
HARTOLAN KUNTA 
 
VIAPORIN, HIRTESALO-VEHKASALON JA EKON RANTA-ASEMAKAAVOJEN 
KUMOAMINEN 
 
ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päiv. 16.6.2020 

  
Alla oleva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimista koskevan 63 §:n hengessä. 

 
Alue ja 
suunnittelun 
kohde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelualueet sijoittuvat Hartolan kuntakeskuksen itäpuolelle Jääsjärven saariin 
ja itärannalle.  
 
Suunnittelualueella on voimassa kolme ranta-asemakaavaa: 
1. Viaporin ranta-asemakaava (alkup. rantakaava), voim. 22.3.1988.  
2. Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaava, voim. 13.2.1998 
3. Ekon ranta-asemakaava, voim. 9.8.1996 (KValt 26.1.1994 § 8) 
 
Kumoamisalueelle sijoittuvat tilat on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
erillisessä liitteessä (LIITE 1). Tilat on lueteltu osa-alueiden mukaisesti ryhmissä. 
 

 
Yleissilmäyskartta suunnittelualueen likimääräisestä sijainnista  
 



Kumoamisen 
yleinen tavoite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranta-
asemakaavat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiskaava: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiskaavan ja 
ranta-asemakaavan 
suhde: 
 

Hartolan Jääsjärven alueelle sijoittuu kolme osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
alussa mainittua ranta-asemakaavaa, joiden alueella maankäyttö on ratkaistu 
Jääsjärven tuoreessa rantayleiskaavassa (voim. 2017). Näillä ranta-asemakaava-
alueilla Jääsjärven yleiskaava on laadittu nimenomaan sitä silmällä pitäen, että 
nämä kolme ranta-asemakaavaa tullaan kumoamaan. Jääsjärven rantayleiskaavan 
muutoksen ja osittaisen kumoamisen kaavaselostuksessa (20.4.2017, kohta 3.1) 
asiasta on kerrottu seuraavaa: 
”Ekon, Hirtesalo-Vehkasalon ja Viaporin ranta-asemakaavat on tarkoitus kumota. 
Ranta-asemakaavat kumotaan erillisessä prosessissa, josta vastaa Hartolan kunta. 
Kumottavien ranta-asemakaavojen alueet sisällytetään Jääsjärven 
rantayleiskaavaan muutokseen ja ranta-asemakaavojen kumoamisen jälkeen 
kyseisten alueiden rakentamista ohjaa rantayleiskaava.” 
 
Kaavojen kumoamisen yleisenä tavoitteena on rantarakennuspaikkojen 
rakennusoikeuden nosto nykytasolle sekä maisematyölupavelvoitteen poistuminen 
niiltä alueilta, joissa sitä ei yleiskaavalla vaadita. 
  
Viaporin ranta-asemakaavan alueella on 18 kpl lomarakennuspaikkoja, maa- ja 
metsätalousaluetta ja venevalkama-/uimaranta-aluetta.  Rakennuspaikkojen 
rakennusoikeus on 100 k-m2.  
 
Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavan alueella on 46 kpl 
lomarakennuspaikkoja, joissa rakennusoikeus vaihtelee alueen mukaan 80 tai 150 
k-m2. Lisäksi kaavan alueella on osoitettu retkeily- ja ulkoilualuetta (VR), maa- ja 
metsätalousaluetta (M) ja venevalkama-aluetta. Lisäksi on osoitettu säilytettäviä 
alueen osia, esim. merkinnät RA-1/s, M/s. M-alueella on osoitettu myös yksi 
rantasaunan paikka kortteleiden 5 ja 6 väliin.  
 
Ekon ranta-asemakaava. Ekon ranta-asemakaava sijoittuu Jääsjärven keski- ja 

eteläosaan saariin; Kotisaloon, Urrionsaareen, Lehtisensaareen sekä 

Hevossaarille. Lisäksi yksi aluekokonaisuus sijoittuu Jääsjärven Itälaidalle, 

Autionmäen alueelle, ja sen edustalla oleville saarille. Kaavan alueella on 60 kpl 

voimassa olevia lomarakennuspaikkoja (RA-1 , RA-2 ja RM), joiden 

rakennusoikeus vaihtelee aluevarauksen mukaan. Lisäksi alueella on runsaasti 

maa- ja metsätalousaluetta (M), sekä yhteiskäyttöisten venevalkamien varauksia 

(LV).  

