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Kaavan nimi ja tarkoitus:

Kasiniemen ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on nostaa kaavan
13 loma-asuntotontin tonttikohtainen rakennusoikeuden määrä voimassa olevan kaavan 125 k-m2:sta kunnan rantayleiskaavojen ja kunnan nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 250 k-m2:iin. Lisäksi tonttien
alueet ja tonttikohtaiset rakentamisalueet määritetään tarvittaessa lähinnä syvyyssuunnassa uudelleen siten, että tonttikoko on riittävä 250 k-m2 rakennusoikeuteen. Tarvittaessa tonttien rajauksissa huomioidaan alueen nykyinen kiinteistöjaotus. Tonttien uudelleensijoitteluun ei ole kokonaisuutena tarvetta. Lisäksi vanhan kaavan merkintä- ja määräystekniikka on tarkoitus päivittää kokonaisuutena Padasjoen kunnan nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiseksi.
Padasjoen kunnan omistaman Rimminmutkan tilan alueella olevan yhteiskäyttöisen venevalkama-alueen osalta tutkitaan mahdollisuus täsmentää kaavamääräystä koskien alueen käyttöön oikeutettuja kaavan ulkopuolisia käyttäjiä.
Ranta-asemakaavan kumoamisen osalta tarkoituksena on ratkaista kaavan
epäkohta koskien Padasjoen Koivujaloste Oy:n tehdasrakennuksen osittaista
sijoittumista Koivujalosteen kannalta epäedullisella tavalla tämän kaavan maaja metsätalousalueelle.

Käsittely- ja hyväksymispäivämäärät:
Padasjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen . .2016 § .
Voimaantulo:
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Vireille tulovaihe
Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä 2015.
23.6.2015 järjestettiin Hämeen ELY-keskuksessa kaavoituksen alkuvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, 77§, MRA 18 §). Läsnä olivat Hämeen ELY-keskuksen, Päijät-Hämeen maakuntamuseon, Padasjoen kunnan, maanomistajan sekä kaavan laatijan edustajat. (muistio)
Padasjoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2015 § 119 Kasiniemen rantaasemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
nähtäville asettamisesta. Kaavan vireille tulosta sekä OAS:n nähtävillä olosta kuulutettiin
17.9.2015 Padasjoen Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla. Naapuritilojen maanomistajille
lähetettiin kaavan vireille tulosta tiedotuskirje. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 17.9.–17.10.2015. OAS:sta ei esitetty mielipiteitä.
Valmisteluvaihe (kaavaluonnos)
Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 30 vrk. Osallisilla
on mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.
2.2 Ranta-asemakaava
Ranta-asemakaavan muutos koskee Padasjoen kunnan pohjoisosassa osaa tiloista MetsäAnsio 576-405-1-264, Pelto-Ansio 576-405-1-311, Karhunsalmi 576-405-1-360 ja Rimminmutka
576-405-1-277. Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee osaa tilan Metsä-Ansio 576-405-1264 alueesta, joka lainvoimaisessa kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella
sijaitsee osittain Padasjoen Koivujalosteen tehdasrakennus.
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu loma-asuntojen korttelialueet 1-6, joille on osoitettu yhteensä 13 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) ja yksi ei omarantainen loma-alue (R-1), jolle saa rakentaa yleiseen ja yhteiseen käyttöön loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu venevalkama-alue. Muu osa
kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ympäristöarvoa (M-1).

2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Kaava toteutuu maanomistajien hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta. Kaavan
mahdollistama rakentaminen toteutuu maanomistajien määräämän aikataulun mukaisesti.
Kaavan rakentamisalueen toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Padasjoen Kasiniemen kylässä Alavirran vesistön ranta-alueella (Kuva
1). Alue on pääosin metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 22,2 ha ja alueeseen kuuluu noin 2,5 km Alavirran rantaviivaa. Alueelta on matkaa n. 30 km Padasjoen kirkonkylälle.
Ranta-asemakaavan muutos laaditaan tilojen Metsä-Ansio 576-405-1-264, Pelto-Ansio 576405-1-311, Karhunsalmi 576-405-1-360 ja Rimminmutka 576-405-1-277 ranta-alueille ja rantaasemakaavan kumoaminen osalle tilaa Metsä-Ansio 576-405-1-264.
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus (punaisella).

3.1.2 Luonnonympäristö
Luonnonolot
Suunnittelualueen rantavyöhyke on pääosiltaan loivapiirteisesti länteen / lounaaseen päin viettävää rinnettä. Muutamien mäkialueiden kohdalla rantavyöhykkeellä on myös varsin jyrkkäpiirteisiä rannanosia. Kokonaisuutena tarkasteltuna alue on puustoltaan pääosiltaan kuusivaltaista
sekametsää (Kuva 2). Alueella on kuitenkin myös puustoltaan mäntyvaltaisia rannanosia mm.
Karhunsalmen tilan alueella sekä alueen eteläosassa harjumaisen ja luonnonkauniin Ruhansillan alueella. (kuva 3 ja kannen kuva).
Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalouskäytössä. Alueella on tehty avo- ja harvennushakkuita viime vuosien aikana. Avohakkuualueet erottuvat alueen ilmakuvasta (Kuva 4).

Kuva 2. Luoteisosan kuusimetsää.

Kuva 3. Ruhansillan alueen mäntyvaltaista sekametsää.
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Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta (alue on rajattu punaisella).
Maisema
Suunnittelualue kuuluu osittain Kasiniemen maakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen, jota ei kuitenkaan ole osoitettu maakuntakaavassa, mutta se on tuotu esille maakuntakaavan liiteaineistossa. Maisema edustaa Länsi-Padasjoen metsäylängön maisematyyppiä. Alue liittyy vesi-, kylä- ja tiemaisemaan melontareitin varrella. Kasiniemen maisemaalueeseen kuuluu myös myllymiljöö. (Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2007.)
Luonnonsuojelu ja Natura 2000
Suunnittelualueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse toteutettuja suojelualueita
tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita (Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA). Alueelta
ei myöskään tunneta luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia eliö-/kasvilajeja tai luontotyyppejä.
Vesistöt
Suunnittelualue sijaitsee Vehkajärvestä Vesijako -järveen laskevan Alavirran ranta-alueella. Vesistön virtaamat ohjautuvat Vesijakojärven kautta Kymijoen ja Kokemäenjoen reitteihin. Alavirta
on melko kapea vesistö. Sillä on pääosin leveyttä vain 100-140 m. Vesistö on kapeimmillaan
Karhunsalmessa ja Ruhansillan luona.
Alavirran valuma-alue on pääosin pienten soiden pirstomaa metsämaata, joten vesistön kuormituspaine jää varsin vähäiseksi. Seudun vesistöjen rannoilla on kuitenkin varsin runsaasti lomaasutusta. Alavirran rehevyystaso on säilynyt karuille vesille ominaisena, eikä järvessä ole hapettomuusongelmia. Veden happamuustaso on järvivesien normaalilla tasolla, eikä happamoitumisen vaaraa ole. Alavirran vesistö soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti, sillä järven vesi on
kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista. (www.kvvy.fi/vehkajarvi)
Pohjavedet
Suunnittelualueella ei sijaitse pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Romonharju, II-lk) sijaitsee
alueelta n. 4 km kaakkoon.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestö ja rakennuskanta
Suunnittelualueen maankäyttöä ohjaa 6.10.1994 voimaan tullut Kasiniemen ranta-asemakaava,
jonka aluetta kaavamuutos koskee. Ranta-asemakaavaan kuuluu 13 omarantaista lomaasuntojen rakennuspaikkaa ja yksi takamaaston loma-alue. Omarantaiset lomarakennuspaikat
ovat rakentumattomia.
Suunnittelualueen pohjoisosassa Metsä-Ansion tilan RN:o 1:264 alueella sijaitsee Kasiniemen
kyläyhdistyksen omistama ja ylläpitämä seuratalo Kokkopirtti (Kuva 5). Kokkopirtti rakennettiin
vuonna 1938 alun perin lottataloksi. Myöhemmin talo siirtyi Padasjoen Yrityksen Kasiniemen piirille ja 2002 kyläyhdistykselle (Kokkopirtin kiinteistöselvitys on liitteenä 3). Kokkopirtin alue on
osoitettu voimassa olevassa ranta-asema-kaavassa loma-alueeksi (RV). Lisäksi Padasjoen
Koivujaloste Oy:n tehdasrakennus sijaitsee osittain suunnittelualueella (Kuva 6). Suunnittelualue on muutoin rakentumatonta metsätalousaluetta.
Kaava-alue liittyy pohjoispäästään Kasiniemen kyläalueeseen, jossa on vakituisia asuntoja n.
40. Vapaa-ajanasuntoja on kylällä n. 160 kpl. (Kasiniemen kyläsuunnitelma 2010.) Myös suunnittelualueen pohjoisimpien osien välissä olevalla Virranniemen alueella sijaitsee loma-asunto,
ja Alavirran vastarannalla on paikoin tiheää loma-asutusta.

