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1.
1.1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Ranta-asemakaavan muutos koskee Peltokamppilan rantakaavan (17.9.1991)
korttelin 1 rakennuspaikkaa 1 ja korttelin 2 rakennuspaikkoja 1 ja 2 sekä
lähivirkistysaluetta.
Kiinteistöt:
osa kiinteistöstä 16-417-8-492 (Isonkivenkärki) (korttelin 1, rakennuspaikka 1)
osa kiinteistöstä 16-417-8-464 (Aarresaari) (korttelin 2, rakennuspaikka 1 ja 2)
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 2 rakennuspaikat 4 ja 5 sekä
lähivirkistysaluetta.
Ranta-asemakaavaselostus koskee 15.2.2019 päivättyä kaava-karttaa.
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan
201 §
.

päivänä

Yhteystiedot:
Asikkalan kunta:
Kaavoituspäällikkö
Samuli Kantola
puh.044 7780 270
sähköpostii:etunimi.sukunimi@asikkala.fi
osoite: Asikkalantie 21
PL 6
17201 Vääksy
Ranta-asemakaavaluonnos 2014
SWECO Ympäristö Oy (1.2.2014 alkaen):
Projektipäällikkö
DI, YKS-494
Minna Nurmi

Kaavasuunnittelija
Insinööri(AMK)
Petteri Puputti

osoite: Ratamestarinkatu 7 a
PL 88, 00521 Helsinki
Kaavaselostuksen valokuvat © SWECO Ympäristö Oy / Petteri Puputti.
Ranta-asemakaavaehdotus
TERRAPRO OY
Tapio Toropainen
DI, YKS 257
tapio.toropainen@outlook.com
p. 0400-640822
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kuuta

1.2.

Kaava-alueen sijainti

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti (taustakartta ©Asikkalan karttapalvelu, Lahden kaupunki)
Suunnittelu-alue sijoittuu Asikkalan taajaman koillispuolelle Salonsaaren
Isonkivenkärjen niemeen. Suunnittelualueeseen kuuluvat niemen kärjessä olevat
kaksi Pelto-Kamppilan rantakaavan mukaista rakennuspaikkaa ja pieni osa
rantakaavassa lähivirkistysalueeksi osoitettua metsäaluetta. Alue rajautuu pääosin
Päijänteen Asikkalanselän rantaviivaan.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,1 ha. Suunnittelualueella on kaksi pysyvässä
asuinkäytössä olevaa rakennusta pihapiireineen ja talousrakennuksineen.
Suunnittelualueelle johtaa Isonkivenkärjentie niminen soratie.
Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa (16-417-8-464 ja 16-417-8-492).

1.3.

Kaavan tarkoitus
Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on voimassa olevan rantakaavan
käyttötarkoituksen muuttaminen vastaamaan alueen käytön nykytilannetta.
Käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi kaavamuutoksella tarkistetaan alueen
rakennusoikeudet vastaamaan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan AOaluevarauksen mukaista rakennusoikeutta sekä ohjataan täydentävää rakentamista
nykyistä voimassa olevaa rantakaavaa tarkemmin.
Aloite ranta-asemakaavan muuttamiseksi on tullut maanomistajilta.

1.4.

Luettelo liiteasiakirjoista
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Viranomaisneuvottelumuistio
Rantakaavan ja ranta-asemakaavan mukaiset rakennuspaikat
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset
Tilastolomake
Ohjeellinen rakentamistapaohje tontille 4
Vastine luonnosta koskeviin lausuntoihin
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1.5.

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
-

-

2.
2.1.

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (RKY 2009).
Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset – Päijät-Hämeen liitto, A169 2008,
ISBN 978-951-637-163-7
Päijät-Hämeen maakuntakaavan suunnitelma-aineisto, 2008
Eteläisen Päijänteen rantaosayleiskaavan suunnitelma-aineisto, 1999-2002
o perusselvitykset
o luonto- ja maisemaselvitykset
Ympäristöhallinnon kohdetiedot alueelta (mm. Hertta, Oiva)
Asikkalan kunnan rakennuslupatiedot
METLA, aineistonlatauspalvelu, http://kartta.metla.fi/
Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/016.html
Paikkatietoikkuna, http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitus on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä 16.9.2013 § 210.
Kunnanhallitus päätti asettaa Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutoksen vireille
ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päätti asettaa sen nähtäville
koko kaavoitusprosessin ajaksi. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin paikallislehdessä,
kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla.
Kaavamuutoksesta laadittiin kaksi alustavaa kaavaluonnosta, minkä jälkeen
kaavamuutoksesta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 27.2.2014.
Ranta-asemakaavaluonnos käsiteltiin kunnanhallituksessa 11.8.2014 §157, joka
päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 20.8-18.9.2014 väliseksi ajaksi.
Kaavaluonnoksesta annettiin määräaikaan mennessä 8 lausuntoa. joiden pohjalta
kaavakarttaan ja -selostukseen tehtiin korjauksia ja täydennyksiä. Yhtään milipidettä ei
jätetty. Kaavan laatijan vastine lasuntoihin on selostuksen liitteenä 7.
Ranta-asemakaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa
asettaa kaavaehdotuksen nähtävillä 2019 väliseksi ajaksi.

