
Muistu-

tuksen 

numero 

Muistutuksen 

alainen tila 

Vesistö POHJOINEN OSA-ALUE 

Muistutuksen aihe 

uusi/ 

vanha 

Muutos 

1e 562-432-4-57 Vaavunjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen, olemassa olevan saunan merkitseminen: 

Rakentamisaluetta laajennetaan saunan alueelle, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta.  

x osittain 

2e 562-432-4-53 Vaavunjärvi Käyttötarkoituksen muutos (AO>AM), olemassa olevan saunan merkitseminen 

(AO-alueella), rakentamisalueen laajentaminen: Vakituisen asumisen 

rakennuspaikka (AO) muutetaan maatilan talouskeskuksen alueeksi (AM), 

rakentamisaluetta laajennetaan. 

x osittain 

3e 562-432-4-62 Vaavunjärvi Olemassa olevan saunan merkitseminen (AO-alueella): Kaavaehdotusta ei 

muuteta.  
x e 

4e 562-432-4-65 Vaavunjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta.  
x e 

5e 562-432-4-26 Vaavunjärvi Lomarakennuspaikan symboli väärin sijoitettu: Lomarakennuspaikkaa osoittava 

symboli siirretään asuinrakennuksen päälle. 
x k 

6e 562-432-8-24 Peräjärvi Vakituisen asumisen rakennuspaikan lisääminen (kaava-alueen ulkopuolella): Ei 

muutosta, ei rantayleiskaavalla ratkaistava asia. 
x e 

7e 562-432-15-43 Pukala Luontokohteen lisääminen kaavaan: Kaavaehdotusta ei muuteta. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 
x e 

8e 562-432-15-45 Pukala Saunarakennus merkitty loma-asunnoksi, uusi saunan rakennuspaikka tulee 

poistaa: Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

9e 562-413-1-293 Aihtianjärvi Uusien rakennuspaikkojen vastustaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

10e 562-893-1-1 Neejärvi Matkailupalvelujen alueen (RM-3) poistaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

10be 562-893-1-1 Neejärvi RM-alueeseen liittyvää tiedustelua. ks edellä 10e. x e 

11e 562-432-11-32 Neejärvi Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. 
x e 

12e 562-412-11-42 

562-412-11-41 

Siitinjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. 
x e 

13e 562-412-11-65 Enojärvi 

Sääksjärvi 

Siitinjärvi 

Tilakeskuksen sauna merkitty lomarakennuspaikaksi, rantaviivan muunnon 

kyseenalaistaminen, lomarakennus- ja asuinrakennuspaikkojen lisääminen, 

rakennusoikeuden määrän merkitseminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei 

jäljellä olevaa lisärakennusoikeutta, kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. 

29 e 

14e 562-412-11-65 Enojärvi Uusien lomarakennuspaikkojen vastustaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

15e 562-412-11-65 Enojärvi Uusien lomarakennuspaikkojen vastustaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

16e 562-412-11-65 

ym. 

Enojärvi Uusien lomarakennuspaikkojen vastustaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

17e 562-412-11-65 

ym. 

Enojärvi Uusien lomarakennuspaikkojen vastustaminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

18e 562-412-10-32 Enojärvi Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO): Kaavaehdotusta ei muuteta, 

rakennuspaikka ei sijaitse vakituisen asumisen edullisuusvyöhykkeellä. 
30 e 

19e 562-412-8-1 Sääksjärvi Rakentamisalueen laajennus koko tilan suuruiseksi: Rakentamisalue 

laajennetaan koko tilan alueelle Enokunnantien eteläpuolella. 
x osittain 

20e 562-412-8-38 Sääksjärvi Käytöstä poistetulle vanhalle rakennukselle, joka puuttuu kaavasta AM-

aluevaraus: Kaavaehdotuksessa ollut uusi lomarakennuspaikka poistetaan ja 

rakennusoikeus osoitetaan vanhan maatilan talouskeskuksen paikalle rantaan 

tukeutuen ja osoitettaan uutena lomarakennuspaikkana. Mitoitus ei 

mahdollista lisää rakennuspaikkoja. 

x osittain 

21e 562-412-9-18 

562-412-9-21 

Syväjärvi 

Sääksjärvi 

Kaava-alueen supistaminen: Kaava-alue rajataan Sääksjärven ja Syväjärven 

rantojen osalta n. 200 metrin levyiseksi. 
x k 

22e 562-419-10-19 Iso-Miekka Kaavatoimikunnan aiemmassa käsittelyssä päätöksen perusteluissa kiinteistön 

pinta-ala poikkeaa kiinteistörekisteriin merkitystä pinta-alasta: Ei 

kaavaratkaisuun vaikuttava asia, kaavaehdotusta ei muuteta.  

9 e 

23e 562-412-16-21 

562-412-16-14 

Vitelinjärvi 

Pikku-Niska 

Lomarakennuspaikkojen lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei enempää 

jäljellä olevaa rakennusoikeutta 
29 e 

24e 562-412-22-17 Ylä-Viteli Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. Emätilaselvitys korjataan virheellisiltä osin.  
x muu 

muutos 

25e 562-412-22-28 Ylä-Viteli Lomarakennuspaikan lisääminen, rantaviivan muuntoperusteen ja kaavan 

suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden kyseenalaistaminen: Kaavaehdotusta ei 

muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Emätilaselvitys korjataan 

virheellisiltä osin.  

x muu 

muutos 
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26e 562-412-1-227 Kalaton Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta.   
x e 

27e 562-412-4-8 Myllyjärvi Kaava-alueen supistaminen: Poistetaan maatilan talouskeskuksen alue kaava-

alueesta.  
x k 

28e 562-412-24-15 Taipaleenjo

ki 

Lomarakennuspaikan siirto / mahdollisesti poistaminen: Siirretään uusi 

lomarakennuspaikka maanomistajan osoittamaan paikkaan. 
19 osittain 

29e 562-412-2-42 Nihuanjärvi Vakituisen asumisen rakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta.   
x e 

30e 562-403-1-60 

562-403-1-59 

562-431-2-71 

562-403-1-14 

ym. 