Kuva 5. Kylätalo Kokkopirtti.

Kuva 6. Metsä-Ansion tilan alueella osittain sijaitseva
Padasjoen Koivujaloste Oy:n tehdasrakennus.

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueen julkiset ja kaupalliset peruspalvelut löytyvät Padasjoen kirkonkylältä, jonne on
matkaa noin 20 km.
Liikenne
Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Kasiniemen kylälle kuljetaan etelän
suunnasta kantatieltä 53 (Hämeenlinnantie) erkanevan yhdystien 3200 (RautajärventieVesijaonraitti) ja edelleen yhdystien 14177 (Palsantie) kautta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan itä-länsisuuntaiseen yhdystiehen 3202 (Kasiniemenraitti), jota pitkin pääsee länteen
Pälkäneelle ja idän suuntaan Korkeen-Toritun-Arrakosken tai Harmoisten kautta valtatielle 24.
Yhdystieltä 3202 haarautuva Kokkopirtintie toimii kulkuyhteytenä Kokkopirtin kylätalolle ja Kokkopirtintien kautta on tieyhteys Karhunsalmen tilan ranta-alueelle voimassa olevan kaavan korttelin 3 rakennuspaikoille. Suunnittelualueen eteläosaan kuljetaan yhdystieltä 3202 haarautuvan
Ruhansillantie kautta. Ruhansillantie ylittää Alavirran Ruhansillalla.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin. Alue on osittain Kasiniemen maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kasiniemen
kylä sijoittuu Vehkajärveltä Vesijakoon laskevan Ala- ja Ylävirran välisen kannaksen ympärille.
Kannaksen läpi virtaa kapea joki, jossa on ollut mylly 1800-luvulta lähtien. Ansion kartanon haltija, maanmittari Bernt Schildt perusti Myllykoskeen tullimyllyn vuonna 1860, joka uudistettiin
1920-luvun alussa. Vaatimaton hirsirakenteinen mylly sijaitsee kapean joen äärellä. Myllyn luona on pieni patorakennelma. Ansion kartanon omistaja Ario Schildt perusti vuonna 1934 Kasiniemeen Koivu Oy -nimisen puunjalostuslaitoksen. Tehdas paloi vuonna 1938 ja uusi, yhä toiminnassa oleva tehdas rakennettiin samana vuonna. Tehtaan yksikehäinen saha sijaitsee sen
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eteläpuolella. Saha on tyhjillään. Sahan lähistöllä on 1930-1940 -luvun vaihteen pientaloja.
Puunjalostustehtaan koillispuolella sijaitsee seuratalo Kokkopirtti sekä Kasiniemen jugendvaikutteinen kansakoulu 1910-luvulta. (Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö 2006.)
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi muinaismuistolain mukaista kiinteää muinaisjäännöstä Ruhansilta A ja B, jotka ovat kivikautisen ajan asuinpaikkoja. Lisäksi lähistöllä on irtolöytöpaikkoja
(Ruhansilta). (Kuva 7.)

Kuva 7. Alueen muinaisjäännökset (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri)
Virkistyskäyttö
Suunnittelualueen pohjoisosassa, Padasjoen kunnan omistaman Rimminmutkan tilan alueella
on yhteiskäyttöinen venevalkama-alue, joka on tarkoitettu kunnan myymien Kokkopirtintien pohjoispuolella sijaitsevien takamaaston rakennuspaikkojen käyttöön. Venevalkama-alue ei ole eikä
sitä ole tarkoitettu kyläläisten yleiseen käyttöön. Venevalkaman alueella on laituri ja siellä pidetään muutamia veneitä. Venevalkamaan ei ole rakennettu tieyhteyttä.
Kasiniemen kylällä on kyläläisten yleiseen käyttöön erikseen kunnan ranta Ylävirran puolella.
Alavirran vastarannalla on lisäksi Padasjoen kunnan ylläpitämä urheilukenttä ja urheilukentän
rannassa yleinen uimaranta.
Tekninen huolto
Suunnittelualueella ei ole kunnallista vesihuoltoa. Alueen rakennuspaikkakohtaista vesihuollon
järjestämistä ohjaa valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Kaava-alueen pohjoispäässä sijaitseva Kokkopirtin seuratalo on liitetty sähköverkkoon. Taloon
on asennettu suora sähkölämmitys 1980-luvulla. Nykyisin talon peruslämmitys hoidetaan ilmalämpöpumpuilla. Saniteettitiloina on sekä ulko-WC että vesi-WC sisällä. Myös Karhunsalmen tilan voimassa olevan kaavan mukainen korttelin 3 tontti 2 on liitetty sähköverkkoon. Tontille tulee vedenalainen sähkökaapeli Alavirran vastarannalta.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei sijaitse merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä eikä Maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyjä kohteita. (Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA).

3.1.4 Maanomistus
Kaavahankkeessa mukana olevien tilojen omistajat:
Metsä-Ansion tila RN:o 1:264:
Jyri Schildt, Kaija Schildtillä on hallintaoikeus ½- osaan Metsä-Ansion tilasta
Pelto-Ansion tila RN:o 1:311: Kirsi Schildt
Karhunsalmen tila RN:o 1:360: Ville Hölttä
Rimminmutkan tila RN:o 1:277: Padasjoen kunta
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3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualueelle ei kohdistu erityistavoitteita.
Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008 (Kuva 8). Suunnittelualueelle tai sen
välittömään läheisyyteen on osoitettu haja-asutuskylä (Kasiniemi), yhdystie (yt91), melontareitti
ja kaksi muinaismuistokohdetta.
Uuden maakuntakaavan laatiminen on aloitettu vuonna 2010 ja kaava on ollut ehdotuksena
nähtävillä 4.5.-12.6.2015. Maakuntakaavaehdotuksessa (Kuva 9.) on suunnittelualueelle osoitettu maakuntakaavan 2006 merkintöjen lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue.