. .2019 § , joka päättää

Ranta-asemakaavaehdotuksesta annettiin määräaikaan mennessä lausuntoa ja
muistutusta, joiden pohjalta kaavaehdotukseen ja sen selostukseen tehtiin korjauksia
ja täydennyksiä. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu kaavanlaatijan vastineet,
jotka ovat selostuksen liitteenä .
Asikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan
201 §
.
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan
201 §
.

päivänä
päivänä
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2.2.

Asemakaava
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 2,1 hehtaaria. Kaavaluonnoksessa on
esitetty erillispientalojen korttelialueena (AO -aluevaraus) kaksi pysyvän asumisen
mahdollistavaa ohjeellista rakennuspaikkaa. Muu osa kaava-alueesta on osoitettu
lähivirkistysalueena (VL-aluevaraus). Rakennuspaikkojen pinta-alat ovat n. 5 500 m²
ja n. 12 300 m².

2.3.

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavamuutos päivittää alueen voimassa olevan kaavoitustilanteen vastaamaan
alueen käytön nykytilannetta ja kaavan toteuttaminen vahvistaa hyväksyttyjen
rakennuslupien mukaisen rakentamistilanteen. Tämän johdosta kaavalla ei aiheuteta
merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten erillisselvityksiä ei ole tarpeen laatia.
Alue voidaan toteuttaa kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen.
Rakennuspaikkojen rakentaminen tapahtuu maanomistajien toimesta.

3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1.

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1.

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelu-alue sijoittuu Asikkalan taajaman koillispuolelle
Salonsaaren
Isonkivenkärjen niemeen. Suunnittelualueella on kaksi asuinkäytössä olevaa
rakennusta pihapiireineen ja talousrakennuksineen. Suunnittelualueelle johtaa
Isonkivenkärjentie niminen soratie, joka päättyy pohjoisemman pihapiirin edustalle.

Kartta 2. Suunnittelualueen rajaus (taustakartta ©maanmittauslaitos).
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3.1.2.

Luonnonympäristö
Luonto ja maisema
Suunnittelualue on piha-alueita lukuun ottamatta maastonmuodoiltaan vaihtelevaa
metsää. Puusto koostuu pääosin kuusi- ja mäntypuista sekä rantaviivan tuntumassa
kasvaa myös koivuja. Metsäntutkimuslaitoksen (METLAN) avoimen aineiston mukaan
suunnittelualueen kasvupaikan päätyyppi on kivennäismaa. Suunnittelualueen
kangasmetsätyypit ovat lehtomainen kangas, tuore kangas ja kuivahko kangas.
Niemen kärki kasvaa mäntypuuvaltaista metsää, jossa runsas puusto kätkee siellä
olevat, väritykseltään tummahkot rakennukset. Eteläisempi pihapiiri on puustoltaan
selvästi avonaisempaa ja osittain avokalliota, joka kohoaa sisämaata kohti. Kallioinen
maa saa pihapiirin rakennukset
erottumaan selkeästi ympäristöstään.
Suunnittelualueella on lisäksi muutamia pieniä kalliopaljastumia rannan tuntumassa.
Etelänpuoleisen asuinpaikan edustalla, niemen länsipuolella on pieni, ei
luonnontilainen luoto, jolla kasvaa pieni mänty sekä muutamia pieniä koivuja.
Luodolle johtanut maayhteys on aikanaan ruopattu pois veden virtaaman
parantamiseksi.
Maaperä on alueella pääosin hiekkamoreenia ja soramoreenia sekä eteläosassa on
kalliomaata.
Suunnittelualueen maastonmuodot ovat vaihtelevat. Alueen korkein kohta on noin
+86 metriä meren pinnan yläpuolella, eli noin 7,4 metriä järven keskiveden korkeuden
yläpuolella. Järven vedenpinnan korkeus on pohjakartan mukaan 78,6 m.

Kuva 1. Rantakallio korttelin 2 rakennuspaikan 1 pohjoisosassa.
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Kuva 2. Laguunin mallinen luoto korttelin 2 rakennuspaikan 1 edustalla.

Kuva 3. Näkymä järveltä pohjoisemmalle rakennuspaikalle.

Kuva 4. Rantakoivikkoa, näkymä niemen itäreunasta pohjoiseen.
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Kuva 5. Näkymä pohjoisemmalta rakennuspaikalta itään.

Arvokkaat luontokohteet
Yleiskaavassa Isonkivenkärjen alue on osoitettu luontoarvoiltaan merkittäväksi
alueeksi(luokka3).
Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Suunnittelualueen sisällä ei ole Naturaalueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita eikä muita suojelualueita.
Pinta- ja pohjavesi
Alueen pintavedet kulkeutuvat maastonmuotoja pitkin vesistöön. Kaavoitettava alue ei
sijaitse pohjavesialueella eikä alue ole vedenhankinnan kannalta tärkeää aluetta.
3.1.3.

Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueen
rakennuskanta
talousrakennuksista.

koostuu

kahden

pihapiirin

pää-

ja

Eteläinen rakennuspaikka
Kiinteistön 16-417-8-464 (Aarresaari) päärakennus on vuonna 2004 valmistunut
harjakattoinen hirsitalo. Rakennuksen julkisivu on väritykseltään keskiruskeaa
petsattua puuta, pielet ja koristelaudoitukset ovat valkoiset. Katto on mustaa peltiä.
Pihapiiriin kuuluu useita talousrakennuksia ja rakennelmia mm.: autotalli, saunatupa,
kesäkeittiö/grillikatos, savusauna sekä puuvarasto, jossa on myös kalankäsittelytilat
ja verkkovaja. Talousrakennusten ulkoasu mukailee päärakennuksen rakennustapaa
ja ne muodostavat yhteneväisen kokonaisuuden. Päärakennus sijoittuu kallioisen
mäen ylimpää kohtaan ja suurin osa talousrakennuksista sijoittuu järvelle laskevaan
rinteeseen.
Pihapiirin edustalla on laitureiden ja kevyen sillan muodostama kokonaisuus, jota
pitkin on kulkuyhteys pihan edustalla olevalle luodolle.
Kunnan toimittamien rakennuslupatietojen mukaan päärakennuksen kerrosala on
175 k-m² ja rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 244,5 k- m².
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Kuva 6. Näkymä luodolta eteläisemmälle rakennuspaikalle.

Kuva 7. Näkymä eteläisemmältä rakennuspaikalta länteen.

Kuva 8 ja 9. Korttelin 2 rakennuspaikan 1 päärakennus ja autotalli.

Pohjoinen rakennuspaikka
Isonkivenkärjentien päädyssä, kohdassa jossa niemi kapenee voimakkaasti, sijaitsee
kiinteistön 16-417-8-492 (Isonkivenkärki) puinen päärakennus. Talo on rakennettu jo
1970 luvun alkupuolella, mutta nykyiseen muotoonsa se on laajennettu vuonna 1993.
Rakennus on harjakattoinen. Sen vanhan osa kohdalta yksikerroksinen ja
laajennuksen
osalta
puolitoistakerroksinen.
Rakennuksen
julkisivu
on
tummanruskeaa pystylaudoitettua puuta ja katto on peltiä. Rakennus on ollut
ympärivuotisessa asuinkäytössä rakennuksen laajentamisesta asti. Päärakennuksen
ympärillä kasvaa runsaasti puustoa ja sen ympäristö on varjoisa. Rakennuksen
edustalla on grillikatos ja laituri. Talousrakennukset: vierasmaja/aitta ja vaja sijaitsevat
lähempänä tietä. Kaikkien rakennusten ja rakennelmien väritys on yhtenevä.
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Kunnan toimittamien rakennuslupatietojen mukaan päärakennuksen kerrosala on
119 k-m². Talousrakennusten kerrosala ei ole tiedossa.

Kuva 10. Korttelin 1 rakennuspaikan 1 päärakennus lännestä.

Kuvat 11 ja 12. Korttelin 1 rakennuspaikan 1 päärakennus ja varasto pohjoisesta katsottuna.

Kuvat 13. Korttelin 1 rakennuspaikan 1 aittarakennus pohjoisesta.
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Tekninen verkko
Talousvesi saadaan porakaivoista. Jätevesien käsittely suunnittelualueella on
järjestetty kiinteistökohtaisesti. WC-jätevedet ja muut jätevedet johdetaan
umpikaivoihin, joista ne tyhjennetään tarpeen mukaan loka-autolla noin 3-4 kertaa
vuodessa. Pesuvedet imeytetään maahan.
Liikenne
Suunnittelualue sijaitsee yksityistien päässä, jonne ei johda läpikulku- tai muuta
ohiajavaa liikennettä. Alueelle johtava soratie on hyväkuntoinen. Alueen
joukkoliikenneyhteydet
ovat
heikot.
Lähin
linja-autopysäkki
on
Anianpellontien(seututie 313) varrella. Muuta joukkoliikennettä Salonsaaressa ei ole
tällä hetkellä ole.
Palvelut
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole julkisia palveluja. Varsinaiset
kaupalliset palvelut, koulut sekä liikuntapalvelut ovat Vääksyn taajamassa. Etäisyys
taajaman palveluihin on teitä pitkin hieman alle 10 kilometriä.

3.1.4.

Maanomistus
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa.

3.2.

Suunnittelutilanne

3.2.1.

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoitus on edistää hyvän
elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevassa
päätöksenteossa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat erityisesti
maakuntakaavassa
ja
yleiskaavassa,
joiden
ohjausvaikutuksen
kautta
alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavaan.
Maakuntakaava
Asikkala kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Päijät-Hämeen
maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017.
Maakuntakaavassa ei ole kaava-aluetta koskevia merkintöjä.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu
Hämeen ympäristökeskuksessa 4.1.2001.
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat osayleiskaavan
kaavamerkinnät:

aluevaraukset ja

RA/r

Rantakaavaan sisältyvä loma-asuntojen alue alueen rakennusoikeus on
määritelty rantakaavassa.
Merkintä tarkoittaa sekä omarantaisten että yhteisrantaisten lomaasuntojen alueita. alueen sisällä oleva ympyrä (o) osoittaa rantakaavan
mukaisen rakennuspaikan.

