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Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantaosayleiskaavan laatimisen
käynnistäminen

892/10.02.02/2020

KAAVJA 20.05.2020 § 5

Asikkalan kunnassa Ruotsalaisen alueella on merkittäviä luon non-
suo je lun, virkistyksen, matkailun, loma-asumisen, vakituisen asu mi-
sen sekä maa- ja metsätalouden tarpeita, joita ei ole saatettu suun-
ni tel mal li sen maankäytön piiriin. Asikkalan kunnan kunnanvaltuusto
hy väk syi ensimmäisen ehdotuksen Ruotsalaisen ran ta osa yleis kaa-
vak si 10.12.2012. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan hy väk-
sy mis pää tök sen 12.11.2014 (päätös 14/5223/3) valitusten pe rus-
teel la. Kumoamiseen johtaneet valitukset koskivat mitoituksen ta sa-
puo li suut ta sekä vanhojen palstoitussuunnitelmien mukaisten tilojen
tul kit se mis ta olemassa oleviksi rakennuspaikoiksi. Asikkalan kunnan
kun nan val tuus to hyväksyi toisen ehdotuksen Ruotsalaisen ran ta osa-
yleis kaa vak si 22.5.2017. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaa-
van hyväksymispäätöksen 28.5.2018 (päätös 18/0198/2) valitusten
pe rus teel la. Kumoamiseen johtaneet valitukset koskivat puutteellisia
sel vi tyk siä ja niistä johtuneita mitoitusvirheitä. 

Asikkalan kunnassa on tarpeen kaavoittaa Ruotsalaisen alue. Alue-
ra jaus koskee noin 100 –200 metrin levyistä rantavyöhykettä Ruot-
sa lai sen vesialueella Asikkalan keskustasta koilliseen. Suun nit te lu-
alue tulisi rajata tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
ja tarkentaa sitä kaavaprosessin myötä. Aluerajaus on likimäärin sa-
ma kuin aiemmissa kaavaprosesseissa.

Kaavan vaikutusalue olisi pääasiassa Ruotsalaisen alue ran ta ra ken-
ta mi sen, virkistyskäytön sekä matkailun näkökulmasta. Laa jem mas-
sa mittakaavassa vaikutusalueen voidaan katsoa ulottuvan Asik ka-
lan kunnan strategisiin painopisteisiin esimerkiksi ympärivuotisen
asu mi sen painopistealueiden suhteiden muutoksina etenkin Kalk kis-
ten kylässä sekä Rutalahden osalta.

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, joka on vah-
vis tu nut 14.5.2019. Alueella on toistakymmentä ranta-asemakaavaa.

Laadittavan rantaosayleiskaavan tavoitteena tulisi olla Ruotsalaisen
ran ta ra ken ta mi sen saattaminen suunnitelmallisen maankäytön pii-
riin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun,
lo ma-asu mi sen, vakituisen asumisen sekä maa- ja metsätalouden
tar peet. Alueelle tulee laatia maankäyttö -ja rakennuslain mukainen
oi keus vai kut tei nen osayleiskaava, jonka tavoitteena on alueen yh-
dys kun ta ra ken teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Li säk-
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si yleiskaavassa todetaan olemassa olevat asemakaavat in for maa-
tio na. Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voi-
daan MRL 72 §:n mukaan käyttää perusteena myönnettäessä ra-
ken nus lu pia ranta-alueelle. Kaava helpottaa ja yksinkertaistaa ra-
ken nus lu pien ja rakennusprojektien käsittelyä. Osayleiskaavan tar-
koi tuk se na on määrittää kiinteistökohtainen rakennusoikeus si säl-
täen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun ja
elin kei no jen alueet. Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emä ti la-
pe ri aa tet ta, joka tarkoittaa, että tietyn poikkileikkausajankohdan jäl-
keen emätilasta erotetut rakennuspaikat otetaan huomioon vä hen tä-
vä nä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Poik ki leik kaus ajan koh-
ta na käytetään 19.9.1969. Kaava laaditaan siten, että maan omis ta-
jia kohdellaan tasapuolisesti. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan
kaa van ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain edel lyt tä-
mäl lä tavalla.

