Päiväys 21.3.2018
Päivitetty 23.10.2018

PADASJOKI
RANTASALON RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä
sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu
asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen
valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen
valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla (www.padasjoki.fi) ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan.
2. Suunnittelualue

Alue sijaitsee Päijänteellä Maakesken kylässä Rantasalontien ja Petäjäsniementien varressa.

Ranta-asemakaava laaditaan tilalle Rantasalo 576-409-8-58, jonka pinta-ala on n. 37,3 ha.
Omistaja: Markku Blomqvist, Pikkunevantie 21, 02920 ESPOO,
p. 0400 210 877, markku.blomqvist@kolumbus.fi
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Peruskartta hahmottaa alueen maankäyttöä ja rakentamistilannetta

C Maanmittauslaitos

3. Nykyinen maankäyttö

Alueen pinta-ala on n. 37,3 ha. Peruskartan rantaviivan pituus on n. 1,4 km.
Tilalla Rantasalo sijaitsee 9 lomamökkiä, jotka ovat edellisen omistajan aikana olleet vuokramökkikäytössä (Pyykön lomamökit). Lisäksi alueella sijaitsee rappeutunut maatilan talouskeskus. Osa
kaava-alueen rakennuksista on tekniseltä tasoltaan heikkokuntoisia.
Tilan talouskeskus

Rakennuksista osa on vaatimattomia

Tilan kohdalla on rannassa on kymmenkunta rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa Nämä
eivät sisälly kaavoitettavaan alueeseen.
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Rannassa on lukuisten tilojen yhteinen venevalkama ja veneiden laskuluiska.

4 Kaavoitustilanne

4.1 Maakuntakaava
Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, koska
alueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan merkintöjä.

4.2 Yleiskaava
Alueella on oikeusvaikutteinen Päijänteen
osayleiskaava, joka vahvistettiin Hämeen
ympäristökeskuksessa 11.9.2000 ja 6.9.2002.
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu:
 3 omarantaisten loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA).
 Loma- ja matkailupalvelujen alue
(RM/12).
 Maatilojen talouskeskusten alue (AM).
 Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).
 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on ulkoilun ohjaamistarvetta tai erityisiä
ympäristöarvoja (MU).
 Venevalkama (LV-2), joka ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön.
RM-alueelle saa rakentaa 12 yhteisrantaista,
korkeintaan 80 k-m2:n suuruista lomaasuntoa. Rakennusten etäisyys rantaviivasta
on vähintään 30 m. Rakennusten ohjeellinen
sijainti on osoitettu täytetyllä ympyrällä (o).
Loma-asuntojen rakennuspaikkoja ei saa
muodostaa itsenäisiksi tiloiksi.
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AM-alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä siihen soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia
asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksia.
M- ja MU-alueilla ei ole rakennusoikeutta.
4.3 Ranta-asemakaava
Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa.
5. Suunnittelun tavoitteet

Laadittavalla ranta-asemakaavalla tarkennetaan ja muutetaan yleiskaavan sisältöä. Rantaasemakaava syrjäyttää yleiskaavan sillä yleiskaava ei ole voimassa ranta-asemakaavan alueella.
Voimassa olevassa yleiskaavassa tilan länsiosaan on osoitettu kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), joiden rakennusoikeus on ratkaistu yleiskaavalla ja joihin voidaan myöntää rakennuslupa
suoraan yleiskaavan nojalla. Sama koskee AM-aluetta. Sen sijaan RM/12-alueelle rakentaminen
vaatii ranta-asemakaavan laatimista.
Laadittavalla ranta-asemakaavalla alue on tarkoitus suunnitella pääosin tavanomaisten omarantaisten loma-asuntojen alueeksi. Rakennuspaikat on tarkoitus sijoittaa yleiskaavassa rakentamiseen
osoitetuille alueille siten, että yhtenäistä vapaata rantaviivaa ei kavenneta. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on tarkoitus osoittaa siten, että se on yhtenevä rantayleiskaavan kanssa.
Yleiskaavan matkailupalveluiden aluevaraus (RM) perustuu alueella kaavan laatimisen ajankohtana
toimineeseen loma-asuntojen vuokraustoimintaan. Matkailupalveluvarauksesta on tarkoitus poiketa mm. seuraavilla perusteilla:
 Alueella tai sen tuntumassa ei ole matkailuelinkeinon edellyttämiä palveluita ja näin pienen alueen edellytykset niiden luomiseen ja ylläpitoon ovat heikot.
 Aluetta ei voida taloudellisesti liittää kunnan keskitettyyn viemäriverkkoon.
 Syksyllä 2017 suoritettu lähiympäristön asukkaiden kuuleminen osoitti, että asukkaiden toivomuksena on lomakylätyyppisestä toiminnasta luopuminen siitä aiheutuvan häiriön perusteella ja
alueen toteuttaminen tavanomaisina loma-asuntoina.
6. Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Tässä kaavassa osallisia ovat ennen muuta seuraavat tahot:
Osalliset maanomistajat
 Alueen maanomistaja
 Naapuritilojen omistajat
Osalliset viranomaiset:
 Hämeen ELY-keskus
 Päijät-Hämeen liitto
 Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo
 Ne kunnan toimielimet, joiden toimialaa kaava koskee.
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Muut osalliset
 Tiehoitokunta
 Sähkö- ja puhelinyhtiöt
7. Laadittavat selvitykset