VL/r

Virkistys- ja retkeilypalvelujen alue.
Alue
on
osoitettu
ja
sen
käyttötarkoitus
yksityiskohtaisemmin rantakaavassa.

on

W

Vesialue

/r

Alueen maankäyttö on ratkaistu rantakaavalla.
Merkintä osoittaa ne alueet, joiden maankäyttö on
rantakaavassa.
Yleiskaavan
merkintä
osoittaa
pääkäyttötarkoituksen.
Rantakaavan rakennuspaikka
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määritelty

ratkaistu
alueen

Osayleiskaavassa rakentamisen määrästä on asuinpientalojen alueelle(AO) määrätty
seuraavasti:
ASUINPIENTALOJEN ALUE (AO)
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.
Asuinrakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 250 m2.
Mikäli rakennuspaikka rajoittuu rantaan ja rantaviivan pituus on vähintään 50 metriä
saadaan rantaan rakentaa kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 suuruinen
saunarakennus, jonka etäisyys rantaviivasta on vähintään 20 m. Kerrosalaltaan 25
m2 suuremmat saunarakennukset, joiden pinta-ala saa olla korkeintaan 35
kerrosneliömetriä on sijoitettava vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta ja muut
talousrakennukset vähintään 50 m etäisyydelle rantaviivasta. 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.
Uuden muodostettavan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2.
Ennen 01.09.1995 muodostetun rakennus-paikan pinta-ala saa olla pienempi kuin
5000 m2, kuitenkin vähintään 3000 m2. Rakennuspaikan, jonka koko on alle 3000 m2
rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Kartta 4. Ote osayleiskaavasta, suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella
ellipsillä.

Rantakaava
Alueella on voimassa Pelto-Kamppilan rantakaava, joka on hyväksytty Asikkalan
kunnanvaltuustossa 17.9.1991. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut rantakaavan
26.5.1993.
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Rantakaavassa suunnittelualue on osoitettu loma-asuntojen korttelialueena (RA) sekä
lähivirkistysalueena (VL).
Rantakaavassa
loma-asuntojen
korttelialueelle
on
osoitettu
kaksi
lomarakennuspaikkaa: korttelin 1 rakennuspaikka 1 ja korttelin 2 rakennuspaikka 1.
Rakennusoikeutta on osoitettu kutakin rakennuspaikkaa kohden 150 k-m²
kerrosluvulla ½ I. Lähivirkistysalueella kulkee ohjeellinen ajoyhteys rakennuspaikoille
sekä suunnittelualueen ulkopuolella olevalle, ei toteutuneelle, pysäköintialueelle(LP)
ja venesatamalle(LV-1)
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on voimassa seuraavat rantakaavan
kaavamerkinnät ja -määräykset:
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Kartta 5. Ote Pelto-Kamppilan rantakaavasta.
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Rakennusjärjestys
Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012.
Rakennuskielto
Alueella ei ole voimassa olevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.
Pohjakartta
Suunnittelualueelle on laadittu kaavoitustyötä varten uusi pohjakartta, joka on
hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 11.11.2013 (§4). Kaavoitusmittauksen valvojana
toimi suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu. Kartoitustyön on tehnyt Suuntakartta Oy.
Kartta on laadittu laserkeilausaineistosta maastomittauksella täydentäen. Laadittu
pohjakartta on ETRS-GK26 koordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä.
Pohjakartan mittausluokka on 3.
Muut aluetta koskevat luvat ja päätökset
Korttelin 1 rakennuspaikalle 1 on myönnetty määräaikainen lupa loma-asunnon
muuttamisesta määräaikaiseksi asumukseksi 19.8.1988.
Korttelin 2 rakennuspaikalle 1 on haettu, päärakennuksen rakentamisen yhteydessä,
rakennuslupaa myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle asuinkäyttöön.
Käyttötarkoituksen muuttamisesta oli sovittu etukäteen rakennusvalvonnan kanssa ja
lupa muuttamiselle myönnettiin vuonna 2004. Osa näistä rakennuslupa-asiakirjoista
on kateissa. Rakennusvalvonnan toimittamien rakennustietojen mukaan rakennuksen
käyttötarkoitus on vapaa-ajan asuinrakennus, jota käytetään vakinaiseen asumiseen.
Loma-asuntojen käyttötarkoituksien muutokset Asikkalan kunnassa
Poikkeamislupia loma-asuntojen muuttamiseksi asuinkäyttöön on Asikkalan kunnassa
haettu varsin vähän suhteutettuna loma-asuntojen määrään. Tilastokeskuksen
tietojen mukaan kunnassa on ollut 4092 kesämökkiä vuonna 2012. Kesämökillä
tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai
asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Alla on esitetty
Asikkalan
kunnassa
haetut
poikkeamislupahakemukset
loma-asuntojen
muuttamiseksi asunnoiksi viimeisen viiden vuoden ajalta.

