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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Sijainti ja alue 
 
Alue sijaitsee Päijänteen Salonsaaressa. Etäisyys Vääksyyn on n. 9 km ja Lahteen n. 30 km. 

 
 
Ranta-asemakaava laaditaan tiloille: Halmeranta 16-417-8-139, Rautaranta 16-417-8-138, Män-
tyvaara16-417-8-113, Kukkulinna 16-417-8-137, Ränsänranta 16-417-8-269, Talasniemi 16-
417-8-135, Lähdetuuli 16-417-8-514, Leporanta 16-417-8-448, Ala-Siimes 16-417-8-220 ja Sä-
rökivi 16-417-8-374. Tilat ovat yksityisessä omistuksessa. 

 
Suunnittelualue peruskartalla.            C: Maanmittauslaitos 
 
Alueen pinta-ala on n. 3.1 ha. Peruskartan rantaviiva on n. 610 m. 
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 1.2 Alueen nimi 
 
Murrisaarentien ranta-asemakaava. 
 
1.3 Kaavan laatija 
 
TerraPro Oy 
Tapio Toropainen, dipl. ins. 
Urheilukalastajankuja 2 c 46, 00990 Helsinki 
040 0640822 
tapio.toropainen@outlook.com 
 
Kaava-asiakirjojen laadintaan on osallistunut 
Karttaako Oy 
Pertti Hartikainen, dipl. ins. 
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 
p. 0400-425390 
email: phartikainen@kolumbus.fi 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
2.11 Luonnonympäristö ja maisema 
 
Ranta-asemakaavan laatimista varten on laadittu luontoselvitys: Salonsaari, Luonto- ja maise-
maselvitys, Mikko Siitonen, 28.2.2021. Selvitys kattaa käsillä olevaa kaava-aluetta laajemman 
alueen. 
 
Selvitysalueella tehtiin maastoinventointi 25.5. ja 27.8.2020 ja käynnin 25.5. täydennys juhan-
nuksena 2020. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella ja kultakin kuviolta kartoitettiin kas-
villisuus, kasvisto (putkilokasvilajisto) ja mahdollisuuksien mukaan myös eläimistöä.  
 
Rakennettu ympäristö muodostuu loma-asuntojen rakennuspaikoista, joista osa on rakennettu 
ympärivuotiseen käyttöön. Pihapiirien ilme vaihtelee suuresti, mutta luonnonmukainen ympäris-
tö on vallitseva. Alue rajoittuu talousmetsänä hoidettuun nuoreen mäntyvaltaiseen kasvatusmet-
sään, jossa sekapuuna kasvaa hieman kuusta ja koivua. Puusto on tasarakenteisesti harvennettua. 
Kasvillisuus on pääosin kuivahkoa kangasta. 
 
Koko laajalla selvitysalueella (kattaa kaava-aluetta laajemman alueen) ei tavattu liito-oravalle, 
viitasammakolle, korennoille tai lepakoille erityisen edullisia elinympäristöjä tai oleskelupaikko-
ja. Sopivien elinympäristöjen puuttuessa näitä tuskin alueella esiintyy. Linnustossa havaittiin 
joitain uhanalaisia lajeja. Elinympäristöjen laatu on kuitenkin sen verran vaatimaton, ettei alueen 
voi olettaa eroavan mitenkään ympäristön laajoista talousmetsä- ja kulttuuriympäristöalueista. 
 
2.12 Maaperä  
 

 
Alueen maaperä on karkeudeltaan vaihtelevaa moreenia (ruskea ja vihreä) ja kalliota (punainen).  
 
2.13 Pohjavesi 
 
Alue ei ole vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. 
 
2.14 Rakennettu ympäristö 
 
2.141 Kulttuuriympäristöt 
 
Olemassa olevat selvitykset 
− Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liitto A159 2006 
− Päijät-Hämeen maisemaselvitys, 2006, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen 
− Rakennusinventointi – Asikkala. Ahola, T., 2006.  
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Salonsaaren kylämäinen viljelyaukea muodostaa maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaise-
man. Käsillä oleva kaava-alue ei liity siihen. 
 

  
Salonsaaren kulttuurimaisema Lähde: Päijät-Hämeen maisemaselvitys, 2006 
 
2.142 Muinaisjäännökset 
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

  
 
2.143 Rakennuskanta  
 
Alueen rakentuminen on käynnistynyt 1950-luvulla.     Peruskartta 1965 

 
 
Alueen rakennuskanta on ajanjaksolta 1950-2020.  
 
