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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Ranta-asemakaavaselostus, joka koskee 12. päivänä huhtikuuta 2016
päivättyä kaavakarttaa.
Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 7.9.2015 § 241.
Alueen ranta-asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu 15.10.2015
paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.
Kunnanhallituksen hyväksyminen
Kunnanhallitus on hyväksynyt ranta-asemakaavan 9.5.2016.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan 30.6.2016.
Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Asikkalan kunnan eteläosassa Hollolan kunnan rajan
tuntumassa. Kaava-alue käsittää tilat 16-878-25-2 ja 16-878-25-3 siltä osin
kuin ne ovat Vesijärven saarissa Kuivaharju, Maijansaari, Metsä-Lakko ja
Kallio-Lakko. Kaava-alueen pinta-ala on noin 21,5 hehtaaria.

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

Kaavan tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on muuttaa rakennuslain aikainen palstoitussuunnitelma
nykylainsäädännön mukaiseksi ranta-asemakaavaksi. Kaavalla osoitetaan
alueelle jo pääosin toteutuneiden loma-asuntojen paikat ja sallittu
rakennusoikeus.
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Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista:
·

Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu.

·

Asikkalan Lumialan jakokunnan palstoitussuunnitelma. hyv. 19.3.1998.
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Maastotietokanta
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1.

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

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

1.7.2015

Päätös kaavan vireilletulosta

7.9.2015, § 241

Vireilletulo kuulutus Päijät-Häme -lehdessä

15.10.2015

Oas:n ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo

16.9. – 15.10.2015

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

17.2. – 18.3.2016

Kunnan valtuuston hyväksyminen
1.2

Ranta-asemakaavan tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on saattaa rakennuslainaikainen palstoitussuunnitelma nykylainsäädännön
mukaiseksi ranta-asemakaavaksi. Kaavalla osoitetaan alueelle jo pääosin toteutuneiden lomaasuntojen paikat ja sallittu rakennusoikeus.

1.3

Aloite
Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lumialan jakokunta, joka omistaa
kaavoitettavan alueen. Kaavoituksen vireilletulosta on päätetty Asikkalan kunnanhallituksessa
7.9.2015 § 241.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Kaavoitettavaan alueeseen n kuuluu neljä Vesijärven saarta: Maijansaari, Kallio-Lakko, MetsäLakko Kuivaharju, Kuivaharjun saari on saarista suurin. Saariin on rakennettu tiiviisti pieniä
lomarakennuksia ja saunarakennuksia.

2.1.1

Maa- ja kallioperä

Vesijärven vedenpinta Kallio-Lakon pohjoispuolella on tasolla 89.2 m mpy. Kaava-alueen korkein
kohta sijaitsee Kuivaharjun saarella, jossa maanpinta kohoaa noin 20 metriä Vesijärven pinnan
yläpuolelle.
Kaavoittavien saarten kallioperä on graniittia / mikokliinigraniittia. Maaperä Maijansaaren, KallioLakon, Metsälakon ja Kuivaharjun itäosassa muodostuu kalliomaasta. Kuivaharjun länsiosan
maaperä on hiekkaa.
Kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita tai
arvokkaita moreenimuodostumia.
2.1.2

Vesistöt ja vesitalous

Kaava-alue sijaitsee Kymijoen vesistöön kuuluvan Vesijärven Kajaanselän eteläosassa. Saarissa
ei sijaitse lampia tai muita pieniä vesialueita.
Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja arvokkaita pohjavesialueita. Vehkosaaren vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue sijoittuu aivan suunnittelualueen eteläpuolelle.
2.1.3

Luonto

Ranta-asemakaavaa varten on laadittu erillinen luontoselvitys, joka on selostuksen liitteessä 3.
Alueella ei ole erityisiä luonto- tai lajistoarvoja. Arvokkaimmat kohteet ovat Kuivaharjun
pohjoisosaan sijoittuva tuore keskiravinteinen lehto (luontoselvityksen kasvillisuuskuvio 5) sekä
Maijansaari, jossa esiintyy sekä tuoretta keskiravinteista lehtoa että kuivaa keskiravinteista
lehtoa ja paikoin myös kosteita rantaluhtia.
2.1.4