Taulukko 1. Poikkeamislupahakemukset vuosina 2009-2013
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4.

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1.

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja sitä koskevat päätökset
Kaava-alueella on kaksi Pelto-Kamppilan rantakaavan (26.5.1993) mukaista
lomarakennuspaikkaa, joista molemmilla on asuttu jo pitkään ja niiden käyttötarkoitus
tulisi saattaa vastaamaan rakennusten todellista käyttöä. Talot ovat alun perin
rakennettu pysyvää käyttöä silmälläpitäen.
Korttelin 1 rakennuspaikalle 1 on myönnetty määräaikainen lupa loma-asunnon
muuttamisesta määräaikaiseksi asumukseksi 19.8.1988 (päätös 161/88). Asunnossa
on asuttu jo vuodesta 1993 lähtien.
Korttelin 2 rakennuspaikan 1 käyttötarkoituksen muuttamisesta oli sovittu kunnan
viranomaisten
kanssa
jo
päärakennuksen
rakentamisvaiheessa.
Lupa
käyttötarkoituksen muuttamiselle myönnettiin vuonna 2004, jolloin rakennukseen on
muutettu asumaan. Kontiohuvila niminen päärakennus on rakennettu rakennusluvalla
lupanumero RL:11.7.2003 / no: 930071000 ja rakennuksen loppukatselmus on tehty
1.3.2004. Rakennuksen käyttötarkoitus on kunnan rakennustietojen mukaan vapaaajan asuinrakennus, jota käytetään vakinaiseen asumiseen.
Täydennysrakentamiseen haetun rakennusluvan yhteydessä kävi ilmi, että
käyttötarkoituksen muutosprosessi oli jäänyt kesken ja osa lupa-asiakirjoista on
kateissa. Maanomistajilla on ollut, rakennusvalvonnan kanssa käytyjen keskustelujen
perusteella, syytä olettaa lupa-asioiden olevan kunnossa. Käyttötarkoitusta ei
kuitenkaan voida muuttaa uudella rakennusluvalla, sillä ELY-keskus suhtautuu
lomarakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin kriittisesti ja on valittanut useista
Asikkalan kunnan tekemistä poikkeamislupapäätöksistä.
Rakennusten käyttötarkoitus voitaisiin muuttaa pysyvän asumisen sallivaksi,
muuttamalla voimassa olevaa rantaosayleiskaavaa ja kumoamalla voimassa oleva
Pelto-Kamppilan rantakaava kaavamuutoksen alueelta. Rantaosayleiskaavan
muuttaminen edellyttäisi laajemman alueen tarkastelua. Tämän lisäksi Asikkalan
kunnassa on tehty periaatepäätös, ettei yleiskaavallisia tarkistuksia tehdä, joten
ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt rantakaavan muuttaminen.
Aloite
ranta-asemakaavan
muuttamiseksi
on
tullut
maanomistajilta.
Kaavasuunnittelijaksi tarjouskilpailun tuloksena valittiin AIRIX Ympäristö Oy, jonka
nimi vaihtui Sweco Ympäristö Oy:ksi 1.2.2014.

4.2.

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1.

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Suunnittelun osallisia ovat:
Alustavasti osallisiksi on katsottu:
- Kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat, yritykset,
yritystentyöntekijät
- Asikkalan kunnan hallintokunnat
- Hämeen ELY -keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan
ELY –keskus (ent. ympäristökeskus ja Hämeen tiepiiri)
- Päijät-Hämeen liitto
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
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-

Sähkö-, energia- ja teleyhtiöt
Yhdistykset ja -seurat
Asikkalan luonnonystävät ry
Muut ilmoituksensa mukaan

Vireilletulo
Kaavan
vireilletulosta
ilmoitettiin
nähtävilleasettamisen yhteydessä.
4.2.2.

osallistumis-

ja

arviointisuunnitelman

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Vireilletulosta, valmisteluaineiston – ja ehdotuksen nähtävänä pidosta sekä kaavan
hyväksymisestä ja voimaantulosta
ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan
ilmoitustauluilla ja kunnan kotisivuilla www.asikkala.fi.
Hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 27.2.2014. Viranomaisneuvottelun
muistio on liitteenä 2.
Ranta-asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 §:n
mukaisesti 20.8- 18.9.2014 ajan. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta.
Kaavasta jätettiin 8 lausuntoa. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Kaavan laatijan vastine on
liitteenä 7.
Ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 30 päivän ajan . .– . 2019.
Määräaikaan mennessä kaavaehdotuksesta saatiin
lausuntoa ja
muistutusta,
joihin laaditut kaavanlaatijan vastineet ovat liitteenä . Kaavaehdotusta ja sen
selostusta tarkistettiin saadun palautteen perusteella seuraavasti…
Osallistuminen ja vuorovaikutus on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
(OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavatyön kuluessa.

