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1. YLEISTÄ 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) tuli voimaan 1.1.2000.  
 Lain yleinen tavoite on järjestää maankäyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset 

hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää ke-
hitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun 
ja saada aikaan alueidenkäytössä tasapainoinen kokonaisratkaisu. 

 
 Kaavoituskatsauksen laatimisvelvollisuus 
 MRL 7 § 
 ” Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä 

olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä 
(kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellai-
set päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoittei-
siin, sisältöön ja toteuttamiseen.” 

 
 MRL 11 § 
 ”Maankäyttösopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhtey-

dessä.” 
 
 Kaavoitusviranomainen 
 Hartolan kunnassa alueidenkäytön suunnittelusta vastaa 1.7.2019 alkaen ympäristölautakunta. 
 
 Kunnan yhdyshenkilöt kaava-asioissa 
 Maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaava-asiat: rakennustarkastaja Matti Nikupeteri  

 
 Kehittämiskeskustelu  

Hartolan kunta ja alueellinen ELY-keskus käyvät kerran vuodessa kehittämiskeskustelun, jossa 
käsitellään kunnan maankäytön suunnitteluun ja kehittämiseen ja vireillä oleviin kaava-
asioihin liittyviä kysymyksiä.  

2. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTÖN TAVOITTEET 
 
 Valtioneuvosto on päättänyt varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioonotta-

misen kaavoituksessa laatimalla valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet. Hartolaa koskevat 
tavoitteet ovat: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

  
Tarkemmat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet löytyvät tästä osoitteesta. 
 
 
 
  

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B67CD97B8-C4EE-4509-BEC0-AF93F8D87AF7%7D/133346
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3. MAAKUNTAKAAVAT 
 

Maakuntakaavalla määritellään maakunnan aluerakenne pitkälle tulevaisuuteen kuvaamalla 
kartalla asumisen, työpaikkojen ja niitä yhdistävän liikennejärjestelmän sekä ympäristön ke-
hittämissuunnat ohjeeksi kuntakaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle. 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 voitiin kuuluttaa 14.5.2019 lainvoimaiseksi, kun korkein 
hallinto-oikeus antoi 15.4.2019 päätöksen yhdestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 
koskeneesta valituksesta. Maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymä Päijät-Hämeen uusi ko-
konaismaakuntakaava korvaa vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan 2006.  

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun Kierrätyspuiston) vaihekaava 
 

Vaihekaavalla on tavoitteena ratkaista Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittuminen. Vaihe-
maakuntakaavaa laaditaan yhtä aikaa Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettelyn kans-
sa.  
 
Maakuntavaltuuston päätöksellä 18.6.2018 käynnistetty vaihemaakuntakaavan kuulutettiin 
tulleeksi vireille tammikuussa 2019 yhdessä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
kierrätyspuiston YVA-ohjelman kanssa. Vuoden 2019 aikana järjestettiin yhteisiä yleisö- ja si-
dosryhmätilaisuuksia. Selvityksiä laadittiin maakuntakaavaa varten ja YVA-ohjelman mukai-
sesti. Vuoden lopulla valmistuivat neljä vaihtoehtoista sijaintipaikkaa käsittävä valmisteluvai-
heen kaavakartta ja -selostus liiton toimesta sekä YVA-arviointiselostus Päijät-Hämeen Jäte-
huollon konsulttitoimeksiantona. 
 
 Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus asetetaan yhdessä nähtä-
ville mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuulla 2020. YVA-menettely päättyy ELY-
keskuksen antamaan perusteltuun päätelmään YVA-selostuksesta ja siitä saadusta palaut-
teesta keväällä. Vaihekaavatyössä puolestaan jatketaan käsittelemällä saatu palaute pohjaksi 
maakuntahallituksen linjausta varten. Ehdotus tullaan laatimaan yhdestä maakuntahallituk-
sen linjaamasta sijaintipaikasta ottaen huomioon ELY-keskuksen perusteltu päätelmä.  
 