Kaava nojautuu voimassa olevan osayleiskaavan selvityksiin. Lisäksi
 Alueelle laaditaan luonto- ja maisemaselvitys, jonka maastotyöt tehdään keväällä 2018.
 Alueen rakentamistilanne muut olosuhteet selvitetään kaava-asiakirjoissa.
8. Suunnittelun päätöksentekovaiheet, vaikutusten arviointi sekä osallistumismenettelyt

8.1 Kaavoituksen käynnistäminen
Ranta-asemakaavan laatiminen käynnistetään alueen maanomistajan aloitteesta.
Ennen kaavoituksen virallista käynnistämistä alueen maanomistaja järjesti naapurien kuulemista
koskevan tilaisuuden, joka pidettiin kaava-alueella syksyllä 2017. Vapaamuotoinen keskustelu
osoitti, että naapurien vallitsevana toiveena on:
 Luovutaan yleiskaavan loma- ja matkailualuetavoitteesta, koska lomakylätoiminta on aiheuttanut häiriötä ympäristön asutukselle.
 Aluetta kehitetään tavanomaisena loma-asuntoalueena.
Padasjoen kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 9.4.2018. Vireille tulo kuulutetaan samalla kun ranta-asemakaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville MRA
30§:n mukaisesti (kohta 8.2).
8.2 Osallisten kuuleminen ja mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
Ranta-asemakaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 30
päivän. Arvioitu ajankohta 11-12/2018. Aineisto on nähtävänä kunnantoimistolla ja internetissä
kunnan kotisivuilla (www.padasjoki.fi).
Nähtävänä olosta ja kaavan vireille tulosta tiedotetaan seuraavasti:
 Kuulutus kunnan ilmoitustaululla sekä Padasjoen Sanomissa. Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä
kunnan ilmoitustaululla ja internetissä kunnan kotisivuilla.
 OAS ja kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto toimitetaan tiedoksi osallisille viranomaisille ja pyydetään lausunto.
 Kuulutus postitetaan kaava-alueeseen rajoittuvien tilojen omistajille, mutta yhteisomistuksessa
olevien tilojen osalta vain yhdelle omistajalle. Tästä pyydetään tiedottamaan muille omistajille.
Osalliset voivat esittää luonnosta koskevan kirjallisen mielipiteen nähtävänäoloaikana. Kaavan
laatija antaa vastineen jätettyihin kirjallisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Mielipiteen voi esittää
myös suullisesti kaavan laatijalle tai alueen maanomistajalle.
8.3 Kaavaehdotus
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavan laatija valmistelee kaavaehdotuksen.
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Kunnanhallitus asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja internettiin kunnan kotisivuille (www.padasjoki.fi) 30 päiväksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Arvioitu ajankohta 1-2/2019.
Ranta-asemakaavaehdotuksesta tiedotetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla sekä Padasjoen
Sanomissa.
Ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 27
§). Muistutus on toimitettava kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kaavan laatija antaa oman vastineensa jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin.
Sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä ja lausunnot on saatu, järjestetään tarvittaessa
viranomaisneuvottelu (MRA 26 §). Kunta varmistaa neuvottelun tarpeellisuuden ELY-keskuksesta.
Kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä arviolta keväällä 2019. Päätöksestä voi valittaa
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 188 §) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
9. Vaikutusten arviointi

Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien tekijöiden osalta:
 Maakuntakaava ja yleiskaava
 Luonnonolot ja maisema
 Vapaan rannan riittävyys
 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
 Sosiaaliset vaikutukset
 Taloudelliset vaikutukset.
10. Yhteystiedot

Kaavan laatija: Karttaako Oy
Pertti Hartikainen, Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p. 0400-425390, sähköposti:phartikainen@kolumbus.fi
Padasjoen kunta
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola
Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki
puh. +358 40 580 5410
sähköposti: heikki.jaakkola(at)padasjoki.fi
Maanomistaja
Tila: Rantasalo 576-409-8-58
Markku Blomqvist,
Pikkunevantie 21, 02920 ESPOO,
p. 0400 210 877, markku.blomqvist@kolumbus.fi
11. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä internetissä kunnan kotisivuilla
(www.padasjoki.fi) ja se on saatavissa kaavan laatijalta sekä Padasjoen kunnasta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta voi antaa palautteen kaavan laatijalle tai kunnanjohtajalle.
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