aiempia selvityksiä 
lähialueelta ja maakuntakaavan ja ekologisten verkostojen osalta, sekä sähköisiä rekisteritietoja. 

Selvityksissä alueelta ei ole löydetty luonnonsuojelulain 29§:n mukaisia suojeltavia kohteita, mutta 
rantametsistä on löydetty kuitenkin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. 
Kuvioita on arvioitu METSO-ohjelman kriteerien perusteella. Vaikka METSO ohjelma koskee talousmetsien 
luonnon monimuotoisuutta, sen kriteerisen perusteella voi arvioida myös rakentamiseen kaavoitettujen 
metsien luontoarvoja. 

.,,-··: 

Eläimistön osalta alueelta on löydetty'kaksi liito-oravan esiintymisen ydinaluetta, ja lisäksi lajille soveliasta 
ympäristöä, jossa on tehty papanahavaintoja. Lepakoiden osalta alueelta on osoitettu neljä I-luokan aluetta 
sekä ranta-alueilla näiden ulkopuolella vielä 11- ja 11I-luokan alueita. 

Viitasammakoita alueella ei selvityksissä havaittu, ja selvityksen tekijä arvioi, että alue ei sovellu nk. 
direktiivisudenkorennoille. Linnuston osalta alueella havaittiin mm. hömö- ja töyhtötiaisia, jotka selvityksen 
tekohetkellä oli luokiteltu vaarantuneiksi. Uusimmassa arvioinnissa hömötiainen on kuitenkin luokiteltu jo 
uhanalaisiksi Suomen kannan voimakkaaia vähenemisen takia. , 

Ranta-asemakaavan selostuksessa sanotaan, että alueen luontoarvot on huomioitu kaavan laadinnassa. 
Liito-oravan ydinalueet on merkitty luo-1 merkinnällä ja lepakkoalueita luo-3 merkinnällä. Luo-1 alueiden 
mainitaan olevan luonnor.i monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, mutta kaavassa on 
kuitenkin osoitettu rakentamista liito-oravien ydinalueiden päälle. Tästä syystä on mielestäni selvää, et,tä 
kaavalla saattaa olla merkittävä heikentävä vaikutus liito-oravan esiintymiseen. Rakentaminen ydinalueiden 
päälle vaatisi mielestäni ELY-keskukselta l_iito-oravan suojelusta poikkeamisluvan. 

Pidän todennäköisenä, että havaitut liito-oravan esiintymät ovat yhteydessä toisiinsa, joten myös 
kulkuyhteyksin heikentäminen vaikuttaa haitallisesti lajin esiintymiseen alueella. Liito-oravan osalta siis 
kaavassa esitetty ratkaisu ei ole hyväksyttävissä. Kaavaselostuksessa esitetyt toimenpiteet luo-1 alueella 
(luonnontilaisuuden ja puuston säilyttäminen tonttien alueella) ovat tavallaan ristiriidassa jo sen kanssa, 
että kaavoituksella pitäisi välttää luontoarvojen heikentämistä, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemassa. 

Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 
PL62 
01801 Klaukkala 



Luo-1 alueiden rakentamiseen ei ole välttämätöntä syytä. Lisäksi suojelun sälyttäminen tonttien asukkaille 

sisältää suuria riskejä, sillä tonttien kohdalta puuston suojelu voi unohtua viimeistään tontin vaihtaessa 

omistajaa ja luo-1 merkintä muuttuu silloin tehottomaksi. 

Lepakoiden osalta kaava saattaa heikentää niiden elinoloja alueella, vaikka alueita on rajattu luo-3 

merkinnöillä. Rakentamisen myötä lepakoiden saalistusreitit saattavat muuttua, ja myös mahdollisesti 

päiväpiiloina käytettävien kolopuiden määrä vähentyä. Ainakin esitettyjen lepakoiden 1-luokan alueiden 

ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue. 

Muut mahdolliset /uontoarvot 

Suomen luonnonsuojelulaissa ja luontodirektiivissä on satoja lajeja, joiden kaikkien huomioiminen 

kaavoituksessa ei käytännössä ole mahdollista, vaan selvityksissä keskitytään yleensä tiettyihin lajeihin ja 

lajiryhmiin. Mallinkaistenjärven osalta on tehty selvitykset niistä ryhmistä, jotka on katsottu 

olennaisimmiksi, ja sitten lisäselvitys on tehty alueen tehneen tutkijan suositusten perusteella. Lisäksi 

aineistoa on täydennetty mm. rekistereistä saaduilla tiedoilla. On tietenkin muistettava, että rekisterien 

tieto yhden alueen osalta voi olla puutteellinen, jos kukaan ei ole käynyt alueella. 

Nyt tehdyt selvitykset ovat laajuudeltaan riittäviä luontotyyppien, liito-oravan, viitasammakon ja 

lepakoiden osalta. Samalla menetelmällä ja -mitoituksella selvityksiä yleensä tehdään. 

Jos selvityksiä halutaan vielä tarkentaa, niin linnuston- ja sudenkorentojen osalta olisi hyvä tehdä 

varsinainen selvitys, ts. ohjeistusten mukaiset laskennat alueella. Lisäksi hyönteisten osalta ainakin 

kirjoverkkoperhosen esiintyminen tulisi selvittää, tai maininta luontoselvityksessä, jos lajia ei hyvin 

todennäköisesti alueella ole. 

Putkilokasvilajiston osalta kangasvuokon- ja kylmänkukan esiintyminen alueella olisi myös syytä selvittää, 

tai mainita jos lajeja ei varmuudella ole alueella. 

Viime vuosina sammalten merkitys luontoselvityksissä on lisääntynyt. Janakkalan kunnan alueella esiintyy 

ainakin uhanalaista harsosammalta, joten sen selvittäminen olisi syytä tehdä. Tai maininta, ettei lajia 

esiinny alueella. Lahokaviosammalta ei ilmeisesti ole alueelta kartoitettu, ja lahokaviosammal on viime 

vuosina noussut keskeiseksi lajiksi monissa kaava-alueiden selvityksissä. 

Yhteenveto 

Mielestäni esitetty ranta-asemakaava ei turvaa ainakaan liito-oravan esiintymistä alueella. On oletettavaa, 

että heikennys on merkittävää, eikä kaava ole hyväksyttävissä ilman poikkeuslupaa. Rakentamisen 

osoittaminen luo-1 alueelle (neljä rakennuspaikkaa) on mielestäni vaikeasti perusteltavissa, erilaiset 

haittoja kompensoivat määräykset eivät poista tiukan suojelun velvoitetta. Niitä voidaan käyttää vasta sen 

jälkeen, jos ely-keskus antaa luvan suojelusta poikkeamiselle. 

2 

Myös lepakoiden ja ranta-alueen arvokkaimpien metsäkohteiden osalta esitetty rakentamisen mitoitus 

vaikuttaa niin suurelta, että se väistämättä heikentää rantametsien luontoarvoja Karkkuniemen ja toisaalta 

Kahilahden alueilla. Rakentamisen vaikutusta luontoarvoihin lisää se, että ranta-alueen ulkopuolella on 

tehty metsähakkuita, joilla myös on vaikutusta metsälajiston esiintymiseen alueella. 

Rauno Yrjölä 

Biologi, FT 















Muistutus 4 

9.1.2021 

. Muistutus Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

Mallinkaistenjärven loma-asukkaina ja kaavaprosessin osallisina h�luamme tuoda esille seuraavan 

muistutuksen Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta sekä siinä esitetyistä 

ratkaisuista. 

Luontoselvitykset 

Ranta-asemakaavan luontoselvitykset ovat pääosin kattavat ja hyvin laaditut. Koska kyseessä on 

ranta-asemakaava, tulisi myös alueen pesimälinnusto selvittää. Kaava-alueen ranta-alueella on 

vesilinnustolle sopivia pesimäpaikkoja, joita kaavaselostuksen mukaisesti ei ole tarkastettu 

pesimäaikaan vuosien 2018-2020 luontoselvitysten aikana. Pesimälinnustoselvityksen aikana on 

myös mahdollista tarkastaa esim. alueen ranta-alueiden korentolajien esiintyvyydet. Alueella voi sen 

ranta-alueet ja alueelle tehdyt havainnot huomioiden pesiä uhanalaisia tai rauhoitettuja 

korentolajeja. 

Suhde maakuntakaavaan 

Alue on osoitettu nykyisessä maakuntakaavassa retkeilyalueena merkinnällä VR ja sen uudistuksessa 

virkistyalueena merkinnällä V. Suunnittelumääräys on V-alueen osalta seuraava: 

"Alue on tarkoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

on turvattava virkistyskäyttäede/lytyksien säilyminen ja kehittäminen, alfJeen hyvä saavutettavuus 

sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysaluee/la. 

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 

ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta." 

Kaavaluonnoksessa esitetyn lisäksi on tuotava esille, että maakunta kaavan uudistuksen V -alueen 

määräyksen kuvauksessa todetaan: 

"Alueella voi sijaita olemassa olevia vakituisia tai lomarakennuspaikkoja". 

Mallinkaistenjärven alueella on yleiskaavan mitoitustarkastelun mukaisesti rantaviivaa noin 19,4 km 

ja vapaata rantaviivaa noin 8,7 km. Tästä vapaasta rantaviivasta noin 8 km on ranta-asemakaavan 

suunnittelualueella. Huomioi,jen kaavaluonnoksessa tehdyn esityksen lG uudesta rakennuspaikasta 

ja vapaan rantaviivan vähenemisestä suunnittelualueella noin 1 km verr�.n, tulee vapaan rantaviivan 

määrä vähenemään sekä ma�kuntakaavassa V-alueena osoitetulla virkistysalueena että koko järven 

alueella merkittävästi. Vaikka Mallinkaistenjärven rantaviivan pituuden perustana olisi 

Ympäristöhallinnon Avoin tie�o-palvelun mukainen 22,6 km, on 1 km vähennys merkittävä. Tämä 
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Lausunto Hämeen liitto 
 
 
 

 
Vastine lausuntoon 27.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

 
Hämeen liitto toteaa lausunnossaan luonnosvaiheen tavoin, että liiton mainitsemat seikat on 
huomioitu riittävällä laajuudella lukuun ottamatta rantayleiskaavan päivittämistä.  Janakkalan 
itäosien rantayleiskaavan todetaan kaipaavan kokonaisuudessaan päivittämistä, myös 
Mallinkaistenjärven alueen ulkopuolella.  
 
Janakkalan kunta tiedostaa itäosien rantayleiskaavan havaitut virheet ja puutteet sekä kaavan 
päivitystarpeen. Teknisen päivitystarpeen lisäksi alueiden maankäytölle sekä kunnan että 
maanomistajien puolelta asetetuissa tavoitteissa ja toiveissa on tapahtunut kaavan laatimisen 
jälkeen selkeitä muutoksia, esimerkiksi kiinnostus rantarakentamiseen etenkin vakinaista 
asumista ajatellen. Nämä muutostarpeet edellyttävät rantayleiskaavan päivittämistä. 
Rantayleiskaavan päivittäminen on kuitenkin järkevää tehdä yhtenä kokonaisuutena, ei vain yhtä 
kaavahanketta varten tehtävänä yhden osa-alueen muutoksena. Rantayleiskaavan päivittäminen 
edellyttää laajaa kaavatyötä, monipuolisten selvitysten laatimista, monipuolisen vuorovaikutuksen 
järjestämistä sekä pidempää aikajännettä. Edellä mainittujen seikkojen sekä kunnan työtilanteen 
vuoksi Itäisen rantayleiskaavan päivittämistä ei katsota realistisena vaihtoehtona tämän 
kaavahankkeen puitteissa. Sen sijaan on keskitytty tuomaan esiin yleiskaavallisen tason 
selvitykset sekä vaikutusten arviointi. 
 