Valmistelija/lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen
p. 044 778 0270, heikki.manninen@asikkala.fi

Ehdotus Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päät tää käynnistää Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden ran ta-
osa yleis kaa van laatimisen edel lä mainittujen periaatteiden mu kai-
ses ti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Rinna Ikola-Norrbacka poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.41.
 __________

KHALL § 127    
Asikkalan kunnassa Ruotsalaisen alueella on merkittäviä luon non-
suo je lun, virkistyksen, matkailun, loma-asumisen, vakituisen asu mi-
sen sekä maa- ja metsätalouden tarpeita, joita ei ole saatettu suun-
ni tel mal li sen maankäytön piiriin. Asikkalan kunnan kunnanvaltuusto
hy väk syi ensimmäisen ehdotuksen Ruotsalaisen ran ta osa yleis kaa-
vak si 10.12.2012. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan hy väk-
sy mis pää tök sen 12.11.2014 (päätös 14/5223/3) valitusten pe rus-
teel la. Kumoamiseen johtaneet valitukset koskivat mitoituksen ta sa-
puo li suut ta sekä vanhojen palstoitussuunnitelmien mukaisten tilojen
tul kit se mis ta olemassa oleviksi rakennuspaikoiksi. Asikkalan kunnan
kun nan val tuus to hyväksyi toisen ehdotuksen Ruotsalaisen ran ta osa-
yleis kaa vak si 22.5.2017. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaa-
van hyväksymispäätöksen 28.5.2018 (päätös 18/0198/2) valitusten
pe rus teel la. Kumoamiseen johtaneet valitukset koskivat puutteellisia
sel vi tyk siä ja niistä johtuneita mitoitusvirheitä. 

Asikkalan kunnassa on tarpeen kaavoittaa Ruotsalaisen alue. Alue-
ra jaus koskee noin 100 –200 metrin levyistä rantavyöhykettä Ruot-
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sa lai sen vesialueella Asikkalan keskustasta koilliseen. Suun nit te lu-
alue tulisi rajata tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
ja tarkentaa sitä kaavaprosessin myötä. Aluerajaus on likimäärin sa-
ma kuin aiemmissa kaavaprosesseissa.

Kaavan vaikutusalue olisi pääasiassa Ruotsalaisen alue ran ta ra ken-
ta mi sen, virkistyskäytön sekä matkailun näkökulmasta. Laa jem mas-
sa mittakaavassa vaikutusalueen voidaan katsoa ulottuvan Asik ka-
lan kunnan strategisiin painopisteisiin esimerkiksi ympärivuotisen
asu mi sen painopistealueiden suhteiden muutoksina etenkin Kalk kis-
ten kylässä sekä Rutalahden osalta.

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, joka on vah-
vis tu nut 14.5.2019. Alueella on toistakymmentä ranta-asemakaavaa.

Laadittavan rantaosayleiskaavan tavoitteena tulisi olla Ruotsalaisen
ran ta ra ken ta mi sen saattaminen suunnitelmallisen maankäytön pii-
riin. Hankkeella turvataan luonnonsuojelun, virkistyksen, matkailun,
lo ma-asu mi sen, vakituisen asumisen sekä maa- ja metsätalouden
tar peet. Alueelle tulee laatia maankäyttö -ja rakennuslain mukainen
oi keus vai kut tei nen osayleiskaava, jonka tavoitteena on alueen yh-
dys kun ta ra ken teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Li säk-
si yleiskaavassa todetaan olemassa olevat asemakaavat in for maa-
tio na. Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voi-
daan MRL 72 §:n mukaan käyttää perusteena myönnettäessä ra-
ken nus lu pia ranta-alueelle. Kaava helpottaa ja yksinkertaistaa ra-
ken nus lu pien ja rakennusprojektien käsittelyä. Osayleiskaavan tar-
koi tuk se na on määrittää kiinteistökohtainen rakennusoikeus si säl-
täen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun ja
elin kei no jen alueet. Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emä ti la-
pe ri aa tet ta, joka tarkoittaa, että tietyn poikkileikkausajankohdan jäl-
keen emätilasta erotetut rakennuspaikat otetaan huomioon vä hen tä-
vä nä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Poik ki leik kaus ajan koh-
ta na käytetään 19.9.1969. Kaava laaditaan siten, että maan omis ta-
jia kohdellaan tasapuolisesti. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan
kaa van ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain edel lyt tä-
mäl lä tavalla.

Valmistelija/lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen
p. 044 778 0270, heikki.manninen@asikkala.fi

Ehdotus Kunnanhallitus päät tää käynnistää Ruotsalaisen, Kymenvirran ja
Rutalahden ran ta osa yleis kaa van laatimisen edel lä mainittujen
periaatteiden mu kai ses ti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 __________
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