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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Ranta-asemakaavaselostus, joka koskee 17. päivänä syyskuuta 2020 päivättyä
kaavakarttaa.
Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 17.2.2020 § 29.
Alueen ranta-asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu
paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.
Kunnanhallituksen hyväksyminen
Kunnanhallitus on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen 23.11.2020 §
297.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen 7.12.2020 §
100.
Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnassa Säynätjärven rannalla. Urajärven
kylälle kaavamuutosalueelta on hieman yli kilometri. Asikkalan kunnan
keskustaan suunnittelualueelta on noin 15 kilometriä ja Vierumäelle 11 km.
Lahteen on noin 25 kilometriä.
Suunnittelualue käsittää osia tiloista 16-419-2-65 ja 16-419-2-68 ja on
kooltaan noin 5,85 ha.

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Ranta-asemakaava-alueen rajaus on osoitettu
karttaan punaisella.

Kaavan tarkoitus
Kahden lomarakennuspaikan osalta tarkistetaan rakennuspaikan rajoja siten,
että rakennuspaikkojen takarajaa siirretään ylemmäs mantereelle.
Kaavamuutosalueen vanha maatilan talouskeskus on edellisen
kaavamuutoksen yhteydessä merkitty RA-2 -merkinnällä. Merkintä muutetaan
vastaamaan nykytilannetta ja tarvetta. Rakennuspaikka osoitetaan
merkinnällä, joka mahdollistaa myös vakituisen asutuksen.

Koska rakennuspaikkojen määrää ei ole tarkoitus muuttaa, ei kaavamuutoksen
laatimisen yhteydessä ole tarvetta tarkastella rantarakennuspaikkojen määrää
uudelleen.

SISÄLTÖ
1.

Tiivistelmä

1

1.1

Kaavaprosessin vaiheet

1

1.2

Ranta-asemakaavan tarkoitus

1

1.3

Aloite

1

2.

Lähtökohdat

2

2.1

Alueen yleiskuvaus

2

2.1.1

Maa- ja kallioperä

2

2.1.2

Vesistöt ja vesitalous

3

2.1.3

Luonto

3

2.1.4

Rakennettu ympäristö

6

2.1.5

Sijainti yhdyskuntarakenteessa

6

2.1.6

Asuminen

6

2.1.7

Tekninen huolto

6

2.1.8

Erityistoiminnat

6

2.1.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

6

2.1.10

Palvelut

7

2.1.11

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

7

2.1.12

Virkistys

7

2.1.13

Liikenne

7

2.1.14

Rakennettu kulttuuriympäristö

7

2.1.15

Muinaisjäännökset

10

2.1.16

Maanomistus

10

2.2

Suunnittelutilanne

10

2.2.1

Maakuntakaava

10

2.2.2

Yleiskaava

10

2.2.3

Asemakaavat

11

2.2.4

Rakennusjärjestys

13

2.2.5

Pohjakartta

13

2.2.6

Rakennuskiellot

13

2.2.7

Suojelupäätökset

13

2.2.8

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
13

2.2.9

Alueelle tehdyt selvitykset

13

3.

Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet

14

3.1

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve

14

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

14

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö

14

3.3.1

Viranomaisyhteistyö

14

3.4

Ranta-asemakaavan tavoitteet

14

3.4.1

Kunnan asettamat tavoitteet

14

3.4.2

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

14

3.4.3

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden
tarkentuminen

14

3.4.4

Osallisten tavoitteet

14

3.5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä
kaavaluonnoksesta saatu palaute ja tehdyt muutokset
15

3.5.1

Hämeen ELY-keskus 25.3.2020

15

3.5.2

Ympäristöterveyskeskus

16

3.5.3

Ympäristölautakunta

16

3.5.4

Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen
vastuumuseo

17

3.6

Kaavaehdotuksesta I saatu palaute ja tehdyt muutokset

17

3.7

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja kaavaehdotuksen
uudelleen nähtäville asettaminen
17

3.8

Kaavaehdotuksesta II saatu palaute ja tehdyt muutokset

18

4.

Ranta-asemakaavan kuvaus

18

4.1

Kaavaratkaisun kuvaus ja perustelut

18

4.1.1

Mitoitus

19

4.1.2

Korttelialueet

19

4.1.3

Liikennealueet

20

4.1.4

Yleiset määräykset

20

4.2

Palvelut

20

4.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

20

4.4

Arvokkaiden kohteiden huomioiminen

20

4.5

Ranta-asemakaavan suhde valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin

20

4.6

Ranta-asemakaavan suhde maakuntakaavaan

21

5.

Kaavan vaikutukset

22

5.1

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

22

5.2

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin

22

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen ja liikenteeseen

22

5.3
5.4

Maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
23

6.

Ranta-asemakaavan toteutus

24

SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Muinaisjäännösinventointi. Tikkala, E. Lahden kaupunginmuseo. 2020.
Rakennusinventointi (Heikkilä, T. 2020.) ja luontoselvitys (Lehvola, H. 2020.)
on kaavaselostuksen liitteenä.
Selostukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen.
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista:
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Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto –palvelu, Museo- ja
Väyläviraston paikkatietoaineistot

•

Kaavojen taustaselvitykset

•

Asikkalan rakennusjärjestys. Asikkalan kunta, 2012

•

Vanhat alueelle myönnetyt poikkeamisluvat
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1.

TIIVISTELMÄ
Alla on kuvattu lyhyesti kaavaprosessin vaiheet, tarkoitus ja toteuttaminen.

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Päätös kaavan vireilletulosta

17.2.2020, § 29

Vireilletulokuulutus Päijät-Häme -lehdessä

26.2.2020

Oas:n ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo

26.2. – 26.3.2020

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

10.6. – 10.7.2020

2. kaavaehdotuksen nähtävilläolo

7.10. – 6.11.2020

Kunnan valtuuston hyväksyminen

_._.2020, § _

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon yhteydessä kunnanhallituksen esityslistalla ja päätöstekstissä
esiintyi virhe, jonka mukaan kaavaehdotus asetettiin kunnanhallituksen päätöksellä nähtäville
10.6.-8.10.2020. Kaavan virallisessa kuulutuksessa Päijät-Häme -lehdessä oli ilmoitettu oikea,
MRL mukainen 30 vrk mittainen nähtävilläoloaika 10.6.-10.7.2020. (Maankäyttö- ja
rakennusasetus: 27 § Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus on
pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan). Asia käsitellään hallintolain
(434/2003) 51 §:n kirjoitusvirheenkorjaamisasiana ja hoidetaan 52 §:n 2 momentin mukaisesti.
Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. 3
momentin mukaan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen
päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai
korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta. 53 §:n 2 momentin mukaan
korjaamisasian käsittely ei vaikuta valitusajan tai muun määräajan kulumiseen.
1.2

Ranta-asemakaavan tarkoitus
Ranta-alueelle laadittavaa yksityiskohtaista kaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Rantaasemakaavasta voi MRL 74§:n mukaan huolehtia maanomistaja tai maanomistajat. Rantaasemakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että alue muodostaa
tarkoituksenmukaisen suunnitelmallisen kokonaisuuden.
Tehtävänä on laatia kaavamuutos kahden tilan alueelle Säynätjärven rannalle. Alueelle on laadittu
kaavamuutos 2000-luvulla. Alueen alkuperäinen kaava on vuodelta 1980. Kahden RA-1 rakennuspaikan osalta tarkistetaan rakennuspaikan rajoja siten, että rakennuspaikkojen takarajaa
siirretään ylemmäs mantereelle. Kaavamuutosalueen vanha maatilan talouskeskus on edellisen
kaavamuutoksen yhteydessä merkitty RA-2 -merkinnällä. Merkintä muutetaan vastaamaan
nykytilannetta ja tarvetta. Rakennuspaikka osoitetaan merkinnällä, joka mahdollistaa vakituisen
asutuksen.
Koska rakennuspaikkojen määrää ei ole tarkoitus muuttaa, ei kaavamuutoksen laatimisen
yhteydessä ole tarvetta tarkastella rantarakennuspaikkojen määrää tai mitoitusta uudelleen.
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään muiden vaikutusten arviointiin, jotka kaavamuutoksen
pienialaisuudesta johtuen jäävät merkitykseltään vähäisiksi.