Seuraavien sivujen valokuvat havainnollistavat niiden rakennuspaikkojen rakennuskantaa, joita 
koskee käyttötarkoituksen muutos AO-alueeksi. 
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K2/4 

  
K4/1 
 
2.15 Vesihuolto 
 
2.151 Vedenhankinta 
 
Rakennuspaikkojen vedenhankinta on hoidettu kiinteistökohtaisesti porakaivosta tai rengaskai-
vosta. 
 
2.152 Jätevedet 
 
Neljällä rakennuspaikalla on vesiskäymälä ja umpikaivo (K1/3, K2/2, K2/4, K3/1). Muilla ra-
kennuspaikoilla on kompostikäymälä. Harmaat vedet imeytetään maaperään. 
 
2.16 Maanomistus 
 
Tilat ovat yksityisessä omistuksessa. 
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2.2 Suunnittelutilanne 
 
2.21 Maakuntakaava 
 

 
Voimassa oleva maakuntakaava 2014. Maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019 
 
Alue on maaseutumaista aluetta, johon ei kohdistu maakuntakaavan merkintöjä tai määräyksiä. 

 
Salonsaaren kylämäisen asutuksen aluetta koskee symbolimerkintä ”Lähikeskuskylä”. 
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2.22 Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hy-
väksytty valtuustossa 23.03.1999 ja vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa (nykyisin ELY-
keskus) 4.1.2001. 
 

 
Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta 
 
Kaikille ranta-asemakaavoittavan alueen kiinteistöille on yleiskaavassa osoitettu loma-asunnon 
rakennuspaikka (RA, RA/r). Hyvin pieni osa ranta-asemakaavoitettavasta alueesta on yleiskaa-
vassa M-aluetta.  
 
Yleiskaavan RA-alueet 
 
Loma-asunnon (RA) alueelle saadaan muodostaa omarantaisia loma-asuntojen rakennuspaikkoja 
merkinnän RA oikealla puolella olevalla kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittaman määrän. 
Rakennuspaikan ohjeellinen sijainti sekä tila, jolle rakennuspaikka kuuluu, on osoitettu kaavassa 
ympyrällä. 
 
Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä sauna- ja ta-
lousrakennuksia ja rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi.  
 
Kullakin rakennuspaikalla rakennusten yhteen laskettu kerrosneliömetrimäärä saa olla korkein-
taan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin vähintään 130 m2 ja korkeintaan 250 m2. Loma-
asunnon kerrosala saa olla korkeintaan 150 m2 ja vierasmajan korkeintaan 30 m2.  
 
Saunan, kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 on oltava vähintään 20 m etäisyydellä rantaviivasta. 
Kerrosalaltaan 25m2 suuremmat saunarakennukset, joiden pinta-ala saa olla korkeintaan 35 ker-
rosneliömetriä tulee rakentaa vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta. Loma-asuinrakennuksen 
etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m ja vierasmajan sekä talousrakennusten vähintään 
30 m. Rakennusten, joiden pohjapinta-ala on suurempi kuin 140 m2 etäisyys rantaviivasta tulee 
olla vähintään 50 m, ellei maasto-olosuhteet muuta edellytä.   
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Yleiskaavan RA/r -alueet 
 
Alueen rakennusoikeus on määritelty rantakaavassa. Merkintä tarkoittaa sekä omarantaisten että 
yhteisrantaisten loma-asuntojen alueita. Alueen sisällä oleva ympyrä osoittaa rantakaavan mu-
kaisen rakennuspaikan.  
 
Yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M)  
 
Alueella on sallittu rakennuslain 4 §:ssä tarkoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun 
ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä. 
 
Rakennuslain 31 §:n perusteella määrätään, että alueella on 100 metrin syvyisellä rantavyöhyk-
keellä rakentaminen kielletty lukuunottamatta kunnanvaltuuston kaavan hyväksymishetkellä 
olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen asuinrakennukseen liittyvää kerrosalaltaan korkein-
taan 25 m2 suuruista rantasaunaa. 
 
Yleiskaavan erillispientalojen alueet (AO) 
 
Käsillä olevan ranta-asemakaava-alueen tuntumassa ei ole yleiskaavassa AO-alueita. 
 