Haja-asutuskylä
Muinaismuistokohde
Melontareitti
Yhdystie (yt91)
Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue
Kuva 8. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006 (suunnittelualue rajattu punaisella).
Kuva 9. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 2014 (punainen rajaus).
Yleiskaava
Alueella ei ole yleiskaavaa. Alue rajoittuu etelässä Vesijako- ja Salmentaustanjärven rantayleiskaavaan, jonka Padasjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 3.7.2000.
Ranta-asemakaava
Suunnittelualueen ranta-asemakaava on tullut voimaan 6.10.1994 (pienennös liitteenä 1). Kaavassa on osoitettu alueelle 13 omarantaista loma-asuntojen tonttia (RA-1). Tonttikohtainen rakennusoikeus saa olla enintään 125 k-m². Lisäksi kaavassa on osoitettu alueen pohjoisosassa
sijaitsevan Kokkopirtin alue loma-alueena (RV), jolle saa rakentaa yleiseen ja yhteisöjen käyttöön loma- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia tehokkuudella e=0.1 sekä Padasjoen
kunnan omistaman Rimminmutkan tilan alueelle yhteiskäyttöisen venevalkaman aluevaraus
(LV). Ruhansillan alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ympäristöarvoa (M-1). Muilta osin alue on osoitettu tavanomaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Liite 1. Pienennös 6.10.1994 voimaan tulleesta ranta-asemakaavasta.
Rakennusjärjestys
Padasjoen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Padasjoen kunnanvaltuustossa 5.3.2012.
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Pohjakartta
Kaavamuutoksen pohjakarttana käytetään 1:2000-mittakaavaista voimassa olevan rantaasemakaavan pohjakarttaa, joka on hyväksytty 19.8.1996.
Pohjakartasta puuttuvat Karhunsalmen tilan kiinteistörajat on huomioitu kaavamuutoksessa tilan
rajapyykkien koordinaattien mukaisesti.
Olemassa oleva selvitysaineisto
Kulttuurimaisema ja rakennettu ympäristö
- RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston 22.12.2009 päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
- Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt: Henrik Wager (2006). Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. PäijätHämeen liitto, MARY-selvitys.
- Tarkemmin Padasjoen kunnan rakennuskantaa on selvitetty Hämeen ympäristökeskuksen
toimesta, josta julkaisuna 111 / 2006 (Teija Ahola) Rakennusinventointi – Padasjoki.
- Hämeen ympäristökeskus (04/2007). Kulttuuriympäristöjen Häme. Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma 2007-2013.
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Alue on osittain Kasiniemen maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Henrik Wager 2006). Kasiniemen maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön kuvauksessa tuodaan esille suunnittelualuetta koskien Kasiniemen puunjalostustehdas sekä seuratalo Kokkopirtti.
Arkeologia
- Lahden kaupunginmuseo ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo ovat laatineet Padasjoen arkeologisen perusinventoinnin vuonna 2003: Timo Sepänmaa (2003). Padasjoki, arkeologinen
perusinventointi. Lahden kaupunginmuseo, Päijät-Hämeen maakuntamuseo.
- Päijät-Hämeen liitto on julkaissut ajantasaisen luettelon kaikista maakunnan tunnetuista esihistoriallisen ja historiallisen ajan suojelluista muinaisjäännöksistä, jotka olivat tiedossa lokakuussa 2007: Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (2008). Päijät-Hämeen liitto, A169.
- Museoviraston muinaisjäännösrekisteri.
Suunnittelualueella, Ruhansillan ympäristössä, sijaitsee kaksi muinaismuistolain mukaista kiinteää muinaisjäännöstä: Ruhansilta A ja B, kivikautisen ajan asuinpaikat. Lisäksi lähistöllä on irtolöytöpaikkoja.
Luonnonympäristö ja maisema
- Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993)
- Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011. Ehdotus
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen
ELY-keskus, Koski, K. 2011.
- Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Aarrevaara, E., Uronen, C. & Vuorinen, T. 2007. Lahden
ammattikorkeakoulun julkaisu.
- Ympäristöministeriön julkaisu 2011: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat
- Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA
Suunnittelualue kuuluu Kasiniemen maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Alueella ei sijaitse arvokkaita tuuli- tai rantakerrostumia eikä luonnonsuojelukohteita.
Muuta
- Maakuntakaavan selvitykset
- Voimassa olevan ranta-asemakaavan aineistot
Ranta-asemakaavatyön yhteydessä laaditut selvitykset
- Kokkopirtin rakennuksen kiinteistöselvitys (Kasiniemen kyläyhdistys ry 15.11.2015)
- Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun perusteella selvitettiin pienimuotoisen arkeologisen selvityksen laatimistarvetta koskien kaava-alueelta tunnettujen kiinteiden
muinaisjäännösten Ruhansilta A ja B rajojen määrittelemistä sekä irtolöytöpaikkojen tarkista11

mista. Lahden kaupunginmuseo kuitenkin ilmoitti 12.10.2015, että alustavan kaavaluonnoksen
maankäyttöratkaisu huomioiden arkeologista selvitystä ei ole tarpeen tehdä.
- Myöskään muilta osin ranta-asemakaavan muutosta varten ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä, koska voimassa olevan kaavan tonttien sijoittelua ei muuteta.

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavan muutoksen tarve tuli esille Karhunsalmen tilan RN:o 1:360 lomaasuntotontin ajankohtaisen rakentamishankkeen yhteydessä. Voimassa olevan kaavan tonttikohtainen rakennusoikeuden määrä ei ollut riittävä tavoitellun rakennushankkeen toteuttamiseen. Ranta-asemakaavan muutokseen on ryhdytty kaavan tonttikohtaisen rakennusoikeuden
nostamiseksi voimassa olevan kaavan 125 k-m²:sta Padasjoen kunnan rantayleiskaavan ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 250 k-m²:iin.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ranta-asemakaavan valmistelu on aloitettu maanomistajien aloitteesta keväällä 2015.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
Viranomaiset
- Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseo
- Padasjoen kunnan hallintokunnat: tekninen lautakunta ja valvontajaosto

4.3.2 Vireille tulo
Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin 17.9.2015.

4.3.3 Hallinnollinen käsittely
Ajankohta
7.9.2015 § 119
xx.xx.2015 § xx

Suunnitteluvaihe
Padasjoen kunnanhallitus päätti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
nähtäville asettamisesta.
Padasjoen kunnanhallitus päättää luonnosaineiston ja kaavan muun valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta.

4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Ajankohta
17.9.2015

17.9.–7.10.2015
xx.xx.–
xx.xx.2015

Suunnitteluvaihe
Kaavan vireille tulosta sekä OAS:n nähtävillä olosta kuulutettiin Padasjoen
Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Naapuritilojen
maanomistajille lähetettiin kaavan vireille tulosta tiedotuskirje.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä.
Osalliset eivät esittäneet yhtään mielipidettä OAS:sta.
Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä.
Osallisilla on mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä.
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4.3.5 Viranomaisyhteistyö
Ajankohta
23.6.2015

Suunnitteluvaihe
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Läsnä olivat Hämeen ELY-keskuksen,
Päijät-Hämeen maakuntamuseon rakennuskulttuuriyksikön, Padasjoen kunnan, maanomistajien sekä kaavan laatijan edustajat. Myös Päijät-Hämeen
liitto sekä maakuntamuseon arkeologian yksikkö oli kutsuttu neuvotteluun.
Viranomaisilla ei ollut erityistä huomautettavaa kaavamuutoksen tavoitteisiin
tai neuvottelussa käsiteltyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Sovittiin,
että Ruhansillan alueen arkeologisen selvityksen täydennystarvetta selvitetään ja Kokkopirtin kylätalosta laaditaan selvitys. (Liite 2).

xx.xx.-xx.xx.2016 Kaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä. Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa kaavan loma-asuntotonttien tonttikohtainen rakennusoikeuden määrä voimassa olevan kaavan 125 k-m2:sta kunnan rantayleiskaavojen ja kunnan nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 250 k-m2:iin.
Lisäksi tonttien alueet ja tonttikohtaiset rakentamisalueet määritetään tarvittaessa lähinnä syvyyssuunnassa uudelleen siten, että tonttikoko on riittävä 250 k-m2 rakennusoikeuteen. Tarvittaessa tonttien rajauksissa huomioidaan alueen nykyinen kiinteistöjaotus. Tonttien uudelleensijoitteluun ei ole kokonaisuutena tarvetta. Lisäksi vanhan kaavan merkintä- ja määräystekniikka on tarkoitus päivittää kokonaisuutena Padasjoen kunnan nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiseksi.
Ranta-asemakaavan kumoamisen osalta tavoitteena on ratkaista kaavan epäkohta koskien
Padasjoen Koivujaloste Oy:n tehdasrakennuksen osittaista sijoittumista Koivujalosteen kannalta epäedullisella tavalla tämän kaavan maa- ja metsätalousalueelle.
Padasjoen kunnan omistaman Rimminmutkan tilan alueella olevan yhteiskäyttöisen venevalkama-alueen osalta tutkitaan mahdollisuus täsmentää kaavamääräystä koskien alueen käyttöön
oikeutettuja kaavan ulkopuolisia käyttäjiä.