Hämeen liitto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös luonnosvaiheen jälkeen kaavaan tehtyyn 
muutokseen, jossa kortteli nro 2 on jaettu kahtia liito-oravan reviirin vuoksi ja tämän johdosta 
kaavaehdotuksen korttelin 3 tontti 1 ei ole enää omarantainen. Liitto toteaa ratkaisun olevan 
erikoinen, ja esittää tontin alueen merkitsemistä kokonaisuudessaan M-alueeksi, jolloin myös liito-
oravan reviiri olisi turvatumpi.  
 
Hämeen liiton lausunnossaan tarkoittaman korttelin 3 tontin 1 ratkaisua on liiton esittämän 
lausunnon ja muun osallispalautteen perusteella tarkasteltu uudelleen. Tontin on todettu jäävän 
vaillinaiseksi ilman omaa rantaa, ja kyseinen tontti poistetaan kaavasta lausunnon mukaisesti. 
Kaavaehdotuksen mukaisen korttelin 3 tontin 2 aluetta laajennetaan takaosastaan hieman 
länteen päin, jolloin kaavaan jäävälle tontille saadaan enemmän tilaa. Samalla liito-oravan 
elinympäristön merkintä- ja määräystekniikkaa täsmennetään. Liito-oravan elinympäristöjen 
ydinalueet osoitetaan MY- alueille (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sl-
1- viivamerkinnöin. (Alueen osa, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-
orava) elinympäristö). Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla 
suojeltuja. Ja kaavalla määrätään, että sl-1- alueiden puusto tulee säilyttää eikä sl-1- alueilla saa 
suorittaa kaivamis-, louhimis- tai täyttämistoimenpiteitä eikä alueen luonnontilaa muuttavia 
toimenpiteitä. 
 

 
Janakkalassa 4.5.2022 

 
 
 

Piia Tuokko 
maankäyttöpäällikkö 

Janakkalan kunta 
Kunnanvirasto 
Juttilantie 1 puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 
14200 Turenki kirjaamo@janakkala.fi 



 
VASTINE 
4.5.2022 

 
 
Lausunto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 
 

 
Vastine lausuntoon 10.02.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

 
Luontoselvitys Metsänen antoi lausunnon koskien Janakkalan Mallinkaistenjärven ranta-alueilla 
sijaitsevista luontoarvojen nykytilasta v. 2021. Selvityksessä todettiin, ettei alueen tilanne ole 
muuttunut oleellisesti kesän 2019 jälkeen liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen tai kulkuyhteyksien osalta. Kesän 2018 tilanteeseen verrattuna hakkuut on 
kuitenkin harventaneet rantapuustoa huomattavasti. Hakkuista huolimatta yhteys kuitenkin on 
vielä todennäköisesti jokseenkin toimiva, vaikkei enää optimaalinen. 
 
Kaavaehdotusta täsmennetään lausunnon, viranomaisten työneuvottelun 31.3.2021 ja muun 
osallispalautteen perusteella liito-oravaa koskevilta osin siten, että kaavan luontoselvityksessä 
rajatut liito-oravan elinympäristöt jätetään kokonaan rakentamisalueiden ulkopuolelle. 
Kaavaehdotuksessa esitetty loma-asuntojen korttelialueen 1 tontti 5 sekä korttelin 3 tontti 1 
poistetaan. Liito-oravan elinympäristöjen ydinalueet osoitetaan MY- alueille (Maa- ja 
metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sl-1- viivamerkinnöin (Alueen osa, jolla 
sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) elinympäristö). Lajin lisääntymis- 
ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. Ja kaavalla määrätään, että sl-
1- alueiden puusto tulee säilyttää eikä sl-1- alueilla saa suorittaa kaivamis-, louhimis- tai 
täyttämistoimenpiteitä eikä alueen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Lisäksi kaavalla 
turvataan kaavan luontoselvityksessä esitettyjen liito-oravalle soveltuvien kulkuyhteyksien 
säilyminen määräämällä VR-1- alueilla säilytettäväksi liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä 
puusto sekä osoittamalla loma-asuntotonttien rantaan vyöhyke, jonka puusto tulee säilyttää. 
   
Kaavaehdotusta täsmennetään lausunnon, viranomaisten työneuvottelun 31.3.2021 ja muun 
osallispalautteen perusteella lepakoita koskevilta osin siten, että kaavan luontoselvityksessä 
esitetyt lepakoille tärkeät I- luokan alueet jätetään kokonaan rakentamisalueen ulkopuolelle 
muuttamalla kaavaehdotuksessa esitetyn loma-asuntojen korttelialueen 1 rajausta. I- luokan 
lepakkoalueet osoitetaan kaavan retkeily- ja ulkoilualueille (VR-1) sl-3- viivamerkinnöin. Ja 
kaavalla määrätään, että EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (lepakot) lisääntymis- ja 
levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. sl-3- alueen puusto tulee 
säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään kaavan luontoselvityksen suosituksiin perustuen, että 
retkeily- ja ulkoilualueilla (VR-1) sijaitsevien lepakoiden esiintymisalueiden (sl-3) ja siirtymäreittien 
puusto tulee säilyttää. Lisäksi VR-1- alueiden polku- ja tieurat määrätään säilytettäviksi varjoisina 
ja alueet tulee pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa). 
 
Kaavaehdotusta on perusteltua muuttaa lausunnossa esitetyn mukaisesti siten, että kaavalla 
osoitettavat loma-asuntotontit ovat myös käytännössä toteuttamiskelpoisia. Kaavaehdotuksessa 
osoitetut loma-asuntotontit sijoittuvat osittain kaavan lepakkoselvityksessä osoitetuille II- ja III- 
luokan lepakkoalueille. Kaavan rakentamisen ohjausta täsmennetään siten, että tonttien asuin- ja 
talousrakennusten rakentaminen ohjataan yksiselitteisesti kokonaan lepakkoalueiden 
ulkopuolelle osoitettaville as/t- rakennusaloille. Muilta osin tonttien rakentamista ja käyttöä 
ohjataan lepakkoselvityksen suositusten mukaisesti. Tonttien rantavyöhykkeellä kulkeva 
lepakoiden siirtymäreitti osoitetaan luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jonka 
puusto tulee säilyttää. Tälle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ja alue tulee pitää 
valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa). Kullekin tontille osoitetaan 
erillinen tarkasti rajattu saunan rakennusala (sa-1) lepakoiden siirtymäreittien ulkopuolelle. 
Lisäksi kaavalla määrätään, että tonttien rakentamaton osa tulee säilyttää luonnontilaisena ja 
yhtenäisesti puustoisena. Rakennusalojen ulkopuolisten alueiden metsänkäsittely tulee tehdä 
erityistä varovaisuutta noudattaen, korkeintaan yksittäisiä puita harvakseltaan kaataen.  
Rakennusalojen ulkopuolinen tontinosa tulee pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella 
(touko-syyskuussa).     



 
 
 
 
 
Sen varmistamiseksi, että liito-oravien kulkuyhteydet ja sekä lepakoiden siirtymäreitit säilyvät 
kaavan tarkoittamalla tavalla, on kaavassa annettu MRL 128 §:n perusteella toimenpiderajoitus.   
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa RA-2, MY ja VR-1- alueilla. Alueiden rakentamista ja 
käyttöä valvoo kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonta. 
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Muistutus 1 

Vastine muistutukseen 29.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

Kaavahankkeen tavoitteet liittyvät niin talouteen, virkistyskäyttöön kuin myös luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen. 

Kaava-alueen pohjoisosiin vuosina 2018 ja 2019 laaditut luontoselvitykset ovat riittävät tavoitteen 
mukaisen MRL:n sisältövaatimukset täyttävän ranta-asemakaavan laatimiseksi. Kaavoitusta 
varten on selvitetty erityisesti maankäytöltään mahdollisesti muuttuvien kaava-alueen 
pohjoisosan ranta-alueiden luontoarvot ja kaavaratkaisussa on voitu huomioida nämä arvot ja 
edistää niiden säilymistä. Tämän perusteella nähdään, että kaava-alueen pohjoisosissa ei ole 
tarvetta jatkoselvityksiin. Kaava-alueen eteläosiin ei osoiteta rakentamista tai muita alueiden 
nykyistä maankäyttöä merkittävästi muuttavia toimintoja, jonka vuoksi nähdään, ettei myöskään 
eteläosissa ole tarvetta tarkemmille luontoselvityksille. Tästä huolimatta kunta on kuitenkin 
teettänyt v. 2020 selvityksen koko alueen METSO-ohjelmaan sopivista metsäkohteista. 
Selvityksen tulokset on esitetty kaavaselostuksen kuvissa 14 ja 15. Lisäksi aiempaa 
selvitysaineistoa on täydennetty kunnan v. 2021 pyytämällä lausunnolla Mallinkaistenjärven 
ranta-alueilta inventoitujen luontoarvojen tilasta. 

Itäinen rantayleiskaava on osin vanhentunut Mallinkaistenjärvellä sekä myös muilla alueilla. 
Rantayleiskaavassa on havaittu olevan virheitä ja puutteita. Tämä on tiedossa ja virheet kootaan 
kunnan maankäytön yksikössä, joka päättää kaavoituksen aikataulutuksesta. Rantayleiskaavan 
päivittäminen edellyttää pidempää aikajännettä kuin ranta-asemakaavoitus, ja kunnalla on 
yhtäläinen oikeus laatia omistamilleen ranta-alueille ranta-asemakaava kuten muillakin 
maanomistajilla. Rantayleiskaavan päivittämisen ei katsota olevan välttämätöntä tämän ranta-
asemakaavan laatimiseksi, kun rantayleiskaavan ohjausvaikutus huomioidaan riittävällä tavalla. 
Ranta-asemakaavan laatimisessa on siten kiinnitetty erityistä huomiota rantayleiskaavan 
ohjausvaikutukseen alueen yleisiä virkistyskäyttötarpeita koskien. Ranta-asemakaavaa varten on 
laadittu mitoitustarkastelut rantayleiskaavan mitoituslaskelmiin perustuen sekä laajempi, jopa 
seudullisen tason tarkastelu alueen merkityksestä yleiselle virkistyskäytölle ja maakunnallisille 
ekologisille yhteyksille. Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on lisäksi laadittu tarvittavat 
yleiskaavallisen tason selvitykset ja yleiskaavatarkastelut sekä vaikutusten arviointi. Kun lisäksi 
huomioidaan, että ranta-asemakaava on rantayleiskaavaa yksityiskohtaisempi kaava, jonka 
laatiminen edellyttää muuttuvan maankäytön alueita koskien yleiskaavoitusta tarkemmat 
selvitykset, niin ranta-asemakaavalla voidaan myös turvata ranta-alueiden erityisarvoja 
yleiskaavaa paremmin. Katsotaan, että ranta-asemakaavan maankäyttöratkaisu huomioi 
rantayleiskaavan ohjausvaikutuksen eikä ranta-asemakaavan laatiminen aiheuta haittaa 
mahdolliselle rantayleiskaavan myöhemmälle päivittämiselle. 