Alueelle saa rakentaa ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja erillispientaloja ja näihin liittyviä 
talousrakennuksia ja tiloja palveluja varten sekä ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja.  
 
Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa korkeintaan yhden yksiasuntoisen pientalon.  
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla korkeintaan 400 m2.  
Rakennuspaikan, jonka koko on alle 3000 m2, rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen 
mukaan.  

Rakennusjärjestys: Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
saa olla enimmillään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 k-m2. 

 
Asuinrakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 250 m2. Saunan, kerrosalaltaan korkeintaan 25 
m2 on oltava vähintään 20 m etäisyydellä rantaviivasta. Kerrosalaltaan 25m2 suuremmat sauna-
rakennukset, joiden pinta-ala saa olla korkeintaan 35 kerrosneliömetriä tulee rakentaa vähintään 
30 m etäisyydelle rantaviivasta ja muut talousrakennukset vähintään 50 m etäisyydelle rantavii-
vasta. Asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 50 m. Rakennusten, joiden 
pohjapinta-ala on suurempi kuin 150 m2 etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 50 m, ellei 
maasto-olosuhteet muuta edellytä. 
 
2.23 Ranta-asemakaava 
 
Tila Särökivi 16-417-8-374 (punainen rajaus seuraavassa kartassa) sisältyy viereiseen Iso-
Naappilan rantatakaavaan. Tila on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikaksi (RH). 
 
Rakennuspaikan (RH) kokonaisrakennusoikeus on 100 kerrosala-m2. Rakennuspaikalle saa ra-
kentaa yhden perheen loma-asunnon ja saunan. 
 
Kaava-alueen muulla osalla ei ole asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa.  
 
 



 11 

 
Ote Iso-Naappilan ranta(-asema)kaavasta (vahvistettu 6.7.1978) 
 
2.24 Pohjakartta 
 
Alueelle on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta mittakaavaan 1:2000 (Maanmittauspalvelu 
Puttonen Oy). Korkeuskäyrät ovat 1 m korkeusvälein. Asikkalan kunnan suunnitteluinsinööri 
Ahvo Kunttu on 13.11.2020 hyväksynyt kartan ranta-asemakaavan pohjakartaksi. 
 
 
3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
3.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Ennen kaavoituksen käynnistämistä kaavan laatija neuvotteli käyttötarkoituksen muutosta tar-
koittavasta kaavamuodosta kaavoituksesta vastaavien kunnan virkamiesten kanssa. Vaihtoehtoi-
na tuotiin esille yleiskaavan muutos tai ranta-asemakaavan laatiminen. Kunnan edustajat esitti-
vät, että kunta ei pidä oikeana menettelynä suppea-alaista yleiskaavan muutosta ja että käyttö-
tarkoituksen muutos tulee hoitaa ranta-asemakaavalla.  
 
Kaavoitus on käynnistetty alueen maanomistajien aloitteesta. Maanomistajat ovat tehneet kaa-
van laatimisesta vastaavan TerraPro Oy/ DI Tapio Toropaisen kanssa kaavan laatimista koske-
van sopimuksen.  
 
Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 23.11.2020. Kaava on kuulutettu 
vireille …. 
 
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
3.21 Osalliset 
 
Osalliset on selvitetty erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
 
3.22 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
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Valmisteluvaihe 
 
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30 §) ….  
 
Kaavaehdotus 
 
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) ….  
 
3.3 Ranta-asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet 
 
3.31 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee 
edistää mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti käsillä olevaa kaavaa. 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
− Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-

taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
− Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-

jen turvaamisesta. 
− Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-

teyksien säilymistä.  
 
3.32 Maankäyttö- ja rakennuslain erityiset sisältövaatimukset 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa ranta-alueiden loma-asutukselle seuraavat erityiset sisältö-
vaatimukset (MRL 73 §). Ranta-alueilla on katsottava, että: 
− suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäris-

töön; 
− luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen 

sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; 
− ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
3.33 Yleiskaavan asettamat tavoitteet 
 
Yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavan laatimiselle. Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdas-
sa 2.22. Kaikki käsillä olevan alueen rakennuspaikat on yleiskaavassa varattu loma-asumiseen. 
Viiden rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen (AO) on siten ristiriidas-
sa yleiskaavan kanssa. 
 