Kooninjoki Puron pienuudesta johtuen kaavan tulee rajoittua Nihuanjärveen tai kaavan 

suunnittelusyvyyden kavennus Kooninjoella 50 m:in: Kaava-alue rajataan 

Kooninjoen osalta ulottuvaksi noin sadan metrin etäisyydelle rannasta. 

x osittain 

31e 562-403-1-196 

562-403-1-156 

ym. 

Kooninjoki  Puron pienuudesta johtuen kaavan tulee rajoittua Nihuanjärveen tai kaavan 

suunnittelusyvyyden kavennus Kooninjoella 50 m:in: Kaava-alue rajataan 

Kooninjoen osalta ulottuvaksi noin sadan metrin etäisyydelle rannasta. 

x osittain 

32e 562-403-1-227 

ym. 

Kooninjoki  Puron pienuudesta johtuen kaavan tulee rajoittua Nihuanjärveen tai kaavan 

suunnittelusyvyyden kavennus Kooninjoella 50 m:in, kaavoituskustannuksia ei 

tule esittää Kooninjoen varren maanomistajille: Kaava-alue rajataan 

Kooninjoen osalta ulottuvaksi noin sadan metrin etäisyydelle rannasta. 

x osittain 

33e 562-405-2-51 Ylimmäinen 

Savijärvi 

Lomarakennuspaikan poistaminen: Rakennuspaikka RA siirretään noin 150 

metrin päähän rannasta takamaastoon ja osoitetaan RA-1 -paikkana. 
x osittain  

34e 562-405-2-51 Ylimmäinen 

Savijärvi  

Lomarakennuspaikan poistaminen: Rakennuspaikka RA siirretään noin 150 

metrin päähän rannasta takamaastoon ja osoitetaan RA-1 -paikkana.  
x osittain 

35e 562-403-1-199 Haapajärvi Ei halua kaavoitusta eikä kustannuksia: Kaavaehdotusta ei muuteta. x e 

36e 562-403-1-195 Kooninjoki  Puron pienuudesta johtuen kaavan tulee rajoittua Nihuanjärveen tai kaavan 

suunnittelusyvyyden kavennus Kooninjoella 50 m:in. Kaava-alue rajataan 

Kooninjoen osalta ulottuvaksi noin sadan metrin etäisyydelle rannasta.  

x osittain 
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101e 562-422-3-29 Vesijärvi Kiinteistö mukaan kaavaan: Muutetaan AO-1 -> RA-1, virhe kaavassa. x muu 

muutos 

102e 562-422-3-46 Vesijärvi Saunan rakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

rakennuspaikalla ei toiminnallista yhteyttä rantaan. 
x e 

103e 562-422-3-48 

562-422-2-117 

Vesijärvi Lomarakennuspaikan siirtoesitys Jäniänlahdesta Tollionniemeen: Siirretään 

1 RA poikkeuslupapäätökseen perustuen. 
103 k 

104e 562-422-2-115 Vesijärvi Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 
x e 

105e 562-414-1-58 

562-414-1-30 

Vesijärvi Rakennuspaikan siirtäminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 

tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. Muistutus ei 

kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

110-

112 
e 

106e 562-426-1-139 Härkijärvi Lomarakennuspaikan siirtoesitys: Lomarakennuspaikka siirretään saman 

tilan alueella Härkijärven etelärannalta pohjoisrannalle. 
x k 

107e 562-424-2-53 Muhojärvi Saunan rakennuspaikka lomarakennuspaikaksi; Kaavaehdotusta ei 

muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 
x e 

108e 562-426-1-85 Muhojärvi RA-1 -merkinnästä ei saa aiheutua ongelmia Siitamajan leirikeskukselle: Y/s 

-merkinnällä olevat rakentamisalueet muutetaan merkinnäksi AP/s 
x muu 

muutos 

109e 562-414-1-61  Valkeajärvi Lomarakennuspaikkojen lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 

163,  

(162) 
e 

110e 562-432-3-120 

562-432-3-121 

Koskuenjärvi Lomarakennuspaikan siirtäminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

135, 

136 

e 

111e 562-432-3-87 

562-432-3-116 

Längelmävesi Olevan lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti.  
140 e 

112e 562-432-1-236 Längelmävesi Määräalan erottaminen rakentamiseen kaavan ulkopuolelta kylämäisellä 

alueella (kaava-alueen kaventaminen): Kavennetaan kaava-aluetta n. 30m. 
x k 

113e 562-432-1-165 Längelmävesi Lomarakennuspaikan osoittaminen: Rakennuspaikka osoitettu jo RA-

paikkana. Kaavaehdotusta ei muuteta. 
x e 

114e 562-432-1-165 

562-432-1-152 

Längelmävesi Perinnönjaolliset ongelmat: Kaavaehdotusta ei muuteta. 

 
x e 

115e 562-432-1-203 

562-432-1-202 

562-432-1-186 

Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen: Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 
x e 

116e 562-404-1-91 Längelmävesi RA-paikan siirtäminen, RA-paikkojen poistaminen: 1 uusi RA siirretään. 

4RA-paikkaa poistetaan. 
x osittain 

117e 562-422-3-3 Rajalahti Vakituisesti asuttu paikka merkitty RA-paikkana: RA-paikka muutetaan 

vakituisen asumisen rakennuspaikaksi (AO) 
x k 

118e 562-404-1-61 Längelmävesi Uuden RA-paikan siirtoesitys: Kaavaehdotusta ei muuteta: luontoarvot, 

yhtenäinen vapaa ranta.  
x e 

119e 562-427-1-244 Längelmävesi Rantaviivan muunnon tarkistaminen; Korjataan emätilaselvitykseen 

muunnettu rantaviiva, osoitetaan 1RA tilalle 562-427-1-192. 
x k 

120e 562-404-1-92 Längelmävesi Toinen AO-paikka rantaan tai ainakin rantasaunan rakennusoikeus; 

Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

(108) e 

121e 562-427-1-103 

562-427-1-242 

Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen tilan rantapalstalle korvauksena 

perustetusta luonnonsuojelualueesta; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei 

jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

x e 

122e 562-427-1-192 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen, kiinteistörajojen ja muuntokertoimen 

korjaustoive; Korjataan emätilaselvitykseen muunnettu rantaviiva, 

osoitetaan 1RA tilalle 562-427-1-192. 