Suunnittelualueelle on laadittu Jääsjärven rantaosayleiskaava (v. 2017), jossa 
alueen rakentaminen on suunniteltu. Päijät-Hämeen 11.3.2008 vahvistettu 
maakuntakaava on huomioitu yleiskaavatyössä. Yleiskaavan laadinnan aikana 
suunnittelutyössä on otettu huomioon myös tuolloin vireillä ollut maakuntakaavan 
uudistaminen. Yleiskaavaselostuksen mukaan Jääsjärven rantayleiskaavan 
suunnittelualueelle ei silloin vireillä olleeseen maakuntakaavaehdotukseen ollut 
merkitty muutoksia. Sittemmin alueelle on saanut lainvoiman Päijät-Hämeen 
maakuntakaava 2014. 
 
Yleiskaavaote ranta-asemakaavarajauksineen liitteessä 2. 
 
Viaporin ranta-ak vs. yleiskaava. Yleiskaava alueella vastaa rakennuspaikkojen 
määrän osalta ranta-asemakaavaa muutoin, paitsi Suojoensuunlahden 
pohjoispuolelle on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa. Ne on yleiskaavaan 



siirretty Etelä-Hartolan rantayleiskaavan alueelta ja siirto on todettu yleiskaavan 
selostuksessa. Näiden rakennuspaikkojen rakentuminen mahdollistuu ranta-
asemakaavan kumoamisella. Viaporin kumoamisalueella maa- ja metsätalousalueet 
on osoitettu yleiskaavassa tavanomaisena metsätalousalueena merkinnällä M, eli 
metsäalueella ei ole yleiskaavan laatimisen aikaan todettu erityisiä luonnon- tai 
maisemallisia arvoja. Kumoamisalueen edustalle Joensuunlahdelle ja Pitkälahden 
pohjukkaan osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 
alueita.  Lisäksi yleiskaavan rajaus RSO (rantojensuojeluohjelma) rajoittuu Viaporin 
kaavan eteläosaan pieniltä osin. Samoin rajaus A, eli tällä merkinnällä osoitetaan 
alueita, joiden käyttöä on vaaraa tai huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan 
vuoksi rajoitettava. Suunniteltaessa alueen käyttöä on Puolustusvoimille varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaava vs. yleiskaava. Yleiskaavassa alueelle 

on osoitettu 47 kpl rakennuspaikkoja. Yksi rakennusoikeus on siirretty alueelle 

Simonlahdelta. Kortteleiden rakennuspaikkojen sijoittelussa on tehty joitakin 

muutoksia verrattuna ranta-asemakaavaan. Nämä siirrot johtuvat pääosin 

alueella yleiskaavoituksen yhteydessä todetuista luonnonarvoista. Alueella on 

yleiskaavoituksen yhteydessä todettu useita luonnon monimuotoisuuden 

kannalta erityisen merkittäviä alueen osia (luo). Nämä alueet sijoittuvat sekä 

kumoamisalueen sisälle, että edustalle, ns. vesialueen puolelle. Lisäksi 

yleiskaavassa on osoitettu muinaismuistokohde (sm) ja pienialaisia osa-alueita, 

joille jää voimaan maisematyölupavelvoite (ma). Rantavyöhykealueen takana 

sisämaassa on käytetty merkintää M-1, joka on maa- ja metsätalousvaltaista 

aluetta sillä erotuksella, että alueelle sallitaan käyttötarkoituksenmukainen 

rakentaminen. 

Yleiskaavassa ranta-asemakaavalla kumottavalle alueelle on osoitettu 55 kpl 

rakennuspaikkoja. Ranta-asemakaavan mukaiset neljä rakentamatonta 

rakennuspaikkaa on siirretty yleiskaavassa toisaalle. Lainaus Jääsjärven 

rantayleiskaavan kaavaselostuksesta: ”Ekon ranta-asemakaavan mukainen uusi, 

rakentamaton rakennuspaikka Jääsjärven itärannalla Autionmäen alueella (Ekon 

yhteismetsän alue, 81-874-1-0), on siirretty Vehkalahden alueelle 

Lavianniemeen. Siirretty rakennuspaikka on osoitettu ARA-1 merkinnällä.  

Ekon ranta-asemakaavan mukaiset kolme uutta, rakentamatonta 

rakennuspaikkaa Lehtisensaaressa Lehtisensalmessa (Ekon yhteismetsän alue, 

81-874-1-0), on siirretty Vehkalahden alueelle Lehtimäelle (2 kpl, Riuttalahden ja 

Piinalahden väliselle ranta-alueelle) ja Lavialle (1 kpl, Lavianniemen 

eteläpuolelle). Siirretyt rakennuspaikat on osoitettu ARA-1 merkinnällä.” 