Ranta-asemakaavan mahdollistama rakentaminen sijoitetaan keskitetysti alueen pohjoisosiin. 
Ranta-asemakaavalla osoitettujen rakentamisalueiden toteutumisen jälkeen kaava-alueen 
eteläosaan jää edelleen yleiseen virkistyskäyttöön sopiva yhtenäinen noin 6 km pitkä 
rakentamisesta vapaa rannanosa. Lisäksi Karkuniemessä säilyy noin 0,5 km pitkä rakentamaton 
rannanosa virkistysalueena. Kun huomioidaan kaavalla turvattavien virkistysalueiden laajuus ja 
nykyisten virkistyspalvelujen kehittämisen tukeminen, virkistysyhteyksien turvaaminen sekä 
laajasti säilyvät yhtenäiset rakentamisesta vapaat rannat, niin yhteensä noin 800 metrin ranta-
alueen varaaminen ranta-asemakaavalla rakentamisalueeksi ei heikennä merkittävästi alueen 
virkistyskäyttöarvoja yleiskaavallisella tai seudullisella tasolla tarkasteltuna.  



Ranta-asemakaavoituksen lähtökohtana tulee olla, että uusien loma-asuntotonttien rakentaminen 
ja käyttö ei merkittävästi vaikuta vesistön veden laatuun. On voitava luottaa siihen, että uusien 
tonttien jätevesien käsittely järjestetään nykyisten jätevesien käsittelyvaatimusten mukaisesti 
siten, että haitallista vaikutusta vesistön veden laatuun ei aiheudu.  

Mielipiteessä esitetään, että muita luonnonarvoja kuin liito-orava ja lepakko ei olisi huomioitu.  
Tämä ei pidä paikkaansa. Kaavaa varten on tehty vuonna 2018 luontoselvitys, jossa on alueen 
luontoarvot selvitetty ja arvioitu myös mahdollisia lajikohtaisten erillisselvitysten laatimistarpeita 
mm. arvioimalla lajipotentiaalia alueen luonnonympäristön ominaisuuksien perusteella.
Mahdollisten lisäselvitysten tarve on kytketty osaltaan myös kaavoituksen tavoitteisiin. Jos
kaavalla ei muuteta jonkin rannanosan nykyistä maankäyttöä ja kaavalla edistetään alueen
nykyisen luonnonympäristön säilymistä, niin esim. linnuston tarkempaa selvittämistä ei ole pidetty
tarpeellisena. Ja jos alueella ei ole ollut luontoselvittäjän arvion mukaan sudenkorennoille
(direktiivikorennoille) hyvin soveltuvaa ja potentiaalista elinympäristöä, niin erillistä
sudenkorentoselvitystä ei ole katsottu olevan tarpeellista laatia. Mutta jos luontoselvittäjä on
esittänyt vuoden 2018 luontoselvitystä täydentäviä erillisselvityksiä, niin nämä selvitykset on tehty
kunkin lajin inventointiin sopivana ajankohtana. Vuoden 2018 luontoselvitystä on siten
täydennetty liito-orava-, viitasammakko ja lepakkoselvityksellä.

Kaavaehdotusta muutetaan muistutuksen ja muun osallispalautteen perusteella liito-oravaa 
koskevilta osin siten, että kaavan luontoselvityksessä rajatut liito-oravan elinympäristöt jätetään 
kokonaan rakentamisalueiden ulkopuolelle. Kaavaehdotuksessa esitetty loma-asuntojen 
korttelialueen 1 tontti 5 sekä korttelin 3 tontti 1 poistetaan. Liito-oravan elinympäristöjen ydinalueet 
osoitetaan MY-alueille (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sl-1- 
viivamerkinnöin (Alueen osa, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) 
elinympäristö). Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla 
suojeltuja. Ja kaavalla määrätään, että sl-1- alueiden puusto tulee säilyttää eikä sl-1- alueilla saa 
suorittaa kaivamis-, louhimis- tai täyttämistoimenpiteitä eikä alueen luonnontilaa muuttavia 
toimenpiteitä. Lisäksi kaavalla turvataan kaavan luontoselvityksessä esitettyjen liito-oravalle 
soveltuvien kulkuyhteyksien säilyminen määräämällä VR-1- alueilla säilytettäväksi liito-oravan 
liikkumisen kannalta riittävä puusto sekä osoittamalla ja osoittamalla loma-asuntotonttien rantaan 
vyöhyke, jonka puusto tulee säilyttää. 

Lisäksi kaavaehdotusta muutetaan lepakoita koskevilta osin siten, että kaavan 
luontoselvityksessä esitetyt lepakoille tärkeät I-luokan alueet jätetään kokonaan 
rakentamisalueen ulkopuolelle muuttamalla kaavaehdotuksessa esitetyn loma-asuntojen 
korttelialueen 1 rajausta. I-luokan lepakkoalueet osoitetaan kaavan retkeily- ja ulkoilualueille (VR-
1) sl-3 -viivamerkinnöin. Ja kaavalla määrätään, että EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin
(lepakot) lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. sl-3-
alueen puusto tulee säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään kaavan luontoselvityksen suosituksiin
perustuen, että retkeily- ja ulkoilualueilla (VR-1) sijaitsevien lepakoiden esiintymisalueiden (sl-3)
ja siirtymäreittien puusto tulee säilyttää. Ja lisäksi VR-1 -alueiden polku- ja tieurat määrätään
säilytettäviksi varjoisina ja alueet tulee pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-
syyskuussa).

Sen varmistamiseksi, että liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat ja kulkuyhteydet sekä 
lepakoiden I-luokan elinympäristöt ja siirtymäreitit säilyvät kaavan tarkoittamalla tavalla, on 
kaavassa annettu MRL 128 §:n perusteella toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa 
suorittaa ilman lupaa RA-2, MY ja VR-1- alueilla. Alueiden rakentamista ja käyttöä valvoo kunnan 
ympäristö- ja rakennusvalvonta. 

Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueille on laadittu riittävät luontoselvitykset ranta-
asemakaavan laatimiseksi. Ranta-asemakaava voidaan laatia MRL:n sisältövaatimusten 
mukaisesti huomioiden riittävällä tavalla ylempien kaavatasojen ohjausvaikutus. Kaavan 
selvityksissä havaitut luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet voidaan huomioida ja turvata 
kaavan tavoitteen mukaisessa kaavaratkaisussa. Kaavassa voidaan huomioida myös riittävien 
yhtenäisesti rakentamisesta vapaiden rantojen säilyminen, yleiset virkistyskäyttötarpeet sekä eri 
emätilojen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Kaavaehdotusta ei siten ole perusteltua 
muuttaa muistutuksessa esitetyllä tavalla poistamalla kaavaehdotuksessa osoitetut tontit tai 
vähentämällä niitä merkittävästi eikä myöskään muuttamalla kaavaratkaisua esitetyllä tavalla 
kauempana rannasta sijaitsevaksi rakentamisalueeksi esim. mökkikyläksi.  

Janakkalassa 4.5.2022  Piia Tuokko  
maankäyttöpäällikkö 
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Vastine muistutukseen 15.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 
 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) periaatteiden mukaisesti alueen ranta-asemakaavan 
laatimista on ohjannut lain mukainen kaavahierarkia, jonka mukaan ylempi kaavataso toimii 
ohjeena tarkemmalla suunnittelun tasolla. Muistutuksessa annetaan ymmärtää kaavaehdotuksen 
olevan maakuntakaavan vastainen. Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, 
joka on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan MRL:n pykälän 201 § mukaisesti ennen kuin se 
on saanut lainvoiman. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavasta tehdyt valitukset ja 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.9.2021 kaikki valituslupa-anomukset. Kanta-
Hämeen maakuntakaava 2040 on siten lainvoimainen (kuulutus 21.10 2021). Maakuntakaava 
2040 on kumonnut kaikki aiemmat maakuntakaavat alueellaan, joita ovat vuonna 2006 vahvistettu 
kokonaismaakuntakaava sekä ensimmäinen ja toinen vaihemaakuntakaava. Voimaan tullessaan 
Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on siten kumonnut alueellaan kaikki aiemmat 
maakuntakaavat, eikä niillä enää ole ohjausvaikutusta ranta-asemakaavan laatimiseen. Aiempien 
maakuntakaavojen tarkastelu ei siten ole tarpeen alueen kaavoituksen yhteydessä. Ohjaavana 
maakuntakaavana toimii siten vain ja ainoastaan Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, jossa 
kaava-alue on osoitettu virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueeksi (V887). Alueen pohjoisosaan on 
kuitenkin osoitettu selvitysalue (se). Maakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan ” Merkinnällä 
osoitetaan alueita, joiden käyttöön tai niiden vaikutuksiin liittyvät epävarmuustekijät eivät ole 
mahdollistaneet alueidenkäyttöratkaisun tekemistä maakuntakaavaa laadittaessa”. Kaava-
alueen pohjoisosa, jossa ranta-asemakaava sovittaa yhteen loma-asumisen, virkistyksen ja 
ulkoilun sekä luonnonsuojelun tavoitteita, on siten maakuntakaavassa osoitettu selvitettäväksi 
alueeksi, jonka tarkempi maankäytöllinen ratkaisu määritetään maakuntakaavaa tarkemmilla 
suunnittelun tasoilla. Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu suunnittelumääräys, jonka mukaan 
ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisin edellytyksin alueen 
virkistyskäyttömahdollisuudet, ulkoilureittien toteutuminen sekä seudullinen virkistysalueiden 
riittävyys turvataan. Juuri näin on ranta-asemakaavoituksessa toimittu. Alueen maankäytön 
ratkaisua on selvitetty, ja pohjoisosassa on sovitettu yhteen loma-asumisen tavoitteet, 
virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet Karkkuniemen ja lähteen alueen retkeily- ja ulkoilualueena 
(VR) sekä laajana maa- ja metsätalousalueena (M), joka säilyy jokamiehen oikeudella 
käytettävänä. Lisäksi ranta-asemakaavassa on osoitettu ulkoilureittejä, mahdollistettu niiden 
kehittäminen sekä suunniteltu reitistö siten, että alueen tärkeimpien virkistyskäytössä olevien 
kohteiden väliset kulkuyhteydet säilyvät rakentamisesta huolimatta. Maakuntakaava 2040 on 
siten toiminut vahvana ohjeena alueen ranta-asemakaavaa laadittaessa. Suunnittelussa on 
selvitetty myöskin seudullinen viheralueiden riittävyys, joka on kuvattu kaavaselostuksessa. 
Kaava-alue säilyy edelleen erittäin merkittävänä virkistyksen ja ulkoilun alueena, jonne jää 
rakentamisesta vapaata yhtenäistä rantaviivaa yli 6 km. Näin ollen ranta-asemakaava on laadittu 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti, huomioiden myös valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT), jotka edellyttävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä laajemman viheralueverkoston jatkuvuudesta huolehtimista. 
 
Muistutuksessa viitataan myös itäisten alueiden rantayleiskaavaan, jossa alue on osoitettu 
virkistysalueeksi (VR). Ranta-asemakaavalla voidaan poiketa rantayleiskaavasta, kun 
rantayleiskaavan ohjausvaikutus huomioidaan riittävällä tavalla. Ranta-asemakaavan 
laatimisessa on siten kiinnitetty erityistä huomiota rantayleiskaavan ohjausvaikutukseen alueen 
yleisiä virkistyskäyttötarpeita koskien. Ranta-asemakaavaa varten on laadittu mitoitustarkastelut 
rantayleiskaavan mitoituslaskelmiin perustuen sekä laajempi, jopa seudullisen tason tarkastelu 
alueen merkityksestä yleiselle virkistyskäytölle ja maakunnallisille ekologisille yhteyksille. Ranta-
asemakaavan laatimisen yhteydessä on lisäksi laadittu tarvittavat yleiskaavallisen tason 
selvitykset ja yleiskaavatarkastelut sekä vaikutusten arviointi. Kun lisäksi huomioidaan, että ranta-
asemakaava on rantayleiskaavaa yksityiskohtaisempi kaava, jonka laatiminen edellyttää  
 
 
 
 



 
 
 
 
muuttuvan maankäytön alueita koskien yleiskaavoitusta tarkemmat selvitykset, niin ranta-
asemakaavalla voidaan myös turvata ranta-alueiden erityisarvoja yleiskaavaa paremmin. 
Katsotaan, että ranta-asemakaavan maankäyttöratkaisu huomioi rantayleiskaavan 
ohjausvaikutuksen eikä ranta-asemakaavan laatiminen aiheuta haittaa mahdolliselle 
rantayleiskaavan myöhemmälle päivittämiselle. 
 