Ehdotus on tarkoitus laittaa nähtäville alkusyksystä 2020. Kaavaehdotus viimeistellään lau-
suntojen ja muistutusten perusteella ja viedä maakuntavaltuuston käsiteltäväksi joulukuussa 
2020. Maakuntavaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edel-
leen valitusluvan myötä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Lisätietoja maakuntakaavoituksesta 
   
Aluesuunnittelujohtaja Riitta Väänänen p. 040 5317 628  
riitta.vaananen@paijat-hame.fi 
 
Erityisasiantuntija Jaana Martikainen p. 044 3719 467  
jaana.martikainen@paijat-hame.fi 
Päijät-Hämeen liitto       

mailto:riitta.vaananen@paijat-hame.fi
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http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava/     
 
Lisätietoja YVA-menettelystä  
Kehityspäällikkö Antti Leiskallio 
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy   
p. 050 3247 427 
antti.leiskallio@phj.fi  
www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi 
  

4. HARTOLAN MAANKÄYTTÖSTRATEGIAT 

Kunnassa vastuu kaavoituksesta on hallintosäännössä osoitettu 1.7.2019 alkaen ympäristölau-
takunnalle. Eri toimielinten tiedonkulun varmistamiseksi ja kaavoituksen poliittista ohjausta 
varten perustettiin 2018 alussa kaavatoimikunta. Toimikunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. 

Kunnan kaavoitusohjelmassa hyväksytään pitkän tähtäimen kaavoitushankkeet, joita sitten to-
teutetaan talousarvion mukaan. 

Hartolassa rakentamisen painopiste on rannoilla. Rakentamisen ohjauksessa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi päädyttiin laatimaan koko kunnan rantarakentamista koskevan strategia, joka 
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2019. 

5.YLEISKAAVAT 

Vahvistuneet yleiskaavat 

− Taajama-alueen osayleiskaava  
 on vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa 22.6.1995. Taajaman  

osayleiskaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.2.2019 
− Jääsjärven rantayleiskaava  

on vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa 9.6.1998. Uusi kaava tullut 
voimaan 2017. 

− Jääsjärven rantayleiskaava ja taajama-alueen osayleiskaavan muutos  
 on vahvistettu kunnanvaltuuston päätöksellä 10.11.2004, tullut voimaan 2005. 

 Uusi kaava tullut voimaan 2017. 
− Rautaveden- Rusin rantayleiskaava  

 on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 20.6.2005. Kaava on tullut voi-
 maan kokonaisuudessaan 1.10.2007. 
− Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 

 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.6.2008. Kaava on tullut kokonaan voimaan 
ilman muutoksia Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 21.9.2009. 

− Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 
 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.2.2010. Kaava on tullut kokonaan voi-

maan ilman muutoksia 14.1.2013 
 
 

http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava/
mailto:antti.leiskallio@phj.fi
http://www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi/
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− Jääsjärven rantaosayleiskaava 
 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2017. Kaava on tullut kokonaan voi-

maan ilman muutoksia marraskuussa 2017 
 
           Vireillä olevat yleiskaavat 
 

Hartolassa on tullut vireille hanke, jossa tehdään pieniä muutoksia rantaosayleiskaavoihin. 
 

Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus: 
- Korjata voimassa olevien rantayleiskaavassa todettuja virheellisiä merkintöjä. 
- Tehdä maaomistajien haluamia muutoksia (rakennuspaikkojen siirtoa, käyttötarkoituk-

sen muutoksia, rakennusoikeuden nostoja) siinä laajuudessa, kuin kaavoitusperiaatteet 
sen mahdollistavat. 

- Tehdä rakennusoikeuden siirtoja maaomistajalta toiselle, mikäli maanomistajat ovat 
niin kirjallisesti sopineet.  

 
Oheisessa kartassa on esitetty hankkeen vireille tulessa tiedossa olevat kaavamuutokset: 
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Lisäksi tulee vireille erillisenä hankkeena Jääsjärvellä Hirtesalon rantaosayleiskaavan muutos. 
 
Molempien rantaosaleiskaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat tämän 
kaavoituskatsauksen liitteenä 

5. ASEMAKAAVAT 
 

Asemakaavan pohjakartta on valmistunnut ja sen hyväksymisprosessi on parhaillaan menossa. 
Kartan uusimisen jälkeen lähdetään uusimaan taajaman asemakaavaa vaiheittain. 
 
Osana asemakaavan muutoshanketta Tainionvirran kehittämisselvitys on aloitettu yhteistyössä 
LAB -ammattikorkeakoulun kanssa. 
 
Tainionvirran entinen koulu myytiin yksityiselle. Aluetta koskeva kaavamuutos on vireillä. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyn 2018 aikana. 
 
Kurpanpellontien teollisuusalueella on vireillä asemakaavan muutos Lehdon  
elementtitehtaan käyttösuunnitelman aiheuttamista katujärjestelyistä johtuen. Teollisuusalueen 
kaavoitusta ollaan viemässä eteenpäin samanaikaisesti valtatie 4 liittymäjärjestelyihin liittyvän 
kaavoitustyön kanssa. 