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu loma-asuntojen korttelialueet (RA) 1-6, joille on
osoitettu yhteensä 13 omarantaista loma-asunnon tonttia. Lisäksi Kokkopirtin alue on osoitettu
loma-alueena (R-1), jolle saa rakentaa yleiseen ja yhteiseen käyttöön loma- ja vapaaajanviettoa palvelevia rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu kunnan omistamalle alueelle venevalkama-alueen aluevaraus (LV). Muu osa kaava-alueesta on osoitettu
maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ympäristöarvoa (M-1).
Kaavamuutoksen rakentamisalueiden aluevaraukset perustuvat alueen aiempaan 6.10.1994
voimaan tulleeseen ranta-asemakaavaan tonttien lukumäärän, käyttötarkoituksen ja sijoittelun
osalta. Rakentamisalueita on täsmennetty lähinnä rajaamalla tonttialueita syvyyssuunnassa
suuremmiksi ja huomioimalla tonttien muotoilussa kiinteistöolosuhteet ja maaston ominaispiirteet. Loma-asuntojen korttelialueiden (RA) tonttien osalta rakentamista ohjaavat kaavamääräykset on muutettu Padasjoen kunnan rakennusjärjestyksen ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaisiksi. Kokkopirtin alueen kaavamerkintä on muutettu kaavateknisesti muotoon (R1), mutta aluevarauksen kaavamääräys on säilytetty 6.10.1994 voimaan tulleen rantaasemakaavaan mukaisena. Venevalkama-alueen (LV) kaavamääräystä on täsmennetty siten,
että alue on tarkoitettu siihen käyttöoikeuden saaneiden kiinteistöjen / tahojen käyttöön sekä
Padasjoen kunnan käyttöön.
Ranta-asemakaavan kumoaminen koskee pientä osaa suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevasta Metsä-Ansion tilaan RN:o 1:264 kuuluvasta voimassa olevan kaavan mukaisesta maaja metsätalousaluevarauksesta. Kumottavalla alueen osalla sijaitsee osittain Padasjoen Koivujalosteen tehdasrakennus.
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5.1.1 Mitoitus
Kaavamuutoksella on osoitettu yksi taustamaastoon sijoittuva loma-alue (R-1) ja 13 omarantaista loma-asuntotonttia (RA) perustuen vanhan 6.10.1994 voimaan tulleeseen rantaasemakaavan mitoitukseen. Kiinteistölle RN:o 1:264 on osoitettu loma-alue (R-1) ja neljä lomaasuntotonttia, kiinteistölle RN:o 1:360 kaksi loma-asuntotonttia ja kiinteistölle RN:o 1:311 seitsemän loma-asuntotonttia. Kaavamuutoksella ei lisätä rakennuspaikkojen lukumäärää eikä
kaavamuutos siten muuta alueen nykyisen voimassa olevan kaavan mitoitusta rakennuspaikkojen lukumäärään suhteen. Ranta-asemakaavalla on muutettu ainoastaan loma-asuntotonttien
kokoa suuremmaksi ja nostettu tonttikohtaista rakennusoikeuden määrää. Ranta-asemakaavan
rantarakentamisen (RA- tontit) keskimääräinen mitoitus on 5,1 rakennusyksikköä / todellinen
ranta-km.
Kaavamuutos lisää rakentamisalueiden (RA) pinta-alaa yhteensä n. 2,13 ha. Rakentamisalueita
on laajennettu lähinnä takamaaston suuntaan. Kaavamuutoksella on nostettu lomaasuntotonttien tonttikohtainen rakennusoikeus Padasjoen kunnan rantayleiskaavojen ja kunnan
nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle tasolle 250 k-m2 / tontti. Kaavamuutos nostaa
voimassa olevan kaavan mukaisten tonttien rakennusoikeuden määrää 125 k-m2 / tontti. Yhteensä kaava-alueen RA- tonttien rakennusoikeus nousee 1625 k-m2. (Ranta-asemakaavan
seurantalomake liitteenä 4)
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavassa osoitetulla rakentamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole erityisiä luonnonympäristön arvoja. Kaavamuutoksella turvataan edelleen alueen eteläosassa sijaitsevan luonnonmaisemaltaan arvokkaan Ruhansillan alueen maankäytön säilyminen nykyisellään.
Haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien käsittelyvaatimukset määritellään kaavan laatimisajankohtana Valtioneuvoston asetuksessa 209/2011. Jätevesien käsittelyn on vähennettävä ympäristöön joutuvaa kuormitusta (orgaaninen aines, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) asetuksen vaatima määrä eli asetus määrittää talousjätevesien puhdistustasolle rajaarvot. Kun kaavalla osoitettujen rakennuspaikkojen jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen
säädösten mukaisesti, niin kaavan mukaisen rakentamisen toteutuminen ei vaikuta haitallisesti
Alavirran vedenlaatuun. Kaavan toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen
tai sen lähiympäristön nykytilaan.
Kaavalla ohjataan alueen rakentamista ympäristön ominaispiirteet huomioiden. Kaavalla myös
osaltaan turvataan ja edistetään alueen ympäristön erityispiirteiden säilymistä.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
Loma-alue (R-1), jolle saa rakentaa loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia
yleiseen tai yhteisöjen käyttöön.
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan Kokkopirtin alueen kaavamerkintä RV (Loma-alue) on
muutettu R-1 -merkinnäksi, koska nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asemakaavamerkintöjen loma-alueen aluevarausmerkintä on R-1. Ja RV-aluevarausmerkintää käytetään
nykyään asuntovaunualueiden osoittamiseen. RA-1- korttelialueen kaavamääräys on sisällöltään vanhan kaavan RV- alueen kaavamääräyksen mukainen. Loma-alueelle (R-1) saa rakentaa loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia yleiseen tai yhteisöjen käyttöön.
R-1- korttelialueen aluevaraus, kerrosluku (I) ja rakennusoikeuden määräytymisperuste
(e=0,10) ovat vanhan 6.10.1994 voimaan tulleen ranta-asemakaavan mukaisia. R-1 -korttelin
pinta-ala on 0,4786 ha ja rakennusoikeus on 478 k-m2.
Loma-asuntojen korttelialue (RA)
Suunnittelualueelle on osoitettu ranta-asemakaavan muutoksessa vanhan 6.10.1994 voimaan
tulleen kaavan mukaisesti viisi loma-asuntojen korttelialuetta (RA). RA-kortteleihin 2-6 kortteleihin on osoitettu vanhan kaavan mukaisesti yhteensä 13 omarantaista loma-asunnon tonttia.
Korttelin 2 tontit 1-3 sekä korttelin 3 tontti 1 sijoittuvat Metsä-Ansion tilan 576-405-1-264 alueelle. Tonttien sijoittelu perustuu vanhaan kaavaan. Tonttien alueita on laajennettu kaavamuutoksella syvyyssuunnassa sekä huomioitu rajauksissa nykyiset kiinteistörajat.
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Korttelin 3 tontti 2 sekä korttelin 4 tontti 1 sijoittuvat Karhunsalmen tilan 576-405-1-360 alueelle.
Tonttien sijoittelu perustuu vanhaan kaavaan. Tonttien alueita on laajennettu kaavamuutoksella
syvyyssuunnassa sekä hieman myös rannansuuntaisesti. Korttelin 4 tontin 1 rajauksessa on
huomioitu tontin länsipuolen jyrkkäpiirteinen mäenkumpare, joka on rajattu rakennusalan ulkopuolelle. Lisäksi tonttien rajauksissa on huomioitu nykyiset kiinteistörajat.
Korttelin 4 tontit 2-3, korttelin 5 tontit 1-4 sekä korttelin 6 tontti sijoittuvat Pelto-Ansion tilan 576405-1-311 alueelle. Tonttien sijoittelu perustuu vanhaan kaavaan. Tonttien alueita on laajennettu kaavamuutoksella lähinnä syvyyssuunnassa ja korttelissa 4 on huomioitu nykyiset kiinteistörajat. Korttelin 6 tonttia on laajennettu hieman rannansuuntaisesti huomioiden rannanosan rakennettavuus sekä alueella rantaan tuleva vanha ajoura.
Kaavamuutoksella osoitettujen RA- kortteleiden pinta-ala on yhteensä 7,48 ha. Vanhaan kaavaan verrattuna kaavamuutoksella varataan RA- alueita lisää n. 2,1 ha. Lisäys johtuu tonttikoon
kasvattamisesta. Vanhan kaavan mukaisia tontteja on rajattu maasto-olosuhteet huomioiden
suuremmiksi lähinnä takamaaston suuntaan. RA- korttelit varaavat yhteensä n. 850 m Alavirran
rantaviivaa. Tonttien keskimääräinen rantaviivan pituus on n. 65 m.
Kaavamuutoksessa kullekin RA-tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä
sauna- ja talousrakennuksia. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla korkeintaan 250 m². Rakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m.
Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin rakentaa
myös kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, vähintään 15 m etäisyydelle keskiveden
korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kerrosalaltaan 25 m²:ä suuremmat saunarakennukset tulee sijoittaa kaavan päärakennusalalle. Saunojen harjakorkeus saa olla enintään 3,5 m.
RA-korttelien kerrosluku on 1/2 k I u 1/2. Roomalainen numero osoittaa vaihtoehtoiset rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimmat sallitut kerrosluvut eli rakennus voi olla puolitoistakerroksinen joko kellarin tai ullakon tasossa. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan (puolet) rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Alueen maasto-olosuhteet perustelevat vaihtoehtoisten kerroslukumerkintöjen käyttämistä.
Pääosalla tonteista rakentaminen on mahdollista ja luontevaa toteuttaa rinneratkaisuna, mutta
tonttien maasto-olosuhteet mahdollistavat rakentamisen toteuttamisen myös ns. tasamaan ratkaisuna.
Korttelialueita koskevat muut määräykset:
- Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää.
- Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.
- Loma-asuntojen alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeutta
ylempänä.
- RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuusto.
- RA-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Padasjoen kunnan määräysten mukaisesti.
Taulukko 1. Tonttien pinta-alat.
Tontti 1
(m2)