Rakennettu ympäristö

Kaavaprosessin yhteydessä alueen kaikki rakennukset kuvattiin (LIITE 5). Alueelle on rakennettu
merkittävä määrä pieniä saunamökkejä ja niihin liittyviä talousrakennuksia. Lähes kaikille
päärakennuksista löytyy Asikkalan kunnan arkistoista kunnan myöntämät rakennusluvat.
Joidenkin rakennuspaikkojen osalta on epäselvyyttä rakennusluvasta, vaikka omistajien mukaan
luvat on olemassa. (LIITE 4).
Kuivaharjun saarelle sijoittuu 20 saunamökkiä, Maijansaareen 3 saunamökkiä, Metsä-Lakkoon 6
saunamökkiä ja Kallio-Lakkoon 3 saunamökkiä. Mökit ovat rakentuneet eri vuosikymmeninä ja
niiden kunto vaihtelee. Vanhimmat rakennelmat lienevät noin 70-luvulta. Rakennuslupatietojen
mukaan suurimmat saunamökit ovat kooltaan 25 k-m². Osa rakennuksista näyttää vaikuttaisi
kuitenkin tätä suuremmilta suurien terassien ja parvirakennelmien johdosta. Maastossa tehtyjen
havaintojen perusteella arvioitiin, että saunamökit olisivat yhtä lukuun ottamatta enintään n. 25
k-m²:n suuruisia.
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Kuva 2-1. Kuivaharju -saaren länsipuolen saunamökki, jota ei ole merkitty peruskarttaan. Rakennus on
piirretty karttaan käsin.

Kuva 2-2. Kuivaharju -saaren eteläisin ranta-asemakaavassa osoitettava saunamökki.

Kuva 2-3. Kuivaharju -saaren eteläisin saunamökki, joka on palstoitussuunnitelman mukaisten
rakennuspaikkojen ulkopuolella. Rakennuspaikkaa ei osoiteta kaavaan.
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Kuva 2-4. Kuivaharju -saaren itärannan saunamökki.

Kuva 2-5. Kuivaharju -saaren pohjoisosan saunamökki, joka vaikuttaisi yli 25 k-m² suuruiselta.

Kuva 2-6. Kuivaharju -saaren pohjoisosan saunamökki, jossa on maisemasta erottuva valokate.
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Kuva 2-7. Maijansaaren keskiosan saunamökki.

Kuva 2-8. Metsälakko –saaren pohjoisosan saunamökki, jonka terassi ja parvi antavat vaikutelman
huomattavasti yli 25 k-m² suuruisesta lomarakennuksesta.

Kuva 2-9. Metsälakko –saaren itäosan saunamökki, jossa merkittävän suuri terassi. Rakennusta ei ole
merkitty peruskarttaan. Se on piirretty karttaan käsin.
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Kuva 2-10. Kalliolakko –saaren eteläosan saunamökki

Kuva 2-11. Metsälakko –saaren kaakkoisosan saunamökki

2.1.5

Sijainti yhdyskuntarakenteessa

YKR-aineiston mukaan kaava-alue on kaupungin läheistä maaseutua. Lahden kaupungin keskusta
sijoittuu noin 20 kilometrin etäisyydelle kaakkoon, ja Asikkalan Vääksyn keskusta sijoittuu noin 6
kilometrin etäisyydelle koilliseen.
2.1.6

Asuminen

Suunnittelualueella ei ole vaikuista asutusta. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat
mantereella.
2.1.7

Tekninen huolto

Alueen lähes kaikki rakennuspaikat on liitetty sähköverkkoon. Alueelle ei ole rakennettu muuta
kunnallistekniikka tai muuta erityistä teknistä huoltoa.
2.1.8

Erityistoiminnat

Alueella ei ole erityistoimintoja.
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2.1.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Alueelle tai sen ympäristössä ei ole ympäristönsuojelullisia tai ympäristöhäiriöitä aiheuttavia
kohteita.
2.1.10 Palvelut

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole julkisia palveluja. Varsinaiset kaupalliset
palvelut, koulu ja liikuntapalvelut sijaitsevat joko Lahden tai Vääksyn keskustassa lähimmillään
linnunteitse noin 7 km:n etäisyydellä.
2.1.11 Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Suunnittelualueella ei ole työpaikkoja.
2.1.12 Virkistys

Lähialueen loma-asukkaiden voi olettaa käyttävän lähistöllä olevia vesialueita ja saarien
viheralueita virkistykseen.
2.1.13 Liikenne

Kulku kaava-alueen saarille tapahtuu vesiteitse. Lumialan jakokunnalle on varattu veneranta
mantereelta Kamppilantien päästä.