4.3.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet
Ranta-asemakaavan muutoksen ensisijaisia tavoitteita ovat käyttötarkoituksien
muuttaminen pysyvän asuinkäytön sallivaksi, nykyisten rakennuspaikkojen
rakennusoikeuksien määrittely ja täydentävän rakentamisen tarkempi ohjaaminen
sekä nykyisten kaavamääräyksien ajantasaistaminen kaavoitusprosessin yhteydessä.
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4.3.1.

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa alueeseen ei kohdistu aluevarauksia tai muita merkintöjä.
Suhde rantaosayleiskaavaan
Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, jonka mukaan
suunnittelualueen loma-asuntojen rakennusoikeus on määritelty rantakaavassa.
Kaavamuutoksella rakennusoikeudet on saatettu vastaamaan rantaosayleiskaavan
AO-aluevarauksen mukaista rakennusoikeutta.
Suhde rantakaavaan
Suunnittelualueella on voimassa Pelto-Kamppilan rantakaava 15.5.1992 (KHO
26.5.1993), jota on kerran aikaisemmin muutettu nykyisen suunnittelualueen
ulkopuolelta (kunnanvaltuusto 28.1.2003 § 9). Pelto-Kamppilan rantakaavassa on
osoitettu lomarakentamiselle yhteensä 35 rakennuspaikkaa (korttelialueet RA, RA-1
ja RA-2), asumiseen 7 rakennuspaikkaa (korttelialueet AO ja AP) sekä yksi maatilan
talouskeskus.
Nyt
laadittavan
ranta-asemakaavan
muutoksen
myötä
lomarakennuspaikkoja jää Pelto-Kamppilan rantakaavan alueelle yhteensä 33 kpl.,
joten rantakaavan luonne ei kaavamuutoksen myötä muutu ja maankäytön
pääasiallinen käyttömuoto säilyy edelleen loma-asumisena. Rantakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen rakennetta on havainnollistettu tarkemmin karttaliitteessä 3.
Nykyisten maanomistusyksiköiden kiinteistörajat eivät täysin noudata voimassa
olevan rantakaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkojen rajoja, joten kaavaalueeseen kuuluu myös kapea kaistale rantakaavan korttelin 2 rakennuspaikasta 2.
Kaavamuutoksella rakennuspaikkojen rajat saatetaan vastaamaan voimassa olevia
kiinteistörajoja.

4.4.

Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.4.1.

Laaditut luonnosvaihtoehdot
Lähtötietojen pohjalta on laadittu kaksi alustavaa luonnosta viranomaisneuvottelua
varten, jonka pohjalta konsultti laatii varsinaisen luonnosvaihtoehdon. Ensimmäisessä
vaihtoehdossa on mahdollistettu pienen saunarakennuksen rakentaminen niemeen ja
toisessa vaihtoehdossa niemen kärki jätetään kokonaan rakentamatta. Kaavaluonnos
on laadittu toisen vaihtoehdon pohjalta.

4.4.2.

Selvitettävät vaikutukset
Kaavatyön
aikana
kaavan
arviointisuunnitelman mukaisesti.

vaikutuksia

arvioidaan

osallistumis-
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ja

4.4.3.

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset

Luottamuselin
K.hall

Suunnitteluvaihe
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Pvm
16.9.2013 § 210

Päätös
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
hyväksyminen

K.hall

Kaavaluonnos

11.8.2014 (157§)

Päätös valmisteluaineiston ja
luonnoksen nähtävilleasettamisesta

K.hall

Kaavaehdotus

5.
5.1.

.

.2019 (_ §)

Päätös ehdotuksen
nähtävilleasettamisesta.

RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Kaavamuutoksen myötä Pelto-Kamppilan rantakaavan mukaiset loma-asuntojen
korttelialueet
(RA) sekä lähivirkistysalueen (VL)
pohjoisosa muuttuvat
erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Lähivirkistysaluetta pienennetään siten, että
pohjoisemman rakennuspaikan talousrakennukset jäävät uuden asuinkorttelin
sisäpuolelle.
Nykyisten maanomistusyksiköiden kiinteistörajat eivät täysin noudata voimassa
olevan rantakaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkojen rajoja, joten
kaavamuutoksella Rakennuspaikkojen rajat saatetaan vastaamaan voimassa olevia
kiinteistörajoja.
Ranta-kaavan
mukaiset
rakennuspaikat
on
osoitettu
kaavamuutoksessa ohjeellisina rakennuspaikkoina numerot 4 ja 5, jotka kuuluvat
kortteliin numero 2.
Rakennusalojen rajoja on muutettu kaavamuutoksessa seuraavasti.
Rakennuspaikan 4 rakennusalueen rajaa on hieman kavennettu pituussuunnassa ja
rakennusalueen rajaa on jatkettu etelään. Rakennusalueen pohjoisraja on
yhteneväinen voimassa olevan rantakaavan rakennusalueen rajan kanssa. Niemen
kärkeen ei ole osoitettu rakentamista.
Rakennuspaikan 5 rakennusalueen rajaa on supistettu olemassa olevaan
rantakaavaan nähden sisämaahan päin. Lähellä rantaa olevat rakennukset on rajattu
erillisillä rakennusaloilla: rakennusala, jolle voi sijoittaa saunarakennuksen (sa) ja
rakennusala, jolle voi sijoittaa talousrakennuksen (t).
AO-korttelialueen rakennusalojen ulkopuoliset alueet pyritään säilyttämään
luonnontilaisina ja ne on osoitettu alueena, jonka puusto tulee säilyttää.
Ajoyhteydet on osoitettu ohjeellisina nykyisten tielinjojen mukaisesti.