Tontti 2
(m2)

Tontti 3
(m2)

Kortteli 1

4786

Kortteli 2

5038

5558

Kortteli 3

7715

10203

Kortteli 4

4018

4236

5003

Kortteli 5

5908

5204

5047

Kortteli 6

5065

Tontti 4
(m2)

Yhteensä
(m2)
4786

5261

15857
17918
13257
6511

22670
5065

yht.
15

7,4767 ha

5.3.2 Muut alueet
Maa- ja metsätalousalue (M)
Kaavan muutosalue on pääosin osoitettu vanhan kaavan ja alueen nykyisen maankäytön mukaisesti tavanomaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi (M). M-alueen pinta-ala on 11,43 ha.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ympäristöarvoa (M-1)
Ruhansillan alueen maisemallisesti luonnonkauniit rannanosat on osoitettu kaavamuutoksessa
vanhan kaavan mukaisesti maa- ja metsätalousalueiksi, jolla on erityistä ympäristöarvoa (M-1).
Kaavamuutoksella määrätään vanhan kaavan mukaisesti, että alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, venevajoja eikä laitureita. Ja että metsänhoitona sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. M-1-alueen pinta-ala 2,31 ha.
Venevalkama (LV)
Padasjoen kunnan omistama Rimminmutkan tilan 576-405-1-277 vanhan ranta-asemakaavan
alueella oleva palsta on osoitettu vanhan kaavan mukaisesti venevalkama-alueeksi (LV). LValueen pinta-ala on 0,35 ha.
Vanhan kaavan LV- aluetta koskeva kaavamääräys ”Alueella on käyttöoikeutta myös rantakaavan ulkopuolisilla käyttäjillä” on muutettu muotoon ”Alue on tarkoitettu alueeseen käyttöoikeuden saaneiden kiinteistöjen/tahojen sekä Padasjoen kunnan käyttöön”.
Vanhan kaavan mukainen venevalkama on tarkoitettu Padasjoen kunnan myymien kaavaalueen ulkopuolisten rakennuspaikoiksi muodostettujen kiinteistöjen käyttöön. Rimminmutkan tilan 576-405-1-277 kiinteistörekisteriotteen mukaan tilan alueeseen on käyttöoikeus (tieoikeus)
takamaaston tiloilla 576-405-1-272 Rimminmäki, 576-405-1-273 Rimminrinne, 576-405-1-274
Rimminkallio ja 576-405-1-276 Nikkola.
Vanhan kaavan kaavamääräyksen muotoilun viittaus myös kaava-alueen ulkopuolisiin käyttäjiin
on epämääräinen. Venevalkamaa ei ole tarkoitettu lainkaan kaava-alueen sisäiseen käyttöön,
vaan ainoastaan em. neljän takamaaston kiinteistön käyttöön. LV- kaavamääräyksen täsmentämisellä pyritään selkeyttämään alueen käyttötarkoitusta sen alkuperäisen ja nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm)
Ruhansillan ympäristössä sijaitsevat kaksi kiinteää muinaisjäännöstä Ruhansilta A ja B (Kivikautisen ajan asuinpaikkoja) on osoitettu kaavamuutoksessa muinaismuistolailla rauhoitettuina
kiinteinä muinaisjäännöksinä. Muinaisjäännökset on merkitty kaavaan alueen osan merkinnällä
(sm).
Kaavamuutoksella määrätään, että sm-alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain (295/1963) nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Ajoyhteydet
Vanhan kaavan kulkuyhteydet on osoitettu aluevarauksina yhteyskäyttöisinä rantakaavateinä.
Kaavamuutoksen yhteydessä alueen sisäiset kulkuyhteydet kaavan rakentamiskortteleihin on
suunniteltu osittain uudelleen. Kaavamuutoksessa olemassa olevat kulkuyhteydet on osoitettu
ajoyhteysmerkinnöillä (ajo) ja uudet kulkuyhteydet on osoitettu ohjeellisella ajoyhteysmerkinnällä (ajo).
Kulku kaavan R-1- kortteliin (Kokkopirtille) tapahtuu suoraan Kokkopirtintieltä. Kokkopirtin pihapiiri rajautuu käytännössä Kokkopirtintiehen eikä kulkuyhteyttä ole tarpeen kaavassa osoittaa.
Kulkuyhteys kaavamuutoksen RA- kortteliin 2 sekä venevalkama-alueelle (LV) on osoitettu
Kokkopirtintieltä. Korttelia 2 ja venevalkamaa palvelevat alueen sisäiset ohjeelliset ajoyhteydet
on osoitettu kulkemaan alueen avohakkuukuvioita myötäillen huomioiden myös maastoolosuhteet tien rakentamisen kannalta.
Kaavamuutoksen RA- kortteliin 3 on osoitettu kulkuyhteys Kokkopirtintieltä erkanevan jo rakentuneen tien kautta. Samoin kulku korttelin 4 tonteille on suunniteltu saman Kokkopirtintieltä erkanevan tien kautta. Ohjeellinen ajoyhteys korttelin 4 tonteille on osoitettu kulkemaan osittain
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kaava-alueen ulkopuolelta olemassa olevia Karhunsalmen ja Pelto-Ansion tilojen alueilla kulkevia metsätalouden ajouria pitkin.
Kulku korttelin 5 tonteille on osoitettu Ruhansillantieltä Virranniemeen kulkevan Virranniementien kautta. Ajoyhteys kortteliin 5 voidaan järjestää kokonaan Pelto-Ansion tilan 576-405-1-311
alueen kautta.
Kulkuyhteys korttelin 6 tontille on osoitettu Ruhansillantieltä olemassa olevaa ajouraa pitkin.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavan muutosalueen rakennuspaikoista vain pohjoisosan takamaaston loma-alue (R-1) on rakentunut. Metsä-Ansion tilan RN:o 1:264 alueella sijaitsee Kasiniemen kyläyhdistyksen ylläpitämä kylätalo Kokkopirtti vuodelta 1938. Lisäksi Padasjoen Koivujaloste Oy:n tehdasrakennus
sijaitsee osittain suunnittelualueella. Suunnittelualue on muutoin rakentumatonta metsätalousaluetta.
Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tai arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kaava-alue liittyy kuitenkin pohjoispäästään Kasiniemen kyläalueeseen, joka on arvioitu Päijät-Hämeen maakuntakaavan liiteaineistossa maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, jota ei kuitenkaan ole osoitettu maakuntakaavassa.
Kaavamuutoksella turvataan Kokkopirtin seurantalon rakennusoikeus ja mahdollistaan myös
alueen kehittäminen tulevaisuudessa vanhan kaavan mukaisesti. Kaavamuutoksella ei lisätä
alueen rantarakennuspaikkojen määrää eikä vaikuteta merkittävästi lähinnä Alavirran vastarannalla sijaitsevien vanhojen naapurirakennuspaikkojen olosuhteisiin. Ranta-asemakaavan kumoamisella korjataan voimassa oleva ranta-asemakaavan epäkohta koskien Padasjoen Koivujaloste Oy:n tehdasrakennuksen osittaista sijoittumista Koivujalosteen kannalta epäedullisella
tavalla tämän kaavan maa- ja metsätalousalueelle. Tämän kaavan osittaisen kumoamisen tarkoituksena on , että tehdasalueen ranta-asemakaavaa voidaan muuttaa tarvittaessa siten, ettei
tätä kaava tarvitse avata uudestaan enää siinä vaiheessa.
Kasiniemen ranta-asemakaavaan tehdyt muutokset ovat kokonaisuutena katsoen vähäisiä ja
teknisluonteisia. Loma-asuntotonttien rajauksia on tarkistettu maastokäynnin perusteella ja tonttien pinta-aloja kasvatetaan lähinnä syvyyssuunnassa takamaastoon päin. Ranta-asemakaavan
muutoksella nostetaan kaavan tonttikohtaista rakennusoikeuden määrää voimassa olevan kaavan 125 k-m²:sta Padasjoen kunnan rantaosayleiskaavojen ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 250 k-m²:iin. Loma-asuntotonttien rakentamisen toteuttamismahdollisuuksia on monipuolistettu mahdollistamalla rakentamisen toteuttaminen joko rinneratkaisuna sallimalla kellarikerroksen hyödyntäminen osittain kerrosalaan luettavaksi tilaksi tai tasamaan ratkaisuna sallimalla ullakkokerroksen hyödyntäminen osittain kerrosalaan luettavana
tilana.
Kaavamuutoksesta ei aiheudu lähialueen nykyiselle rakennetulle ympäristölle merkittäviä vaikutuksia alueen vanhaan kaavaan verrattuna.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Suunnittelualue on pääosin tavanomaista metsätalouskäytössä olevaa talousmetsää. Alueella
ei ole suojelualueita eikä luonnonsuojelulain tai metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä.
Kaavan muutoksessa on huomioitu maisemallisesti arvokkaimpien osien, kuten kapeikkojen,
niemekkeiden ja Ruhansillan ympäristön säilyminen edelleen rakentamattomana.
Rakentamisen luonnonympäristöön sopeutumista on pyritty varmistamaan myös kaavamääräyksin. Kaavalla mm. ohjataan alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden
muotoja, materiaaleja ja väritystä luontoon ja ympäristöön soveltuviksi. Lisäksi RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena, ja rakennusten sekä rannan välissä on säilytettävä suojapuusto.
Valtioneuvoston asetus 209/2011 määrittelee haja-asutusalueen rakennuspaikkojen talousjätevesien puhdistusvaatimukset. Ranta-asemakaavalla osoitetut rakennuspaikat soveltuvat suurten pinta-alojensa ja hiekkamoreenisen maaperänsä puolesta hyvin tonttikohtaiseen jätevesien
käsittelyyn. Myös osittain kallioisille tonteille löytyy toimivat jätevesien käsittelyratkaisut. Kaava17

