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KUHMOISTEN KUNTA 
PÄIJÄNTEEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

Rantayleiskaavan muutos koskee kiinteistöjä  Ruoniemi 291-401-2-131, Marianniemi 291-401-2-
154, Kiviranta 291-401-2-138 ja Kiviniemi 291-401-2-136 

 

KAAVASELOSTUS, 09.08.2019 

 
 
Kunnanhallitus: 13.5.2019 §106 
Kunnanvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
 
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.1.2019 
Liite 2 Kiviniemen 291-401-2-136 luontoselvitys, Kuhmoinen 2018, Luontoselvitys M. Ranta 
Liite 3 Emätilaselvitys 
Liite 3 Kaavaluonnosvaiheen palauteraportti 
Liite 4 Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti 
Liite 5 Kaavakartta määräyksineen 1:5000  
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1. Sijainti 
Kaava-alue sijaitsee Ruoniemessä Päijänteen länsirannalla Tehinselän ja Judinsalonselän 
välissä. 
 
Alue on yksityisessä omistuksessa. 
 

2.2. Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen Päijänteen rantayleiskaavan muuttamisesta on tehnyt kiinteistön Kiviniemi 291-401-
2-136 maanomistaja.  
 
Vireilletulo: 13.5.2019 §106.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 12.6.-12.7.2019 välisenä aikana.  
Kaavaluonnos oli nähtävänä 12.6.-12.7.2019 välisenä aikana.  
Kaavaehdotus oli nähtävänä __.__-__.__.____ välisenä aikana.  
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa Päijänteen rantayleiskaavaa Ruoniemen alueella siten, että alueelle 
laaditun osituksen ja perinnönjakokirjan mukainen perinnönjako yleiskaavan mukaisella 
loma-asuntoalueella (RA 5, itäisempi alue) on mahdollista toteuttaa Päijänteen rantayleiskaa-
van mukaisesti.  
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 
Suunnittelualueen laajuus on noin 10,8 ha.  
 

2.5. Rakennusoikeus 
Kaavassa on osoitettu viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa. 
 

2.6. Kaavan toteuttaminen 
Rantayleiskaavaan muutos voidaan toteuttaa välittömästi, kun kaava on saanut lainvoiman.  
 
Ajoyhteyden toteuttaminen edellyttää tieoikeuden perustamista alueelle.   
  
 

2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 
 Kiviniemen 291-401-2-136 luontoselvitys, Kuhmoinen 2018, Luontoselvitys M. Ranta 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Yleistä 

 
Kaava-alueen rajaus. Lähde: Maanmittauslaitos/ avoin tietoaineisto. 
 
Kaavamuutosalueella on neljä kiinteistöä, joista kolmelle on rakennuttu loma-asunto. Kunkin 
kolmen kiinteistön rakennusoikeus käsittää yhden Päijänteen rantayleiskaavan lomaraken-
nuspaikan. Kiinteistöjen rakennuskanta ja rakennusvuodet ovat seuraavat: 
 
Kiinteistö Ruoniemi 291-401-2-131, rakennettu 1963 ja savusauna siirretty uuteen paikkaan 
vuonna 2017: 

 Loma-asunto 79,0 m² 
 Sauna 36,0 m² 
 Savusauna 8,0 m² 
 Varasto 25,0 m² 

Yhteensä 123,0 m² + talousrakennus 25,0 m² 
 
Kiinteistö Marianniemi 291-401-2-154, rakennettu vuonna 2015: 

 Loma-asunto 184,0 m² 
 Aitta 20,0 m² 
 Sauna 21,0 m² 
 Varasto 25,0 m² 

Yhteensä 205,0 m² + talousrakennukset 45,0 m² 
 
Kiinteistö Kiviranta 291-401-2-138, rakennettu vuonna 2010: 

 Loma-asunto 137,5 m² 
 Sauna 22,0 m² 
 Talousrakennus 44,0 m² 

Yhteensä 159,5 m² + talousrakennus 44,0 m² 
 
Kiinteistö Kiviniemi 291-401-2-136 on rakentamatonta metsää. 
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Kuva rantakalliolta. 

 
Kuva kaava-alueella sijaitsevasta lomarakennuksesta 
kiinteistöllä Kiviranta 291-401-2-138. 

