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HEINOLAN KAUPUNKI 

68/RAK KOMEANRINNE RANTA-ASEMAKAAVA 

Komeanrinteen ranta-asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 16.12.2021 – 16.1.2022. 

Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu yh-

teensä neljä (4) lausuntoa. Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin vastineet. 

Lausunto Kaavan laatijan vastine 

Alueellisen vastuumuseon lausunto (11.1.2022): 

Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta alueellisella 

vastuumuseolla ei ole kaavaan huomautettavaa. Museo 

edellytti lausunnossaan kaavaluonnoksesta 12.4.2021 

arkeologista maastotarkastusta paikalla, jonka museo to-

teutti virkatyönään 16.9.2021. Sen perusteella museolla 

ei ole huomautettavaa hankkeesta arkeologisen kulttuu-

riperinnön osalta. 

 

 

Merkitään tiedoksi. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä 

muutoksia lausunnon perusteella.  

Hämeen ELY-keskuksen lausunto (5.1.2022): 

Suunnittelualueelta laadittua emätilaselvitystä on tarkis-

tettu vastarannan läheisyyskertoimen osalta ja saatu uu-

deksi laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 8,7. Rakennus-

paikoista on käytetty 5 ja näin ollen uuden rakennuspai-

kan osoittaminen on mahdollista. ELY-keskus ei ole tar-

kistanut vastarannan keskimääräistä etäisyyttä kantati-

lasta, eikä ota tässä lausunnossa kantaa käyttämättä jää-

vän rakennusoikeuden määrään. 

Kaavaehdotukseen on kaavaluonnoksesta annetun lau-

sunnon mukaisesti liitetty luontoselvitys. Alueella ei ole 

maankäytössä huomioitavia arvokkaita luontotyyppikoh-

teita. Luonnonsuojelullisesti merkittävien lajien esiinty-

miä ei ollut ennestään tiedossa eikä niitä löydetty selvi-

tystä tehtäessäkään. Kaavamerkintöihin tai -määräyksiin 

ei ole luonnonsuojelun kannalta tarvetta tehdä muutok-

sia. 

Luonnosvaiheen lausunnossa esitettyä maisemavaikutus-

ten tarkastelua ei ole tehty, mutta lomarakennuksen sal-

littua kerroslukua on kaavassa laskettu kahdesta kerrok-

sesta k ½ I:een, mikä on paremmin sovitettavissa rinne-

maastoon. Ranta-asemakaava-alueella tehtävät toimen-

piteet, kuten puiden kaadot, arvioidaan maisematyölu-

pien yhteydessä. RA-alue on hyvin voimakkaasti käsitel-

tyä, joten sen kasvillisuuden tulisi antaa kehittyä kaavan 

yleisten määräysten tavoitteiden mukaisesti luonnontilai-

seen suuntaan. 

Vesihuoltoa koskevaa yleismääräystä on tarkennettu eikä 

Hämeen ELY-keskuksella ole enää huomautettavaa suun-

nitelmasta. 

 

Merkitään tiedoksi. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä 

muutoksia lausunnon perusteella.  
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Lausunto Kaavan laatijan vastine 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 

(16.12.2021): 

Terveydensuojeluviranomainen on antanut kaavahan-

keen luonnosvaiheen asiakirjoista lausunnon ja siinä esi-

tetyt asiat on otettu kaavaehdotusta laadittaessa huomi-

oon. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole kaavaehdo-

tuksen asiakirjoista huomautettavaa. 

 

 

Merkitään tiedoksi. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä 

muutoksia lausunnon perusteella. 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto 

(17.1.2022): 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa 

koskien asemakaavan muutosta. 

 

Merkitään tiedoksi. Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä 

muutoksia lausunnon perusteella. 
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