muutoksen mukaisten tonttien rakentuminen ei tule aiheuttamaan suoraan tai välillisesti merkittävää haitallista jätevesikuormitusta Alavirran vesistöön, kun jätevesienkäsittely hoidetaan asetuksessa määritellyllä tavalla.
Kaavamuutoksen toteutumisella ei ole merkittävää vaikutusta suunnittelualueen tai sen lähialueiden luonnonympäristöön. Rakentamisalueiksi osoitetuilla alueilla ei ole erityisiä luontoarvoja,
eikä kaavan mukaisella tavanomaisella lomarakentamisella ole myöskään merkittäviä välillisiä
vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin.

5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset
Kokkopirtin seurantalo on Kasiniemen kylän ja kyläläisten kannalta merkittävä kokoontumispaikka. Kaavamuutoksella turvataan Kokkopirtin alueen rakennusoikeus ja mahdollistetaan
myös sen kehittäminen tulevaisuudessa alueen vanhan kaavan mukaisesti.
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee kunnan venevalkama-alue, joka on osoitettu kaavamuutoksella edelleen takamaaston rakennuspaikkojen sekä Padasjoen kunnan käyttöön.
Ruhansillan alueen maisemallisesti arvokas ympäristö on sijainniltaan ja maastollisesti alueen
merkittävin aluekokonaisuus, joka saattaa erityisesti houkutella myös jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen alueella. Muutoin suunnittelualueen rannoilla ei ole erityistä merkitystä
yleisen virkistyskäytön kannalta, koska alueella ei ole erityisiä yleiseen virkistyskäyttöön houkuttelevia kohteita (esim. luonnonsatamat, avokallioalueet, hiekkarannat).
Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja, vaan rakentaminen kohdistuu pääosin voimassa olevan kaavan mukaisille rakentamisalueille. Kaavan toteutumisesta ei aiheudu
normaalista rantarakentamisesta tai loma-asumisesta poikkeavaa merkittävää häiriötä lähiympäristön vanhoille rakennuspaikoille tai päinvastoin.
Kaavamuutoksella ei ole nähtävissä merkittävää vaikutusta ranta-alueiden yleisen käytön kannalta alueen vanhaan kaavaan verrattuna. Kokkopirtin alueen osoittaminen edelleen yleiseen ja
yhteisöjen käyttöön on merkittävää Kasiniemen kylän sosiaalisen elämän kannalta. Myös kaavamuutoksen mukaisten loma-asuntoalueiden toteutumisella saattaa olla vaikutuksia Kasiniemen kylän sosiaaliseen elinvoimaisuuteen.

5.4.4 Yhdyskuntarakenne
Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja eikä vanhan kaavan mukaista rantarakentamisen yhdyskuntarakennetta muuteta merkittävästi. RA-tonttien rajauksia on tarkistettu
maastokäynnin yhteydessä ja tonttien pinta-aloja kasvatetaan lähinnä syvyyssuunnassa. Alueen rakennuspaikkojen läheisyydessä on jo olemassa tiestöä. Lyhyehköt uudet korttelikohtaiset
kulkuyhteydet on suunniteltu hyödyntäen metsätalouskäytössä olevia ajouria ja kulkuyhteyksiä
on ohjattu myös avohakkuualueille. Alueen vesihuolto järjestetään rakennuspaikkakohtaisesti.
Kaavamuutoksen rakennuspaikat varaavat yhteensä n. 850 m Alavirran rantaviivaa. Suunnittelualueen rantaviivasta säilyy kuitenkin edelleen n. 1,69 km rakentamisesta vapaana maa- ja
metsätalouskäytössä. Yhtenäistä vapaata rantaviivaa, jota pystyy käyttämään myös jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen (esim. rantautumiseen), jää Hirvensalmen alueelle n.
250 metriä, Karhunsalmen alueelle n. 170 metriä ja Ruhansillan ympäristöön yhteensä n. 980
metriä. Kokonaisuutena arvioiden alueelle jää edelleen riittävästi yhtenäisiä rakentamisesta vapaita rannanosia.

5.4.5 Taloudelliset vaikutukset
Ranta-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen kaavalla jäsentää ja turvaa ranta-alueisiin liittyvät taloudelliset arvot.

5.4.6 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
Kaavamuutos on laadittu Padasjoen kunnan rantaosayleiskaavojen ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön periaatteiden mukaisesti. Tukeutuminen kunnan rantasuunnittelukäytäntöön varmistaa osaltaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. Kaavan muutoksella ei
vaikeuteta Padasjoen kunnan muiden ranta-alueiden maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää ranta-alueitaan vastaavalla tavalla ominaisuuksiltaan samankaltaisissa olosuhteissa.
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5.5 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse merkittäviä ympäristöhäiriöiden lähteitä.
Alueen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse Maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyjä
mahdollisesti pilaantuneita kohteita tai muita ympäristön häiriötekijöitä, eikä kaavamuutoksella
myöskään sellaisia synny.

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Kaava toteutuu maanomistajan hyödyntäessä kaavan mukaista rakennusoikeutta, ja rakentaminen toteutuu maanomistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Rakentamisalueiden toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Ranta-asemakaava-alueella ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL
128 §). Maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai kunnan määräämä muu viranomainen.