5.2.

Mitoitus
Rakennuspaikkojen kokonaislukumäärän mitoitus on ratkaistu voimassa olevassa
rantakaavassa. Mitoitukseen ei tehdä muutoksia nyt laadittavassa rantaasemakaavan muutoksessa.
ASIKKALANKUNTA,PELTOKAMPPILANRANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS

22

Alueen kokonaisrakennusoikeus nousee kaavamuutoksen myötä. Voimassa oleva
rantakaava mahdollistama rakennusoikeus on 150 k-m² rakennuspaikkaa kohti.
Ranta-asemakaavan muutoksessa rakennusoikeudet tarkistetaan vastaamaan
Päijänteen
ranta-alueiden
osayleiskaavan
AO-aluevarauksen
mukaista
rakennusoikeutta, jonka mukaisesti Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla korkeintaan 400 k-m² ja asuinrakennuksen kerrosala korkeintaan
250 k-m².
Suunnittelualueen
kokonaispinta-ala
on
2,13
hehtaaria.
Rantaasemakaavaluonnoksessa
on
osoitettu
kaksi
ohjeellista
asuinpientalon
rakennuspaikkaa aluevarauksella AO. Loppuosa kaava-alueesta on osoitettu
lähivirkistysalueena VL.
AO-aluevarauksen pinta-ala on 17 840 m² (n. 1,78 ha) ja VL-aluevarauksen pinta-ala
3 511 m² (n. 0,35 ha).
Kaavamuutoksella muodostuvien ohjeellisten rakennuspaikkojen pinta-alat ovat:
Rakennuspaikka 4 noin 12 326 m² ja rakennuspaikka 5 noin 5 513 m².
Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on I u ½.

5.2.1.

Palvelut
Alue suunnitellaan asuinkäyttöön, jolloin se tukeutuu lähialueen palveluihin.

5.3.

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavamerkinnöin ja – määräyksin ohjataan rakennusten sijoittumista
rakennuspaikoilla .

5.4.

Aluevaraukset
AO

Erillispientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja
erillispientaloja ja näihin liittyviä sauna- ja talousrakennuksia. Kullekin
rakennuspaikalle saa sijoittaa korkeintaan yhden yksiasuntoisen
pientalon. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa
olla korkeintaan 400 k-m² ja asuinrakennuksen kerrosala korkeintaan
250 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa kerrosalaltaan korkeintaan 35
k-m² suuruisen saunarakennuksen.

VL

Lähivirkistysalue.
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5.5.

Kaavan vaikutukset

5.5.1.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Yhdyskuntarakenne

Kaavamuutoksella
ei
ole
todellisia
vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, sillä suunnittelualue on pääosin
rakennettu ja alue on ollut jo pitkään asuinkäytössä.
Kaavamuutoksella voidaan todeta olevan yhdyskuntarakenteen
kannalta lieviä vaikutuksia ainoastaan tarkasteltaessa
muuttuvaa kaavatilannetta. Alueella voimassa olevassa, vuonna
1993 voimaan tulleessa Pelto- Kamppilan rantakaavassa on
myös osoitettu pysyvää asumista. Asuinpientalojen (AP) ja
erillispientalojen korttelialueet (AO) sijaitsevat kaava-alueen
eteläosassa. Lomarakennuspaikkoja rantakaavassa on
yhteensä 33 kpl., joten maankäytön pääasiallinen käyttömuoto
säilyy edelleen loma-asumisena, eikä alueen kaavallinen luonne
kaavamuutoksen myötä oleellisesti muutu.
Asikkalan kunnan asumistiheys on suhteellisen harva ja iso osa
kunnan asukkaista asuun taajama-alueiden ulkopuolella.
Kunnan taajama-aste oli 63,8 % v. 2012 (Lähde Tilastokeskus).
Osaltaan sirpaloituneeseen yhdyskuntarakenteeseen vaikuttaa
mm. vesistöjen suuri määrä, joka kasvattaa teitä pitkin
kuljettavia etäisyyksiä.
Kaavanmukaisen käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset
ovat verrattain vähäisiä ottaen huomioon suunnittelualueen
pienen kokoon, muutettavan kaavan jo nykyisin sallima
rakentaminen ja kunnan nykyisen yhdyskuntarakenteen.

Kyläkuva

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kyläkuvaan.

Palvelut

Alueelle ei osoiteta palveluja. Alue tukeutuu Vääksyn
kuntakeskuksen tarjoamiin palveluihin.

Työpaikat ja väestön
kehitys

Kaava ei vaikuta työpaikkojen eikä väestön kehityksen
määrään alueella.