Muistutuksessa kyseenalaistetaan alueen rakentamisen mitoitus ja todetaan Mallinkaistenjärven 
olevan jo varsin runsaasti rakennettu järvi. Yleisen rantasuunnittelukäytännön mukaan kullekin 
kiinteistöille lasketaan ennalta määrätyn vesistön mitoitusarvon mukainen rakennuspaikkamäärä 
ns. emätilaperiaatteen mukaisesti rantaviivan pituuteen suhteuttaen. Emätilalaskelmat on tehty 
rantayleiskaavoituksen yhteydessä kaikille emätiloille, ja vaikka tehtäisiin rantayleiskaavamuutos, 
ei rakennusoikeuden laskentaperiaate muutu tästä rantasuunnittelun peruskäytännöstä. Se, että 
rakennuspaikat on joskus jätetty osoittamatta rantayleiskaavassa, ei poista tai vähennä niitä 
emätilan mitoituksesta. Emätilalla on siten mitoituksellisesti käyttämätöntä rakennusoikeutta, joka 
on mahdollista osoittaa kaavatasosta riippumatta. Jos alueelle tehtäisiin rantayleiskaavan 
muutos, rakennuspaikat olisi emätilan muodostaman rakennusoikeuden mukaan mahdollista 
osoittaa tilalle, vaikka koko järven toteutunut mitoitus onkin melko korkea. Emätilan omistustilanne 
ei vaikuta siihen, muodostuuko sille mitoituksen mukaista rakennusoikeutta vaiko ei. Emätilan 
jäljellä oleva rakennusoikeus kuuluu kiistatta kunnan omistamalle tilalle, koska emätilaan 
kuuluvilla muilla tiloilla mitoituksen mukainen rakennusoikeus on pääosin jo käytetty. Ranta-
asemakaavan ehdotukseen on osoitettu 16 rakennuspaikkaa, mitä voidaan pitää varsin hyvänä 
kohtuullistamisena jäljellä olevan rakennusoikeuden määrään (29 rp) verrattuna. Lisäksi kaksi 
kaavaehdotuksessa osoitettua rakennuspaikkaa poistetaan saadun osallispalautteen perusteella 
ja uudessa kaavaehdotuksessa osoitetaan 14 rakennuspaikkaa. Alueelle osoitetaan siten 
huomattavasti mitoitusarvoa vähemmän rakennuspaikkoja. Muistutuksessa viitataan myös 
rakentamisen vaikutuksista Mallinkaistenjärven vedenlaatuun ja järven virkistyskäyttöarvoihin. 
Uusi rantarakentaminen toteutetaan nykyaikaisin teknisin ratkaisuin, jotka huomioivat ympäristön 
erittäin hyvin, esimerkiksi jätevesien osalta. Rakentamisella ei siten arvioida olevan merkittävästi 
heikentävää vaikutusta järven vedenlaatuun tai sen virkistyskäyttöarvoihin. Kaavassa osoitettava 
rakentamisen määrä on lisäksi melko vähäinen verrattuna järven rakentamisen 
kokonaisvolyymiin, joten sen vaikutuksia voidaan arvioida melko vähäisiksi. 
 
Muistutuksessa viitataan kunnan alueella toteuttamiin hakkuisiin ja metsänhoitotoimenpiteisiin, 
väitetään niiden olleen ”ennakkohakkuita” ja tuhonneen tarkoituksellisesti alueen luontoarvoja. 
Kunta on toteuttanut alueella valtuuston hyväksymän metsätaloussuunnitelman 2016-2026 
mukaisia hakkuita ja hoitotoimenpiteitä. Välskärinmaan puukauppa on tehty 7.3.2018 ja 
hakkuuoikeudenhaltija on aloittanut hakkuut heti sopimuksen jälkeen. Hakkuuoikeus on ollut 2 
vuotta. Välskärinmaan hakkuista suurin osa on tehty 7.3 - 23.3.2018, paitsi kuvio 14 ja osa 
kuviosta 12. Nuoren metsän energiapuuharvennukset näiden kuvioiden osalta valmistuivat 
keväällä 2020. Kuviossa 13 on hakattu 1,3 hehtaaria vähemmän kuin suunnitelmassa on esitetty 
ja Karkkuniemen kärki jätettiin harventamatta. Karkkuniemen suunnitelmassa ollutta 
pienaukkohakkuuta olevan laavun läheisyydessä ei tehty, vain ajoura laavun suuntaan. Ranta-
alueilta on jouduttu poistamaan huonokuntoisia puita sekä risukkoa ja aluskuusikkoa. Kuviossa 7 
ja 11 ei ole tehty toimenpiteitä lainkaan. Ensimmäinen luontoselvitys on valmistunut 9.10.2018 
(tilattu 25.6.2018). Viimeisin luontoselvitys (direktiivilajit) on tehty hakkuiden jälkeen (21.10.2019). 
Selvityksistä ei ole ollut tietoa hakkuiden yhteydessä, ja ne ovat valmistuneet suurimman osan 
hakkuista tultua jo tehdyksi. Kuvioista 12 ja 14 on kerätty energiapuuta vuonna 2020. 
Ensimmäinen selvitys Metso -hankkeista on valmistunut 9.12.2020. Kunta ei ole tehnyt Metso - 
hankkeeseen osallistumispäätöstä, eikä mitä alueita Metsoon mahdollisesti liitetään. Janakkalan 
kunnan metsien vuosikasvu on noin 6500 kiintokuutiota ja vuosittaiset hakkuumäärät ovat 
vuosikasvua pienemmät. Alueella on siten noudatettu kunnan metsänhoitosuunnitelmaa, jonka 
valtuusto on hyväksynyt. Hakkuut ja metsänhoitotyöt on toteutettu kaavoituksesta erillisenä 
prosessina, eri vastuualueen ja viranhaltijoiden toteuttamana kunnan normaaliin 
metsänhoitotyöhön kuuluvana toimintana. Alueen kaavoitusta varten laaditut selvitykset ovat 
valmistuneet suurimpien hakkuiden toteuttamisen jälkeen. Siten puukaupan tekemisen tai 
hakkuiden toteuttamisen aikaan näistä selvityksistä, eikä siten alueen erityisistä luonnon arvoista, 
ole ollut tietoa kunnan metsänhoidosta vastaavilla toimijoilla, joten asiaa ei ole voitu myöskään 
toiminnassa huomioida. Kyseessä eivät siten ole olleet muistutuksessa väitetyt 
”ennakkohakkuut”, vaan kunnan valtuuston hyväksymän metsätaloussuunnitelman mukaiset 
hakkuu- ja metsänhoitotyöt, joista metsien hoidosta vastaava viranhaltija on sopinut puukaupan 
hyväksytyn metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kyseessä on siten ollut normaali kunnan 
metsien hoitoon liittyvä metsätaloussuunnitelman toteuttamiseksi tehtävä prosessi, joka on 
tapahtunut puukaupan ja suurimman osan hakkuiden osalta ennen alueella tehtyjä 
luontoselvityksiä ja niissä löytyneitä luonnon arvoja.  
 
 
 
 
 



Muistutuksessa arvioidaan alueen kaavoituksen pohjana toiminutta selvitysaineistoa ja 
kyseenalaistetaan sen riittävyys. Muistutuksessa viitataan alueen vanhoihin vuodelta 1999 oleviin 
selvityksiin, ja väitetään niitä käytetyn merkittävässä määrin kaavoituksen lähtötietona. Kyseisiä 
vanhoja luontoselvityksiä on esitelty kaavaselostuksessa alueen selvityshistorian esiin 
tuomiseksi. Kaavaehdotuksessa esitetty rakentaminen kohdistuu ainoastaan kaava-alueen 
pohjoisosaan, jonne on toteutettu tuoreemmat luontoselvitykset vuosina 2018-2019. Kyseisiä, 
muistutuksessa viitattuja, vuoden 1999 luontoselvityksiä ei siten ole käytetty muuttuvien alueiden 
kaavoituksen pohjana. Kaava-alueen eteläosien maankäyttöä ei kaavaehdotus merkittävästi 
muuta. Eteläosan alueiden osalta alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet on osoitettu kaavaan. 
Alueen kaavaratkaisu ei siten muistutuksessa väitetyn mukaisesti perustu ”pitkälti 21 vuotta sitten 
(1999) tehtyihin” kolmeen luontoselvitykseen. Kaava-alueen eteläosien maankäyttö ei 
merkittävästi muutu, ja muuttuvan pohjoisosan alueelle on tehty kattavat luontoselvitykset vuosien 
2018-2019 aikana. Lisäksi vuonna 2020 kaava-alueella tehtiin METSO-selvitys. 

Muistutuksessa arvioidaan kriittisesti alueella tehtyjä luontoselvityksiä. Muistutuksen mukaan 
selvityksiä on tehty lajien havaitsemiseen nähden väärään ajankohtaan. Muistutuksen mukaan 
alueella vuosina 2018 ja 2019 toteutetut luontoselvitykset eivät ole riittäviä alueen kaavoitukseen. 
Vuoden 2018 luontoselvityksen johdannon mukaan ”tavoitteena oli tuottaa alueilta 
maankäytönsuunnittelua varten riittävät luontotiedot ja arviot mahdollisista jatkoselvitystarpeista” 
Samaisen johdannon mukaan ”työ käsitti olemassa olevien luontotietoaineistojen hankkimisen ja 
tulkinnan, niin sanottujen lakikohteiden ja arvokkaiden luontotyyppien selvittämisen sekä 
luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainittujen alueille potentiaalisten lajien esiintymisen ja soveliaan 
elinympäristön arvioinnin”. Vuoden 2018 selvityksen pääasiallisena tarkoituksena oli siten kerätä 
yhteen alueesta jo tuotettu luontotieto ja havainnot, selvittää alueen lakikohteet ja arvokkaat 
luontotyypit ja arvioida lisäksi alueen elinympäristöjen soveltuvuutta luontodirektiivin IV(a) 
liitteessä mainituille lajeille. Tavoite tähtäsi siten eräänlaisen perusselvityksen tekemiseen, jonka 
pohjalta havaittuja luontoarvoja voidaan lähteä selvittämään tarkemmin jatkoselvitystarpeen 
arvioinnin pohjalta. Selvityksen kohdan 3.4 mukaan ”Maastoinventoinnit alueella suoritettiin 
maastokaudella 2018 heinäkuussa, jolloin oli mahdollista tunnistaa ja löytää luontoarvoja 
ilmentävää (kasvi)lajistoa mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden tunnistamiseksi ja 
rajaamiseksi”. Selvityksen ajankohta ei muistutuksessa huomautetun mukaisesti ollut 
optimaalinen liito-oravan osalta. Vuoden 2018 luontoselvityksen kohdan 5.4 mukaan alueelta 
kuitenkin havaittiin merkkejä liito-oravista sekä havaittiin liito-oraville soveltuvaa elinympäristöä. 
Lisäksi havaittiin lepakoille ja viitasammakolle potentiaalista elinympäristöä. Vuoden 2018 
perusselvityksen kohdassa 6.2 todetaan suosituksia jatkoselvityksistä, joihin sisältyvät liito-
oravan oikea-aikaista selvittämistä keväällä, viitasammakoiden selvittämistä sekä 
lepakkokartoitusta. Lisäksi suositeltiin pesimälinnustokartoitusta, mikäli Karkkuniemen alueelle 
osoitetaan muuttuvaa maankäyttöä. Tämän vuoden 2018 perusluontoisen, monipuolisesti alueen 
luontoon ja elinympäristöihin keskittyneen, selvityksen myötä alueelle päädyttiin suorittamaan 
selvitykset liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymisestä, kuten muistutuksessakin 
todetaan. Karkkuniemen alueelle ei osoiteta muutoksia nykyiseen maankäyttöön, joten 
jatkoselvitystarpeiden arvioinnin mukaan alueen pesimälinnuston selvittäminen ei ole tarpeen. 
Vuoden 2019 tarkentavan luontoselvityksen maastotyöt suoritettiin lajien havaitsemisen kannalta 
oikeaan aikaan. Liito-oravan inventointi toteutettiin 1.4., viitasammakon 12.-13.5. ja 16.-17.5. sekä 
lepakoiden 12.-13.6., 11.-12.7. ja 15.-16.8. Inventoinnit toteutettiin lajien kartoitukseen annettujen 
ohjeistusten mukaisesti asianmukaisin työmenetelmin. Vuoden 2019 inventointien ajoittumista, 
suoritustapaa ja työmenetelmiä käsitellään tarkemmin selvityksen kohdassa 3. Alueella on siten 
toteutettu laajempi ja yleispiirteisempi vuoden 2018 luontoselvitys sekä siinä arvioitujen 
jatkoselvitystarpeiden mukaiset jatkoselvitykset vuonna 2019. Näin ollen myös pohjoisosan 
luontoselvitykset ovat kattavat, kaikin puolin riittävät ja tarjoavat hyvät tiedot alueen luonnon 
arvoista ja uhanalaisista lajeista, joiden elinympäristöt ja elinmahdollisuudet on turvattu 
kaavamerkinnöin ja –määräyksin.  