145 k 

123e 562-427-1-209 Längelmävesi Kiinteistö osaksi viereistä RA-paikkaa; Kaavaehdotusta ei muuteta: tiloilla 

eri omistajat. 
x e 

124e 562-427-1-216 Längelmävesi AP-alueen laajentamisehdotus; laajennetaan AP-aluetta n. 2ha x osittain 

125e 562-427-1-262 Längelmävesi Saunan rakennuspaikan osoittaminen RA-paikkana; saunan 

rakennuspaikka muutetaan lomarakennuspaikaksi (RA) 

suunnitteluperusteen kohtuullistamiseen perustuen 

160 k 

126e 562-427-1-179 

562-427-1-166 

562-427-1-224 

Längelmävesi Haluaa tilan 1:179 rakennuspaikaksi, vastustaa naapuritontille (1:224) 

osoitettua RA-paikkaa; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. Muistutus ei kohdistu osittain 

muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

175 e 

127e 562-415-2-6 

562-415-1-43 

Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen, maanomistajien tasapuolisuuden 

tarkistamispyyntö; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. 

161 e 

128e 562-415-1-45 Längelmävesi Merkittävien luontoarvojen rajausten tarkistamispyyntö; Kaavaehdotusta 

ei muuteta, luontoarvojen rajaukset tehty luontoselvityksen mukaisesti. 
106 e 

129e 562-447-1-75 Längelmävesi Kiinteistölle on osoitettu 2 lomarakennuspaikkaa kuten pitääkin; 

Kaavaehdotusta ei muuteta. 
x e 

130e 562-446-1-215 Längelmävesi Kaavan ranta-alueen kaventaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kylätie 

rajaa ranta-alueen n. 160 metriin. 
(138) e 

131e 562-446-1-175 Längelmävesi Käyttötarkoituksen muutosehdotus (AO > AM); Vakituisen asumisen 

rakennuspaikka muutetaan maatilan talouskeskuksen alueeksi. 
142 k 



132e 562-446-1-191 Längelmävesi Erillinen sauna rantaan; Muutetaan rantaan tukeutuva AO ei rantaan 

tukeutuvaksi (AO-1) ja lisätään sauna rantaan 
x osittain 

133e 562-419-4-41 

562-419-4-43 

Längelmävesi Saaresta naapuritilalle siirretyn uuden RA-paikan vastustaminen; 

Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön 

(151) e 

134e 562-406-4-20 

562-406-4-32 

Laasojärvi Käyttötarkoituksen muutos (RA > AO), rakentamisalueen laajennus; 

Lomarakennuspaikka (RA) muutetaan vakituisen asumisen 

rakennuspaikaksi (AO).  

x osittain 

135e 562-419-3-7 

562-419-4-18 

Aurikkojärvi RA-1 paikan siirtäminen toiselle tilalle rantaan; Lomarakennuspaikka RA-1 

siirretään toiselle tilalle rantaan (RA) 
x k 

136e 562-420-1-16 Aurikkojärvi Lomarakennuspaikan osoittaminen, emätilan määrittäminen uudelleen; 

Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

101 e 

137e 562-419-3-11 

562-419-7-67 

Längelmävesi Uuden asuinrakennuspaikan osoittaminen ja vanhan asuinrakennuksen 

osoittaminen talousrakennuksena; Suunnittelutarkkuus ei mahdollista 

vanhan asuinrakennuksen merkitsemistä talousrakennukseksi. 

Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

182 e 

138e 562-419-7-56 Längelmävesi Puuttuvan lomarakennuspaikan osoittaminen RA-alueelle; Rakennukset 

muodostavat yhdessä yhden rakennuspaikan. Kaavaratkaisu on tehty 

suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. Kaavaehdotusta ei 

muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

x e 

139e 562-479-2-77 Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen, tasapuolisuuden tarkistamispyyntö; 

Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

166 e 

140e 562-479-1-37 Längelmävesi RA-paikan laajentamisehdotus; Kaavaehdotusta ei muuteta, 

rakennuspaikan koko saaressa jo yli 6000m2 
131 e 

141e 562-419-5-66 Längelmävesi Lomarakennuspaikan osoittaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta 
x e 

142e 

(210e) 

562-415-2-98 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 
x e 
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201e 562-442-1-46 

562-442-2-13 

562-450-3-29 

562-450-3-44 

Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen, siirtäminen, mielipiteitä ei huomioitu 

aiemmin; Kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaisesti, siirretään 1RA maanomistajan osoittamaan paikkaan. 

x osittain 

202e 562-450-2-64 

562-450-2-81 

Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 
olevaa rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

x e 

203e 562-442-3-16 Längelmävesi Lomarakennuspaikan siirtäminen; Siirretään RA-paikka maanomistajan 
muistutuksen perusteella. 

Muistutus ei kohdistus muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

(260) e 

204e 562-442-3-16 Längelmävesi Lomarakennuspaikan siirtäminen; Siirretään lomarakennuspaikka AO-paikan 

viereen. 
260 osittain 

205e 562-442-1-29 Längelmävesi Lomarakennuspaikan siirtäminen; Siirretään RA-paikka maanomistajan 

osoittamaan paikkaan. 
x k 

206e 562-449-1-18 Uiherlanjoki Rakennuspaikkojen lisääminen (kaava-alueen ulkopuolella): Ei muutosta, ei 

rantayleiskaavalla ratkaistava asia. 
x e 

207e 562-449-5-94 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, alle 2ha 
suuruiset saaret eivät mitoita rakennusoikeutta.  

x e 

208e 562-415-1-68 Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen poistaminen/ siirtäminen, luontoarvojen 
huomioiminen, pengertien ”estäminen”; Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