6. RANTA-ASEMAKAAVAT 
 
Hartolassa on voimassa noin 30 ranta-asemakaavaa. Useat niistä on sisällöltään vanhentuneita. 
Vanhentuneisuudesta johtuen joudutaan vuosittain käsittelemään useita poikkeamislupia ja 
maisematyölupia. Syksyllä 2018 käynnistettiin esiselvitys, jonka tavoitteena on kannustaa 
maanomistajia kumoamaan tarpeettomia ranta-asemakaavoja ja muuttamaan niitä tarpeellisin 
osin. Hanke on nimetty HARAKUMU:ksi (Hartolan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja 
muuttaminen). 
 

Viaporin, Hirtesalo-Vehkasalon ja Ekon ranta-asemakaavojen kumoaminen 
 

Hartolan Jääsjärven alueelle sijoittuu kolme ranta-asemakaavaa, joiden alueella maankäyttö on 
ratkaistu Jääsjärven tuoreessa rantayleiskaavassa (voimaantulo 2017). Näillä ranta-
asemakaava-alueilla Jääsjärven yleiskaava on laadittu nimenomaan sitä silmällä pitäen, että 
nämä kolme ranta-asemakaavaa tullaan kumoamaan. 

 
Tämän kaavoituskatsauksen yhteydessä tiedotetaan em. kaavojen kumoamisen vireille tulosta 
sekä liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta. 

7. RAKENNUSJÄRJESTYS 
 
 Hartolan kunnan uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 1.9.2016. Rakennusjärjestyksen päivittä-

minen tulee vireille 2020 aikana. 
 
 



 HARTOLAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 8(8) 
 
 
  28.02.2020 
 

     

8. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET JA MAANKÄYTTÖHANKKEET 
  
 Liikennevirastolla on vireillä valtatie 4 liittymäjärjestelyiden suunnittelu Hartolan taajaman 

kohdalla. 
 
  
 
Lisätietoja antaa:  Matti Nikupeteri 

  rakennustarkastaja   
puh. 044743 2236 
matti.nikupeteri@hartola.fi 
 
 

 
LIITTEET 
 
Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset, osallistumis- ja arviointi 
suunnitelma. 
 
Jääsjärven Hirtesalon rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis-  ja arviointisuunnitelma 
 
Viaporin, Hirtesalo-Vehkasalon ja Ekon ranta-asemakaavojen kumoaminen, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 
 

  
 

mailto:matti.nikupeteri@hartola.fi


 

OAS 1 (2) 
  
  

   
Leskinen Timo 27.1.2020  
 

   
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

Hartolan kunta 
Rantayleiskaavojen muutokset 
Jääsjärven rantayleiskaava  
Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 
Rautaveden-Rusin rantayleiskaava 
Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 

 
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 
 
1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön 
nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvi-
oinnista. 
 

2 Hankekuvaus  

Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus: 
- Korjata voimassa olevien rantayleiskaavassa todettuja virheellisiä merkintöjä. 
- Tehdä maaomistajien haluamia muutoksia (rakennuspaikkojen siirtoa, käyttötarkoituksen muutok-

sia, rakennusoikeuden nostoja) siinä laajuudessa, kuin kaavoitusperiaatteet sen mahdollistavat. 
- Tehdä rakennusoikeuden siirtoja maaomistajalta toiselle, mikäli maanomistajat ovat niin kirjallisesti 

sopineet.  
 
Kaavamuutos koskee seuraavia Jääsjärven rantayleiskaavan tiloja tai tilan osaa: 
A1. 81-401-1-3044 tilalle on tarkoitus siirtää kahden rakennuspaikan oikeus tiloilta 81-405-5-350 ja 81-

405-5-249 Rautaveden – Rusin rantayleiskaavan alueelta. 
A2. 81-401-1-755 tilalla muutetaan kaavaa siten, että oleva saunarakennus tulee asuinrakennuspaikan 

alueelle.  
A3.  81-411-7-53 tilan käyttötarkoitusta on tarkoitus muuttaa lomarakennuspaikasta asuinrakennuspai-

kaksi.  
A4. 81-874-1-0 yhteisellä maa-alueelle (Siippaluoto) osoitetaan ranta-asemakaavan mukainen rakennus-

oikeus.  
A5. 81-405-2-45 tilan käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa lomarakennuspaikasta asuinrakennuspai-

kaksi.  
A7. 81-874-2-0 tilalle siirretään rakennuspaikka tilalta 81-408-2-35 Etelä-Hartolan ranta- ja kyläosayleis-

kaavasta.  
A8. 81-401-1-2429 tilan kaavamerkintää tarkennetaan mm. rakennusoikeutta nostamalla olevan raken-

nuskanan perusteella. 
 