 
Kuva niemen metsäalueelta. 

 
Kaava-alueen rannasta. 
 

 
Rinnevalovarjostus. Korkeuseroa kaava-alueella on noin 10 metriä. Lähde: Maanmittauslaitos/ avoin tietoaineisto.  
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Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa 936 m. 
 
Maaperältään suunnittelualue on moreenia.  
 
Ruoniemestä on matkaa Kuhmoisten keskustaan noin 18 km.  
 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. 
 
Alueen historia ja kulttuuriympäristö  
Ruoniemi on ollut rakentamatonta metsäaluetta 1970-luvulle saakka. 
 

 
Ote peruskartasta vuodelta 1966. Lähde: Maanmit-
tauslaitos/ avoin tietoaineisto. 

 
Ote peruskartasta vuodelta 1986. Lähde: Maanmit-
tauslaitos/ avoin tietoaineisto. 

 
Alueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita.  
 
Luonnonympäristö 
Päijänteen rantayleiskaavan MU-alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2018. Luontosel-
vityksen mukaan kaava-alue on kasvillisuustyypiltään kangasmetsää, rannat ovat kivikkoisia 
ja karuja eikä varsinaista selkeää rantakasvillisuusvyöhykettä tai vesikasvillisuutta ole. 
 
Selvityksessä todetaan seuraavaa: 
”Alueelta ei löytynyt tämän selvityksen yhteydessä luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain tai EU:n 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisia elinympäristöjä tai lajeja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen maan-
käyttöä suunniteltaessa. Ajankohdasta johtuen keskityttiin kasvillisuuteen luontoarvojen ilmentäjänä, 
mutta alueelle ei ole tarpeen tehdä erillistä linnusto- tai liito-oravaselvitystä sen luonteesta johtuen. 
Mäntyvaltainen kangasmetsä ei ole liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, eikä rannat sellaisia, että 
niillä olisi vesilinnuille erityistä merkitystä pesintä- tai muuttoaikaan.” 
 
”Yleisilmeeltään alue on mäntyä kasvavaa kangasmetsää. Alue kohoaa korkeimmilta kohdiltaan 100 
metriä merenpinnan yläpuolelle ja laskee hyvin jyrkkänä, osittain lähes pystysuorana seinämänä poh-
joisen suuntaan Päijänteeseen. Itään laskeva rinne on loivempi. Rannat ovat Päijänteen vuorimaalle 
tyypillisesti karuja ja louhikkoisia.” 
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Pohjoisrannan kallio. 

 
Pohjoisrannan kivikkojyrkänne. 

 
Pohjoisrannan rinne. 
 

 
Niemen keskiosaa. 

 
Niemen itäpäätä. 

 
Niemen keskiosan kosteampaa aluetta. 
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Maisema 

 
Ruoniemi sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla Päijänteen länsirannalla. 
 
Ruoniemessä rakentaminen keskittyy rantayleiskaavassa osoitetuille, noin 3-5 loma-asunnon 
ryppäisiin. Ruoniemen kärkiosa on rakentamatonta aluetta.  
 
Liikenne 
Alueelle on kulku Koppasentien yksityistietä. 
 
Kiinteistöille Kiviniemi 291-401-2-136 ja Kiviranta 291-401-2-138 on 5 m leveä tieoikeus kiin-
teistön Pohjoisranta 291-401-2-137 kautta. 
 
Kiinteistölle Marianniemi 291-401-2-154 on 6 metriä leveä tieoikeus kiinteistön Ruoniemi 
291-401-2-131 kautta. 
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Tieoikeus kiinteistölle Kiviranta 291-401-2-138. 
 

Tieoikeus kiinteistöille Kiviniemi 291-401-2-136 ja Ki-
viranta 291-401-2-138. 

 
Kunnallistekniikka 
Alueella ei ole vesijohto- eikä viemäriverkkoa.  
 
Sähköjohtolinja sijaitsee noin 330 metrin etäisyydellä kaava-alueen länsireunasta. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa.  
 
Yleiskaava 

 
Ote Päijänteen rantayleiskaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu sinisellä, emätilan alue vihreällä. 
 