1.3

Aloite
Aloite ranta-asemakaavan laatimiseksi on tullut yksityiseltä maanomistajalta.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on Säynätjärven ranta-aluetta. Säynätjärven ranta-alueet ovat rakentuneet
suhteellisen tiiviisti. Säynätjärven noin 7 kilometrin pituisesta rantaviivasta noin 3,5 kilometriä on
rakentunutta aluetta tai ranta-asemakaavassa rakentamiselle osoitettua korttelialuetta. Järven
rannat
ovat
käytännössä
siis
mitoituksellisesti
täyteen
rakennettu
(nyk.
5,5
rakennuspaikkaa/rantaviivakilometri, yleisen käytännön ollessa 4-6 rp/rvkm). Järven rannoille on
muodostunut nelisenkymmentä loma- tai vakituisen asunnon pihapiiriä/rakennuspaikkaa.
Vakituiset asunnot sijoittuvat Säynätjärven eteläpäätyyn. Kaavaa on käsitelty luvussa 2.2.3
Asemakaava.
Urajärven kyläalueen vakituinen asutus alkaa suunnittelualueen eteläosasta ja jatkuu
nauhamaisesti Kaskimaantien ja Säynätjärventien vartta Urajärventielle (tie 313).
Suunnittelualueella on yksi vakituinen asuinrakennus ja vanha maatila, jossa ei ole harjoitettu
maanviljelyä 1960-luvun lopun jälkeen. Kaavamuutosalueen pohjoisosa on rantametsikköä.
2.1.1

Maa- ja kallioperä

Säynätjärven vedenpinta on tasolla 98,9 m mpy. Kaava-alueen korkein kohta sijaitsee
kaavoitettavan alueen itäreunalla, jossa maanpinta kohoaa noin 15 metriä Säynätjärven pinnan
yläpuolelle.

Kuva 2-1 Alueen korkeusmalli.

Alueen maaperä on kalliomaata ja hiekkamoreenia.
Kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita tai
arvokkaita moreenimuodostumia.
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Kuva 2-2 Alueen maaperä.

2.1.2

Vesistöt ja vesitalous

Kaava-alue sijaitsee Säynätjärven rannalla.
Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue kulkee Urajärven tien myötäisesti noin
kilometrin etäisyydellä.
2.1.3

Luonto

Kaava-alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien alueita. Lähin kaavaaluetta sijaitseva luonnonsuojelualue (Mäkelän luonnonsuojelualue, YSA205421) sijoittuu
Säynäjärven itäpuolelle hieman vajaan 400 metrin etäisyydelle kaava-alueesta. Kaava-aluetta
lähin Natura-alue (Urajärvi FI0301016) sijoittuu noin 700 metrin etäisyydelle kaava-alueesta.
Kaava-alueelle tehtiin 23.4.2020 maastokäynti. Maastokäynnillä selvitettiin alueella esiintyvää
kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä mahdollisia luontoarvoja ja yleispiirteisemmin alueen
eläimistöä.
Kaava-alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan elinympäristöstä. Kaava-alueen metsiköt ovat
ikärakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan liito-oravan elinympäristöksi huonosti soveltuvia.
Kaava-alueen linnusto koostuu pihapiirien ja metsätaloustoimin käsiteltyjen metsiköiden yleisistä
lajeista. Alueella esiintyvät mm. talitiainen, sinitiainen, punakylkirastas, laulurastas, mustarastas,
käpytikka, punarinta, rautiainen ja vihervarpunen.
Kaava-alueen metsäalat käsittävät pääasiassa koivu- ja kuusivaltaisia metsätaloudellisesti
käsiteltyjä kasvatusmetsiköitä (Kuva 2-3, Taulukko 2-1). Paikoin kasvaa mäntyä. Puusto käsittää
paikoin nuoria metsäaloja ja paikoin kasvaa varttuvia ja varttuneita metsikkökuvioita. Puusto on
myös varsin tasarakenteista. Vuoden 1965 peruskartan perusteella alueelle sijoittuu pienialaisia
vanhoja viljelyaloja, joista osa on sittemmin metsitetty ja osa on alkanut metsittyä. Kasvillisuus
koostuu pääosin tuoreen kankaan lajistosta kuten mustikasta, puolukasta, metsäkastikasta,
metsälauhasta, sananjalasta ja metsäalvejuuresta. Lisäksi kuivahkon kankaan aloilla kasvaa
kanervaa. Vanhoilla viljelysaloilla kasvaa mm. vuohenputkea, koiranputkea, sinivuokkoa,
metsäkastikkaa, sananjalkaa, ahomansikkaa, nurmitädykettä, röllejä, nurmikoita sekä pensaista
taikinamarjaa ja tuomea. Kaava-alueella ei esiinny metsälain 10 § erityisen tärkeitä
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elinympäristökuvioita eikä alueelta havaittu luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
luontotyyppejä. Alueen metsätaloustoimista johtuen kaava-alueen luontoarvot ovat tavanomaisia.

Kuva 2-3 Kaava-alueen kuviointi puuston ja luontotyyppien perusteella.
Taulukko 2-1 Kuviokohtainen kuvaus.

Kuvion
numero

Kuvaus

Vallitsevat luontotyypit

1

Varttuva sekapuustoinen metsäala

Tuore kangas, kuivahko
kangas

2

Nuori sekametsäala

Tuore kangas

3

Varttuva kuusikko

Tuore kangas, lehtomainen
kangas

4

Varttunut harvaan asentoon hakattu koivikko

Vanhaa viljelysalaa

5

Varttuva kuusivaltainen metsäala

Tuore kangas, lehtomainen
kangas

6

Varttuva kuusivaltainen metsäala

Tuore kangas, lehtomainen
kangas

7

Varttuva mäntyvaltainen metsäala

Tuore kangas

8

Harvaan asentoon hakattu puustoinen rantaluhta

Luhta

9

Pihapiiri

-

Koivuylispuustoinen nuori kuusikko

Vanhaa viljelysalaa

10

5

11

Varttunut harvaan asentoon hakattu koivikko

Vanhaa viljelysalaa

12

Varttunut kuusivaltainen metsäala

Lehtomainen kangas, tuore
lehto

13

Varttunut kuusikko

Vanhaa viljelysalaa

14

Metsittyvä viljelysala

-

15

Pihapiiri/varttunut kuusikko

-

Kuva 2-4 Kuusivaltainen kasvatusmetsikkö kuviolla 3.