Kaavaehdotusta täsmennetään osallispalautteen perusteella liito-oravaa koskevilta osin siten, 
että kaavan luontoselvityksessä rajatut liito-oravan elinympäristöt jätetään kokonaan 
rakentamisalueiden ulkopuolelle. Kaavaehdotuksessa esitetty loma-asuntojen korttelialueen 1 
tontti 5 sekä korttelin 3 tontti 1 poistetaan. Liito-oravan elinympäristöjen ydinalueet osoitetaan MY- 
alueille (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sl-1- viivamerkinnöin (Alueen 
osa, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) elinympäristö). Lajin 
lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. Ja kaavalla 
määrätään, että sl-1- alueiden puusto tulee säilyttää eikä sl-1- alueilla saa suorittaa kaivamis-, 
louhimis- tai täyttämistoimenpiteitä eikä alueen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Lisäksi 
kaavalla turvataan kaavan luontoselvityksessä esitettyjen liito-oravalle soveltuvien 
kulkuyhteyksien säilyminen määräämällä VR-1- alueilla säilytettäväksi liito-oravan liikkumisen 
kannalta riittävä puusto sekä osoittamalla loma-asuntotonttien rantaan vyöhyke, jonka puusto 
tulee säilyttää. 



 
 
 
 
Kaavaehdotusta täsmennetään osallispalautteen perusteella lepakoita koskevilta osin siten, että 
kaavan luontoselvityksessä esitetyt lepakoille tärkeät I- luokan alueet jätetään kokonaan 
rakentamisalueen ulkopuolelle muuttamalla kaavaehdotuksessa esitetyn loma-asuntojen 
korttelialueen 1 rajausta. I- luokan lepakkoalueet osoitetaan kaavan retkeily- ja ulkoilualueille (VR-
1) sl-3- viivamerkinnöin. Ja kaavalla määrätään, että EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin 
(lepakot) lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. sl-3- 
alueen puusto tulee säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään kaavan luontoselvityksen suosituksiin 
perustuen, että retkeily- ja ulkoilualueilla (VR-1) sijaitsevien lepakoiden esiintymisalueiden (sl-3) 
ja siirtymäreittien puusto tulee säilyttää. Lisäksi VR-1- alueiden polku- ja tieurat määrätään 
säilytettäviksi varjoisina ja alueet tulee pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-
syyskuussa). 
 
Kaavaehdotuksessa osoitetut loma-asuntotontit sijoittuvat osittain kaavan lepakkoselvityksessä 
osoitetuille II- ja III- luokan lepakkoalueille. Tonttien rakentaminen on kuitenkin ohjattu saunan 
rakennusalaa lukuun ottamatta lepakkoalueiden ulkopuolelle. Loma-asuntoalueiden 
rakentamisen ohjausta täsmennetään edelleen siten, että tonttien asuin- ja talousrakennusten 
rakentaminen ohjataan yksiselitteisesti kokonaan lepakkoalueiden ulkopuolelle osoitettaville as/t- 
rakennusaloille. Näin tonttien rakentaminen ohjautuu myös pääosin normaalia kauemmaksi 
järven rannasta. II- ja III- luokan lepakkoalueille sijoittuvien tontinosien rakentamista ja käyttöä 
ohjataan lepakkoselvityksen suositusten mukaisesti. Tonttien rantavyöhykkeellä kulkeva 
lepakoiden siirtymäreitti osoitetaan luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jonka 
puusto tulee säilyttää. Tälle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ja alue tulee pitää 
valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa). Erillisten saunojen rakennus-
aloja (sa-1) täsmennetään siten, että saunojen rakentaminen ohjautuu lepakoiden siirtymäreittien 
ulkopuolelle. Lisäksi kaavalla määrätään, että tonttien rakentamaton osa tulee säilyttää 
luonnontilaisena ja yhtenäisesti puustoisena. Rakennusalojen ulkopuolisten alueiden 
metsänkäsittely tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen, korkeintaan yksittäisiä puita 
harvakseltaan kaataen.  Rakennusalojen ulkopuolinen tontinosa tulee pitää valaisemattomana 
talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa).     
 
Sen varmistamiseksi, että liito-oravien kulkuyhteydet ja sekä lepakoiden siirtymäreitit säilyvät 
kaavan tarkoittamalla tavalla, on kaavassa annettu MRL 128 §:n perusteella toimenpiderajoitus.   
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa RA-2, MY ja VR-1- alueilla. Alueiden rakentamista ja 
käyttöä valvoo kunnan kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonta. 
 
Muistutuksessa viitataan myös alueella sijaitsevaan lähteeseen ja pohjavesialueiden tutkimiseen. 
Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä sijaitse pohjavesialueita. 
Pohjavesialueiden määrittely ja luokittelu on ELY-keskuksen vastuulla, joka ei ole esittänyt 
havaintoja alueen sijaitsemisesta pohjavesialueella. Pohjavesiputkia puolestaan asennetaan 
pääsääntöisesti pohjavesialueille, niiden läheisyyteen sekä sellaisiin kohteisiin, joissa on 
toiminnan laadun vuoksi aihetta tarkkailla pohjaveden määrää ja laatua. Loma-asutus on 
luonteeltaan toimintaa, joka ei nykyaikaisine teknisine ratkaisuineen vaikuta merkittävästi 
pohjaveteen. Niinpä alueen pohjavesiolosuhteiden tarkempi tutkiminen ei ole tarpeen. 
 
Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueille on laadittu luontoselvitykset, joissa on selvitetty 
yksityiskohtaisesti alueen luontoarvot. Ranta-asemakaava laaditaan MRL:n sisältövaatimusten 
mukaisesti huomioiden riittävällä tavalla ylempien kaavatasojen ohjausvaikutus. Kaavan 
selvityksissä havaitut luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet huomioidaan ja turvataan 
kaavaratkaisussa. Kaavaprosessia ei siten ole perusteltua keskeyttää mielipiteessä esitellä 
tavalla.  
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Vastine muistutukseen 13.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 
 

Muistutuksessa esitetään Karkkuniemen laavun eteläpuolisen ranta-alueen rakentamatta 
jättämistä virkistyskäytön ja luonnonarvojen säilyttämiseksi. Muistutuksessa myös korostetaan 
järven itärannan laavuja yhdistävien polkujen ja kaikille avoimien rantojen merkitystä osana 
alueen virkistyskäyttöä. Lisäksi viitataan luontoselvityksiin. 

 
Kaavoituksella pyritään yhteensovittamaan eri toimintoja ja intressejä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Ranta-asemakaavan tavoitteena on yhteensovittaa mm. alueen virkistyskäyttötarpeet, 
luontoarvojen huomioiminen, metsätalous sekä alueen kehittäminen loma-asumiseen. 
 
Ranta-asemakaavalla on osoitettu alueen virkistyskäytön kannalta tärkeimmät alueet retkeily- ja 
ulkoilualueeksi (VR). Itärannan laavujen väliset kulkuyhteydet on myös säilytetty ja osoitettu 
ranta-asemakaavaan. Kaavaan on osoitettu ulkoilureitin merkinnällä nykyistä polkuverkostoa 
sekä havaittuja reittiverkoston kehittämistarpeita. Alueelle muodostuva ajoyhteys ja parkkipaikka 
mahdollistavat myös Karkkuniemen alueen ja laavun käytön yhä useammalle, myös lyhyempiä 
matkoja liikkuville. Kahilahden alueen ja laavun ympäristöön on puolestaan osoitettu laaja VR-
alue sekä venevalkama- ja uimaranta-alue (LV/VV). Karkkuniemen ja Kahilahden alueiden 
välinen kulkuyhteys säilyy, osin polkuja ja osin ajoyhteyttä pitkin. Alueiden väliin voi myös syntyä 
uusi polku ajoyhteyden pohjoispuolelle. Kaava-alueen eteläosat jäävät puolestaan kokonaan 
rakentamisen ulkopuolelle, alueet on osoitettu VR-alueeksi, maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M).  
 
Kaava-alueen pohjoisosaan osoitetut loma-asuntoalueet varaavat noin 800 metriä rantaviivaa. 
Esitetty loma-asutus ei kokonaisuutena estä merkittävästi alueen käyttöä yleiseen virkistykseen 
ja ulkoiluun. Yli 89% Välskärinmaan tilan kokonaisrantaviivasta (7,5 km) jää edelleen 
rakentamisesta vapaaksi vapaasti ja yleisesti käytettäväksi. Alueella säilyy yhtenäistä 
rakentamatonta rantaviivaa ranta-asemakaavan mahdollistaman rakentamisen jälkeen edelleen 
noin 6 km sekä lisäksi Karkkuniemeen jää rakentamisesta vapaata aluetta noin 3 ha ja rantaviivaa 
yli 500 metriä. RA-korttelien maankäytölliset muutokset kohdistuvat pinta-alaltaan noin 7 
hehtaarin laajuiselle alueelle, kun koko kaava-alueen pinta-ala on noin 141 ha. Muuttuvan 
maankäytön osuus on tällöin noin 5% kaava-alueen kokonaispinta-alasta. 
 
Alueen yleinen virkistyskäyttö on huomioitu ranta-asemakaavaa laadittaessa. Kaava ei estä tai 
merkittävästi heikennä alueen käyttöä jatkossakin yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Kaava myös 
mahdollistaa alueen virkistyskäytön ja –rakenteiden kehittämisen.  
 