Hämeenlinnassa 24.11.2015
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)

Piia Tuokko
ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)
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Liite 1 (1/2)
Alueen voimassa oleva ranta-asemakaava
(pienennös)

Liite 1 (2/2)
Voimassa olevan ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset

VIRANOMAISNEUVOTTELUN MUISTIO

LIITE 2

Padasjoki, Kasiniemen ranta-asemakaavan muutos
Aika ja
paikka:
Läsnä:

23.6.2015 klo 13.00, Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kirsti Nieminen, pj
Kaisa Oksman
Päijät-Hämeen maakuntamuseo
Pekka Piiparinen
Padasjoen kunta
Heikki Jaakkola
Rauno Hännikäinen
Lauri Pasanen
Maanomistajat
Ville Hölttä
Jyri Schildt
Kaavan laatija, Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa
Arto Remes, sihteeri
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NEUVOTTELUN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Neuvottelu pidettiin MRL:n mukaisena ranta-asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluna. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Nieminen ja sihteeriksi Arto Remes. Sovittiin,
että neuvottelumuistio toimitetaan sähköpostitse hyväksyttäväksi kaikille neuvotteluun
osallistuneille. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat muistion. Allekirjoitettu muistio
toimitetaan neuvotteluun osallistuneille ja lähetetään tiedoksi myös muille neuvotteluun
kutsutuille.
Todettiin läsnäolijat. Kutsun olivat saaneet viranomaisista myös Päijät-Hämeen liitto ja PäijätHämeen maakuntamuseon arkeologian yksikkö.
Päijät-Hämeen liiton maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen kommentoi sähköpostitse
17.6.2014 seuraavaa:
Päijät-Hämeen liitto ei osallistu neuvotteluun, koska kaavamuutoksella ei käsitellä erityisesti
maakunnallisesti merkittäviä asioita tai ei ole muuta erityistä syytä. Viestissä todetaan, että
suunnittelualue on osin maakunnallisesti arvokasta Kasiniemen kulttuurimaisemaa ja että
asiasta löytyy tarkempaa kuvausta Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö –
selvityksestä ja sijaintitietoja löytyy myös vahvistetun maakuntakaavan liiteaineistosta. Lisäksi alue on osin myös maakunnallisesti arvokasta Kasiniemen maisema-aluetta ja siitäkin
löytyy tarkempaa tietoa Päijät-Hämeen maisemaselvityksestä s. 63. Molemmat selvitykset ovat
vuodelta 2006 ja ovat vahvistetun maakuntakaavan tausta-aineistoa. Kokonaisuuden kannalta
on hyvä olla tietoinen näistä maisema- ja kulttuuriympäristöarvoista ja ottaa ne huomioon
riittävässä määrin.
Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimuspäällikkö Hannu Takala kommentoi sähköpostitse
12.6.2014 seuraavaa:
Alueen tunnetut muinaisjäännökset on otettu kiitettävällä tavalla huomioon osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Kaava-alueelta tunnetut muinaisjäännökset (2 kpl) on kuitenkin todettu inventointien yhteydessä, eikä niiden rajoja ole tarkasti määritelty maastotutkimuksin.
Sen vuoksi museo ehdottaa, että kaavatyöhön liitetään pienimuotoinen arkeologinen selvitys,
joka pitää sisällään tunnettujen muinaisjäännösten rajojen määrittelyn sekä irtolöytöpaikkojen tarkastukset. Kyseessä on asemakaavatasoinen suunnitelma, jolloin maankäyttöön keskei-

sesti vaikuttavat sm-alueet saadaan tarkasti rajattua eikä kohteita tarvitse myöhemmin enää
arvioittaa mahdollisten rakennustöiden yhteydessä.
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RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Arto Remes kertoi kaavan tavoitteista:
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa kaavan tonttikohtainen rakennusoikeuden määrä voimassa olevan kaavan 125 k-m²:sta Padasjoen kunnan Päijänteen rantaosayleiskaavan ja nykyisen rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 250 k-m²:iin. Tonttien rajauksia täsmennetään tarvittaessa, mutta tarvetta tonttien uudelleen sijoitteluun ei ole.
Lisäksi kaavoituksen yhteydessä pyritään ratkaisemaan kaavan epäkohta koskien Padasjoen
Koivujaloste Oy:n tehdasrakennuksen osittaista sijoittumista tämän kaavan maa- ja metsätalousalueelle (M). Tämä kaava voisi olla luontevinta kumota tehdasalueeseen kuuluvan kaavan
M- alueen osalta, ja ratkaista nyt kumottavan alueen maankäyttö tehdasalueen rantaasemakaavan muutoksen yhteydessä. Tehdasalueen ja Alavirran länsirannan rantaasemakaava on laadittu yhtä aikaa tämän kaavan kanssa, mutta kaavat on hyväksytty omina
kaavoina. Padasjoen kunnan omistaman Rimminmutkan tilan alueella olevan yhteiskäyttöisen
venevalkama-alueen osalta tutkitaan mahdollisuus täsmentää kaavamääräystä koskien alueen
käyttöön oikeutettuja kaavan ulkopuolisia käyttäjiä. Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset joudutaan suurelta osin päivittämään.
Jyri Schildt; Tehdasalueen teollinen toiminta on loppumassa, ja tehdasalueen tulevaa maankäyttöä voi olla tarpeen tarkastella kaavamuutoksella jossain vaiheessa. Tämän kaavamuutoksen yhteydessä olisi järkevää varmistaa, että toista kaavaa voidaan muuttaa tarvittaessa siten,
ettei tätä kaava tarvitse avata uudestaan enää siinä vaiheessa. Tehdasalueen omistajan kanssa
on käyty alustavaa keskustelua kyseisen käytännössä tehdasalueeseen kuuluvan Metsä-Ansion
tilan kaistaleen mahdollisesta liittämisestä tehdaskiinteistöön.
Kirsti Nieminen; Kaavan kumoamisella tehtäisiin tavallaan tilaa toisen kaavan muutokselle.
Kaavateknisesti toista kaavaa laajennettaisiin nyt kumottavalle tämän kaava-alueen osalle.
Menettelyyn ei ole nähtävissä esteitä. Venevalkaman osalta tulee huomioida, onko kyseiselle
venevalkamalle kylän kannalta yleistä käyttötarvetta.
Jyri Schildt; Venevalkama on kunnan tämän kaava-alueen ulkopuolelta myymien takamaaston
rakennuspaikkojen asukkaiden käytössä. Rakennuspaikoista kaksi on tällä hetkellä asuttu vakituisesti. Venevalkama ei toimi kyläläisten venerantana eikä sijaintinsa puolesta sellaiseksi
sovellu. Venevalkama ei sovellu vesistöltä Kasiniemen kylälle tulevien yleiseen rantautumiseen, koska kulkuyhteyden järjestäminen venevalkamasta suoraan kylälle on maastollisesti
hankalaa. Nykyisellään venevalkamaan ei ole rakentunut tieyhteyttä. Venevalkamaan kuljetaan polkua pitkin suoraan takamaaston rakennuspaikoilta. Tieyhteys venevalkamaan on
maastollisesti järjestettävissä ainoastaan Metsä-Ansion tilan alueen kautta kiertäen Kokkopirtintien kautta. Kylää palveleva veneranta ei voi käytännössä toimia pelkästään vesistöltä käsin.
Heikki Jaakkola; Venevalkama-alue on kunnan käsityksen mukaan tarkoitettu takamaaston
rakennuspaikkojen käyttöön eikä kyläläisten yleiseen käyttöön. Kylällä on erikseen yleiseen
käyttöön varattu kunnan ranta.
Lauri Pasanen; Lomarakentamisalueiden kaavamääräykset voidaan laatia rantayleiskaavojen
määräyksiä väljemmiksi. Tärkeintä on, ettei kaavamääräyksien vuoksi jouduta hakemaan turhia poikkeamislupia.
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN KÄSITTELY
Selvitykset
Pekka Piiparinen; Kasiniemi on maakunnallinen kulttuuriympäristö, jota ei ole osoitettu maakuntakaavassa, mutta tuotu esille maakuntakaavan liiteaineistossa. Kokkopirtistä tulee laatia
rakennusinventointi, jolloin tieto rakennuksesta säilyy ja rakennuksen säilyminen voidaan tarvittaessa turvata kaavalla. Museon näkemyksen mukaan inventointi tulee tehdä standardien
mukaisesti.
Rauno Hännikäinen ; Kokkopirtille ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa kaavassa varsinaisia
suojelumerkintöjä, koska kyseessä on poikkeuksellisesti koko ajan käytössä ollut rakennus.
Maanomistajalla on ollut merkittävä Kokkopirtin toiminnan mahdollistava rooli. Jos yhdistystoimintaan perustuva rakennuksen käyttö ja ylläpito joskus loppuu, niin rakennuksen säilyttäminen ei saa kaavan kautta kaatua maanomistaja niskaan. Rakennus säilyy parhaiten aktiivisessa käytössä eikä kaipaa kaavallisia suojelumerkintöjä.
Heikki Jaakkola; Kokkopirtin historiasta on olemassa hyvin tietoa, joka on koottavissa helposti kaava-asiakirjoihin. Onko Kokkopirttiä syytä pitää kaavamuutoksessa ylipäätään mukana,
jos siitä aiheutuu harmia.
Jyri Schildt ; Kokkopirtti on rakennettu alun perin lottataloksi. Myöhemmin talo siirtyi urheiluseuralle ja 2000- luvun alussa Kasiniemen kyläyhdistykselle. Jos yhteisö ei ylläpidä yhteisiin tarpeisiin rakennettua rakennusta, niin ei rakennus voine myöskään jäädä yksinomaan
maanomistajan ylläpidettäväksi.
Kirsti Nieminen; Kokkopirtin arvo lienee erityisesti rakennushistoriaan ja toimintaan liittyvää.
Kokkopirtistä laaditaan selvitys, jonka riittävyys tulee arvioitavaksi osana kaavaprosessia.
Alustavaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei esitetty muita täsmennyksiä / lisäyksiä.
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JATKOTOIMENPITEET
Sovittiin, että kaavan laatija kirjoittaa neuvottelusta muistion, joka laitetaan neuvottelussa
läsnä olleille kommentoitavaksi. Mahdollisten korjausten jälkeen allekirjoitettu muistio toimitetaan tiedoksi myös muille neuvotteluun kutsutuille viranomaisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään Kokkopirtin rakennuksen riittävän selvitystarpeen ja arkeologisen selvityksen täydennyksen osalta ja päivitetty oas toimitetaan Padasjoen kuntaan. Kunta kuuluttaa kaavahankkeen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Muistion vakuudeksi