Kuva 2-5 Vasemmalla kuvion 4 harvaa koivikkoa. Oikealla kuvion 7 mäntyvaltaista metsikköä.
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2.1.4

Rakennettu ympäristö

Kaava-alueella sijaitsee yksi vakituinen asuinrakennus sekä vanhan maatilan pihapiiri.
Suunnittelualueella ei ole muuta rakentamista. Vanhan maatilan pihapiirin kuvaus on selostuksen
kohdassa 2.1.4 Rakennettu kulttuuriympäristö.
2.1.5

Sijainti yhdyskuntarakenteessa

YKR-aineiston (yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot, 2018) mukaan kaava-alue sijaitsee
maaseudun ja kylärakenteen rajalla. Urajärven kylälle suunnittelualueelta on kilometri.
Suunnittelualueen ja Urajärven kylän välinen alue on rakentunut pääasiassa vakituiseksi
asutukseksi.

Kuva 2-6 Kaava-alueen sijainti suhteessa yhdyskuntarakenteeseen ja asutukseen.

2.1.6

Asuminen

Suunnittelualueella on yksi ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva tontti. Suunnittelualue liittyy
kiinteästi Urajärven kylään yhdistyvään vakituiseen asutukseen.
2.1.7

Tekninen huolto

Suunnittelualueelle ulottuu Lahti Energian maakaapeli ja keväällä 2019 on varmistettu, että
sähköverkon kapasiteetti riittää suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen. Kuituosuuskunta
Kuitukanavan valokaapeli on vedetty alueelle. Muuta kunnallistekniikka tai erityistä teknistä
huoltoa alueelle ei ole rakennettu.
2.1.8

Erityistoiminnat

Alueella ei ole erityistoimintoja.
2.1.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Alueelle tai sen ympäristössä ei ole todettuja ympäristönsuojelullisia tai ympäristöhäiriöitä
aiheuttavia kohteita.

7

2.1.10 Palvelut

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole julkisia palveluja. Varsinaiset kaupalliset
palvelut, yläkoulu ja liikuntapalvelut sijaitsevat lähimmissä kuntakeskuksissa. Vesivehmaan kylällä
toimii kyläkoulu 1.–6. luokkalaisille. Asikkalan kunnan keskustaan suunnittelualueelta on noin 15
kilometriä ja Vierumäelle 11 km. Lahteen on noin 25 kilometriä.
2.1.11 Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Suunnittelualueella ei ole työpaikkoja.
2.1.12 Virkistys

Lähialueen asukkaiden voi olettaa käyttävän lähistöllä olevia vesi- ja viheralueita virkistykseen.
2.1.13 Liikenne

Suunnittelualuelle ja loma-asunnoille Säynätjärven etelärannalle Urajärven kylän suunnalta johtaa
Säynätjärventie ja siitä edespäin Kaskimaantie. Tie on päällystämätön yksityistie.
Suunnittelualueen eteläpuolella, noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta kulkee Vierumäen
ja Asikkalan yhdistävä Urajärventie/Heinolantie (313). Keskimääräinen vuorokausiliikenne
maantiellä 313 on 1410 ajoneuvoa (2018).

Kuva 2-7 Lähiympäristön tiestö ja liikennemäärät (Väylävirasto)

2.1.14 Rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaita kohteita tai alueita.
Kaava-alueelle on laadittu rakennusinventointi keväällä 2020. Perustiedot ja kuvaukset
rakennuskannasta on esitetty seuraavissa kappaleissa. Kuvat rakennuksista löytyvät sivulta 9.
Kaava-alueelle perustettiin 1890-luvulla Haaralan tilan torppa Järvenpää. Torppa itsenäistyi omaksi
tilaksi vuonna 1921. Lisämaita on ostettu rintamamiesalueen Haaralan tilasta 1953, Honnilan talon
maita 1950-luvun alkupuolella ja myöhemmässä vaiheessa vielä Haaralan tilasta suurehkon maaalueen. Järvenpään tilan rakennuskokonaisuuteen kuuluvat päärakennus sekä neljä
ulkorakennusta.
Nykyinen päärakennus on valmistunut vuonna 1945. Puolitoistakerroksinen päärakennus on
satulakattoinen. Katemateriaalina on musta aaltopelti ja se on uusittu viime vuosien aikana.
Julkisivuissa
on
ensimmäisessä
kerroksessa
punaiseksi
maalattu
vaakalaudoitus.

8

Ullakkokerroksessa laudoitus on pystysuuntainen ja osin keltaiseksi ja osin punaiseksi maalattu.
Alakerran alkuperäiset puuikkunat ovat 6-ruutuiset. Puitteet ja vuorilaudat ovat valkoiset.
Yläkerrassa ikkunat ovat 2- tai 3-ruutuiset. Eteläjulkisivulle sijoittuu harjakattoinen avokuisti.
Rakennuksen ulko-ovi on 1960-luvulle tyypillinen pystypaneloitu ovi, joka on maalattu ruskeaksi.
Päärakennuksen itäpäädyssä on pieni harjakattoinen umpikuisti. Sokkeli on betonia. Päärakennus
edustaa tyypillistä 1900-luvun alun asuinrakentamista. Julkisivuja on kunnostettu alkuperäistä
kunnioittaen ja alkuperäiset puuikkunat ovat säilyneet.
Aitan valmistumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Karttatarkastelun ja rakennuksen ulkoasun
perusteella se on valmistunut mahdollisesti 1930-1940-lukujen aikana. Hirsirakenteinen
aittarakennus on maalattu vihreäksi. Pitkän ja kapean rakennuksen pihan puolella on miltei koko
julkisivun pituinen sisäänvedetty kuisti, jolta on kolme sisäänkäyntiä. Ulko-ovet ovat alkuperäisiä
vaakalaudoitettuja puuovia, jotka on maalattu ruskeiksi. Rakennuksen päädyssä on
pystylaudoitettu varasto-osa. Rakennus seisoo luonnonkivien päällä. Harjakaton katemateriaalina
on harmaa aaltopelti. Aitta edustaa tyypillistä ulkorakentamista 1900-luvun alusta. Se on
säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä peltikattoa lukuun ottamatta.
Navetta on valmistunut vuonna 1950. Suorakaiteen muotoisen navetan ensimmäinen kerros on
tiilirakenteinen ja parvikerros punaiseksi maalattua pystylaudoitusta. Pihan puoleisella sivulla on
kolme sisäänkäyntiä. Ulko-ovet ovat vinopaneloituja puuovia, jotka on maalattu keltaiseksi.
Puuikkunat ovat 2- tai 4-ruutuisia ja niiden puitteet ovat keltaiseksi maalatut. Päädyssä on
betonirakenteinen ja puukaiteinen silta parvelle. 1950-luvun tyypillistä maatalousrakentamista
ilmentävä rakennus on säilyttänyt erinomaisesti alkuperäisen ulkoasunsa.
Puimalan valmistumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Karttatarkastelun ja ulkoasun
perusteella se on valmistunut 1970-luvun tienoilla. Vaatimaton ulkorakennus on rakennettu
betonipilareiden varaan. Julkisivuissa on vihreäksi maalattu pystylaudoitus. Harjakaton
katemateriaalina on harmaa aaltopelti. Kummallakin pitkällä sivulla sekä länsipäädyssä on suuret
julkisivujen ulkoasua mukailevat liukuovet. Puimala edustaa tyypillistä maatalousrakentamista ja
se on säilynyt alkuperäisessä asussaan.
Sauna on valmistunut vuonna 1936. Rakennuksen toisessa päässä on sauna ja toisessa varasto.
Suorakaiteen muotoisen rakennuksen harjakaton katemateriaalina on harmaa aaltopelti. Saunan
puoleisessa päädyssä on punatiilinen piippu. Julkisivut on verhoiltu punaiseksi maalatulla
pystypeiterimoituksella ja pystylaudoituksella. Saunassa on pieni 6-ruutuinen puuikkuna. Puitteet
ja vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennus seisoo osin betonisokkelin ja osin luonnonkivien varassa.
Saunan julkisivut ovat merkittävästi muuttuneet, sillä alkuperäinen pärekatto on päällystetty
pellillä, luonnonkivisokkeli osin betonilla ja hirsirakenteet laudoituksella.
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Kuva 2-8 Päärakennus.