251 e 

209e jussinsaari ym. Längelmävesi Suojelualueen merkitseminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 
tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

x e 

(210e) 562-415-2-98 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen (ETELÄINEN OSA-ALUE 142e) x e 

211e 562-440-1-36 Eräjärven 

Kyläkaava 

rakennuspaikan poistaminen; Poistetaan yksi AT-paikka kyläkaava-alueelta x k 

212e 562-440-2-54 Eräjärven 

Kyläkaava 

Rakentamisalueen laajennus matkailukäyttöön; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
maanomistajalla riittävästi matkailukäyttöön soveltuvia AT-alueita 

256 e 

213e 562-449-2-1 

562-449-3-76 

Eräjärvi Lomarakennuspaikan osoittaminen (emätilan perusrakennusoikeus); 
Osoitetaan 1 RA emätilan perusrakennusoikeutena (osin takamaaston tilan 

alueella). 

x k 

214e 562-440-2-13 Eräjärvi Rakennuspaikan osoittaminen takamaastoon (vanha AO); Rajataan tila pois 

kaava-alueesta 
x k 

215e 562-442-2-17 Eräjärvi Kaava-alueen supistaminen; Supistetaan kaava-aluetta n. 50m. x osittain 

216e 562-450-1-48 

562-450-1-81 

Eräjärvi Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO), rakentamisalueen laajennus; 
Muutetaan lomarakennuspaikka vakituisen asumisen rakennuspaikaksi, 

laajennetaan rakentamisaluetta takamaaston kiinteistön alueelle. 

x k 

217e 562-444-2-115 Eräjärvi AM-alueen laajennus; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu tehty 

suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. Myös M-alueella on sallittu 
maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. 

248 e 

218e 562-449-2-40 Eräjärvi Saunan paikan muuttaminen lomarakennuspaikaksi; Kaavaehdotusta ei 

muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

(240) e 

219e 562-445-1-11  

562-449-4-63 

Eräjärvi Lomarakennuspaikan siirtäminen; Siirretään RA –paikka saman 

maanomistajan toiselle tilalle maanomistajan osoittamaan paikkaan  
x k 

220e 562-445-1-31 Eräjärvi Lomarakennuspaikan poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

(207, 
208) 

e 

221e 562-445-6-0  Perhojärvi Käyttötarkoituksen muutos (AO>AM), rakentamisalueen laajennus; 
Muutetaan vakituisen asumisen rakennuspaikka maatilan talouskeskuksen 

alueeksi ja laajennetaan rakentamisaluetta takamaastoon. 

x osittain 

222e 562-445-6-0  Perhojärvi Rakentamisalueen laajennus siten, että RA-1>RA; Kaavaehdotusta ei 

muuteta, rakennusluvat on myönnetty ei-omarantaisina 
lomarakennuspaikkoina 

x e 

223e 562-445-3-29 Perhojärvi rakentamisalueen laajennus; Laajennetaan rakentamisaluetta 
maanomistajan osoittaman laajennuksen mukaisesti 

x k 

224e 562-447-1-141 Längelmävesi Rakennuspaikan siirto ja käyttötarkoituksen muuttaminen RA-1>AO-1; 
Rakennuspaikka siirretään maanomistajan osoittamaan paikkaan ja 
osoitetaan takamaaston vakituisen asumisen rakennuspaikkana (AO-1). 

211 k 

225e 562-448-2-59 Mikkolanjärvi Rakentamisalueen laajennus; Laajennetaan rakentamisaluetta n. 30 metriä. x osittain 

226e 562-448-4-18 

562-448-4-19, 

562-448-4-15 

Längelmävesi Emätilaselvityksen kyseenalaistaminen, rantaviivan muunnon 
kyseenalaistaminen, yhteisen alueen rakennusoikeus omaksi hyödyksi; 
Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. Päivitetään emätilaselvitykseen, että tilojen 
562-448-4-19 ja 562-448-4-15 saantokirjat ovat vuodelta 1921, mikä ei 
kuitenkaan vaikuta rakennuspaikkojen määrään. 

x e 

227e 562-448-1-48 Längelmävesi Käyttötarkoituksen muutos (AO>AM), rakentamisalueen laajennus; 
Vakituisen asumisen rakennuspaikka (AO) muutetaan maatilan 

talouskeskuksen alueeksi (AM) 

(234) osittain 



 
228e 562-448-1-75 Längelmävesi Saunan paikan muuttaminen lomarakennuspaikaksi, luonnosvaiheen 

mielipiteen vastineen puuttuminen; saunan rakennuspaikka muutetaan 

lomarakennuspaikaksi (RA) suunnitteluperusteen kohtuullistamiseen 
perustuen 

x k 

229e 562-442-5-0  

562-442-4-1 

Eräjärvi Vaihtoehtoinen kaavamerkintä RM-alueelle (leiripappila); Leiripappilan 
alueen kaavamerkintä muutetaan RM (1200m2)-merkinnästä vakituisen 
asumisen rakennuspaikaksi.RM-alueen rakennusoikeus osoitetaan tilalle 

Koivuniemi (562-442-4-1) kolmena uutena loma-rakennuspaikkana RA. 

(265) k 

230e 562-448-1-74 Längelmävesi käyttötarkoituksen muutos RA-> AO; Muutetaan lomarakennuspaikka 

vakituisen asumisen rakennuspaikaksi poikkeamislupaan perustuen 

 k 

 



Muistu-

tuksen 

numero 

Muistutuksen 

alainen tila tms. 

vesistö LÄNGELMÄEN OSA-ALUE 

Muistutuksen aihe 

 

uusi/ 

vanha 

Muutos 

301e 562-471-2-144 

562-471-1-99 

562-471-1-98 

562-471-1-49 

562-471-1-50 

562-471-1-46 

Kalliojärvi 

Ristijärvi 

Urtimojärvi 

Sotkanjärvi 

Rakennuspaikkojen lisääminen, kaava-alueen supistaminen; 

Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Kaava-
alueen rajaus on tehty suunnitteluperusteiden mukaisesti. 