3.34 Käyttötarkoituksen muutosta koskeva käytäntö kunnassa 
 
Asikkalan kunnassa on vuonna 2020 myönnetty suuruusluokkana 15 poikkeamislupaa, jossa 
rannalla sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoitus on muutettu vakituiseksi asunnoksi. Kunnan-
hallitus on säännönmukaisesti suhtautunut myönteisesti haettuihin lupiin. Käyttötarkoituksen 
muutoksia ja maaseudulla asumista on kunnassa pidetty kannatettavana ilmiönä, joka vahvistaa 
kunnan ja maaseudun elinvoimaisuutta. 
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3.35 Kaavan tavoitteet 
 
Alueella on 10 rakennettua rakennuspaikkaa. Tavoitteena on muuttaa 5 rakennuspaikan käyttö-
tarkoitus ympärivuotiseen asumiseen (AO). Käyttötarkoituksen muutostavoite koskee tiloja 8-
113, 8-269, 8-514, 8-220 ja 8-374. Näistä pienin on 2580 m2 ja suurin 9750 m2.  
 

 
Tummennettujen rakennuspaikkojen käyttötarkoitus muutetaan ympärivuotiseen asumiseen (AO) 
 
 
4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Mitoitus 
 
4.11 Emätilatarkastelu 
 
Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tähän nojautuen tavanomais-
ten rantojen suunnittelussa on mitoituksen osalta sovellettu ns. emätilaperiaatetta (aiemmin kan-
tatilaperiaate). Sen avulla pyritään edistämään tilojen yhdenvertaista kohtelua niissä tilanteissa, 
kun tiloista on aiemmin muodostettu rakennuspaikkoja. Periaatteen mukaan tilasta sovitun poik-
kileikkausajankohdan (emätila) jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan tilan käyttämäksi 
rakennusoikeudeksi, joka vähennetään mitoitusperusteiden mukaisesta rakennusoikeudesta.  
 
Asikkalassa on Päijänteen rantojen yleiskaavassa sekä muussakin rantojen suunnittelussa pidetty 
emätilana (kantatilana) ajankohdan 19.9.1969 tilajaon mukaisia tiloja. 
 
Käsillä olevassa kaavassa emätilatarkastelulla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä, sillä kaava 
koskee jo rakennettuja rakennuspaikkoja, jotka on Päijänteen ranta-alueiden yleiskaavassa osoi-
tettu rakennuspaikoiksi. Yleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti kaikki rakennetut ra-
kennuspaikat on yleiskaavassa osoitettu rakennuspaikaksi. Yleiskaavan mitoitusperusteiden mu-
kaan rakennuspaikan käyttötarkoituksella (AO/RA) ei ole merkitystä kaavan mitoitusperusteisiin 
eikä emätilaselvitykseen.  
 
Suunnittelualueen 10 rakennuspaikasta 8 on muodostettu jo ennen ajokohtaa 19.9.1969 niin kuin 
seuraavasta kartasta ilmenee. 
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Suunnittelualueen valkoiset alueet ovat ennen 19.9.1969 muodostettuja tiloja ja siten emätiloja. Sininen 
alue osoittaa Iso-Naappilan emätilaa. 
 
4.12 Kaavan mitoitus 
 
Kaavassa on osoitettu 10 rakennuspaikkaa: 
− 5 AO, keskimääräinen koko 4360 m2 
− 5 RA, keskimääräinen koko 1780 m2 
 
4.13 Kaavan rantaviivan ja pinta-alan jakaantuminen 
 
Alueen pinta-ala on n. 3.1 ha. Peruskartan rantaviiva on n. 610 m.  
 
Ranta-asemakaavan rantaviiva ja pinta-ala jakaantuvat eri käyttötarkoituksiin seuraavasti. 
 m % ha % 
AO (erillispientalojen alue) 380 62,30 2,1788 71,0 
RA (loma-asuntoalue) 230 37,70 0,8903 29,0 
YHTEENSÄ 610 100,0 3,0691 100,00 
 
Loma-asuntoalueilla (RA) keskimääräinen rakennuspaikkakoko on 1780 m2. Pienin rantaraken-
nuspaikka on 1058 m2 ja suurin 4044 m2. 
 
Erillispientalojen (AO) alueilla keskimääräinen rakennuspaikkakoko on 4387 m2. Pienin raken-
nuspaikka on 2599 m2 ja suurin 9152 m2. 
 
Rakennuspaikan rantaviivan keskimääräinen pituus on 61 m. Lyhin pituus on 31 m. 
 