Kuva 2-12. Lumialan jakokunnan venerannan sijainti ja kulku suunnittelualueen saariin

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan Vaanian kylän ja sen läpi kulkevan Vaaniantien (yhdystie
14121) kautta on yhteys Lahdentielle (valtatie 24). Eteläpuolella Kutajoentien (yhdystie 14071)
kautta on yhteys Lahden keskustaan ja länsipuolella etelä-pohjois-suuntaista liikennettä palvelee
Manskiventie (yhdystie 3173).
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Kuva 2-13. Lähiympäristön tiestö. (Liikennevirasto)

Vaaniantien ja Kutajoentien vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) jää osittain alle
sataan ajoneuvoon vuorokaudessa. Manskiventien keskimääräinen vuorokausiliikenne jää alle
500 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Kuva 2-14. Liikennemäärät. (Liikennevirasto)

2.1.14 Rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaita kohteita tai alueita.
Kaavoitettavan alueen nykyisellä rakennuskannalla ei ole sellaisia kulttuurihistoriallisia piirteitä,
joita olisi tarpeen huomioida kaavaa laadittaessa.
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2.1.15 Muinaisjäännökset

Kuivaharjun itäpuolella, saaren keskiosan kohdalla vedessä noin 20 metrin etäisyydellä
rantaviivasta, sijaitsee Kajaanselän Kuivaharjun kiinteä muinaisjäännös ( 2074). Kyseessä on
puisen aluksen hylky 1800-luvulta, jonka pituus on 20,5 metriä ja leveys 6,3 metriä. 1960-luvulla
hylyn kunnon todettiin olevan kohtalainen. Aluksessa ei ole enää jäljellä mastoa, mahdollista
kantta, peräsintä eikä koneistoa.- Aluksen keula ja perä ovat hajonneet.
Suunnittelualueenympäristöön, muutaman kilometrin etäisyydelle, Vesijärven rannoille sijoittuu
useita muinaisjäännöksiä.

Kuva 2-15. Muinaisjäännökset kaava-alueen läheisyydessä. Siniset neliöt ovat muinaisjäännösten
kohdemerkintöjä ja laajemmat rajukset aluemerkintöjä.

2.1.16 Sosiaalinen ympäristö

Kukin saari muodostaa oman vapaa-ajanyhteisön. Pienissä tiiveimmin rakennetuissa saarissa
yhteisöllisyydellä on oletettavasti suurin merkitys.
2.1.17 Maanomistus

Ranta-asemakaava-alue on kokonaisuudessaan Lumialan jakokunnan omistuksessa.
2.2

Suunnittelutilanne

2.2.1

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, jonka ympäristöministeriö on
vahvistanut 11.3.2008. Maakuntakaavassa ei ole suunnittelualueelle kohdistuvia merkintöjä tai
määräyksiä. Kaava-aluetta ympäröi vesialue (W) ja alueen länsipuolella kulkee veneväylä ja
hieman etäämmällä itäpuolella laivaväylä.
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Kuva 2-16. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta, jossa kaava-alue näkyy punaisella rajattuna.

Päijät-Hämeen liitossa on vireillä maakuntakaavan laatiminen. Maakuntakaavaehdotus 2014 oli
nähtävillä 4.5. - 12.6.2015. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka vahvistuttuaan kumoaa
11.3.2008 vahvistetun Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan. Maakuntakaavaehdotuksessa
Kuivaharjun eteläkärki ulottuu tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv52
Vehkosaari). Kuivaharjun itäpuolelle sijoittuu muinaismuistokohde ja kaava-alueen länsipuolella
kulkee veneväylä ja idempänä veneväylä.