317 e 

302e 562-471-2-147 

562-471-2-148 

Iso 

Urttimenjärvi 

Lomarakennuspaikan lisääminen, saunan lisääminen, saaren mitoituksen 
kyseenalaistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

432 e 

303e 562-471-2-97 

562-471-2-98 

Iso 

Urttimenjärvi 

Lomarakennuspaikkojen Lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei 

jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 
x e 

304e 562-471-2-24 Röyhänjärvi Lomarakennuspaikan osoittaminen rakentuneena; Osoitetaan uusi 
lomarakennuspaikka rakentuneena lomarakennuspaikkana 

x k 

305e Kalkunjärvi 

Väärä-Kalkku 

Myllyvesi 

Kalkunjärvi 

Väärä-Kalkku 

Myllyvesi 

Lomarakennuspaikkojen vähentäminen, mitoitusperusteiden 
kyseenalaistaminen, luontoselvityksen päivitystarve jne;  
Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

395 e 

306e Kalkunjärvi Kalkunjärvi Lomarakennuspaikkojen poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

307e Kalkunjärvi Kalkunjärvi Lomarakennuspaikkojen poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

308e 562-458-1-78 Väärä-Kalkku Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 

(448) e 

309e 562-458-1-88 

 

Myllyvesi, 

Kalkunjärvi  

Väärä-Kalkku 

Rakennuspaikkojen lisääminen, suunnitteluperusteen 

kyseenalistaminen, rakennusoikeuden osoittamistapa neliöperusteisena; 
Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 
Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

(448) e 

310e 562-458-1-12 

 

Myllyvesi  

Väärä-Kalkku 

Rakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 
on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

(448) e 

311e 562-458-1-47 Kalkunjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

356 e 

312e 562-476-2-99 Äväntäjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 
olevaa rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

441 e 

313e 562-476-2-1 Talviaistenjoki Rakennuspaikkojen lisääminen, saunan lisääminen; Kaavaehdotusta ei 
muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

(448) e 

314e Äväntäjärvi Äväntäjärvi Lomarakennuspaikkojen poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

 e 

315e 562-476-1-31 

562-476-1-38 

Äväntäjärvi Lomarakennuspaikkojen siirtäminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

 e 

316e 562-476-1-35 

562-476-1-4 

Äväntäjärvi Rakentamisalueen laajennus, uusi rakennuspaikka, maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen rakennuspaikka, luontoselvityksen 
kyseenalaistaminen; Luontoselvityksen merkintä luo-1 (D27) poistetaan. 

Rakentamisaluetta laajennetaan koko tilalle 562-476-1-35.Muuten 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

x osittain 

317e 562-476-1-19 

562-476-1-37 

Äväntäjärvi 

 

Saunanpaikan lisääminen, rakentamisalueen laajennus, 
lomarakennuspaikan lisääminen, luontoselvityksen kyseenalaistaminen; 
Luontoselvityksen merkintä luo-1 (D27) poistetaan. Muuten 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

x osittain 

318e 562–465-1-10 Äväntäjärvi 

Rimmijärvi 

Pitkävesi 

Lomarakennuspaikojen siirto, rantaviivan muunto, lomarakennuspaikan 

lisääminen; muuntoperusteen esittäminen; Lisätään kaavakartalle 
puuttunut RA-paikka. Muuten kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

386 osittain 

319e 562-476-2-107 Ahvenjärvi 

Pieni-

Röyhkönen 

Iso-Röyhkönen 

Rakennuspaikkojen lisääminen ja rakennuspaikkojen poistaminen, 
emätilaselvityksen korjaaminen; Korjataan emätilaselvitystä. Muuten 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 
Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta.  

Osa muistutuksesta ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan 
kiinteistöön 

448 osittain 

320e 562-465-1-18 Pitkävesi  rakennetun ympäristön selvitysaineiston korjaaminen; Osoitetaan 

puuttunut rakennetun selvityksen mukainen kohde AO:na ja Rakennetun 
ympäristön selvityksen mukainen symboli R14.10 siirretään näihin 

rakennuksiin. 

x k 

321e 562-476-3-18 

562-476-3-5 

Pitkävesi Rakennuspaikan siirto tilalta toiselle; Siirretään 1RA maanomistajan 

osoittamaan paikkaan. 
x osittain 



322e 562-476-3-35 Pitkävesi Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO); Lomarakennuspaikka muutetaan 

vakituisen asumisen rakennuspaikaksi 
x k 

323e 562-476-2-104 

562-476-2-50 

Ahvenjärvi Lomarakennuspaikan (paikkojen) poistaminen; Poistetaan yhteisen 
alueen 1RA-paikka (virheen korjaaminen).  

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x k 

324e 562-476-2-95 Ahvenjärvi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta.   
x e 

325e 562-476-5-49 Niemijärvi Lomarakennuspaikan siirto, lomarakennuspaikan lisääminen; Siirretään 

RA-paikka pohjoisemmaksi, ei uusia rakennuspaikkoja, ei jäljellä olevaa 
rakennusoikeutta.    

x osittain 

326e 562-476-5-90, 

562-476-7-15 

562-470-1-91 

562-476-3-55 

562-476-3-57 

562-476-2-57 

562-476-2-37 

Lopenselkä 

Eskolan järvi  

Ahvenjärvi,  

Vähä Kukkojärvi 

Kalatonjärvi 

Raidistonjärvi 

Längelmävesi 

Tarkanlahti 

Lomarakennuspaikkojen lisääminen, RM-alueiden lisääminen, RM-
alueen laajentaminen, mitoitusperusteen kyseenalaistaminen; 
Laajennetaan Ahvenjärven RM –aluevarausta maanomistajan esittämällä 

tavalla. Muutetaan Lopenselän yksi rakentunut lomarakennuspaikka RM-
alueeksi (300m2) laajentaen aluevarausta noin yhden ha:n kokoiseksi. 

Muuten kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaisesti, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

424 osittain 

327e 562-470-1-44 

562-463-1-63 

562-476-6-10 

562-470-1-79  

Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen; Osoitetaan yksi uusi 

lomarakennuspaikka emätilan lohkotilasta esitettyyn lahjakirjaan 
perustuen (kohtuullisuusharkinta). 