 4.2 Aluevaraukset 
 
4.21 Korttelialueet 
 
4.211 Erillispientalon korttelialue 
 
Viisi rakennettua rakennuspaikkaa on osoitettu erillispientalojen rakennuspaikaksi (AO), joista 
kolmen asunnot vastaavat ominaisuuksiltaan vakituisen asunnon tasoa (kohta 2.143). 
 
Rakennuspaikan rakennusoikeus: 
− Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon sekä saunan ja muita talousrakennuksia. Ra-

kennusten enimmäislukumäärä on viisi. 
− Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin 

vähintään 200 kerrosala-m2 ja enintään 500 kerrosala-m2. 
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− Rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä rakennusoikeus on voimassa olevien ra-
kennuslupien mukainen.  

 
Rakennusoikeus muodostuu rakennuspaikkakohtaisesti seuraavasti (suluissa yleiskaavan tai ran-
ta-asemakaavan (K4/1) mukainen rakennusoikeus): 
− K1/3, 2600 m2, rak. oik. 200 kerrosala-m2 (yleiskaavassa 156 k-m2) 
− K2/2, 9152 m2, rak. oik. nykytilanteen muk. yli 500 kerrosala-m2 (yleiskaavassa 250 k-m2) 
− K2/4, 4283 m2, rak. oik. 257 kerrosala-m2 (yleiskaavassa 250 k-m2) 
− K3/1, 3007 m2, rak. oik. 200 kerrosala-m2 (yleiskaavassa 180 k-m2) 
− K4/1, 2753 m2, rak. oik. 200 kerrosala-m2 (ranta-asemakaava 100 k-m2). 
 

Rakennusten vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on (suluissa yleiskaavan 
mukainen etäisyysvaatimus): 
− sauna, jonka koko on enintään 25 kerrosala-m2, 10 m (yleiskaavassa 20 m) 
− sauna, jonka koko on 25-35 kerrosala-m2, 25 m (yleiskaavassa 30 m) 
− muut rakennukset 30 m (yleiskaavassa 50 m)  
Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään  
korkeustasossa +80,45 (N2000). 
 
4.212 Loma-asuntojen korttelialue 
 
Viisi rakennettua rakennuspaikkaa on osoitettu loma-asuntojen rakennuspaikaksi (RA).  
 
Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus: 
− Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon, vierasmajan sekä saunan ja muita talousra-

kennuksia. Rakennusten enimmäislukumäärä on viisi. 
− Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin 

vähintään 130 kerrosala-m2 ja enintään 250 kerrosala-m2. 
 
Rakennusten enimmäiskoko on 
− loma-asunto 150 kerrosala-m2 
− vierasmaja 30 kerrosala-m2 
 
Rakennusoikeus muodostuu rakennuspaikkakohtaisesti seuraavasti: 
− K1/1, 1084 m2, rakennusoikeus 130 kerrosala-m2 (sama kuin yleiskaavassa) 
− K1/2, 1058 m2, rakennusoikeus 130 kerrosala-m2 (sama kuin yleiskaavassa) 
− K2/1, 1612 m2, rakennusoikeus 130 kerrosala-m2 (sama kuin yleiskaavassa) 
− K2/3, 1101 m2, rakennusoikeus 130 kerrosala-m2 (sama kuin yleiskaavassa) 
− K2/5, 4044 m2, rakennusoikeus 242 kerrosala-m2 (sama kuin yleiskaavassa) 
 

Rakennusten vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on: 
− sauna, jonka koko on enintään 25 kerrosala-m2, 10 m (yleiskaavassa 20 m) 
− sauna, jonka koko on 25-35 kerrosala-m2, 25 m (yleiskaavassa 30 m) 
− muut rakennukset 30 m (yleiskaavassa 30 m ja yli 140 m2:n rakennukset 50 m). 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyydestä poikkeuksen, jos se on tarpeen  
rakennuspaikan takarajan rantaetäisyyden vuoksi. 
 
Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään  
korkeustasossa +80,45 (N2000). 
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4.3 Kulkuyhteydet 
 
Jokaiselle rakennuspaikalle johtaa tierasitteeseen nojaava hyväkuntoinen pääsytie. Murrisaaren-
tien ylläpidosta vastaa Murrisaarentien tiehoitokunta. 
 