Kuva 2-17. Ote maakuntakaavan 2014 ehdotuksesta.
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2.2.2

Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
2.2.3

Asemakaavat

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
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

Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään Suuntakartta Oy:n laatimaa ranta-asemakaavan
pohjakarttaa (mittausluokka 3). Kartta on laadittu vuonna 2015. Pohjakartta on hyväksytty
ranta-asemakaavan pohjakartaksi viranhaltijapäätöksellä 10.8.2015 § 2.
2.2.6

Rakennuskiellot

Alueella ei ole tiedossa olevia rakennuskieltoja.
2.2.7

Suojelupäätökset

Alueella ei ole tiedossa olevia suojelupäätöksiä muinaisjäännösrekisterin mukaista ja
maakuntakaavaehdotuksessa osoitettua muinaisjäännöstä lukuun ottamatta.
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2.2.8

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Alueelle on laadittu Asikkalan kunnan vuonna 1998 hyväksymä palstoitussuunnitelma, jossa eri
saariin on osoitettu yksittäisten saunan rakennuspaikkoja seuraavasti:
Saari

Rakennuspaikat

Rakentamattomat
rakennuspaikat

Kuivaharju

21

1

Maijansaari

3

-

Metsälakko

6

-

Kalliolakko

3

-

Yhteensä

33

1

Palstoitussuunnitelma on selostuksen liitteenä 4.
2.2.9

Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset, mm inventoinnit

Alueelle on tehty kaavaa varten luontoselvitys, joka on selostuksen liitteessä 3. Lisäksi kaikki
alueen rakennukset on käyty katsomassa ja kuvaamassa paikan päällä. Rakennuksista on
kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1.4 ja liitteessä 5.
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3.

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

3.1

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Maanomistajalla on syntynyt tarve selvittää ja osoittaa alueen rantarakennusoikeus. Alueella on
vanha ns. palstoitussuunnitelma, mutta sillä ei ole ns. juridisia perusteita. Rakennusoikeuden
määrä on mahdollista tutkia ainoastaan ranta-asemakaavalla.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Aloite kaavan laatimiseen on lähtenyt maanomistajalta eli Lumialan jakokunnalta. Asikkalan
kunta päätti 7.9.2015, § 241 käynnistää Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavan laatimisen.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
on pidetty 1.7.2015.

3.4

Ranta-asemakaavan tavoitteet
Ranta-asemakaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

3.4.1

Kunnan asettamat tavoitteet

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
3.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

3.4.3

Osallisten tavoitteet

3.5

Kaavaluonnokseen tehdyt muutokset
Ranta-asemakaavan luonnosaineisto on nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 16.9. –
15.10.2015 välisenä aikana Asikkalan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200
Vääksy) sekä Asikkalan kunnan verkkosivuilla. Kaavaluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa.
Mielipiteitä ei esitetty. Palautteen johdosta kaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
-

3.6

Kuivaharjun Pohjoisosa muutetaan VR-2 –merkinnäksi.
Kaavamääräyksistä poistetaan maininta "yleiseen ja yhteisöjen käyttöön"
Päärakennuksen maksimikoko poistetaan, jolloin kunkin rakennusalan
maksimirakennusoikeus on 30 k-m2 ilman muita koko rajoitteita

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset
Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.2. – 18.3.2016. Kaavaehdotuksesta saatiin 7
lausuntoa. Muistutuksia ei esitetty. Palautteen johdosta kaavaan tehtiin seuraavat muutokset:
-

Rakennusalat muutettiin kaavakartalla 10 m etäisyydelle rantaviivasta, ellei maastoolosuhteista johtuen ollut aihetta muuhun
Kaavamääräyksiin lisättiin tarkennus ”Rakennukset on mahdollista

-

sijoittaa lähemmäksi rantaa, mikäli rakentaminen on maasto-olosuhteiden johdosta erittäin
vaikeaa.”
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4.

RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Kaavaratkaisun kuvaus ja perustelut
Ranta-asemakaavalla vahvistetaan alueelle vuonna 1998 tehdyn palstoitussuunnitelman
mukainen suunnitelma alueen maankäytöstä. Palstoitussuunnitelmalla ei nykyisin ole
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista juridista asemaa maankäytön suunnitelmana.
Palstoitussuunnitelma on toteutunut yhtä rakennuspaikkaa lukuun ottamatta. Kaikille alueelle
rakennetuille rakennuspaikoille yhtä lukuun ottamatta on myönnetty rakennusluvat. Rakennukset
on toteutettu myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.
Ranta-asemakaavalla osoitetaan 7 erillistä loma-aluekorttelia (R-1), joiden sisään kukin
palstoitussuunnitelman mukainen rakennuspaikka osoitetaan sitovana rakennusalana. Kullekin
rakennusalalle annetaan enimmäisrakennusoikeus, joka on 30 k-m².
Kaavaratkaisulla säilytetään nykyiset rakentamisesta vapaaksi jääneet rantaviivaosuudet..
Palstoitussuunnitelmassa osoitetuista rakennuspaikoista on jätetty pois kapeimpia niemekkäitä,
jonne rakentaminen ei olisi tarkoituksen mukaista.

4.2

Mitoitus
Nyt laadittava ranta-asemakaava poikkeaa tavanomaisesta ranta-asemakaavasta, jolla yleensä
osoitetaan mitoituksen perusteella uusia yksittäisiä lomarakennuspaikkoja.
Kaavaa varten on laadittu karkea mitoituslaskelma, jonka mukaan alueella on rantaviivaa noin 4
km ja muunnettua rantaviivaa noin 2 km. Nykykäytännön mukaan tämän tyyppisillä saarilla
mitoituksena käytettäisiin 4 rakennuspaikkaa/muunnetturantaviivakilometri. Tällä laskelmalla
alueelle olisi mahdollista sijoittaa yhteensä 8 rakennuspaikkaa.
Mikäli jokainen erillinen 25 k-m²:n saunamökki muodostaisi oman rakennuspaikkansa, olisi
mitoitus ylitetty yhteensä 25 rakennuspaikalla. Kun nykyisin on lisäksi käytäntönä, että
rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on jopa 250 k-m²:ä, tulisi kaavaratkaisusta näillä
periaatteilla ympäristöön sopimaton.
Kaavalla ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja tai merkittävää uutta rakennusoikeutta. Kaavassa ei
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi osoittaa erillisiä rakennuspaikkoja, vaan loma-alueiden
korttelialueet osoitetaan useamman saunamökin käsittävinä alueina (R-1), joiden sisällä
rakentaminen on rajattu sitovin rakennusaloin maksimissaan 30 k-m²:n suuruisiin yksiköihin.

4.3

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

4.4

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueen yhtenäinen vapaa ranta säilytetään nykyisellään. Kaavassa on annettu lisäksi
erityismääräyksiä rantamaiseman turvaamisen osalta.
MRL:n mukaan voimassa olevan ranta-asemakaavan alueella vaaditaan maisematyölupa puiden
kaatamiseen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita yksittäisten puiden pienimuotoiseen kaatamiseen. Sen
sijaan metsähoidolliset hakkuut vaativat aina maisematyöluvan.

4.5

Arvokkaiden kohteiden huomioiminen
Kaava-alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, että niitä olisi tarpeen erikseen osoittaa
luontokohteina kaavaan. Luonnon kannalta arvokkaimmat alueet on jätetty rakentamisen
ulkopuolelle.
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4.6

Ranta-asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaavamuutoksessa on huomioitu valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet turvaamalla alueen
virkistysalueet sijoittamalla rakennuspaikat ryhmiin jo toteutuneen rakentamisen mukaisesti,
jolloin vapaata rantaviivaa jää mahdollisimman paljon. Lisäksi luontoselvityksellä on tutkittu
alueen luontoarvot, jotka on huomioitu kaavaratkaisussa. Kaavalla ei ole osoitettu uutta
vakituista asutusta hajauttamaan yhdyskuntarakennetta.