Kaavamuutos koskee seuraavia Rautaveden-Rusin rantaosayleiskaavan tiloja tai tilan osaa:  
B1. 81-408-2-35 tilalta siirretään rakennuspaikka tilalle 81-874-2-0 Jääsjärven rantayleiskaavan alueelle. 
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B2. 81-408-2-245 tilan on tarkoitus tehdä rakennuspaikkojen siirtoja ja rakennusoikeuden tarkistaminen. 
B3.  81-405-5-350 ja 81-405-5-249 tiloilta on tarkoitus siirtää rakennuspaikat oikeus tilalle 81-401-1-3044   

Jääsjärven rantayleiskaavan alueelle. 
B4. 81-405-8-80 tilalle on tarkoitus osoittaa ei omarantainen asuinrakennuspaikka.  
B5. 081-405-0005-0297 tilan rakennuspaikka on tarkoitus siirtää Kattilalammelta Pohjois-Hartolan ranta- 

ja kyläyleiskaavan alueelta Rautaveden puolelle.  
 
Kaavamuutos koskee seuraavia Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavan tiloja tai tilojen osaa:  
C1.  81-410-1-258 tilalle Lempijärvelle siirretään rakennuspaikka Sääksjärveltä tilalta 81-405-3-48 maa-

omistajien sopimuksen perusteella.  
C2. 81-405-1-131 tilan rakennuspaikkaa Hirvijärvellä on tarkoitus laajentaa tien siirtämisen perusteella.  
C3.  81-410-1-237 tilalle on tarkoitus osoittaa olemassa oleva rakennuspaikka Putkijärvellä, jota ei ole 

osoitettu voimassa olevassa kaavassa.  
C4. 81-410-1-276 ja 81-410-1-286 tilojen rakennuspaikkojen rajauksia muutetaan tapahtuneiden lohko-

misten perustella.  
C5. 81-405-5-280 tilan rakennusoikeus on tarkoitus siirtää tilan 81-401-1-2644 alueelle Jääsjärven ran-

taan Jääsjärven rantayleiskaavan alueelle.  
 
Kaavamuutos koskee seuraavia Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaavan tiloja tai tilojen osaa: 
D1.  81-409-1-64 tilan rakennuspaikkaa on tarkoitus laajentaa olevan tilanteen ja myönnetyn poikkeuslu-

van mukaiseksi Ylä-Vesalammen rannalla.  
D2.  81-404-2-113 tilalla oleva rantasaunan on tarkoitus osoittaa saunan rakennusalaksi tai lomaraken-

nuspaikaksi alueella olevan saunan perusteella Iso-Kuivajärven rannalla.  
D3. 81-401-60-1 tilalle on tarkoitus osoittaa sellainen kaavamerkintä, joka huomioi olemassa olevan ra-

kentamisen ja mahdollistaa lisärakentamisen Hietajärven rannalla.  
D5. 81-404-3-267 tilalla on tarkoitus siirtää rakennuspaikkoja rakentamiseen paremmin soveltuville pai-

koille Enojärven rannalla.  
D6.  81-404-2-119 tilalle on tarkoitus siirtää rakennusoikeutta. Rakennusoikeus on tarkoitus siirtää tilalta 

80-406-3-21, mikäli rakennusoikeuden tarkistus sen mahdollistaa. 
D7. 81-409-4-332 tilalla oleva rantasauna osoitetaan saunan merkinnällä tai asuinrakennuksen merkin-

nällä Pohlammella.  
D8. 81-408-2-35 tilan rakennuspaikka Muuraislammelta on tarkoitus siirtää Jääsjärvelle tilan 81-874-2-0- 

alueelle.  
D9. 081-405-5-297 tilan Kattilalammen rakennuspaikka on tarkoitus siirtää Rautaveden rannalla saman 

tilan alueelle.   
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HARTOLAN KUNTA 

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan 

laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-

menettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

2 HANKEKUVAUS  

Tehtävänä on laatia Jääsjärven rantaosayleiskaavan muutos Hartolan kunnan omistamille 

tiloille 81-411-6-115 ja 81-411-5-55 Hirtesaloon.  