Kuva 2-9 Vasemmalla aitta ja oikealla navetta.

Kuva 2-10 Vasemmalla puimala ja oikealla sauna.
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2.1.15 Muinaisjäännökset

Alueella
tai
alueen
läheisyydessä
ei
ole
muinaisjäännöksiä.
Alueelle
on
tehty
muinaisjäännösinventointi keväällä 2020, eikä tarkastuksessa löydetty mitään muinaisjäännöksiin
viittaavaa. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
2.1.16 Maanomistus

Alue on yksityisessä omistuksessa.
2.2

Suunnittelutilanne
2.2.1

Maakuntakaava

Maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016 ja se on tullut voimaan
10.3.2017. Maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Alueelle ei kohdistu
maakuntakaavan merkintöjä. Urajärven kyläalue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman
kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Urajärven kartanon alue on osoitettu
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Suunnittelualueen itäpuolelle
jäävä Urajärvi on Natura-aluetta ja sen ympäristössä on muutamia luonnonsuojelualueita.
Kaavasta ei johdu valtakunnallisia tai maakunnallisia tavoitteita.

Kuva 2-11 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.

2.2.2

Yleiskaava

Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa.
Kaavamuutosalue sijaitsee Urajärven osayleiskaava-alueen (vahv. 22.1.2015) läheisyydessä.
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Kuva 2-12 Urajärven osayleiskaavan sijoittuminen suhteessa kaava-alueeseen.

2.2.3

Asemakaavat

Alkuperäinen Säynätjärven ranta-asemakaava
Alueen alkuperäinen asemakaava on vuodelta 1980 (KH 18.12.1979, § 108). Kaavassa on
tarkasteltu pääosa Säynätjärven ranta-alueista. Alkuperäinen kaava kattaa ranta-alueita noin 7080 hehtaaria ja rantaviivaa noin 4,5 kilometriä. Kaavassa on osoitettu 27 RH-rakennuspaikkaa
(loma-asuntoalue). Niistä on toteutunut 13, joihin kuuluu kaavamuutosalueen vanha maatilan
pihapiiri. Säynätjärven ranta-alueelle on toteutunut näiden lisäksi noin 29 loma taiasuinrakennusten pihapiiriä. Vakituiset asunnot sijoittuvat Säynätjärven eteläpäätyyn.
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Kuva 2-13 Säynätjärven ranta-alueet ovat rakentuneet tiiviisti myös kaavoittamattomalla alueella. Mökit
ovat rakentuneet vuosien 1965-1980 välillä.

Säynätjärven ranta-asemakaavan muutos 2004
Alkuperäisessä kaavassa suunnittelualueella oli neljä RH-rakennuspaikkaa (loma-asuntoalue),
joiden rakennusoikeus vaihteli 80 ja 120 kerrosneliömetrin välillä. Kaavamuutosalueella on
voimassa Säynätjärven ranta-asemakaavan muutos vuodelta 2004. Silloisessa ranta-asemakaavan
muutoksessa RH-tontit muutettiin oma- ja yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialueeksi ja
rakennusoikeutta nostettiin 80 neliöstä 250 neliöön korttelin 5 tontilla 1, joka muutettiin samalla
asuinpientalojen korttelialueeksi.

Kuva 2-14 Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta.
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2.2.4

Rakennusjärjestys

Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012. Siinä sanotaan
rantarakentamisesta seuraavaa:
"Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enimmillään 6 %
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 130 km². Rakennusta ei saa rakentaa tulvavesirajan
alapuolelle. Kiinteistön kaikkien rakennusten alimman lattiatason on oltava vähintään 1 m ylävesirajaa
korkeammalla. Jos tulvavesirajaa ei tunneta, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä
keskivedenkorkeuden yläpuolella. Rakennuspaikalle sallitaan enintään yksi 1½ kerroksinen asuinrakennus tai
loma-asunto. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa vierasmajan sekä sauna ja talousrakennuksia.
Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi.
Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on, mikäli maastonmuodosta,
maaperästä tai muusta luonnonmukaisesta lähtökohdasta ei muuta johdu, oltava vähintään 25 metriä.
Pohjapinta-alaltaan yli 150 m² tulee sijoittaa vähintään 50 metrin päähän rantaviivasta, ellei maastoolosuhteista muuta johdu.
Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää
lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee kuitenkin
olla vähintään 10 metriä ja rakennuksen enimmäisharjankorkeus saa olla enintään 3,5 metriä. Kyseisten
saunarakennuksen pohjapinta-ala saa olla korkeintaan 40 m². Yli 25 metrin päähän rannasta tulevat saunat
voivat olla korkeintaan 35 k-m².
Saunarakennuksen saunan ja pesuhuoneen osuus on oltava vähintään 1/3 osa rakennuksen kerrosalasta. Alle
10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai muita sellaisia rakennelmia,
jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin
rakennuspaikalla on oltava sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan
säilyy. Rakennuksen korkeusaseman, muodon, ulkomateriaalien ja värityksen sopeutumiseen ympäristöön on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä on säästettävä tai sinne on
istutettava suojaavaa puustoa, ellei maisemasta muuta johdu.
Ilman lupamenettelyä rakennuspaikalle saadaan rakentaa korkeintaan kaksi rakennelmaa. Venevaja saa
ulottua osittain veden päälle vesialueen omistajan suostumuksella. Sen on sopeuduttava ympäristön
rakennuskantaan ja maisemaan. Venevajaa ei saa eristää. Sen on oltava ns. kylmä rakennus.
Venevajaan ei saada rakentaa muita tiloja. Venevajan koko kerrosalaltaan saa olla korkeintaan 40m².
Venevaja lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan.
Alle yhden (1) hehtaarin suuruisille saarille ei saa muodostaa uutta rakennuspaikkaa. Rantavyöhykkeen
syvyys on noin 100 m. (MRL 72 §)"

2.2.5

Pohjakartta

Alueelle on laadittu pohjakartta talvella 2019-2020 Asikkalan kunnan toimesta, ja sen on
hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 27.1.2020 2§.
2.2.6

Rakennuskiellot

Alueella ei ole rakennuskieltoja.
2.2.7

Suojelupäätökset

Alueella ei ole voimassaolevia suojelupäätöksiä.
2.2.8

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Ranta-asemakaava-alueen eteläpuolella tilalla 2:129 on vuonna 2003 rakennettu Ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla 250 k-m2 asuinpientalo.
2.2.9

Alueelle tehdyt selvitykset

Alueelle on tehty seuraavat selvitykset kaavaprosessin yhteydessä:
-

luontoselvitys
arkeologinen kulttuuriperintö/muinaisjäännökset
rakennuskannan tarkastelu
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3.