Kaavaratkaisua täsmennetään Karkkuniemen eteläpuolisen ranta-alueen osalta luontoarvojen 
(lepakoiden siirtymäreitit, liito-oravan elinympäristö ja kulkuyhteydet) huomioimisen osalta. 
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Muistutus 4 

Vastine muistutukseen 9.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

Muistutuksessa pidetään ranta-asemakaavan luontoselvityksiä pääosin kattavina ja hyvin 
laadittuina, mutta nähdään tarve myös pesimälinnuston selvittämiseen, jonka yhteydessä voidaan 
selvittää myös korentolajien esiintyminen alueella. Kaavaa varten laaditun vuoden 2018 
luontoselvityksen johdannon mukaan ”tavoitteena oli tuottaa alueilta maankäytönsuunnittelua 
varten riittävät luontotiedot ja arviot mahdollisista jatkoselvitystarpeista” Samaisen johdannon 
mukaan ”työ käsitti olemassa olevien luontotietoaineistojen hankkimisen ja tulkinnan, niin 
sanottujen lakikohteiden ja arvokkaiden luontotyyppien selvittämisen sekä luontodirektiivin IV(a) 
liitteessä mainittujen alueille potentiaalisten lajien esiintymisen ja soveliaan elinympäristön 
arvioinnin”. Vuoden 2018 selvityksen pääasiallisena tarkoituksena oli siten kerätä yhteen alueesta 
jo tuotettu luontotieto ja havainnot, selvittää alueen lakikohteet ja arvokkaat luontotyypit ja arvioida 
lisäksi alueen elinympäristöjen soveltuvuutta luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainituille lajeille. 
Tavoite tähtäsi siten perusluontoselvityksen tekemiseen, jonka pohjalta havaittuja luontoarvoja 
voidaan lähteä selvittämään tarkemmin jatkoselvitystarpeen arvioinnin pohjalta. Vuoden 2018 
luontoselvityksen kohdassa 6.2 todetaan suosituksia jatkoselvityksistä, joihin sisältyvät liito-
oravan oikea-aikaista selvittämistä keväällä, viitasammakoiden selvittämistä sekä 
lepakkokartoitusta. Lisäksi suositeltiin pesimälinnustokartoitusta, mikäli Karkkuniemen alueelle 
osoitetaan muuttuvaa maankäyttöä. Vuoden 2018 luontoselvityksen perusteella alueelle 
päädyttiin tekemään erillisselvitykset liito-oravaa, viitasammakkoa ja lepakoita koskien, kuten 
muistutuksessakin todetaan. Koska Karkkuniemen alueelle ei osoiteta muutoksia nykyiseen 
maankäyttöön, niin luontoselvityksen 2018 jatkoselvitystarpeiden arvioinnin mukaan alueen 
pesimälinnustoa ei ole tarpeen erikseen selvittää.  

Muistutuksessa viitataan ranta-asemakaavan suhteesta maakuntakaavaan ja sen 
ohjausvaikutuksen toteutumiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) periaatteiden mukaisesti 
alueen ranta-asemakaavan laatimista on ohjannut lain mukainen kaavahierarkia, jonka mukaan 
ylempi kaavataso toimii ohjeena tarkemmalla suunnittelun tasolla. Alueella on voimassa Kanta-
Hämeen maakuntakaava 2040, joka on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan MRL:n pykälän 
201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki 
maakuntakaavasta tehdyt valitukset ja Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.9.2021 
kaikki valituslupa-anomukset. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on siten lainvoimainen 
(kuulutus 21.10 2021). Maakuntakaava 2040 on kumonnut kaikki aiemmat maakuntakaavat 
alueellaan, joita ovat vuonna 2006 vahvistettu kokonaismaakuntakaava sekä ensimmäinen ja 
toinen vaihemaakuntakaava. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 kaava-alue on osoitettu 
virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueeksi (V887). Alueen pohjoisosaan on kuitenkin osoitettu 
selvitysalue (se). Maakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan ”Merkinnällä osoitetaan alueita, 
joiden käyttöön tai niiden vaikutuksiin liittyvät epävarmuustekijät eivät ole mahdollistaneet 
alueidenkäyttöratkaisun tekemistä maakuntakaavaa laadittaessa”. Kaava-alueen pohjoisosa, 
jossa ranta-asemakaava sovittaa yhteen loma-asumisen, virkistyksen ja ulkoilun sekä 
luonnonsuojelun tavoitteita, on siten maakuntakaavassa osoitettu selvitettäväksi alueeksi, jonka 
tarkempi maankäytöllinen ratkaisu määritetään maakuntakaavaa tarkemmilla suunnittelun 
tasoilla. Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu suunnittelumääräys, jonka mukaan ennen 
alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisin edellytyksin alueen 
virkistyskäyttömahdollisuudet, ulkoilureittien toteutuminen sekä seudullinen virkistysalueiden 
riittävyys turvataan. Juuri näin on ranta-asemakaavoituksessa toimittu. Alueen maankäytön 
ratkaisua on selvitetty, ja pohjoisosassa on sovitettu yhteen loma-asumisen tavoitteet, 
virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet Karkkuniemen ja lähteen alueen retkeily- ja ulkoilualueena 
(VR) sekä laajana maa- ja metsätalousalueena (M), joka säilyy jokamiehen oikeudella 
käytettävänä. Lisäksi ranta-asemakaavassa on osoitettu ulkoilureittejä, mahdollistettu niiden 
kehittäminen sekä suunniteltu reitistö siten, että alueen tärkeimpien virkistyskäytössä olevien  



 
 
 
 
kohteiden väliset kulkuyhteydet säilyvät rakentamisesta huolimatta. Maakuntakaava on siten 
toiminut vahvana ohjeena alueen ranta-asemakaavaa laadittaessa. Suunnittelussa on selvitetty 
myöskin seudullinen viheralueiden riittävyys, joka on kuvattu kaavaselostuksessa. Kaava-alue 
säilyy edelleen erittäin merkittävänä virkistyksen ja ulkoilun alueena, jonne jää rakentamisesta 
vapaata yhtenäistä rantaviivaa yli 6 km. Näin ollen ranta-asemakaava on laadittu 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti, huomioiden myös valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT), jotka edellyttävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä laajemman viheralueverkoston jatkuvuudesta huolehtimista. 
 
Muistutuksessa huomautetaan myös Mallinkaistenjärven vapaan rantaviivan vähentymisestä, 
joka muistutuksen mukaan on mittaluokaltaan merkittävää ja vaikuttaa alueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Kaava-alueen pohjoisosaan osoitetut loma-asuntoalueet 
varaavat noin 800 metriä rantaviivaa. Esitetty loma-asutus ei kokonaisuutena estä merkittävästi 
alueen käyttöä yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Yli 89% Välskärinmaan tilan 
kokonaisrantaviivasta (7,5 km) jää edelleen vapaasti käytettäväksi. Alueella säilyy yhtenäistä 
rakentamatonta rantaviivaa ranta-asemakaavan mahdollistaman rakentamisen jälkeen edelleen 
noin 6 km sekä lisäksi Karkkuniemeen jää rakentamisesta vapaata aluetta noin 3 ha ja rantaviivaa 
yli 500 metriä. RA-korttelien maankäytölliset muutokset kohdistuvat pinta-alaltaan noin 7 
hehtaarin laajuiselle alueelle, kun koko kaava-alueen pinta-ala on noin 141 ha. Muuttuvan 
maankäytön osuus on tällöin noin 5% kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Voidaan siis katsoa, 
että ranta-asemakaava turvaa merkittävässä määrin alueen virkistyskäytön mahdollisuudet, 
ulkoilureitit ja niiden kehittämisen sekä jokamiehen oikeuden käytön mahdollisuudet kunnan 
omistamalla alueella, josta valtaosan maankäyttöön ranta-asemakaava ei tuo muutoksia. 
 
Muistutuksessa sivutaan myös Janakkalan maankäytön rakennemallia, ja sen vaikutusta alueen 
ranta-asemakaavoitukseen. Rakennemallissa alue on osoitettu virkistysalueena. Janakkalan 
maankäytön rakennemalli ei ole MRL:n mukainen suunnittelutaso, vaan se on yleispiirteinen ja 
strateginen esitys kunnan maankäytön kehittämisen ja muutosten painopisteistä. Rakennemallilla 
ei ole kaavatasoja vastaavaa ohjaavuutta ranta-asemakaavoitukseen, kuten muistutuksessakin 
huomioidaan. Rakennemallissa on vuonna 2010 kuvattu Mallinkaistenjärven alueen silloinen 
maankäyttö, alueelle ei ole tuolloin kaavailtu muutoksia. Kyseisen virkistysaluemerkinnän tausta 
on siten ennemminkin kyseisen maankäytön silloinen toteaminen, ei tulevaisuuteen tähtäävä 
osoitus alueen kehittämisestä. Rakennemallityön jälkeen kunnan tavoitteet alueen kehittämiseksi 
ovat muuttuneet. 
 
Ranta-asemakaavalla voidaan poiketa rantayleiskaavasta, kun rantayleiskaavan ohjausvaikutus 
huomioidaan riittävällä tavalla. Ranta-asemakaavan laatimisessa on siten kiinnitetty erityistä 
huomiota rantayleiskaavan ohjausvaikutukseen alueen yleisiä virkistyskäyttötarpeita koskien. 
Ranta-asemakaavaa varten on laadittu mitoitustarkastelut rantayleiskaavan mitoituslaskelmiin 
perustuen sekä laajempi, jopa seudullisen tason tarkastelu alueen merkityksestä yleiselle 
virkistyskäytölle ja maakunnallisille ekologisille yhteyksille. Ranta-asemakaavan laatimisen 
yhteydessä on lisäksi laadittu tarvittavat yleiskaavallisen tason selvitykset ja yleiskaavatarkastelut 
sekä vaikutusten arviointi. Kun lisäksi huomioidaan, että ranta-asemakaava on rantayleiskaavaa 
yksityiskohtaisempi kaava, jonka laatiminen edellyttää muuttuvan maankäytön alueita koskien 
yleiskaavoitusta tarkemmat selvitykset, niin ranta-asemakaavalla voidaan myös turvata ranta-
alueiden erityisarvoja yleiskaavaa paremmin. Katsotaan, että ranta-asemakaavan 
maankäyttöratkaisu huomioi rantayleiskaavan ohjausvaikutuksen eikä ranta-asemakaavan 
laatiminen aiheuta haittaa mahdolliselle rantayleiskaavan myöhemmälle päivittämiselle. 
 
Muistutuksessa tuodaan esiin alueen mitoituslaskelma ja emätilaperiaatteen käyttö. 
Muistutuksessa korostetaan kunnan muita velvollisuuksia, joita ovat muistutuksen mukaisesti 
esim. ympäristön vaaliminen, virkistyspalveluiden järjestäminen sekä myös jokamiehenoikeudella 
tapahtuvan virkistyksen edistäminen. Yleisen rantasuunnittelukäytännön mukaan kullekin 
kiinteistöille lasketaan ennalta määrätyn vesistön mitoitusarvon mukainen rakennuspaikkamäärä 
ns. emätilaperiaatteen mukaisesti rantaviivan pituuteen suhteuttaen. Emätilalaskelmat on tehty 
rantayleiskaavoituksen yhteydessä kaikille emätiloille, ja vaikka tehtäisiin rantayleiskaavamuutos, 
ei rakennusoikeuden laskentaperiaate muutu tästä rantasuunnittelun peruskäytännöstä. Se, että 
rakennuspaikat on joskus jätetty osoittamatta rantayleiskaavassa, ei poista tai vähennä niitä 
emätilan mitoituksesta. Emätilalla on siten mitoituksellisesti käyttämätöntä rakennusoikeutta, joka 
on mahdollista osoittaa kaavatasosta riippumatta. Jos alueelle tehtäisiin rantayleiskaavan 
muutos, rakennuspaikat olisi emätilan muodostaman rakennusoikeuden mukaan mahdollista 
osoittaa tilalle, vaikka koko järven toteutunut mitoitus onkin melko korkea. Emätilan omistustilanne 
ei vaikuta siihen, muodostuuko sille mitoituksen mukaista rakennusoikeutta vaiko ei. Emätilan 
jäljellä oleva rakennusoikeus kuuluu kiistatta kunnan omistamalle tilalle, koska emätilaan 
kuuluvilla muilla tiloilla mitoituksen mukainen rakennusoikeus on pääosin jo käytetty.  
 
