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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue ja sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Heinolassa Ilmajärven länsirannalla noin 25 kilo-

metriä Heinolan keskustan palveluista koilliseen. Suunnittelualueelle on 

kiinteä tieyhteys.  

 

Suunnittelualue koskee kiinteistöä 111-413-3-5 Komeanrinne. Suunnittelu-

alueella on rantaviivaa yhteensä noin 110 metriä ja muunnettua rantaviivaa 

noin 110 metriä. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 1,4 hehtaa-

ria. 

 

 Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 
Lähde: Ote kiinteistörekisteristä, Maanmittauslaitos. ©MML 

Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistö on yksityisomistuksessa. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin puustoista metsämaata. Suunnit-

telualueen maaperä on hiekkamoreenia sekä kalliomaata. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-

alueita. 

 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on rakenteilla saunarakennus, jolla ei ole lain edellyttä-

mää rakennuslupaa. Rakentaminen on ollut keskeytyksissä muutaman vuo-

den ajan. 

 

Saunarakennus kuvattuna rannan puolelta. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden aluei-

den ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä 

sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväk-

symä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, joka on saanut lainvoiman 

14.5.2019. 

Suunnittelualue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu maa-

seutumaiseksi alueeksi. Suunnittelualue kuuluu lentotoiminnan kannalta 

tärkeään vyöhykkeeseen (ltv).  

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa (rajattu punai-

sella): 

 

Lähde: Päijät-Hämeen maakuntakaavakartta. 
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Jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaava 

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 28.1.2021 Päi-

jät-Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa. Vaihemaakuntakaavalla on 

tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. 

Suunnittelualueelle ei kohdistu vaihemaakuntakaavassa merkintöjä tai 

määräyksiä.  

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Heinolan kaupunginvaltuuston 14.4.2014 

hyväksymä oikeusvaikutteinen Heinolan strateginen yleiskaava 2035, joka 

on saanut lainvoiman 23.8.2016. Koko kaupunkia koskeva strateginen 

yleiskaava on oikeusvaikutteinen siten, että voimassa olevat osayleiskaavat 

säilyvät alueellaan oikeusvaikutteisina yleiskaavoina. Suunnittelualueella ei 

ole voimassa muita yleis- tai osayleiskaavoja. Suunnittelualue on strategi-

sessa yleiskaavassa 2035 osoitettu kehittämisalueeksi, johon kohdistuu 

maaseutua koskevat kehittämissuositukset (ksM). Maaseudun kehittämis-

suositukset koskevat niitä maa-alueita, joille ei ole yleiskaavakartassa osoi-

tettu aluevarausmerkintää tai muita kehittämissuosituksia. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti strategisessa yleiskaavassa 2035: 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Heinolan kaupungin 16.7.2019 voimaan 

tullut rakennusjärjestys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu kaavan pohjakartta (mittakaava 1:2000), 

joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakar-

talle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena osoittaa vapaa-ajan asuinrakennuksen rakennus-

paikka suunnittelualueen kiinteistölle 111-413-3-5 Komeanrinne. Raken-

nuspaikan tavoitteellinen rakennusoikeus on kaupungin voimassa olevan 

rakennusjärjestyksen mahdollistama enimmäisrakennusoikeus. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla ranta-asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, 

että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai 

että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tär-

keitä. 
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2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan:  

• nykytilanneselvitys 

• luontoselvitys (kevät/kesä 2021) 

• emätilaselvitys 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee. 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomista-

jat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Heinolan kaupungin hallintokunnat 

• Hämeen ELY-keskus, (liikenne ja infra: Uudenmaan ELY-keskus) 

• Päijät-Hämeen liitto 

• Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo (Lahden museot) 

• Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), ympäristöterveyskes-

kuksen toimiala 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Maaliskuu 2021: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

täville yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kaavan laatijan tiloissa Turussa sekä internet-si-

vuilla www.ranta-asemakaava.fi/projektit/heinola. 

Kaava-aineiston nähtävilläolosta ja kaavatyön vi-

reilletulosta ilmoitetaan kirjeitse kaikille osallisille 
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sekä kuulutetaan kaupungin virallisessa ilmoitusleh-

dessä (Itä-Häme). Aineisto pidetään nähtävillä 30 

päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-

luonnoksesta mielipiteensä ja jotka otetaan mah-

dollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnok-

sesta kaavan laatija pyytää lausunnot Hämeen ELY-

keskukselta, Päijät-Hämeen liitolta, Päijät-Hämeen 

alueelliselta vastuumuseolta (Lahden museot) sekä 

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ym-

päristöterveyskeskuksen toimialalta, joille varataan 

mahdollisuus lausunnon antamiseen kaavaluonnok-

sen nähtävilläoloaikana. 

Ehdotusvaihe 

Syyskuu 2021: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisessa ilmoituslehdessä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaa-

vaehdotuksesta kaupunki pyytää tarvittaessa lau-

sunnot viranomisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Marraskuu 2021: Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnitteluavustaja Päivi Leppänen 

puh. 050 3454 005, paivi.leppanen@nostoconsulting.fi 

 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

  

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:paivi.leppanen@nostoconsulting.fi
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Heinolan kaupunki: 

va. kaavoitusyksikön päällikkö Juha Poskela 

puh. 044 769 4367, juha.poskela@heinola.fi  

Rauhankatu 3, 18100 HEINOLA  

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

Nosto Consulting Oy 

mailto:juha.poskela@heinola.fi