337 osittain 

328e 562-460-1-60 

562-460-1-70 

562-460-1-101 

562-460-1-132 

562-460-1-143 

 

Lopenselkä Lomarakennuspaikan siirto, rakennuspaikkojen laajennus; 
Kaavaehdotusta ei muuteta, rantayleiskaavan suunnittelutarkkuus ei 
mahdollista maanomistajan esittämää rakennuspaikan siirto-toivomusta,  

x e 

329e 562-470-1-95 Lopenselkä Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

(394) e 

330e 562-476-4-26 Lopenselkä Olemassa olevan lomarakennuspaikan poistaminen; Kaavaratkaisu on 
tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, kaavaehdotusta ei 

muuteta. Emätilaselvitykseen tehdään teknisluontoinen korjaus. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x muu 

muutos 

331e 562-476-3-71 Lopenselkä Lomarakennuspaikan poistaminen; Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- 
ja mitoitusperusteiden mukaisesti, kaavaehdotusta ei muuteta. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

332e 562-476-3-71 Lopenselkä Lomarakennuspaikan poistaminen; Kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- 
ja mitoitusperusteiden mukaisesti, kaavaehdotusta ei muuteta. 

Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

333e 562-476-3-67 Lopenselkä Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei 
jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 
 

x e 

334e 562-463-1-77 Längelmävesi Saunan paikan osoittaminen, lomarakennuspaikan siirtäminen; Maatilan 
talouskeskuksen rakentamisaluetta siirrettään siten, että maanomistajan 

osoittama saunan paikka on rakentamisalueella. 

x osittain 

335e 562-478-1-198   Längelmävesi Rakentamisalueita koskevat selvitykset puutteellisia; Kaavaehdotusta ei 

muuteta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaisesti. 

x e 

336e 562-478-1-252 

562-478-1-112   

Längelmävesi Lomarakennuspaikan jakaminen kahdeksi lomarakennuspaikaksi; Tilat 
omia emätilojaan, osoitetaan yksi uusi ja yksi vanha RA (virheen 
korjaaminen) 

x k 

337e 562-478-1-120 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Osoitetaan yksi uusi 
lomarakennuspaikka ja siltä osin kavennetaan vakituisen asumisen 

rakentamisaluetta (virheen korjaaminen)  

x k 

338e 562-456-4-12 Vähäjärvi Lomarakennuspaikan ja vakituisen asumisen rakennuspaikan lisääminen, 

rakentamisalueen laajentaminen/ muuttaminen; Siirretään 
rakentamisaluetta rannassa, kavennetaan kaava-aluetta. Ei jäljellä 
olevaa rakennusoikeutta. 

x osittain 

339e 562-456-2-24 Vähäjärvi, 

Längelmävesi 

Rakentamisalueen lisääminen (Päiväkumpu); alueelle osoitetaan V-2-
merkintä (Paiväkummun käyttöön tarkoitettu virkistysalue) 

x k 

340e 562-456-1-82 Längelmävesi Puuttuvan saunan lisääminen; kaavakartalta puuttunut olemassa olevan 

saunan rakennuspaikka lisätään kaavakartalle (virheen korjaaminen) 
x k 

341e 562-460-1-185 Längelmävesi Saunan paikan muuttaminen lomarakennuspaikaksi; Kaavaehdotusta ei 
muuteta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 

mukaisesti, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

x e 

342e 562-441-2-88 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Osoitetaan yksi uusi 

lomarakennuspaikka (virheen korjaaminen). Emätilaselvitys korjataan. 
x k 

343e 562-441-2-70 

562-441-2-80 

Längelmävesi Rakennuspaikkojen lisääminen (on AP-aluetta); Tilojen kaavamerkintä 

AP mahdollistaa rakentamisen. Kaavaehdotusta ei muuteta. 
x e 

344e 562-441-2-93 Längelmävesi Rakentamisalueen laajennus; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 
on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei jäljellä olevaa 
rakennusoikeutta. 

452 e 



345e 562-441-2-86 Längelmävesi Asuinrakennuspaikan poistaminen/ siirtäminen, rakennusluvan 

saaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu on tehty 
suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei jäljellä olevaa 
rakennusoikeutta. Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan 

kiinteistöön. 

370 e 

346e 562-441-2-86 Längelmävesi Asuinrakennuspaikan poistaminen/ siirtäminen; Kaavaehdotusta ei 

muuteta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 
mukaisesti. Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan 
kiinteistöön. 

368 e 

347e 562-441-2-86 Längelmävesi Asuinrakennuspaikan poistaminen/ siirtäminen; Kaavaehdotusta ei 
muuteta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden 

mukaisesti. Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan 
kiinteistöön. 

x e 

348e 562-441-2-102 Längelmävesi Rakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 
on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei jäljellä olevaa 
rakennusoikeutta. 

x e 

349e 562-441-2-102 Längelmävesi Rakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, kaavaratkaisu 
on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta.  
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

350e 562-441-1-49 Längelmävesi Rakennussuojelumerkinnän poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

x e 

351e 562-441-2-72 

562-441-2-73 

Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti, ei 
jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

306 e 

352e mielipide 

yleisesti laajoilla 

alueilla 

Längelmävesi 

Pitkävesi 

Iso ja Pieni 

Ahvvenjärvi 

Lomarakennuspaikkojen poistaminen, luonto- ja maisema-arvojen 
huomioiminen; Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti. Muistutus ei kohdistu muistutuksen 
esittäjän omaan kiinteistöön. 