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Alla on kuvattu ranta-asemakaavan suunnittelun lakisääteiset vaiheet pääpiirteittäin.

3.1

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavalla halutaan mahdollistaa vanhan maatilan ottaminen uudelleen vakituiseen
asuinkäyttöön ja korottaa rakennusoikeuksia nykyisin sallitulle tasolle/nykykäytännön mukaisiksi.
Samalla tarkistetaan kulkuyhteydet RA-tonteille ja varmistetaan uuden rakentamisen soveltuminen
ympäristöönsä.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Aloite kaavan laatimiseen on lähtenyt maanomistajalta. Asikkalan kunnanhallitus päätti 17.2.2020,
§ 29 käynnistää Järvenpään tilan asemakaavamuutoksen laatimisen.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä.
3.3.1

Viranomaisyhteistyö

Hämeen ELY-keskuksen kannan mukaan laki velvoittaa neuvottelemaan ranta-asemakaavoista
vain silloin, jos niissä on maakunnallisia tai valtakunnallisia asioita. Kyseiselle kaava-alueelle ei
sijoitu mitään maakunnallisia tai valtakunnallisia velvoitteita tai tavoitteita sisältäviä erityisarvoja
(esim. Natura 2000- tai maisema-alueita).
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen toiseen kaavaehdotukseen tehtävistä muutoksista on
keskusteltu Hämeen ELY-keskuksen alueidenkäytön asiantuntija Annu Tulosen kanssa.
3.4

Ranta-asemakaavan tavoitteet
Ranta-asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maanomistajan laatiman
ranta-asemakaavan sisältövaatimus on, että kaava muodostaa tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden.
Ranta-asemakaavalla halutaan mahdollistaa vanhan maatilan ottaminen uudelleen vakituiseen
asuinkäyttöön ja korottaa rakennusoikeuksia nykyisin sallitulle tasolle/nykykäytännön mukaiseksi.
Tavoitteena on, että maatilan vanhoja talousrakennuksia voidaan jatkossakin hyödyntää
harrastekäytössä ja konesuojana.
Kaavakartalla on tarve osoittaa kulkuyhteys kahdelle RA-tontille.
3.4.1

Kunnan asettamat tavoitteet

Kunnan tavoitteita on käyty läpi aloitusvaiheen työkokouksessa. Maankäytön järjestelemistä
suunnittelualueella päätettiin käsitellä ranta-asemakaavana. Maisemavaikutuksia tulee hillitä
rantapuustoa säilyttämällä.
3.4.2

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Ylemmistä kaavatasoista ja muusta suunnittelutilanteesta ei johdu erityisiä tavoitteita.
3.4.3

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Prosessin aikana ei ole syntynyt erityisiä tavoitteita.
3.4.4

Osallisten tavoitteet

Hämeen ELY-keskukselta tiedusteltiin mielipidettä kaavamuutokseen kaavan aloitusvaiheessa.
ELY-keskus katsoo, että ranta-asemakaava on edelleen tarkoitettu pääosin loma-asutuksen
järjestämiseen, ja pysyvä asutus yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella edellyttää
yhdyskuntarakenteeseen liittyvät perustelut. Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa,
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mutta sen maankäyttö on ratkaistu ranta-asemakaavassa. Kaavaa laadittaessa varmistetaan, että
muutokseen on yhdyskuntarakenteeseen liittyvät perustelut, jotka tukevat kaavaratkaisua.
3.5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä kaavaluonnoksesta saatu
palaute ja tehdyt muutokset
Yhteensä lausuntoja tuli 7 kappaletta. Asikkalan kunnan ympäristölautakunnan, Elinkeino-,
liikenne-, ja ympäristökeskuksen, ympäristöterveyskeskuksen ja Lahden kaupunginmuseon
lausunnoissa on otettu kantaa kaavan sisältöön. Keskimaantien hoitokunnalla, Urajärvenseudun
kyläyhdistyksellä ja verkko-osuuskunta Kuitukanavalla ei ole ollut ranta-asemakaavasta
huomautettavaa. Tekninen lautakunta ei jättänyt kaavasta lausuntoa.
Alla on tiivistelmä palautteesta, sekä vastine palautteeseen/palautteen perusteella tehdyt
muutokset (sinisellä).
3.5.1

Hämeen ELY-keskus 25.3.2020

1. Kaava-asiakirjoihin esitetään täydennettäväksi alkuperäisen rantakaavan kartta tai
vähintään aluerajaus ja kuvaus kaavan sisällöstä. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun
toteutumisen arvioinnin sekä jatkosuunnittelun kannalta kokonaiskuva Säynätjärven
rantojen suunnittelutilanteesta on oleellinen tieto.
Kaavaselostuksen kappaletta 2.2.3 Asemakaavat on täydennetty mainituilta osin
lisäämällä kuvausta alkuperäisestä kaavasta, sekä kaavan aluerajaus ja rakennetut ja
rakentamattomat rakennuspaikat.
2. Suunnitelma kaava-alueen luontoarvojen säilyttämiseksi vaikuttaa riittävältä. Koska
rannan käytöllä saattaa olla vaikutuksia myös rantaluontoon, tulee kaavan laatimisen
yhteydessä arvioida, esiintyykö alueella direktiivilajeille viitasammakolle ja korennoille
soveltuvia elinympäristöjä ja tarvittaessa laatia selvitys.
Luontoarvoja on kartoitettu vielä biologin toimesta luonnosvaiheen jälkeen.
Luontoselvityksen tulokset on esitetty kappaleessa 2.1.3 Luonto. Vaikutusten arviointia
on täydennetty tämän perusteella.
3. Loma-asunnosta pysyvään asumiseen muuttaminen on rakennuspaikan alkuperäisen
käytön mukainen ja perusteltavissa oleva muutos.
4. Palauttaminen vakituiseksi asuinpaikaksi on yhdyskuntarakenteen kannalta luontevaa.
5. Ranta-asemakaavaa ei voida laatia siten, että sillä mahdollistetaan pääasiassa pysyvää
asuinrakentamista. Kaavamuutosluonnoksessa esitetty loma-asumisen korttelialueen
tontin muuttaminen erillispientalon tontiksi edellyttää kaavaluonnoksen tai mahdollisesti
kaava-alueen muuttamista niin, että se vastaa ranta-asemakaavalle MRL:ssa esitettyä
tarkoitusta.
Selostusta on täydennetty Säynätjärven alkuperäisen asemakaavan osalta.
Luonnosvaiheessa alkuperäisen kaavan kuvaus oli puutteellinen. Kokonaisuudessaan
Säynätjärven ranta-asemakaavalla osoitetaan edelleen pääasiassa loma-asumista ja
ranta-asemakaavan muutosta pitää verrata ranta-asemakaavan muodostamaan
kokonaisuuteen, eikä pelkästään edelliseen kaavamuutokseen.
6. Ranta-asemakaavamuutos tulee laatia siten, että se täyttää ranta-alueiden asemakaavan
sisältövaatimukset (MRL 73 §). Sisältövaatimusten täyttymisen arviointi edellyttää
kaavamuutosaluetta laajempaa tarkastelua ja vaikutusten arviointia. Vastaavien
muutosten toteutumisen edellytykset ja vaikutukset myös muilla vastaavilla kiinteistöillä
Säynätjärven rannalla tulee arvioida. Erityisesti tulee ottaa huomioon vaatimus
maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta.
Kaavamuutos on perusteltavissa, ja selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kautta voidaan
todeta, että kaavalla osoitettu maankäyttö on soveltuvaa alueelle. Perusteet
kaavamuutokselle on esitetty tässä selostuksessa. Todettakoon myös, että
kaavamuutosalueen eteläpuolelle Säynätjärven rantaan myönnetyssä poikkeamisluvassa
(Ympäristökeskus, 5.9.2001) todetaan ilman laajamittaista vaikutusten arviointia, että
enintään 250 k-m2:n suuruinen (asuin-)rakentaminen ei tuota haittaa kaavoitukselle,
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kaavan toteuttamiselle eikä asutuksen muullekaan järjestämiselle. Tällä kaavalla
osoitettu vakituinen asuinrakentaminen on verrattavissa poikkeamisluvalla myönnettyyn
rakentamiseen, sillä erotuksella, että nyt vaikutuksia on selvitetty laajemmin ja voidaan
todeta, että rakentaminen soveltuu alueelle. RA-paikat osoitetaan käytännössä vanhan
kaavan mukaisesti.
3.5.2