 
5 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 
5.1 Maakuntakaavan ohjausvaikutus 
 
Maakuntakaavassa (kohta 2.21) alueeseen ei kohdistu aluevarauksia tai muitakaan merkintöjä.  
 
Salonsaaren tiiviimpää kyläasutusta koskee symbolinen merkintä ”lähikeskuskylä”. Sitä koske-
vat seuraavat suunnittelumääräykset: 
− Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kunnallistekniikan 

järjestämiseen, monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymismahdollisuuksiin, palvelujen tu-
kemiseen ja säilyttämiseen sekä rakentamisen sopeutumiseen olemassa olevaan kokonaisuu-
teen ja ympäristöön.  

− Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida kylissä ja kylien läheisyydessä va-
paa-ajan asumisen kehittäminen ja mahdollisuudet lisätä vapaa-ajan asumisen ympärivuoti-
suutta tai muuttaa alueella sijaitsevaa loma-asutusta pysyvän asutuksen tarpeisiin kestävä 
kehitys, kuntatalous, kylien erityispiirteet ja tiivis kylärakenne huomioon ottaen. 

 
Käyttötarkoituksen muutosta koskeva kaavamuutos edistää maakuntakaavan määräystä ”muut-
taa alueella sijaitsevaa loma-asutusta pysyvän asutuksen tarpeisiin”. 
 
Ranta-asemakaava on sopusoinnussa maakuntakaavan kanssa. 
 
5.2 Yleiskaavan ohjausvaikutus 
 
5.21 Käyttötarkoitusta koskeva poikkeaminen 
 
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 2.22. Kaikki käsillä olevan alueen rakennuspaikat on 
yleiskaavassa varattu loma-asumiseen. Viiden rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos pysy-
vään asumiseen (AO) on siten ristiriidassa yleiskaavan kanssa. 
 
Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma (MRL 35 §). Kaavan poikkeama yleiskaavasta ei ole 
merkittävä, kun otetaan huomioon, että kysymys on jo rakennetusta ympäristöstä sekä lähiympä-
ristön (Salonsaaren kylämäinen asutus) vakituisen asutuksen määrä. Yleiskaavan yleispiirteisyy-
teen kuuluu sen tarkentaminen asemakaavalla. 
 
Yleiskaavan yleispiirteisyyden lisäksi on tarpeen ottaa huomioon, että v. 1999 hyväksytty yleis-
kaava on käyttötarkoituksen osalta vanhentunut. Tästä on osoituksena: 
− Yleiskaava ei ota huomioon maakuntakaavan tavoitetta muuttaa alueella sijaitsevaa loma-

asutusta pysyvän asutuksen tarpeisiin (kohta 5.1). 
− Yleiskaava ei toteuta kunnassa omaksuttua suhtautumista käyttötarkoituksen muutosta kos-

keviin hakemuksiin (kohta 3.34): Kunnanhallitus on säännönmukaisesti suhtautunut myön-
teisesti haettuihin lupiin. Käyttötarkoituksen muutoksia ja maaseudulla asumista on kunnas-
sa pidetty kannatettavana ilmiönä, joka vahvistaa kunnan ja maaseudun elinvoimaisuutta. 
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Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia yleis-
kaavasta poiketen (MRL 42§:n 4 mom.). Tässä ranta-asemakaavassa on kysymys lain tarkoitta-
masta vanhentunutta yleiskaavaa koskevasta poikkeamisesta. 
 
Jos yleiskaavasta poiketaan, on huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan koko-
naisuuteen ja otettava huomioon, mitä MRL 39 §:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista 
(MRL 42 § 4 mom.) 
 
MRL 42 § 4 mom. tarkoittama yleiskaavan sisältövaatimusten (MRL 39 §) huomioonotto on 
selvitetty seuraavassa. Numerointi (1-9) viittaa MRL 39 §:n 2 mom. numerointiin. Huomioonot-
to on kuvattu kursiivilla. 
 
1) Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

Suunnittelualue liittyy Salon kylämäiseen asutukseen, jonka sijainti kunnan yhdyskuntara-
kenteessa on erityisen edullinen. Kuntakeskustason palvelut ovat vain 9 km etäisyydellä. 
Palveluihin on hyvä tieyhteys ja kylän runsaan asutuksen seurauksena koululaiskuljetuk-
set, vanhusten hoivapalvelut ja muut kunnalliset palvelut voidaan hoitaa taloudellisesti. 
Myös kaupallisia palveluita voidaan Salonsaaren runsaan asutuksen ja edullisen sijainnin 
seurauksena hoitaa keskitetysti ja taloudellisesti esim. kotiinkuljetuspalveluina. 