421 e 

353e 562-478-1-37 

562-478-1-41 

562-478-1-126  

Pitkävesi Käyttötarkoituksen muutokset (AO>AM, RA>AO); Uusi 

lomarakennuspaikka osoitetaan vakituisen asumisen rakennuspaikaksi 
(AO), sijaitsee vakituisen asumisen edullisuusvyöhykkeellä. Vakituisen 
asumisen rakennuspaikka muutetaan maatilan talouskeskuksen alueeksi 

(AM) 

420 k 

354e 562-478-1-259 Pitkävesi Lomarakennuspaikan poistaminen/ siirtäminen; Ei kaavamuutosta, 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

421 e 

355e 562-472-1-88 

562-472-1-34 

562-472-1-75 

562-472-1-56 

562-472-1-89 

562-472-1-99 

562-472-1-116 

562-473-1-56 

562-473-1-52 

562-470-1-76 

Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen, siirtäminen, emätilaselvityksen 
korjaaminen, muunnetun rantaviivan tarkistaminen ym.; Osoitetaan 
kaksi uutta lomarakennuspaikkaa maanomistajan ehdottamiin 

paikkoihin lohkotilasta esitettyyn kauppakirjan ajankohtaan perustuen 
(kohtuullisuusharkinta), rakentamisaluetta Pinolahdessa laajennetaan. 

380 osittain 

356e 562-472-1-99 Längelmävesi Lomarakennuspaikan siirtoesitys; Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on 

tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. Muistutus ei 
kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

373 e 

357e 562-473-1-51 Längelmävesi Lomarakennuspaikan poistaminen; Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on 
tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. Muistutus ei 
kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

x e 

358e 562-473-1-41 Längelmävesi Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO); Lomarakennuspaikka (RA) 
muutetaan vakituisen asumisen rakennuspaikaksi AO vakituisen 

asumisen edullisuusvyöhyketarkasteluun perustuen 

x k 

359e 562-473-1-54 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen tai saunan paikkaan lisää 

rakennusoikeutta; Saunan rakennuspaikka muutetaan vanhaksi 
lomarakennuspaikaksi (RA) suunnitteluperusteen kohtuullistamiseen 
perustuen 

x k 

360e 562-472-1-86 

562-472-1-26 

Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei 
jäljellä olevaa rakennusoikeutta. 

x e 

361e 562-472-1-96 Längelmävesi Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO); Lomarakennuspaikka muutetaan 

vakituisen asumisen rakennuspaikaksi (AO) poikkeuslupapäätökseen 
perustuen. 

x k 

362e 562-481-1-120  Längelmävesi Lomarakennuksen osoittaminen kaavassa; Ei kaavamuutosta, 

kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 
x e 

363e 562-469-1-83 Enojärvi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 
x e 

364e 562-480-1-146 

yleisesti 

Löytäneenlahti Rakennuspakan säilyminen vakituisen asumisen rakennuspaikkana, 

vapaiden rantojen vähyys, yhteisten venevalkamien merkitseminen, 
luontoarvojen huomioiminen jne; Ei kaavamuutosta, tila AP-alueella, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

409 e 

365e 562-454-1-24 Löytäneenlahti Lomarakennuspaikan lisääminen (AP-alueen laajennus); AP-aluetta 
laajennetaan yhtenäisesti siten, että tilan alue on AP-aluetta. 

x k 



366e 562-454-3-13 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaava-alueen syvyys n. 260m, 

Kavennetaan kaava-aluetta n. 60-70 m. 
x osittain 

367e 562-479-2-164  Längelmävesi Rakentamisalueen laajennus; Laajennetaan rakentamisaluetta olemassa 
olevan rakennuskannan taakse 

x osittain 

368e 562-467-1-99 Längelmävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 
olevaa rakennusoikeutta. 

360 e 

369e 562-479-2-166 Längelmävesi Puuttuvan lomarakennuspaikan lisääminen; Ei kaavamuutosta, 
kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

313, 

314 

e 

370e 562-461-1-70 Längelmävesi Lomarakennuspaikkojen merkitseminen kaavaan RM-merkinnän sijaan, 

yksittäisen rakennuspaikan poistaminen kaavasta; Maatilan 
talouskeskuksen aluetta laajennetaan siten, että myös tila 562-461-1-19 
on AM-alueella. Lisäksi maatilan talouskeskusta lähinnä olevat mökit 

sijaitsevat AM-alueella. Maatilan talouskeskuksen merkinnän 
ulkopuoliset rannalla olevat mökit merkitään omarantaisiksi 

lomarakennuspaikoiksi RA. Takamaastossa olevat lomarakennuspaikat 
merkitään ei-omarantaisina rakennuspaikkoina RA-1, joilta osin kahdelle 
mökille osoitetaan olemassa oleva sauna rantaan. 

x osittain 

371e 562-466-1-38 Löytäne Lomarakennuspaikan lisääminen; Rakennusoikeuden uudelleen 
määrittäminen emätilalla; Osoitetaan uusi lomarakennuspaikka 

(kohtuullisuusharkinta) 

327 k 

372e 562-464-2-42 

562-464-2-46 

Löytäne Lomarakennuspaikan lisääminen, lomarakennuspaikkojen 
siirtäminen/poistaminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä olevaa 

rakennusoikeutta. Muistutus ei osin kohdistu muistutuksen esittäjän 
omaan kiinteistöön. 

x e 

373e 562-464-2-46 Löytäne Lomarakennuspaikkojen siirto; kaksi lomarakennuspaikkaa siirretään 
saman lahden vastarannalle maanomistajan osoittamaan paikkaan. 

x k 

374e 562-464-2-52 Löytäne Lomarakennuspaikkojen siirto, maisemaselvityksen kyseenalistaminen; 
Ei kaavamuutosta, ei siirtoa maisemallisesti aralle alueelle, kaavaratkaisu 
on tehty suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti,  

447 e 

375e 562-468-3-17 Löytäne Lomarakennuspaikan lisääminen, luonnosvaiheen ratkaisun 
moittiminen; Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 

mitoitusperusteiden mukaisesti, rakennuspaikka osoitettu emätilasta 
lohkotulle tilalle esitettyyn hallintasopimuksen ajankohtaan perustuen 

(kohtuullisuusharkinta). 
Muistutus ei osin kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

310 e 

376e 562-468-5-18 Löytäne Luonnosvaiheessa siirrettyjen lomarakennuspaikkojen vastustaminen ; 

Tilan 562-481-2-9 uudet lomarakennuspaikat palautetaan tilalle 
kaavaluonnoksessa olleeseen paikkaan. Lisäksi luontoarvojen 

turvaamiseksi Ropanniemestä siirretään toinen lomarakennuspaikka 
tilalta 562-481-2-23 kaavaehdotuksessa olleen lomarakennuspaikan 
yhteyteen tilalle 562-468-5-18. 

 Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön. 

(418) osittain 

377e 562-468-5-18 Löytäne Luonnosvaiheessa siirrettyjen lomarakennuspaikkojen vastustaminen; 

Tilan 562-481-2-9 uudet lomarakennuspaikat palautetaan tilalle 
kaavaluonnoksessa olleeseen paikkaan. Lisäksi luontoarvojen 
turvaamiseksi Ropanniemestä siirretään toinen lomarakennuspaikka 

tilalta 562-481-2-23 kaavaehdotuksessa olleen lomarakennuspaikan 
yhteyteen tilalle 562-468-5-18. Muistutus ei kohdistu muistutuksen 

esittäjän omaan kiinteistöön. 

(418) osittain 

378e 562-468-5-18 Löytäne Luonnosvaiheessa siirrettyjen lomarakennuspaikkojen vastustaminen; 

Tilan 562-481-2-9 uudet lomarakennuspaikat palautetaan tilalle 
kaavaluonnoksessa olleeseen paikkaan. Lisäksi luontoarvojen 
turvaamiseksi Ropanniemestä siirretään toinen lomarakennuspaikka 

tilalta 562-481-2-23 kaavaehdotuksessa olleen lomarakennuspaikan 
yhteyteen tilalle 562-468-5-18. Muistutus ei kohdistu muistutuksen 
esittäjän omaan kiinteistöön. 

(418) osittain 

379e 562-468-5-18 Löytäne Luonnosvaiheessa siirrettyjen lomarakennuspaikkojen vastustaminen; 
Tilan 562-481-2-9 uudet lomarakennuspaikat palautetaan tilalle 

kaavaluonnoksessa olleeseen paikkaan. Lisäksi luontoarvojen 
turvaamiseksi Ropanniemestä siirretään toinen lomarakennuspaikka 
tilalta 562-481-2-23 kaavaehdotuksessa olleen lomarakennuspaikan 

yhteyteen tilalle 562-468-5-18. Muistutus ei kohdistu muistutuksen 
esittäjän omaan kiinteistöön. 

(418) osittain 

380e 562-481-2-195 Löytäne Kaava-alueen supistaminen; Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on tehty 
suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

354 e 

381e 562-468-18-13 Pitkävesi Rakentamisalueen laajennus; Rakentamisaluetta levennetään noin 30 
metriä. 
Muistutus ei kohdistu muistutuksen esittäjän omaan kiinteistöön 

(kauppa vireillä) 

x k 

382e 562-480-1-121 

562-480-1-2 

Haanjoki Lomarakennuspaikan siirtäminen; Siirretään lomarakennuspaikka 

lohkotilalle. 
319 k 

383e 562-480-1-95  

562-480-1-96 

Maso Rakennuspaikan laajentaminen, kosken suojelumerkinnän poistaminen; 
Ei kaavamuutosta, kaavaratkaisu on tehty suunnittelu- ja 
mitoitusperusteiden mukaisesti. 

415, 

416 

e 

384e 562-480-1-62 

562-480-1-115 

Maso Käyttötarkoituksen muutos (RA>AO); Alueella on vakituista asutusta, 
joten lomarakennuspaikka muutetaan vakituisen asumisen 

rakennuspaikaksi. 

x k 



385e 562-480-1-140   Kyläjärvi 

Haanjoki 

Lomarakennuspaikan siirtäminen, naapuritontin rakentamisalueen 

laajennus; Uusien rakennuspaikkojen sijainnista on esitetty eriäviä 
näkemyksiä, tila lohkottu osiin, ei perusteltua muuttaa kaavaratkaisua 
ilman todisteita. Tilan 562-480-1-106 rakentamisaluetta laajennetaan 

naapuritilan puolelle.  
 

388 osittain 

386e 562-480-1-140   Kyläjärvi 

Haanjoki 

Lomarakennuspaikan siirtäminen/osoittaminen; Uusien 
rakennuspaikkojen sijainnista on esitetty eriäviä näkemyksiä, tila 
lohkottu osiin, ei perusteltua muuttaa kaavaratkaisua ilman todisteita. 

387 e 

387e 562-480-1-140 

m-ala  

Lahnajärvi Lomarakennuspaikan siirtäminen lohkottavalle tontille; Siirretään yksi 
uusi lomarakennuspaikka n. 100m länteen rakennuspaikaksi lohkotulle 

tontille. 

x k 

388e 562-480-2-164 Viljastenjärvi Vakituisen asumisen rakennuspaikan (AO) muuttaminen maatilan 

talouskeskuksen alueeksi (AM), rakennuspaikkojen lisääminen, 
rantaviivan muunnon kyseenalaistaminen, lomarakennuspaikan 
lisääminen; AO->AM tehty luonnosvaiheessa, kaavaehdotusta ei 

muuteta, ei jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on tehty 
suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti. 

423 e 

389e 562-480-1-151 Kalliojärvi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 
olevaa rakennusoikeutta. 

x e 

390e 562-464-1-141 Ottele Lomarakennuspaikkojen lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei 
jäljellä olevaa rakennusoikeutta. Emätilan rajaamisajankohta 
suunnittelu- ja mitoitusperusteen mukainen 

385 e 

391e 562-464-1-108 Pitkävesi Kaava-alueen supistaminen; Kaava-aluetta supistetaan siten, että jo 
rakentuneet vakituisen asumisen rakennuspaikan taakse jää tilalle noin 

5000m2 kokoinen alue 

320 osittain 

392e 562-464-1-118 Pitkävesi Lomarakennuspaikan lisääminen; Kaavaehdotusta ei muuteta, ei jäljellä 

olevaa rakennusoikeutta. 
321, 

322 

e 
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