Ympäristöterveyskeskus

1. Kaavamuutoksen vaikutukset ihmisten elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen
ovat varsin vähäiset jo pelkästään kaavamuutosalueen pienialaisuudesta johtuen.
2. Kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä olisi suositeltavaa ottaa kantaa ainakin
rakentamattomien tonttien hulevesien käsittelyyn, koska kaavamuutosalue rajoittuu
järveen.
Tontin aiheuttamaan vesistökuormitukseen hulevesien osalta vaikuttaa eniten
päällystetty pinta piha-alueella. Lisätään asiasta seuraava yleismääräykset:
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan
toiminnoille välttämätön osa. Piha-alueita ei saa suuressa määrin asfaltoida tai
pinnoittaa betonikivetyksellä.
3. Kaavamääräysissä olisi suositeltavaa edellyttää myös varautumista radonin torjuntaan
niin korjaus kuin uudisrakentamisessakin.
Lisätään yleismääräys:
Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon radon-haitan torjunta.
Asia ratkaistaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.
4. Muilta osin luonnoksessa on otettu huomioon terveydensuojelun kannalta keskeisimmät
asiat, eikä toimitetuista asiakirjoista ole muuta huomautettavaa.
3.5.3

Ympäristölautakunta

1. Rakennuspaikoilla on osittain erittäin suuret korkeuserot ja kalliomaaperä. Tämän vuoksi
jo kaavoitusvaiheessa on otettava huomioon se, että alueelle saa rakennettua toimivan ja
kohtuuhintaisen jätevesijärjestelmän.
Kaavoitusvaiheessa jätevesien käsittely otetaan huomioon yleisissä määräyksissä
seuraavasti:
Alueen vesihuollon osalta noudatetaan haja-asutusalueiden jätevesiasetusta sekä
kunnan ympäristösuojelumääräyksiä. Jätevedet on voitava käsitellä
rakennuspaikalla haja-asutuksen jätevesisäädösten edellyttämällä tavalla.
Asian syvällisempi tarkastelu tehdään rakennusvaiheessa, jolloin myös alueelle
suunniteltu rakentaminen on selvillä. Kaavoitusvaiheessa ei pystytä arvioimaan
esimerkiksi syntyvien jätevesien määriä.
2. Jyrkkien järveen laskevien rakennuspaikkojen rinne tulisi pitää mahdollisimman
luonnonmukaisena ja kasvipeitteisenä, jotta alueella muodostuvat hulevedet imeytyvät
maaperään, eikä pintavaluntaa vesistöön pääse syntymään.
Hulevesien huomioon ottamiseksi lisätään asiasta seuraava yleismääräykset:
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan
toiminnoille välttämätön osa. Piha-alueita ei saa suuressa määrin asfaltoida tai
pinnoittaa betonikivetyksellä.
ja
Rakennuspaikkojen rakentamattoman osan puusto on säilytettävä
luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu.
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3.5.4

Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

1. Asikkalassa arkeologinen yleisinventointi tehtiin jo vuonna 2004 ja sen jälkeiset
myöhemmät osainventoinnit eivät ole kohdistuneet kyseiselle alueelle. Asiakohdan
kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä,
mutta aluetta ei ole myöskään koskaan tarkemmin inventoitu. Museo toteaa, että kaavaalueella tulee järjestää arkeologinen inventointi kaavahankkeen toteuttamisen
yhteydessä.
Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo suoritti kyseisen inventoinnin virkatyönään
keväällä 2020, eikä alueelta löytynyt muinaisjäännöksiä.
2. Alueella ei ole tehty rakennusinventointia. Selostuksen rakennetun ympäristön kuvaus on
riittämätön, eikä maatilan pihapiirin rakennuskannasta saa riittävää kuvaa. Museo
edellyttää, että tilalla tehdään rakennusinventointi, jonka perusteella voidaan arvioida
kaavamerkintöjen riittävyyttä.
Rakennetun ympäristön kuvausta on täydennetty selostukseen, sekä rakennuskannasta
on tehty tarkat kuvaukset rakennusinventoinnin pohjalta. Inventoinnin myötä on
mahdollista arvioida kaavamerkintöjen riittävyyttä. Kaavamerkintöjen riittävyydestä
todettakoon, että koska rakennuksilla ei ole merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja,
merkintöjen tarkkuustaso riittää suojelemaan tarpeellisissa määrin rakennuskantaa
antamalla samalla mahdollisuuden korjata tai mahdollisesti laajentaa rakennuksia.
3.6

Kaavaehdotuksesta I saatu palaute ja tehdyt muutokset
Yhteensä lausuntoja tuli 13 kappaletta. Tahoilla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa
kaavaehdotuksesta. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei saatu. Seuraavilta tahoilta saatiin
lausunto kaavaehdotuksesta tai vastaus lausuntopyyntöön:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Hämeen ELY
Väylä
Lahden kaupunginmuseo, arkeologia ja rakennettu kulttuuriperintö
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Ympäristöterveyskeskus PHHYKY
Verkko-osuuskunta Kuitukanava
Urajärven Kyläyhdistys r.y.
Kaskimaantien hoitokunta
Telia
LE-Sähköverkko

LE-Sähköverkko kertoi palautteessaan, että alueella sijaitsee pienjänniteverkko. LE-Sähköverkko
tarvitsee mahdollisuuden rakentaa liittymisjohdot kaavassa oleville rakennuspaikoille. Tämä ei
kuitenkaan ole kaavalla ratkaistava asia, eikä lausunnon johdosta tehdä muutoksia kaavaan.
Liittymisjohdot on mahdollista rakentaa ilman erillistä merkintää kaavassa.
3.7