 
2) Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

 Alueella on valmis tieverkko, sähköistys ja toimivat tietoliikenneyhteydet sekä pääosin 
valmiit kiinteistökohtaiset vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä koskevat ratkaisut. 
 

3) Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
Kohdan 1 mukaisesti. 
 

4) Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talou-
den kannalta kestävällä tavalla; 

Salonsaari ei ole bussireitin varressa. Sen sijaan Salonsaaren runsaan asutuksen, hyvän 
tieyhteyden sekä kuntakeskuksen läheisyyden seurauksena yhteiskuljetusten kehittämiseen 
on hyvät edellytykset.  
Anianpellontien varressa sekä Salonsaarentien alkupäässä on kevyen liikenteen reitti, jota 
voidaan tarvittaessa jatkaa. 
Energia- vesi- ja jätehuollon osalta kohdan 1 mukaisesti. 
 

5) Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön; 

Ympäristössä ei ole tunnistettavia turvallisuusriskejä. 
Terveellisyys, tasapinoinen elinympäristö: Maaseutumainen, monipuolinen elinympäristö, 
ympäristössä ei tunnistettavia terveysriskejä. 

 
6) Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

Käyttötarkoituksen muutos parantaa työvoiman saatavuutta, mutta muutoin kaavamuutok-
sella ei ole nähtävissä erityistä merkitystä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta. 

 
7) Ympäristöhaittojen vähentäminen; 

Omakotitaloasuminen ei aiheuta erityisiä ympäristöhaittoja. Kaavaan sisältyy tiukat ve-
siensuojelua koskevat määräykset. 

 
8) Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen;  
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Kysymys on rakennetusta alueesta. Alueeseen ei liity erityisiä luonnonoloihin, maisemaan 
tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja (kaavaselostuksen kohdat 2.11 ja2.14). 

 
9) Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutos ei kavenna ympäristön virkistykseen sovel-
tuvia alueita. 

 
5.22 Rakennusten etäisyys rannasta 
 
Yleiskaavassa ja käsillä olevassa ranta-asemakaavassa rakennusten vähimmäisetäisyys keskive-
den mukaisesta rantaviivasta on: 
 
Käsillä olevassa ranta-asemakaavassa etäisyysvaatimus rannasta on pienempi kuin yleiskaavas-
sa: 
− sauna, jonka koko on enintään 25 kerrosala-m2, 10 m (yleiskaavassa 20 m) 
− sauna, jonka koko on 25-35 kerrosala-m2, 25 m (yleiskaavassa 30 m) 
− muut rakennukset RA-alueella 30 m (yleiskaavassa 30 m ja yli 140 m2:n rakennukset 50 m). 
− muut rakennukset AO-alueella 30 m (yleiskaavassa 50 m)  
RA-alueella rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyydestä poikkeuksen, jos se on tarpeen  
rakennuspaikan takarajan rantaetäisyyden vuoksi. 
 
Saunan osalta poikkeaminen on perusteltua, koska 
− alueen maasto-olosuhteiden seurauksena yli 10 m etäisyysvaatimus pakottaa rakentamisen 

maiseman ja käytettävyyden kannalta epäedullisesti jyrkkään rinteeseen, 
− kunnan rakennusjärjestyksessä etäisyysvaatimus on 10 m, 
− tuoreessa Päijänteen Kalliorannan ranta-asemakaavassa (kv. 27.4.2020) etäisyysvaatimus on 

10 m (kysymys on tasapuolisuutta koskevasta linjaratkaisusta), 
− tuoreissa poikkeamislupapäätöksissä on myönnetty poikkeaminen yk:n etäisyysvaatimukses-

ta (kysymys on tasapuolisuutta koskevasta linjaratkaisusta). 
 