 
 
 



 
Ranta-asemakaavan ehdotukseen on osoitettu 16 rakennuspaikkaa, mitä voidaan pitää varsin 
hyvänä kohtuullistamisena jäljellä olevan rakennusoikeuden määrään (29 rp) verrattuna Lisäksi 
kaksi kaavaehdotuksessa osoitettua rakennuspaikkaa poistetaan saadun osallispalautteen 
perusteella ja uudessa kaavaehdotuksessa osoitetaan 14 rakennuspaikkaa. Alueelle osoitetaan 
siten huomattavasti mitoitusarvoa vähemmän rakennuspaikkoja. Ranta-asemakaava myös 
turvaa alueen virkistyskäytön ja jokamiehenoikeudella tapahtuvaa käyttöä merkittävässä määrin 
osoittamalla VR-, MU- ja M-alueita sekä ulkoilureittejä alueen olemassa olevien 
virkistysrakenteiden lisäksi. Kuten aiemmin tässä vastineessa tuodaan esiin, kohdistuvat 
maankäytön muutokset vain pienelle osalle kaava-alueesta, muuttuvan maankäytön osuus on 
noin 5%. Yli 89% Välskärinmaan tilan kokonaisrantaviivasta (7,5 km) jää edelleen vapaasti 
käytettäväksi. Alueella säilyy yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa ranta-asemakaavan 
mahdollistaman rakentamisen jälkeen edelleen noin 6 km sekä lisäksi Karkkuniemeen jää 
rakentamisesta vapaata aluetta noin 3 ha ja rantaviivaa yli 500 metriä. Ranta-asemakaavoitus 
osoittaa siten valtaosan alueesta yleisen virkistyksen ja jokamiehenoikeuden käytön piiriin, 
turvaten merkittävässä määrin niiden edellytykset ja kehittämismahdollisuudet. 
 
Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueille on laadittu luontoselvitykset, joissa on selvitetty 
yksityiskohtaisesti alueen luontoarvot. Ranta-asemakaava laaditaan MRL:n sisältövaatimusten 
mukaisesti huomioiden riittävällä tavalla ylempien kaavatasojen ohjausvaikutus. Kaavan 
selvityksissä havaitut luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet huomioidaan ja turvataan 
kaavaratkaisussa. Kaavassa huomioidaan myös riittävien yhtenäisesti rakentamisesta vapaiden 
rantojen säilyminen, alueen virkistyskäyttötarpeet sekä eri emätilojen ja maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu. Suunnittelualueen jättäminen kokonaan muistutuksessa esitetyllä tavalla 
virkistyskäyttöön ei siten ole perusteltua.  
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VASTINE 
4.5.2022 

Muistutus 5 

Vastine muistutukseen 12.1.2021 Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan ehdotuksesta 

Muistutuksessa esitetään, että Janakkalan kunta luopuu käynnissä olevasta Mallinkaistenjärven 
ranta-asemakaavahankkeesta ja hylkää käsittelyssä olevan kaavaesityksen. Muistutuksen 
esitystä perustellaan monilla eri seikoilla, jotka liittyvät mm. vapaaseen rantaviivaan, 
luonnonarvoihin, järven rakentamistilanteeseen, maanomistajien tasapuoliseen kohteluun sekä 
moniin muihin seikkoihin. 

Muistutuksessa todetaan kaavan olevan lainvastainen, koska se poikkeaa Janakkalan kunnan 
Itäisten alueiden rantayleiskaavasta. Ranta-asemakaavalla voidaan poiketa rantayleiskaavasta, 
kun rantayleiskaavan ohjausvaikutus huomioidaan riittävällä tavalla. Ranta-asemakaavan 
laatimisessa on siten kiinnitetty erityistä huomiota rantayleiskaavan ohjausvaikutukseen alueen 
yleisiä virkistyskäyttötarpeita koskien. Ranta-asemakaavaa varten on laadittu mitoitustarkastelut 
rantayleiskaavan mitoituslaskelmiin perustuen sekä laajempi, jopa seudullisen tason tarkastelu 
alueen merkityksestä yleiselle virkistyskäytölle ja maakunnallisille ekologisille yhteyksille. Ranta-
asemakaavan laatimisen yhteydessä on lisäksi laadittu tarvittavat yleiskaavallisen tason 
selvitykset ja yleiskaavatarkastelut sekä vaikutusten arviointi. Kun lisäksi huomioidaan, että ranta-
asemakaava on rantayleiskaavaa yksityiskohtaisempi kaava, jonka laatiminen edellyttää 
muuttuvan maankäytön alueita koskien yleiskaavoitusta tarkemmat selvitykset, niin ranta-
asemakaavalla voidaan myös turvata ranta-alueiden erityisarvoja yleiskaavaa paremmin. 
Katsotaan, että ranta-asemakaavan maankäyttöratkaisu huomioi rantayleiskaavan 
ohjausvaikutuksen eikä ranta-asemakaavan laatiminen aiheuta haittaa mahdolliselle 
rantayleiskaavan myöhemmälle päivittämiselle. 

Muistutuksessa käsitellään myös kaava-alueen ja Mallinkaistenjärven rakentamisen mitoitusta 
sekä sen vaikutuksia. Ranta-asemakaavan mitoitusperusteena käytetty luku on linjassa muun 
Mallinkaistenjärven ranta-alueen ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella. 
Kaavahankkeessa on laadittu perusteelliset mitoitustarkastelut, jotka löytyvät kaavaselostuksen 
luvusta 4. Mitoitus lasketaan emätilakohtaisesti, jolloin ratkaisevaa rantarakennusoikeuden 
määräytymisen suhteen ei ole tilan omistaja, vaan emätilan rantarakennusoikeuden määrä ja 
rakentamisen ajankohta. Myöskään sillä ei ole merkitystä, mitä kunta on aiemmin muilla 
omistamillaan alueilla tehnyt, koska muut alueet kuuluvat rantasuunnittelussa eri emätilaan. 
Ranta-asemakaavan mitoituslaskelma perustuu alueella voimassa olevan Itäisen 
rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin. Janakkalan itäisen rantayleiskaavan 
suunnitteluperusteiden mukaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun edistämiseksi on 
rakennusoikeuden määrittämisessä otettu lähtökohdaksi kiinteistöjaotus rakennuslain 
voimaantuloajankohdassa. Vuoden 1959 kesän jälkeen erotetut ja toteutetut rakennuspaikat 
kirjautuvat käytetyksi rakennusoikeudeksi emätilalle ja emätilasta muodostuneille nykyisille tiloille 
ja käytetty rakennusoikeus vähennetään emätilan laskennallisesta kokonaisrakennusoikeudesta. 
Ranta-asemakaava on laadittu siten itäisen rantayleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden 
mukaisesti ja ranta-asemakaava noudattaa rantayleiskaavan ohjausvaikutusta 
rantarakennusoikeuksia koskevilta osin. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että myös itäisen 
rantayleiskaavan emätilaselvityksessä on määritetty rantarakennus nyt ranta-
asemakaavoitettavalle alueelle. Mitoituksen mukaiset rakennuspaikat on kuitenkin jätetty 
osoittamatta rantayleiskaavalla kunnan silloisen päätöksen mukaisesti. Nyt osa näistä 
rantayleiskaavan mitoituksen mukaisista rakennuspaikoista osoitetaan alueelle ranta-
asemakaavalla, jolla voidaan yleiskaavaa paremmin yhteensovittaa alueen eri toiminnot 
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun perustuen. 

Muistutuksessa viitataan alueen luonnonarvoihin ja niiden turvaamiseen sekä alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteiden toteutumiseen. Ranta-asemakaavaa varten on selvitetty alueella olevia 
luontoarvoja, keskittyen erityisesti alueen pohjoisosaan, johon rakentaminen on keskitetty. Ranta-
asemakaavan ehdotuksessa muuttuvaksi esitetyn alueen luontoarvot on kattavasti selvitetty, ja 
selvityksissä on keskitytty erityisesti muistutuksessa viitattuihin liito-oravaan ja lepakkolajeihin.  



Kaavaehdotusta täsmennetään osallispalautteen perusteella liito-oravaa koskevilta osin siten, 
että kaavan luontoselvityksessä rajatut liito-oravan elinympäristöt jätetään kokonaan 
rakentamisalueiden ulkopuolelle. Kaavaehdotuksessa esitetty loma-asuntojen korttelialueen 1 
tontti 5 sekä korttelin 3 tontti 1 poistetaan. Liito-oravan elinympäristöjen ydinalueet osoitetaan MY- 
alueille (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sl-1- viivamerkinnöin (Alueen 
osa, jolla sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) elinympäristö). Lajin 
lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. Ja kaavalla 
määrätään, että sl-1- alueiden puusto tulee säilyttää eikä sl-1- alueilla saa suorittaa kaivamis-, 
louhimis- tai täyttämistoimenpiteitä eikä alueen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Lisäksi 
kaavalla turvataan kaavan luontoselvityksessä esitettyjen liito-oravalle soveltuvien 
kulkuyhteyksien säilyminen määräämällä VR-1- alueilla säilytettäväksi liito-oravan liikkumisen 
kannalta riittävä puusto sekä osoittamalla loma-asuntotonttien rantaan vyöhyke, jonka puusto 
tulee säilyttää. 

Kaavaehdotusta täsmennetään osallispalautteen perusteella lepakoita koskevilta osin siten, että 
kaavan luontoselvityksessä esitetyt lepakoille tärkeät I- luokan alueet jätetään kokonaan 
rakentamisalueen ulkopuolelle muuttamalla kaavaehdotuksessa esitetyn loma-asuntojen 
korttelialueen 1 rajausta. I- luokan lepakkoalueet osoitetaan kaavan retkeily- ja ulkoilualueille (VR-
1) sl-3- viivamerkinnöin. Ja kaavalla määrätään, että EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin
(lepakot) lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja. sl-3-
alueen puusto tulee säilyttää. Lisäksi kaavalla määrätään kaavan luontoselvityksen suosituksiin
perustuen, että retkeily- ja ulkoilualueilla (VR-1) sijaitsevien lepakoiden esiintymisalueiden (sl-3)
ja siirtymäreittien puusto tulee säilyttää. Lisäksi VR-1- alueiden polku- ja tieurat määrätään
säilytettäviksi varjoisina ja alueet tulee pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-
syyskuussa).