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville
asettaminen
Kaavaan on ehdotusvaiheen jälkeen tehty muutos AO-korttelialueen määräykseen, sekä AOkortteiden rajoihin rakennusoikeuden selkeyttämiseksi. Tämän johdosta kaavaehdotus asetetaan
uudelleen nähtäville ja tätä uudelleen nähtäville asetettavaa kaavaehdotusta käsitellään
kaavaehdotuksena II. Kaavaehdotuksessa I maatilan vanhat tuotantorakennukset olivat AOkorttelialueella. Tämä johti epäselvyyteen siitä, miten rakennusten tulkitaan kuluttavan
rakennusoikeutta siinä vaiheessa, kun uudelle rakentamiselle haetaan lupia. Maatilan
tuotantorakennukset sijoitettiin maa- ja metsätalousalueelle, jossa ne eivät ole kuluttamassa
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asuinrakennusten korttelialueen rakennusoikeutta. Rakennuksia voidaan hyödyntää jatkossakin
M-alueella. Rakennusten korjaaminen on sallittu, mikäli toimenpiteet ovat niin vähäisiä, että ne
voidaan toteuttaa ilman rakennuslupaa. Osoittamalla rakennukset M-alueelle, rakennuspaikalle ei
muodostu kohtuuttoman suurta rakennusoikeutta, joka johtaisi väistämättä maanomistajien
epätasapuoliseen kohteluun. Rakennusoikeus on nyt muutoinkin ilmaistu selkeämmin kuin
luonnosvaiheen materiaalissa: luonnosvaiheessa erillispientalojen korttelialueen kaavamääräys
oli suurpiirteinen ja talousrakennusten osalta oli todettu ainoastaan se, että erillispientalon lisäksi
sallitaan sauna- ja talousrakennuksia. Kokonaisrakennusoikeus ei tullut selkeästi esille
kaavakartalta. Nyt kokonaisrakennusoikeus 400 k-m2 on osana kaavamääräystä ja tämä on
linjassa kunnan nykyisten yleis- ja ranta-asemakaavojen kanssa. Rakennusoikeuden määrä on
myös kunnan rakennusjärjestyksen mukainen. Merkintöjen määräykset on lueteltu tarkemmin
kohdassa 4.1.2. Korttelialueet.
Kaavamuutosehdotus asetetaan muutoksen johdosta uudelleen nähtäville, sillä käytännössä
rakennusoikeuden määrä nousi kaavaehdotukseen I verrattuna.
3.8

Kaavaehdotuksesta II saatu palaute ja tehdyt muutokset
Yhteensä lausuntoja tuli 6 kappaletta. Tahoilla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa
kaavaehdotuksesta. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei saatu. Seuraavilta tahoilta saatiin
lausunto kaavaehdotuksesta tai vastaus lausuntopyyntöön:
•

Päijät-Hämeen Liitto

•

Ympäristölautakunta

•

Ympäristöterveyskeskus PHHYKY

•

Lahden kaupunginmuseo

•

Hämeen ELY-keskus

•

Päijät-Hämeen Pelastuslaitos

Kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn II kaavaehdotuksen mukaisena.

4.

RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Kaavaratkaisun kuvaus ja perustelut
Kaavalla osoitetaan kaksi RA-1 -rakennuspaikkaa sekä kaksi AO-rakennuspaikkaa. Kullekin
rakennuspaikalle annetaan enimmäisrakennusoikeus, joka on 6% rakennuspaikan pinta-alasta
seuraavin rajoituksin: loma-asuntojen korttelialueella (RA-1) rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla 250 k-m2 ja erillispientalojen korttelialueella (AO) 400 k-m2.
AO-rakennuspaikoilla asuinrakennus saa olla korkeintaan 250 k-m2 ja yli 150 k-m2 kokoiset
asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta. RArakennuspaikalla loma-asunnon koko on rajattu 150 k-m2:n. Loma-asuntojen korttelialueella on
annettu tarkempia määräyksiä saunan sijoittamisesta, koska rakennuspaikat ovat omarantaisia ja
saunan rakentaminen lähemmäs rantaa rakennusalan ulkopuolelle halutaan mahdollistaa siten,
ettei siitä aiheudu merkittäviä muutoksia maisemaan.
Tämän kaavamuutoksen myötä rakennuspaikkojen rakennusoikeudet nousevat verrattuna
voimassa olevaan kaavaan. Rakennusoikeuden noston ei kuitenkaan katsota olevan vastoin
maanomistajien
tasapuolisen
kohtelun
vaatimusta,
sillä
rakennusoikeudet
ovat
rakennusjärjestyksen mukaisia. Kaavan ei katsota johtavan merkittävään rakentamiseen siinäkään
tapauksessa, mikäli järven muut maanomistajat ryhtyisivät kaavamuutokseen. Kaavan
rakennusoikeus on kunnan rakennusjärjestyksen ranta-alueiden rakentamista koskevien
säännösten mukainen prosenttiosuus rakennuspaikan pinta-alasta. Järvellä muut rakennuspaikat
ovat huomattavasti pienempiä, joten isoja rakennusoikeuksia ei pääse muodostumaan.
Kaavoitetuilla ranta-alueilla ei ole myöskään vastaavia pysyvän asutuksen tontteja. Sen sijaan
Säynätjärven eteläpäädyssä on useita kaavoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevia vakituisia
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asuinrakennuspaikkoja, joilla noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä, joka vastaa nyt
kaavamuutoksessa estettyä rakennusoikeuden määrää.
Kerroskorkeudeksi kaavassa on osoitettu AO-kortteleissa I u 1/2. Murtoluku roomalaisen numeron
jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. RA-1 -kortteleissa saa rakentaa I-kerroksisen lomaasunnon.
RA-1 -tonttien takarajaa siirretään kauemmas sisämaahan. Tällöin lomarakennukset on
mahdollista sijoittaa kauemmas rannasta ja muutos antaa liikkumavaraa myös rakentamiselle.
Korttelin 5 AO -rakennuspaikan rakennusalan rajat säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisena.
Korttelin 4 AO-rakennuspaikkaa on laajennettu siten, että rakennukset mahtuvat rakennusalan
sisään luontevasti. Tällöin myös RA-1 -rakennuspaikat siirtyvät sijansa noin 20 metriä pohjoiseen.
Kaavaratkaisulla säilytetään nykyiset rakentamisesta vapaaksi osoitetut rantaviivaosuudet. Kaksi
RA-1 -tonttia ovat omarantaisia, mutta rakennusala on vedetty 30 metrin etäisyydelle rannasta.
Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka edesauttavat rantapuuston ja näin ollen luonnonmukaisen
maiseman säilymistä järveltä päin katsottuna. M-alueella metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa
ranta-alueilla rantamaisemalliset näkökohdat huomioiden. Yleisissä määräyksissä on annettu koko
kaava-aluetta koskeva määräys: ”Rakennuspaikkojen rakentamattoman osan puusto on
säilytettävä luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu.”
Rantaan on osoitettu venevalkama (LV-1), joka on tarkoitettu korttelin 5 tonttien 1 ja 2 käyttöön.
Määräykset ovat linjassa rakennusjärjestyksen määräysten, sekä kunnan muiden uusien
rantakaavojen kanssa.
4.1.1