Vaikutukset
kunnallistalouteen

Kaavamuutos saattaa aiheuttaa kunnalle kustannuksia mm.
palveluiden, kuten mahdollisten koulukyytien järjestämisen
muodossa. Kunnassa tehtyjen tai haettujen
käyttötarkoitusten muutosten lukumäärä on ollut vähäinen.

Liikenne

Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutuksia liikenteen
järjestämiseen tai liikenneturvallisuuteen. Alueen
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liikennemäärät eivät kasva kaavamuutoksen myötä. Alueelle
johtavan tiestön kunto mahdollistaa nykyisellään loka-auton
säännöllisen kulkemisen asuinpaikoille. Pelastusajoneuvoilla
on esteetön kulku kaava-alueelle.
Tekninen huolto

Kaavamuutos tiukentaa alueen vesihuollon järjestämistä
koskevia määräyksiä. Jätevesien käsittely on alueella
toteutettu nykyiset määräykset huomioiden.

Ympäristönsuojelu ja
ympäristöhäiriöt

Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriöitä, eikä suunniteltu
maankäyttö aiheuta niitä merkittävissä määrin. Mahdolliset
häiriöt kohdistuvat lähinnä rakentamisaikaiseen meluun ja
liikenteeseen. Suunnittelualue on pääosin rakennettu, joten
tulevan rakentamisen voidaan ennakoida olevan ainoastaan
pienimuotoista täydennysrakentamista.
Kaavamääräyksillä ohjataan rakennusten ympäristöön
sopeutumista. Uudisrakentaminen ohjataan kauemmaksi
rantaviivasta.

Virkistys

Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet eivät vähenevät
olemassa olevaan kaavatilanteeseen nähden VLaluevarauksen supistumisesta huolimatta, sillä alue ei ole
virkistyskäytössä. Kaavamuutoksen myötä poistuva VL-alue
on osa rakennettua pihapiiriä, jolla on pihapiiriin kuuluvia
talousrakennuksia.

Sosiaaliset vaikutukset Ranta-asemakaavan muutoksen myötä kaavoitettavan
alueen asukkaat muuttuvat vapaa-ajan asukkaista kunnan
pysyviksi asukkaiksi. Tästä seuraa useita muutoksia muiden
säännösten perusteella mm. julkisten palvelujen
saatavuuteen. Rakennuspaikkojen kiinteistövero muuttuu
uuden käyttötarkoituksen mukaiseksi.
Maanomistajien
tasapuolinen kohtelu

Kaavaratkaisu nojautuu voimassa olevan ranta-kaavan
mitoitusperusteisiin. Rakennuspaikkojen määrä ei
kaavamuutoksen myötä muutu. Rakennusoikeus on
määritelty voimassa olevan rantaosayleiskaavan
mukaiseksi.
Kaavamuutoksella todennetaan maankäytön nykytilanne ja
oikaistaan
rakennuslupavaiheessa
tapahtuneet
menettelyvirheet, jotka eivät ole aiemmin tulleet esille.
Maanomistajien kannalta olisi kohtuutonta, mikäli he eivät
enää voisi asua omistamallaan maalla, kuten he ovat jo
tehneet yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
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5.5.2.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne ja
maisemakuva

Siitä huolimatta, että suunnittelualue on pääosin rakennettu,
kaavamuutoksella
voi
olla
lieviä
vaikutuksia
maisemarakenteeseen
tai
maisemakuvaa,
sillä
kaavamuutos nostaa alueen kokonaisrakennusoikeutta.
Kaavamääräyksissä on kiinnitetty huomiota rakennusten
ympäristöön sopeutumiseen.
Kaavamääräysten mukaan:
Rakennusten ja rakenteiden tulee soveltua materiaaleiltaan
ja väritykseltään ympäristöön ja luonnonmaisemaan. Alue
tulee rakentaa siten, että se ei aiheuta vahingollisia
muutoksia ympäristöön tai luonnonolosuhteisiin.
Kaavamuutoksessa rakentamista on ohjattu sisämaahan
päin kauemmaksi rantaviivasta. Lisäksi suurin osa kaavaalueesta on esitetty luonnontilassa säilytettävänä alueena tai
lähivirkistysalueena.

Vesistöt ja pohjavedet

Kaavamuutoksella on positiivisia vaikutuksia vesistöjen
suojeluun kun rakentamisen sekä jätevesien käsittelyn
määräykset tiukentuvat kaavamuutoksen myötä.
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia pohjavesiin.

Luonnonsuojelu

5.6.

Kaavamuutos ei merkittävästi muuta alueen nykyistä
maankäyttöä. Kaava-alueella ja sen läheisyydessä ei ole
suojelualueita.

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa.
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6.

RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Ranta-asemakaavan muutos on toteuttamiskelpoinen kaavan lainvoimaiseksi
kuuluttamisen jälkeen.
Kunta valvoo suunnitteluohjeiden ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten
soveltumista alueelle.

Ranta-asemakaavaehdotus

Helsingissä
15.2.2019

TerraPro Oy
Tapio Toropainen
Diplomi-insinööri YKS 257
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