Kaavaehdotuksessa osoitetut loma-asuntotontit sijoittuvat osittain kaavan lepakkoselvityksessä 
osoitetuille II- ja III- luokan lepakkoalueille. Tonttien rakentaminen on kuitenkin ohjattu saunan 
rakennusalaa lukuun ottamatta lepakkoalueiden ulkopuolelle. Loma-asuntoalueiden 
rakentamisen ohjausta täsmennetään edelleen siten, että tonttien asuin- ja talousrakennusten 
rakentaminen ohjataan yksiselitteisesti kokonaan lepakkoalueiden ulkopuolelle osoitettaville as/t- 
rakennusaloille. Näin tonttien rakentaminen ohjautuu myös pääosin normaalia kauemmaksi 
järven rannasta. II- ja III- luokan lepakkoalueille sijoittuvien tontinosien rakentamista ja käyttöä 
ohjataan lepakkoselvityksen suositusten mukaisesti. Tonttien rantavyöhykkeellä kulkeva 
lepakoiden siirtymäreitti osoitetaan luonnonmukaisena säilytettäväksi alueen osaksi, jonka 
puusto tulee säilyttää. Tälle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ja alue tulee pitää 
valaisemattomana talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa). Erillisten saunojen 
rakennusaloja (sa-1) täsmennetään siten, että saunojen rakentaminen ohjautuu lepakoiden 
siirtymäreittien ulkopuolelle. Lisäksi kaavalla määrätään, että tonttien rakentamaton osa tulee 
säilyttää luonnontilaisena ja yhtenäisesti puustoisena. Rakennusalojen ulkopuolisten alueiden 
metsänkäsittely tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen, korkeintaan yksittäisiä puita 
harvakseltaan kaataen.  Rakennusalojen ulkopuolinen tontinosa tulee pitää valaisemattomana 
talvikauden ulkopuolella (touko-syyskuussa).     

Sen varmistamiseksi, että liito-oravien kulkuyhteydet ja sekä lepakoiden siirtymäreitit säilyvät 
kaavan tarkoittamalla tavalla, on kaavassa annettu MRL 128 §:n perusteella toimenpiderajoitus. 
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa RA-2, MY ja VR-1- alueilla. Alueiden rakentamista ja 
käyttöä valvoo kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonta. 

Muistutuksessa viitataan myös kunnan alueella toteuttamiin metsänhoitotöihin. Kunta on 
toteuttanut alueella valtuuston hyväksymän metsätaloussuunnitelman 2016-2026 mukaisia 
hakkuita ja hoitotoimenpiteitä. Välskärinmaan puukauppa on tehty 7.3.2018 ja 
hakkuuoikeudenhaltija on aloittanut hakkuut heti sopimuksen jälkeen. Hakkuuoikeus on ollut 2 
vuotta. Välskärinmaan hakkuista suurin osa on tehty 7.3 -23.3.2018, paitsi kuvio 14 ja osa 
kuviosta 12. Nuoren metsän energiapuuharvennukset näiden kuvioiden osalta valmistuivat 
keväällä 2020. Kuviossa 13 on hakattu 1,3 hehtaaria vähemmän kuin suunnitelmassa on esitetty 
ja Karkkuniemen kärki jätettiin harventamatta. Karkkuniemen suunnitelmassa ollutta 
pienaukkohakkuuta olevan laavun läheisyydessä ei tehty, vain ajoura laavun suuntaan. Ranta-
alueilta on jouduttu poistamaan huonokuntoisia puita sekä risukkoa ja aluskuusikkoa. Kuviossa 7 
ja 11 ei ole tehty toimenpiteitä lainkaan. Ensimmäinen luontoselvitys on valmistunut 9.10.2018 
(tilattu 25.6.2018). Viimeisin luontoselvitys (direktiivilajit) on tehty hakkuiden jälkeen (21.10.2019). 
Selvityksistä ei ole ollut tietoa hakkuiden yhteydessä, ja ne ovat valmistuneet suurimman osan 
hakkuista tultua jo tehdyksi. Kuvioista 12 ja 14 on kerätty energiapuuta v. 2020. Ensimmäinen 
selvitys Metso -hankkeista on valmistunut 9.12.2020. Kunta ei ole tehnyt Metso - hankkeeseen 
osallistumispäätöstä, eikä päätöstä siitä, mitä alueita Metsoon mahdollisesti liitetään.  



Janakkalan kunnan metsien vuosikasvu on noin 6500 kiintokuutiota ja vuosittaiset hakkuumäärät 
ovat vuosikasvua pienemmät. Alueella on siten noudatettu kunnan metsänhoitosuunnitelmaa, 
jonka valtuusto on hyväksynyt. Hakkuut ja metsänhoitotyöt on toteutettu kaavoituksesta erillisenä 
prosessina, eri vastuualueen ja viranhaltijoiden toteuttamana kunnan normaaliin 
metsänhoitotyöhön kuuluvana toimintana. Alueen kaavoitusta varten laaditut selvitykset ovat 
valmistuneet suurimpien hakkuiden toteuttamisen jälkeen. Siten puukaupan tekemisen tai 
hakkuiden toteuttamisen aikaan näistä selvityksistä, eikä siten alueen erityisistä luonnon arvoista, 
ole ollut tietoa kunnan metsänhoidosta vastaavilla toimijoilla, joten asiaa ei ole voitu myöskään 
toiminnassa huomioida.  
 
Muistutuksessa viitataan Välskärinmaan alueesta vuonna 1969 tehtyyn kauppaan. Muistutuksen 
mukaan kaupan teon yhteydessä olisi suullisesti sovittu myyjän ja kunnan välillä alueen 
säilymisestä virkistyskäytössä ja rakentamattomana. Muistuttaja kertoo muistutuksessa 
saaneensa asian tietoonsa toisen henkilön kertomana tietona. Välskärinmaan tilan 
kauppakirjassa tai kaupassa ei ole esitetty ehtoja tilan myöhemmästä käytöstä. Kunnanvaltuusto 
päätti tilan ostamisesta kokouksessaan 10.4.1969. Kokouksen pöytäkirjassa (77 §) ei myöskään 
ole esitetty syytä alueen ostamiselle tai alueen tulevaa käyttötarkoitusta. Pöytäkirjassa todetaan 
ostettavan tila kauppakirjasta ilmenevillä ehdoilla, eikä kauppakirjassa ole esitetty ehtoja alueen 
myöhemmälle käytölle. Kunnan nykyisillä viranhaltijoilla ei myöskään ole tiedossa asiasta tehdyn 
muita kirjallisia tai suullisia sopimuksia tai muita sitoumuksia. Kiinteistön kaupassa ei myöskään 
yleisesti voida esittää ehtoja alueen myöhemmälle maankäytölle. Alueen oston tarkoitusta tai 
toiveita tulevasta käyttötarkoituksesta ei siten voida havainnoida alueen kauppakirjasta, 
kunnanvaltuuston ostopäätöksestä tai muista sopimuksista, joten muistutuksessa esitetty 
suullinen sopiminen ei voi ohjata kunnan kaavoitusta.  
 
Muistutuksessa todetaan kaavaesityksen loukkaavan alueella olevien loma-asunnonomistajien 
yhtäläisiä oikeuksia virkistykseen, rauhaan ja omaisuuden suojaan. Muistutuksessa viitataan 
kaavoituksen supistavan alueen virkistyskäytön sekä jokamiehenoikeuteen perustuvan käytön 
mahdollisuuksia. Kaava-alueen pohjoisosaan mahdollistuva loma-asuntorakentaminen noin 800 
metrin matkalle ei estä merkittävästi aluekokonaisuuden käyttöä yleiseen virkistykseen ja 
ulkoiluun. Yli 89% Välskärinmaan tilan kokonaisrantaviivasta (7,5 km) jää edelleen vapaasti 
käytettäväksi. Alueella säilyy yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa ranta-asemakaavan 
mahdollistaman rakentamisen jälkeen edelleen noin 6 km sekä lisäksi Karkkuniemeen jää 
rakentamisesta vapaata aluetta noin 3 ha ja rantaviivaa yli 500 metriä. RA-korttelien 
maankäytölliset muutokset kohdistuvat pinta-alaltaan noin 7 hehtaarin laajuiselle alueelle, kun 
koko kaava-alueen pinta-ala on noin 141 ha. Muuttuvan maankäytön osuus on tällöin noin 5% 
kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Ranta-asemakaava turvaa siten alueen säilymisen edelleen 
laajasti virkistyskäytössä. Kaava mahdollistaa myös alueen virkistyskäytön ja –rakenteiden 
kehittämisen. Kaava ei estä tai kokonaisuutena merkittävästi heikennä alueen käyttöä yleiseen 
virkistykseen ja ulkoiluun. Ranta-asemakaavassa on huomioitu alueen virkistys- ja 
retkeilykäyttötarpeet ja myös edistetty virkistyskäytön kehittämistä alueella. Ranta-asemakaavalla 
osoitetut uudet loma-asuntoalueet eivät myöskään sijoitu olemassa olevan loma-asuntokannan 
läheisyyteen, joten kaavan toteutumisen ei arvioida merkittävästi vaikuttavan Mallinkaistenjärven 
vanhojen loma-asuntoalueiden rauhaan tai viihtyvyyteen. Vastarantojen nykyinen loma-asutus 
sijaitsee uudesta kaavalla osoitetusta rakentamisesta lähimmillään noin 220 metrin etäisyydellä, 
ja suurin osa huomattavasti kauempana, yli 400 metrin etäisyydellä. Näin ollen ranta-
asemakaavan ei arvioida myöskään alentavan järvellä sijaitsevien loma-asuntojen arvoa. Alueelle 
osoitettava venevalkama-alue kunnon kulkuyhteyksineen ja parkkipaikkoineen saattaa jopa 
nostaa alueen saarissa sijaitsevien olemassa olevien rakennuspaikkojen arvoa.  
 
Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueille on laadittu luontoselvitykset, joissa on selvitetty 
yksityiskohtaisesti alueen luontoarvot. Ranta-asemakaava laaditaan MRL:n sisältövaatimusten 
mukaisesti huomioiden riittävällä tavalla ylempien kaavatasojen ohjausvaikutus. Kaavan 
selvityksissä havaitut luonnonympäristön arvot ja ominaispiirteet huomioidaan ja turvataan 
kaavaratkaisussa. Kaavassa huomioidaan myös riittävien yhtenäisesti rakentamisesta vapaiden 
rantojen säilyminen sekä eri emätilojen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Valmisteilla 
olevan kaavan laatimisesta ei siten ole perusteltua luopua mielipiteessä esitellä tavalla. 
 
Janakkalassa 4.5.2022  Piia Tuokko  

maankäyttöpäällikkö 

Janakkalan kunta 
Kunnanvirasto 
Juttilantie 1 puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 
14200 Turenki kirjaamo@janakkala.fi 
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 165 Janakkala Täyttämispvm 18.05.2022
Kaavan nimi Mallinkaistenjärven ranta-asemakaava
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 17.12.2020
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 07.12.2018
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 165ar052018
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 141,1000 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 141,1000
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 7,50
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 14 Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 14 Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 141,1000 100,0 2100 0,00 141,1000 2100
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 28,6480 20,3 28,6480
R yhteensä 6,4123 4,5 2100 0,03 6,4123 2100
L yhteensä 0,2617 0,2 0,2617
E yhteensä
S yhteensä 4,9249 3,5 4,9249
M yhteensä 100,8531 71,5 100,8531
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 141,1000 100,0 2100 0,00 141,1000 2100
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 28,6480 20,3 28,6480
VR-1 7,9727 27,8 7,9727
VR 20,6753 72,2 20,6753
R yhteensä 6,4123 4,5 2100 0,03 6,4123 2100
RA-2 6,4123 100,0 2100 0,03 6,4123 2100
L yhteensä 0,2617 0,2 0,2617
LV 0,2617 100,0 0,2617
E yhteensä
S yhteensä 4,9249 3,5 4,9249
SL 4,9249 100,0 4,9249
M yhteensä 100,8531 71,5 100,8531
M 43,3329 43,0 43,3329
MU 53,3103 52,9 53,3103
MY 4,2099 4,2 4,2099
W yhteensä