Mitoitus

Kaavalla ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja tai merkittävää uutta rakennusoikeutta. Pinta-alojen
muutokset verrattuna edelliseen kaavamuutokseen (2003) on eritelty alla olevassa taulukossa.
Kaavamerkintä

Pinta-ala (ha)

Erotus voimassaolevaan kaavaan (+- ha)

AO

1,41

0,72

RA-1

1,21

0,41

RA-2

poistuu

-0,81

LV-1

0,03

0,01*

M

3,06

0,32

*erotus johtuu vanhan kaavan pohjakartan epätarkkuudesta

4.1.2

Korttelialueet

Kaavamerkintä

Määräys
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4.1.3

Liikennealueet

Kaavassa ei ole osoitettu varsinaisia liikennealueita. Ajoyhteydet rakennuspaikoille on osoitettu
kaavaan ohjeellisella merkinnällä (ajo).
4.1.4

Yleiset määräykset

Kaava-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoltaan,
materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennusten tulee olla
harjakattoisia ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Rakennuspaikkojen rakentamattoman
osan puusto on säilytettävä luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu.
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille
välttämätön osa. Piha-alueita ei saa suuressa määrin asfaltoida tai pinnoittaa betonikivetyksellä.
Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon radon-haitan torjunta.
Alueen vesihuollon osalta noudatetaan haja-asutusalueiden jätevesiasetusta sekä kunnan
ympäristösuojelumääräyksiä. Jätevedet on voitava käsitellä rakennuspaikalla haja-asutuksen
jätevesisäädösten edellyttämällä tavalla.
4.2

Palvelut
Kaavalla ei osoiteta uusia palveluja, eikä kaavan toteutuminen edellytä uusien palvelujen
toteuttamista.

4.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueen yhtenäinen vapaa ranta säilytetään nykyisellään.
erityismääräyksiä rantamaiseman turvaamisen osalta.

4.4

Kaavassa

on

annettu

lisäksi

Arvokkaiden kohteiden huomioiminen
Suunnittelualueella ei ole erityisen arvokkaita kohteita, joita olisi syytä erillisellä kaavamerkinnällä
huomioida.

4.5

Ranta-asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Ranta-asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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4.6

Ranta-asemakaavan suhde maakuntakaavaan
Ranta-asemakaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.
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5.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 9 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen
vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty, millaisia kaavasta aiheutuvia vaikutuksia
kaavaselostuksessa arvioidaan. Tunnistetut vaikutukset on alleviivattu edellisessä luettelossa ja ne
on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Vaikutusten arvioinnissa verrataan olemassa
olevaa tilannetta toteutuneeseen ranta-asemakaavaan. Koska kyseessä oleva ranta-asemakaavan
muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, on vaikutusten arviointi kevyehkö. Vaikutusten arvioinnin on
laatinut kaavanlaatija yhteistyössä biologin ja maisema-arkkitehdin kanssa. Erillinen
vaikutusselvitys luonnonympäristön osalta tehdään kaavan ehdotusvaiheessa.
Vaikutusten arviointia tehdään koko kaavaprosessin ajan ja sitä täydennetään kaavan palautteiden
ja viranomaisneuvottelujen perusteella yhteistyössä osallisten kanssa.

5.1

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Kaavamuutos ei
vaikuta merkittävästi virkistykseen, sillä vapaan yhtenäisen rantaviivan riittävyys on varmistettu
alkuperäisessä kaavassa tarpeellisella laajuudella. Kaavamuutos ei varaa lisää rantaviivaa.
Kaavamääräyksissä on maininta radon-haitan torjunnasta. Tämä edesauttaa asian huomiointia
rakentamisen ratkaisuissa.

5.2

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kasvi- ja eläinlajeihin tai luonnon
monimuotoisuuteen johtuen kaava-alueen pienestä alasta ja metsätaloustoimin käsitellyistä
metsiköistä.
Kaavalla ei ole vaikutuksia luokiteltuihin pohjavesialueisiin etäisyydestä johtuen. Pintavesiin
kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, koska kaavalla ei osoiteta uudisrakentamista tai
merkittävää lisärakentamista. Kaavassa on annettu määräys, jonka mukaan alueen vesihuollon
osalta
noudatetaan
haja-asutusalueiden
jätevesiasetusta
sekä
kunnan
ympäristösuojelumääräyksiä. Jätevedet on voitava käsitellä rakennuspaikalla haja-asutuksen
jätevesisäädösten edellyttämällä tavalla.

5.3

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ja liikenteeseen
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat vähäisiä. Kaavalla osoitetaan yksi uusi ympärivuotiseen
asumiseen tarkoitettu AO-rakennuspaikka. Kaava-alue on kokonaisuudessaan luonnollinen jatke
Urajärven kylärakenteeseen. Suunnittelualueelta Urajärventielle on matkaa 1,2 kilometriä. Tietä
pitkin kulkee koulukyyti. Lähin koulu on Vesivehmaan koulu, jonne on 8 kilometriä matkaa.
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
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5.4

Maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta
huomionarvoisia kohteita tai alueita. Merkittävämmät kohteet sijaitsevat kauempana, jolloin niihin
ei etäisyydestä johtuen kohdistu vaikutuksia.
Alueen luonnonmaiseman ominaispiirteistä johtuen kaavan mahdollistama lisärakentaminen jää
pääosin metsän ja maastonmuotojen suojaan. Rantaan jäävä rakentamiselta vapaa vyöhyke
rajoittaa hyvin maisemallisia vaikutuksia. Kaksi eteläistä AO-tonttia eivät rajaudu rantaan, vaan
väliin jää vähintään 30 metrin levyinen maa- ja metsätalousalue, jota hoidetaan maisemalliset
näkökulmat huomioon ottaen. Rakennuspaikat ovat rakentuneita.
Kaksi RA-tonttia muuttavat rantamaisemaa vähäisessä määrin rakentuessaan. Rakennusala
ulottuu 30 metrin päähän rannasta, kuitenkin niin, että yli 150 k-m2 kokoiset rakennukset
rakennetaan vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Pienempiä saunarakennuksia voidaan
rakentaa lähemmäs rantaa. Yleisissä määräyksissä määrätään rantapuuston säilyttämisestä.
Yleisissä määräyksissä määrätään rakentamisesta ja rantapuustosta seuraavaa:
Kaava-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla
muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
Rakennuspaikkojen
rakentamattoman
osan
puusto
on
säilytettävä
luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu.
Kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä. Vanhan
maatilan pihapiiri on muutettu ympärivuotiseen asumiseen käyttöön tarkoitetuksi AOrakennuspaikaksi. Ympärivuotisen käytön mahdollistaminen parantaa pihapiirin vanhojen
rakennusten säilymis- ja kunnostamisedellytyksiä. Rakennusoikeutta on osoitettu siten, että
rakennuksia on mahdollista peruskorjata asuin- ja harrastekäyttöön soveltuvaksi.
Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maisemaan.
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6.

RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Olemassa olevan rakennuskannan
uusiminen ja mahdollinen lisärakentaminen ranta-asemakaavan mukaisesti on kiinni omistajien
halukkuudesta.
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