 

Keskeiset tavoitteet muutoksille on: 

- Sijoittaa alueelle uusia rakennuspaikkoja, joille on mahdollista siirtää rakennusoikeutta 

esim. pieniltä vesistöiltä kunnan muista osista. 

- Osoittaa Sohvan majan alueelle laajempi RM-alue matkailun ja virkistyksen kehittä-

miseksi.  

- Yleiskaava laaditaan, sillä tarkkuudella, että voimassa oleva ranta-asemakaava voidaan 

kumota alueelta.  

- Yleiskaava laaditaan Jääsjärven rantaosayleiskaavan yhteydessä tehtyjen selvitysten 

pohjalta. Tehtävä ei käsitä erillisselvityksiä.  

 

 
Kuva 1: Muutosalueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella rajauksella. 



 OAS  2 (6) 
 Hartolan kunta 
 

22.1.2020 Jääsjärven rantayleiskaavan muutos 

 

   
                      Kuva 2: Muutosalueen rajaus esitetty punaisella pistekatkoviivalla.  

 

 

3 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonai-

suuksia: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- tehokas liikennejärjestelmä 

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- uudistumiskykyinen energiahuolto 

 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto vahvisti 2.12.2016 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2016. Maakunta-

kaava sai lainvoiman 14.5.2019. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaes-

sa yleis- tai asemakaavaa. Jääsjärven alueelle on osoitettu Hirtesalon virkistysalue (V 6). 
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Kuva 3: Ote Päijät-Hameen maakuntakaavasta 2016. 
 
 
 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa 30.5.2017 (§28) hyväksytty Jääsjärven rantayleis-kaavan muutos 

ja osittainen kumoaminen. Rantayleiskaavassa suunnittelu-alueelle on osoitettu 

matkailualue (RM-1), maa– ja metsätalousvaltainen alue rannan alueella M-merkinnällä, 

maa– ja metsätalousvaltainen alue M-1 -merkinnällä  sisämaalla tai maa– ja 

metsätalousvaltainen alue, joilla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja MU-

merkinnällä sekä  LV-merkinnällä venevalkama- ja SL-merkinnällä luonnon-

suojelualueita. 
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Kuva 4: Ote Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksesta ja osittaisesta kumoamisesta. 

 

 

Ranta-asemakaava 

Alueella on voimassa kunnan valtuuston 10.06.1997 §44 hyväksymä (Etelä-Savon YMK 

13.2.1998) Hirtesalon ja Vehkasalon rantakaava. 

 

Rakennusjärjestys 

Hartolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 14.4.2016, ja se on 

saanut lainvoiman 1.9.2016. 

 

Selvitykset ja muut suunnitelmat 

Jääsjärven rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä on tehty seuraavat selvitykset: 

- Jääsjärven rantayleiskaavan muutosalueen luontoselvitys. 

- Jääsjärven rantayleiskaava-alueen viitasammakkoselvitys. 

- Arkeologinen inventointi 2016   
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Kuva 4: Ote Hirtesalon ja Vehkasalon rantakaavasta. 

 

 

 

 
 



 OAS  6 (6) 
 Hartolan kunta 
 

22.1.2020 Jääsjärven rantayleiskaavan muutos 

 

4 OSALLISET 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perus-

teella ainakin seuraavat tahot: 

 

 Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat 

 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset 

 Kunnan lautakunnat 

 Viranomaiset  

o Hartolan tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta 

o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

o Päijät-Hämeen liitto 

o Päijät-Hämeen maakuntamuseo/ Lahden kaupunginmuseo 

 

 Yhdistykset 

o Kalastuskunnat 

o Tiehoitokunnat 

o Vesiosuuskunnat 

 

5 SUUNNITTELUPROSESSI 

Kaava on tarkoitus laatia seuraavasti (alustava aikataulu): 

   

 Lähtöaineiston hankinta, OAS:n laadinta 1-2/2020  

 Maastokäynnit 1/2020  

 Luonnosvaihe (nähtävillä) kevät-kesä/2020  

 Ehdotusvaihe (nähtävillä) syksy/-20  

 Valtuusto loppuvuosi/-20  

 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan seuraavia asiako-

konaisuuksia: 

 