Kun lasketaan Ekon ranta-asemakaavan mukaiset rakennuspaikat 55 kpl 

yleiskaavassa ja siirretyt 4 kpl, saadaan 59 rakennuspaikkaa. Yksi rakennuspaikka 

on jäänyt yleiskaavassa epähuomiossa osoittamatta Siippaluodolla. Tämä 

rakennuspaikka otetaan huomioon yleiskaavan muutoksissa, jotka ovat vireillä 

yhtäaikaisesti ranta-asemakaavojen kumoamisten kanssa. Kun huomioidaan 

yleiskaavan virheellisesti osoittamatta jäänyt rakennuspaikka, voidaan todeta, 

että ranta-asemakaavan ja yleiskaavan rakennuspaikkamäärä 60 kpl vastaa 

toisiaan. 

Osa rakennuspaikoista on osoitettu merkinnällä ARA, eli niille voi jatkossa 

rakentaa joko omakotitalon tai loma-asunnon. Nämä rakennuspaikat sijoittuvat 

yleiskaavassa mantereelle ja keskitetyn vesihuollon piiriin. Rakennusoikeus Ekon 

ranta-asemakaava-alueella kasvaa pääosin ranta-asemakaavan 100 k-m2:sta 

yleiskaavan 250 k-m2:een. RM-alueella rakennusoikeus on 100 k-m2 

rakennuspaikkaa kohti. ARA-alueilla rakennusoikeus määräytyy 

käyttötarkoituksen mukaan, 250-350 k-m2. Saarissa rakennusoikeus kasvaa vain 

vähän. 

Ekon alueella on osa rannoista osoitettu RSO eli rantojensuojeluohjelman 

alueena. Nämä alueet on pääosin osoitettu yleiskaavassa suojelualueiksi 

merkinnällä SL. Lisäksi pieniltä osin aluetta tulee huomioida rajaus A, eli tällä 

merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on vaaraa tai huomattavaa 

häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava. Suunniteltaessa alueen 

käyttöä on Puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Rantavyöhykealue on osoitettu alueella pääosin merkinnällä M, maa- ja 

metsätalousvaltainen alue. Rantavyöhykealueen takana sisämaassa on käytetty 

merkintää M-1, joka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sillä erotuksella, 

että alueelle sallitaan käyttötarkoituksenmukainen rakentaminen. 



Maakuntakaava: Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 (lainvoima 14.5.2019) on 
suunnittelualueelle osoitettu merkintöjä. 

Viaporin RAK-alueelle osoitettu maakuntakaavassa seuraavat merkinnät: 

• Sv1 - sv2 Puolustusvoimien Hartolan
varastoalueiden suojavyöhyke,
ulompi

Suunnittelumääräys: Alueella on 
ensisijaisesti sallittua maa- ja 
metsätalousrakentaminen ja 
puolustushallintoa palveleva 
rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa 
sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai 
muuta vastaavaa laitosta. 

• SL323, SL59 Luonnonsuojelualue,
rantojensuojeluohjelma. Merkinnällä
osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla
suojeltuja tai suojeltavaksi
tarkoitettuja alueita. Merkintään liittyy
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa 
sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat 
vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

Hirtesalo-Vehkasalon RAK-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu 
seuraavat merkinnät: 

• V6 - Hirtesalon virkistysalue
Merkinnällä osoitetaan yleiseen
virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja
alueita. Merkintään liittyy MRL 33 §:n
mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja 
ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on turvattava 
virkistyskäyttöedellytyksien ja niiden 
erityispiirteiden säilyminen sekä 
kehittämismahdollisuudet, alueen 
saavutettavuus, riittävä yleis- ja 
erityispiirteisiin liittyvä palvelu-, ja 
varustetaso sekä ympäristöarvot ja viher- 
tai ulkoilureittien jatkuvuus 
virkistysalueilla. 

• SM – muinaismuistokohde Hulkko ja
Pirtinniemi (kohteet ak-alueen rajalla)
Merkinnällä osoitetaan
muinaismuistolain rauhoittamia
muinaisjäännösalueita tai kohteita.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus 
Muinaisjäännösalueiden ja – kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, 
rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on itse muinaisjäännösten lisäksi otettava 
huomioon muinaisjäännösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen 



Selvitystarpeet: 

Mielipiteen 
esittäminen: 

liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin. 

Hirtesalo-Vehkasalon RAK-alueelle on maakuntakaavassa osoitettu seuraavat 
merkinnät: 

• SL323, SL59 Luonnonsuojelualue,
rantojensuojeluohjelma. Merkinnällä
osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla
suojeltuja tai suojeltavaksi
tarkoitettuja alueita. Merkintään liittyy
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa 
sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat 
vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

• Sv1 - sv2 Puolustusvoimien Hartolan
varastoalueiden suojavyöhyke,
ulompi

Suunnittelumääräys: Alueella on 
ensisijaisesti sallittua maa- ja 
metsätalousrakentaminen ja 
puolustushallintoa palveleva 
rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa 
sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai 
muuta vastaavaa laitosta. 