Muiden rakennusten osalta (AO-alueet) poikkeaminen on perusteltua, koska 
− useilla rakennuspaikoilla rakennuspaikan takarajan etäisyys rannasta ei mahdollista etäi-

syysvaatimusta 50 m. 
− kunnan rakennusjärjestyksessä etäisyysvaatimus on pääsääntäisesti 25 m, 
− tuoreessa Päijänteen Kalliorannan ranta-asemakaavassa (kv. 27.4.2020) etäisyysvaatimus on 

pääsääntöisesti 30 m (kysymys on tasapuolisuutta koskevasta linjaratkaisusta), 
− olemassa olevat uudehkot rakennukset, jotka ovat ominaisuuksiltaan omakotitaloja, on ra-

kennettu 50 m lähemmäksi rantaa, 
− tuoreissa poikkeamislupapäätöksissä on myönnetty poikkeaminen yk:n etäisyysvaatimukses-

ta (kysymys on tasapuolisuutta koskevasta linjaratkaisusta). 
 
5.3 Luontoarvot, maisema ja kulttuuriympäristö 
 
Kysymys on rakennetusta alueesta. Alueeseen ei liity erityisiä luonnonoloihin, maisemaan tai 
kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja (kaavaselostuksen kohdat 2.11 ja2.14). 
 
5.4 Vesihuolto ja vaikutus vesistöön 
 
Talousveden hankinta hoidetaan rakennuspaikkakohtaisesti rengaskaivosta tai porakaivosta. 
 
Jätevesien käsittelystä kaava määrää seuraavaa 
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Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja sen no-
jalla annettuja säädöksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä 
terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita.  
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maa-
peräselvityksineen.  
Jätevedet tulee käsitellä sellaisella tekniikalla, ettei jätevesistä missään olosuhteissa ai-
heudu haittaa tai vaaraa pohjavedelle tai järven veden laadulle. 

 
5.5 Yleinen virkistys ja yhtenäinen rakentamaton ranta 
 
Rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutos ei kavenna ympäristön virkistykseen soveltuvia 
alueita.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa ranta-alueiden loma-asutukselle seuraavat erityiset sisältö-
vaatimukset (MRL 73 §). Ranta-alueilla on katsottava, että: 
− ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
Yhtenäisen rakentamattoman alueen vaatimus on ratkaistu yleiskaavalla. Käsillä olevalla kaaval-
la ei kavenneta yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
5.6 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kylän runsaan asutuksen seurauksena koululaiskuljetukset, vanhusten hoivapalvelut ja muut 
kunnalliset palvelut voidaan hoitaa taloudellisesti.  
 
5.7 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Viiden rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksella ympärivuotiseen asumiseen ei ole nähtä-
vissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia. Yleisesti ottaen loma-asutuksen yhteyteen sijoittuva vaki-
tuinen asuminen koetaan loma-asuntoalueen turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. 
 
5.8 Tulvavaaran torjuminen 
 
Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään  
korkeustasossa +80,45 (N2000). 
 
5.9 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
 
Kaava ei vaikuta rakennuspaikkojen lukumäärään. Käyttötarkoituksen muutos AO-alueeksi lisää 
erityisesti alle 3000 m2 suuruisten rakennuspaikkojen rakennusoikeutta (kohta 4.21). 
 
5.10 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Alueen eri osiin johtaa hyväkuntoinen yksityistie.  
 
Käyttötarkoituksen muutos ympärivuotiseen asumiseen lisää jossakin määrin liikennettä ja saat-
taa asettaa suuremmat vaatimukset tien ylläpidon tasolle kuin mitä loma-asuminen edellyttää. 
Toisaalta tieosakkaat ovat velvolliset osallistumaan tien ylläpidon kustannuksiin käytön mukai-
sessa suhteessa.  
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TerraPro Oy  
 
 
Tapio Toropainen 
dipl. ins. 
 
Liitteet  
1 Ranta-asemakaavan seurantalomake  
 
Selvitykset 

Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitysselvitys  
 
Muu aineisto 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
 



Liite 1 

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 016 Asikkala Täyttämispvm 20.03.2021 

Kaavan nimi Murrisaarentien ranta-asemakaava 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus     

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,0691 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,7938 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2753 

    

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  610,00 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  10   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 5 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 3,0691 100,0 2119 0,07 2,7938 2019 

A yhteensä 2,1788 71,0 1357 0,06 2,1788 1357 

R yhteensä 0,8903 29,0 762 0,09 0,6150 662 

 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 3,0691 100,0 2119 0,07 2,7938 2019 

A yhteensä 2,1788 71,0 1357 0,06 2,1788 1357 

AO 2,1788 100,0 1357 0,06 2,1788 1357 

R yhteensä 0,8903 29,0 762 0,09 0,6150 662 

RA 0,8903 100,0 762 0,09 0,6150 662 
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