 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

 Vaikutusta luonnonympäristöön 

 Vaikutusta rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

 Vaikutusta maisemaan 

 Vaikutusta liikenteeseen 

 Taloudellisia vaikutuksia sekä  

 Sosiaalisia vaikutuksia 

 

7 YHTEYSTIEDOT 
 

Savonlinnan kaupungilla kaavahankkeen osalta yhteyshenkilönä on: 

 

Hartolan kunta 

Tekninen toimisto Kuninkaantie 16, 19600 Hartola 

  PL 16, 19601 Hartola 

 

Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri 

  044 743 2236 

  matti.nikupeteri@hartola.fi 

 

 

 

mailto:matti.nikupeteri@hartola.fi
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Kaavan laatijana toimii: 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Timo Leskinen    

aluepäällikkö, DI    

PL 1199 (Microkatu 1)     

70211 Kuopio     

Puh. 040 508 9680   

Sähköposti: timo.leskinen@fcg.fi   

mailto:timo.leskinen@fcg.fi


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

  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumoamisen 
yleinen tavoite: 
 

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  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 + 25 k-

m2:sta yleiskaavan 250 k-m2:een. RM-2 alueella rakennusoikeus on 100 k-m2 

rakennuspaikkaa kohti. ARA-alueilla rakennusoikeus määräytyy 

käyttötarkoituksen mukaan, 250-350 k-m2. Saarissa rakennusoikeus pysyy 

pääosin entisellä tasolla. 

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 
 
Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri 
matti.nikupeteri@hartola.fi 
p. 044 743 2236 
 
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 toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman keväällä 2020.  
 
· Asemakaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään vielä 
tarvittavat lausunnot (arviolta kesällä 2020). Asemakaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta tiedotetaan kunnallisten kuulutusten tapaan, lisäksi ainakin 
ulkopaikkakuntalaisia lähinaapureita (osallisia) tiedotetaan kirjeitse.  
 
·      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. 

 
 

 



Kumoamisalueiden tilat  Liite 1. 

Ranta-asemakaavojen kumoamisalueiden tilat 

Viaporin ranta-asemakaava-alue 
 

Hirtesalo-Vehkasalon ranta-
asemakaava-alue 

Ekon ranta-asemakaava-alue 

081-401-0001-2949 
081-401-0001-3059 
081-401-0001-2774  
081-401-0001-2948  
081-401-0001-3186  
081-401-0001-2677  
081-401-0001-2211  
081-401-0001-2841  
081-401-0001-2842  
081-401-0001-2654  
081-401-0001-2655  
081-401-0001-2780  
081-401-0001-2501  
081-874-0002-0000  
081-401-0001-3190  
081-401-0001-2500  
081-401-0001-2502  
081-401-0001-2503  
081-401-0001-2504  
081-401-0001-2505  
081-401-0001-2582  
081-401-0001-2448  
081-401-0001-2449  
081-401-0001-2450  
081-401-0001-2451  
081-401-0001-3187  
081-401-0001-3188  
081-401-0001-2578  
081-401-0001-2579 

081-411-0006-0101  
081-411-0006-0107  
081-411-0006-0118  
081-411-0005-0055 
081-411-0005-0049  
081-411-0005-0050 
081-411-0005-0051 
081-411-0005-0052 
081-411-0005-0053 
081-411-0005-0054 
081-411-0006-0113 
081-411-0006-0124 
081-411-0006-0079 
081-411-0006-0100 
081-411-0006-0102 
081-411-0006-0106 
081-411-0006-0108 
081-411-0006-0115 
081-411-0001-0066  
081-411-0001-0068 
081-401-0001-3089  
081-401-0001-3030  
081-401-0001-3032 
081-401-0001-3034 
081-401-0001-3035 
081-411-0001-0063  
081-411-0001-0065  
081-411-0001-0067  
081-411-0001-0069  
081-411-0001-0071  
081-411-0001-0070  
081-411-0001-0072  
081-411-0001-0074  
081-401-0001-1961  
081-401-0001-3166  
081-411-0001-0046  
081-401-0001-3036  
081-401-0001-3031  
081-401-0001-3033  
081-411-0006-0016  
 

081-874-0001-0000 
081-401-0878-0006 
081-401-0001-3222 
 

 

 

 

 



Otteet Jääsjärven rantayleiskaavasta kumottavien ranta-asemakaavojen alueelta. Rajaukset punaisella.    Oas LIITE 2. 
1. Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaava-alue, 2. Viaporin ranta-asemakaava-alue, 3. Ekon ranta-asemakaava-alue 
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