Hämeenlinnassa 26.11.2015

Kirsti Nieminen
puheenjohtaja

Arto Remes
sihteeri

LIITE 3
KIINTEISTÖSELVITYS
KOKKOPIRTTI - KASINIEMEN KYLÄYHDISTYS RY:N OMISTAMA SEURATALO
Kasiniemen Kokkopirtti, osoite:
Kokkopirtintie 7
17740 Kasiniemi
Kokkopirtti on Kasiniemen kyläyhdistyksen omistama seuratalo. Se on rakennettu vuonna 1938. Samana
vuonna myös sen avajaisia juhlittiin. Seuratalo rakennettiin alun perin Lotta-Svärd –järjestön Kasiniemen
piirin taloksi ja se tunnettiinkin aluksi ”Lottatalona”. Marraskuun 12 päivänä vuonna 1944 urheiluseura
Kasiniemen Yritys osti talon Lotta-järjestön paikallispiiriltä. Järjestely oli Lottajärjestön rauhansopimuksessa
perustuneen lakkauttamisen johdosta välttämätön. Talon nimi muuttui järjestetyn nimikilpailun tuloksena
Kokkopirtiksi.
Kasiniemen Yritys vastasi Kokkopirtin ylläpidosta ja kunnostuksesta vuoteen 2002. 1. heinäkuuta 2002
urheiluseuran toiminta yhdistettiin Kasiniemen kyläyhdistykseen ja Kokkopirtti siirtyi kyläyhdistyksen
omistukseen.
Kokkopirtti sijaitsee Metsä-Ansio -yhtymän (kiint.tunnus 57640500010264) omistamalla maalla. Kasiniemen
kyläyhdistyksellä ja maanomistajalla on pitkäaikainen vuokrasopimus maa-alueen käytöstä.

Kokkopirtin nykyinen käyttö
Kasiniemen kyläyhdistys on aktiivinen pienen kylän vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaa ja
harrastuksia järjestävä yhdistys. Kokkopirtti toimii useimpien aktiviteettien tukikohtana. Kyläyhdistys huoltaa
ja kunnostaa seurataloaan talkoovoimin. Talo pidetään nykyisin jatkuvasti lämpimänä ja tiloissa toimii syyskevätjaksoilla viikoittain kolme harrastusryhmää, joista saadaan lämmityskustannukset kattava vuokratulo.
Taloa vuokrataan myös yksityishenkilöille sekä järjestöille. Kokkopirtillä pidetään vuosittain kyläyhdistyksen
järjestämät kesäjuhlat, useammat myyjäiset sekä muita yhteisiä tilaisuuksia. Talo toimii myös
maastojuoksukilpailujen ja pyöräilytapahtumien tukikohtana.

Rakenne
Rankorakenteinen puurakennus, jossa on tuuletettu betoninen alapohja. Ulkoseinät on pystyvuorattu
ulkoverhouslaudoin ja rakolistoin. Sisäpuolella on paneelilaudoitus, jonka päälle on asennettu 1980-luvulla
lastulevy ja puolipaneeli. Seinissä ja yläpohjassa on purueristys.
Talo on katettu 1980-luvulla aaltopellillä.
Sen koko on 23 m x 9 m. Sisäkorkeus on salin osalta 3,5 m ja ravintolan, keittiön, eteisen ja WC-tilojen
osalta 2,8 m. Kokonaispinta-ala on 207 m2 ja tilavuus 668 m3.
Rakennus on toteutettu ennen sotia yleisesti käytettyjä seuratalojen tyyppipiirustuksia käyttäen.

Muut rakennukset
Kokkopirtin tontilla on yksi pieni ulkorakennus. Siinä on naisten ja miesten ulko-WC sekä puuliiteri.

Lämmitysjärjestelmä
Taloon on asennettu suora sähkölämmitys kattosäteilijöin 1980-luvulla. Alkuperäiset pystykamiinat eteisessä
ja ravintolassa ovat käytössä, samoin keittiön puuhella.
Nykyisin peruslämmitys hoidetaan kahdella Mitsubishi 25 FD -ilmalämpöpumpulla, jotka on asennettu 2010.

Toteutettuja perusparannus- ja kunnostustöitä
Sisävessat, vesi- ja viemärijärjestelmät on rakennettu 1980-luvulla, silloin on myös asennettu suora
sähkölämmitys ja peltikate. Samalla on tehty sisäseinien levytys ja panelointi.
Ulkoverhous on uusittu ikkunoiden alapuolelta ja seinät siltä osin lisäeristetty vuosina 2009 ja 2010.

Keittiökaapit on uusittu ja kylmäkaappi hankittu 2010.
Ilmalämpöpumput on hankittu 2010.

Kasiniemi 15.11.2015
Kasiniemen kyläyhdistys ry

Liitteet:
Karttaote sijainnista
Kokkopirtin pohjapiirros
Kuvia Kokkopirtistä

KARTTAOTE KOKKOPIRTIN SIJAINNISTA KASINIEMEN KYLÄKESKUKSESSA

POHJAPIIRROS

KOKKOPIRTTI, JULKISIVU

PIHAPIIRI JA ULKORAKENNUS

SALI

ETEISEN KAMIINA – EDELLEEN LÄMMITYSKÄYTÖSSÄ

LIITE 4

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
576 Padasjoki Täyttämispvm
30.11.2015
Kaavan nimi
Kasiniemen ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
17.09.2015
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
22,2122
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 22,0520

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

2,54
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset 13 Ei-omarantaiset 1
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 13 Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
22,0520

7,9553
0,3498

36,1
1,6

13,7469

62,3

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
99,3
3728
0,02

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

3728

0,05

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
-0,1602

Kerrosalan muut. [km² +/-]
1625

2,1263
-1,4510

1625

-0,8355

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
RA
R-1
L yhteensä
Kadut
LV
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
M-1
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
22,0520

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
99,3
3728
0,02

36,1
94,0
6,0
1,6

3728
3250
478

0,05
0,04
0,10

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
-0,1602

Kerrosalan muut. [km² +/-]
1625

1625
1625
0

7,9553
7,4767
0,4786
0,3498
0,0000
0,3498

100,0

2,1263
2,1263
0,0000
-1,4510
-1,4510
0,0000

13,7469
11,4344
2,3125

62,3
83,2
16,8

-0,8355
-1,1180
0,2825