Alueen suunnittelussa tukeudutaan Jääsjärven yleiskaavatyön aikana laadittuihin 
selvityksiin, joissa on selvitetty: 

- Luonto- ja maisema-arvot
- Arkeologiset arvot

Lisäksi tukeudutaan yleiskaavaa varten koottuihin muihin aluetta koskeviin 
tietoihin. 

Suunnitelman nähtävillä oloaikoina alueen asukkailla, maanomistajilla ja 
yhteisöillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
vaikuttaa (osalliset) on mahdollisuus esittää oma mielipiteensä kaavoitustyön 
kulusta. Osalliset voivat esittää kysymyksiä ja toivomuksia kaavoittajalle myös 
virallisten nähtävillä oloaikojen ulkopuolella koko kaavoitusprosessin ajan. 



Kunnan 
yhteystiedot 
(virallinen posti): 

Kunnan 
yhteyshenkilö: 

Kaavan laatija: 

HARTOLAN KUNTA 
Kuninkaantie 16, 19600 Hartola 
kunta@hartola.fi 

Sameli Männistö 
sameli.mannisto@hartola.fi 
p. 044 743 2237

Karttaako Oy / Hanna Nirkko 
Heikinkatu 7 
48100 KOTKA 
p. 045 2533454
hanna.nirkko@karttaako.fi

Asemakaavan 
ympäristövaiku-
tusten arviointi 

Suunnittelun eri vaiheissa pyritään selvittämään kaavamuutoksen tulevia 
ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä sekä mahdollisten kielteisten 
vaikutusten minimoimista. Erityistä huomiota kiinnitetään: 
.     Jääsjärven järviluontoon 
· luonnon monimuotoisuuden ja maiseman säilymiseen
· yhdyskuntarakenteeseen
.     Puolustusvoimien toimintaedellytyksiin 
· lähialueella lomaileviin ja maata omistaviin

Osalliset: Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kaavan vaikutuspiiriin. Näistä 
mainittakoon mm. seuraavat: 

Asukkaat ja yhdistykset 
· lähialueen asukkaat, kesämökkiläiset ja maanomistajat
· yksityisteiden osakkaat
Luottamuselimet
· kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kaavoitustoimikunta,
ympäristölautakunta,
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot
· Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ELY-keskus (maankäyttö), Uudenmaan ELY-
keskus (liikenne), Puolustusvoimat, vesiosuuskunnat

mailto:kunta@hartola.fi
mailto:matti.nikupeteri@hartola.fi
mailto:hanna.nirkko@karttaako.fi


Osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen 
järjestäminen ja 
alustava aikataulu: 

Kaava-asiasta on neuvoteltu kunnan edustajien kanssa vuoden 2019 aikana. 
Viranomaisneuvottelu aiheesta pidetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä. 
Kumoamisesta on tiedotettu maanomistajia ensimmäisen kerran jo Jääsjärven 
yleiskaavatyön yhteydessä.  

Kaavan kumoamistyön valmistelusta on alustava tiedote lähetty joulukuussa 2019 
HARAKUMU-hankkeesta tiedottamisen yhteydessä. Tiedote on toimitettu niille 
maanomistajille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa HARAKUMU-hankkeeseen 
osallistumisesta vuosien 2018 ja 2019 aikana. 

· Kaavoittaja toimitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuntaan keväällä
2020.

· Kaavojen kumoamiset on todettu vireillä olevaksi vuoden 2020
kaavoituskatsauksessa, joka on käsitelty Hartolan ympäristölautakunnassa 5.3.2020
§ 15. Kaavoituskatsaus on ollut nähtävillä Hartolan rakennusvalvonnan
ilmoitustaululla 4.5. - 4.6.20 ja nettisivuilla. Lisäksi kaavoituskatsauksesta on
tiedotettu Lähilehden kesäjulkaisussa 14.5.2020, joka on ollut täyspeittojakelu
kaikille alueen kotitalouksille.

· Kaavaehdotus käsitellään seuraavaksi Hartolan kaavatoimikunnassa sekä
ympäristölautakunnassa. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan ainakin
paikallislehdessä ja kirjeitse kaava-alueen sekä lähialueen maanomistajille.
Suunnitelmat pidetään nähtävillä kunnanvirastolla sekä mahdollisuuksien
mukaan kunnan nettisivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään
viranomaislausunnot.

· Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen ja sen jättäjille toimitetaan
kirjallinen vastine. Ehdotuksesta saatu palaute otetaan huomioon ennen kaavan
hyväksymistä.

· Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (arviolta
syksyllä 2020).

· Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen
Hämeenlinnan hallinto- oikeuteen.