4.7

Ranta-asemakaavan suhde maakuntakaavaan
Ranta-asemakaava ei ole ristiriidassa voimassa olevan ja vireillä olevan maakuntakaavan kanssa.
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5.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty millaisia kaavasta aiheutuvia vaikutuksia
kaavaselostuksessa arvioidaan. Seuraavassa on kuvattu kaavan vaikutukset. Vaikutuksien
arvioinnissa verrataan olemassa olevaa tilannetta toteutuneeseen ranta-asemakaavaan.
Vaikutusten arvioinnin on laatinut kaavanlaatija yhteistyössä luontoselvityksen laatineen biologin
kanssa. Vaikutusten arviointia tehdään koko kaavaprosessinajan ja sitä täydennetään kaavan
palautteiden ja viranomaisneuvottelujen perusteella yhteistyössä osallisten kanssa. Vaikutusten
arviointia täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

5.1

Vaikutukset kulttuuriperintöön
Kaava-alueella ei ole arvokkaita kulttuuriperintökohteita. Kuivaharjun itäpuolelle sijoittuva
muinaisjäännös sijoittuu kaava-alueen ulkopuolella, noin 20 m etäisyydellä rantaviivasta, jossa
veden syvyys on useita metrejä. Muinaisjäännöksen kohdalle Saareen ei ole osoitettu rantaasemakaavassa rakennuspaikkoja.

Kuva 5-1. Kuivaharjun itäpuolelle sijoittuvan muinaisjäännöksen sijoittuminen suhteessa kaava-

alueeseen ja siinä osoitettuihin rakennuspaikkoihin. Muinaisjäännös on merkitty
kaavakarttaotteeseen sinisellä symbolilla.

5.2

Vaikutukset maisemaan
Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maisemaan.
Kaavassa osoitettu rakentaminen keskittyy järvien rannoille, joilla esiintyy aikaisempaa
lomarakentamista ja kaavassa osoitettu rakentaminen on yhtä lukuun ottamatta toteutunut.
Kaavalla lisätään rakennuspaikkakohtaisesti rakennusoikeutta sallimalla kullekin rakennusalalle
30 k-m² rakentamista nykyisten saunamökkien ollessa pääosin enintään 25 k-m² suuruisia.
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maiseman kannalta huomionarvoisia kohteita
tai alueita. Merkittävämmät kohteet sijaitsevat kauempana, jolloin niihin ei etäisyydestä johtuen
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kohdistu vaikutuksia. Alueen luonnonmaiseman ominaispiirteistä johtuen kaavan mahdollistama
lisärakentaminen jää metsän ja maastonmuotojen suojaan. Rakentamista ei osoiteta selkävesille
avautuviin niemenkärkiin tai muihin näkyvyydeltään erityisen avoimiin paikkoihin.
5.3

Liikenteelliset vaikutukset
Kaavaratkaisulla ei ole liikenteellisiä vaikutuksia. Kaava-alue sijoittuu saarin, jonne ei ole
ajoyhteyksiä. Saariin kuljetaan veneillä, joille varattu veneranta sijaitsee yksityisteiden päässä
mantereella. Kaavassa osoitettava rakentaminen on yhtä lukuun ottamatta toteutunut. Kaavan
mahdollistama lisärakentaminen ole niin merkittävää, että se vaikuttaisi liikennemäärien
lisääntymiseen mantereella nykyisessä liikenneverkossa.

5.4

Vaikutukset ihmisten elinoloihin
Kaavalla ei ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin.

5.5

Vesistövaikutukset
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 vesikäymälöiden
rakentaminen on kielletty.

5.6

Taloudelliset vaikutukset
Kaavalla on toteutuessaan maanomistajalle positiivisia taloudellisia vaikutuksia, koska
rakennuspaikat ja rakennusoikeus on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laaditulla
kaavalla. Kunnallistaloudellisia vaikutuksia ei juuri synny, koska rakennuspaikkoja ei tarkoitettu
asuinrakennuspaikoiksi, eikä perusteita niiden muuttamiseksi tällä tavoin myöhemminkään ole
odotettavissa.

5.7

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Kaavalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluun. Alueella ei sijaitse erityisiä luonto- tai
lajistoarvoja. Arvokkaimmat luontokohteet sijoittuvat kaavassa rakentamisesta vapaaksi jätetyille
alueille / kaavan viheralueille.

5.8

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavalla ei ole merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia.
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6.

RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Kaavassa osoitetut
rakennuspaikat ja rakennusoikeudet ovat jo pääosin toteutuneet.. Olemassa olevan
rakennuskannan uusiminen ja mahdollinen lisärakentaminen ranta-asemakaavan mukaisesti on
kiinni omistajien halukkuudesta.

Lahdessa 12. päivänä huhtikuuta 2016
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