Alueella on voimassa Päijänteen rantayleiskaava vuodelta 1995. Rantayleiskaavassa alue 
on osittain maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on maisema- ja muita ympäristöarvoja (MU) ja loma-asuntoaluetta (RA).  
 
Kaavamuutosalueelle sijoittuvalle loma-asuntoalueelle on sallittu rakennettavaksi korkeintaan 
viisi loma-asuntoa. RA-alueen leveys on noin 320 metriä. Itäisen loma-asuntoalueen osalta 
on toteutettu 3 rakennuspaikkaa, joiden yhteenlaskettu muunnettu rantaviiva on 190 metriä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päijänteen rantayleiskaavasta toteutuneet kolme lomara-
kennuspaikkaa (siniset pallot). 
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Emätilan alueelle sijoittuvalle läntisemmälle loma-asuntoalueelle on sallittu rakennettavaksi 
korkeintaan neljä loma-asuntoa. RA-alueen leveys neljän loma-asuntopaikan osalta on noin 
270 metriä. Läntisen loma-asuntoalueen osalta on toteutettu kaikki 4 rakennuspaikkaa, joi-
den yhteenlaskettu muunnettu rantaviiva on 320 metriä. 50 metriä rakennetusta rantaviivasta 
on toteutunut kaavan vastaisesti. 
 
Rantayleiskaavassa emätilan yhteenlaskettu rakennetun rantaviivan pituus on 590 metriä. 
Toteutunut rakennetun rantaviivan pituus on 510 metriä. Toteutumatta on 2 rakennuspaikkaa 
ja 80 metriä rantaviivaa. 
 
 
Kaavamääräykset: 
 
RA Alue varataan loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy 

tehokkuudella e=0,05. Rakennusoikeus on kuitenkin enintään 200 m². Tämän lisäksi saadaan ra-
kentaa talousrakennuksia enintään 50 m². 

 
1 
RA Luku AO, AO-1, RA- ja RA-1-merkinnän yläpuolella osoittaa alueella sallittujen loma-asuntojen tai 

asuinpientalojen enimmäismäärän. 
 
 RA-alueiden rakentamista koskevat määräykset: 
 
 RA- ja RA-1-alueilla loma-asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee 

olla vähintään 25 metriä. Yksi erillinen kerrosalaltaan enintään 20 k-m²:n suuruinen saunarakennus 
voidaan sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen 
avoimiin osiin. Uusien lomarakennuspaikkojen rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. 

 
M Maa- ja metsätalousalue. 
 
 Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. 
 
 Rakentamismääräykset: 
 Rakennuslain 31 § 1 momentin nojalla määrätään, että alueella on noin 200 metrin syvyisellä ranta-

vyöhykkeellä muu kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen kielletty. Alueen ra-
kennusoikeus on siirretty AO, RA ja RM-alueille. 

 
MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on maisema- ja muita ympäristöarvoja. 
 
 Yleiset määräykset: 
 Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityk-

seltään luonnonmaisemaan eikä niitä saa sijoittaa avoimille ranta- tai peltoalueille. Uudet rakennuk-
set on pyrittävä sijoittamaan olemassa olevien rakennusryhmien yhteyteen. Varsinkin loma-asun-
non sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maastoon sopivuuteen ja riittävän suojapuus-
ton jäämiseen rantaviivan ja rakennusten väliin. Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin 
säilytettävä luonnonmukaisena. 

 
 Omarantaisten loma-asuntojen (RA ja RA-1) tai asuinpientalojen (AO, AO-1) alueilla kuivakäymälät 

on varustettava vettaläpäisemättömällä jätevesisäiliöllä ja varmistettava poiskuljetus tai kompos-
tointi asianmukaisella tavalla. Sauna ja talousvesiä ei saa pääsää suoraan vesistöön, vaan ne on 
imeytettävä maahan vähintään 10 metrin päähän rantaviivasta alueelle, joka on imeytykseen sovel-
tuvaa ja johon tulvavesi ei nouse. 

 
 Ranta-alueita koskevat metsänhoitosuositukset: 
 
 Yksityismetsien yleisiin metsähoitosuosituksiin liittyen rantametsien käsittelyssä otettaan huomioon 

erityisesti seuraavia periaatteita: 
 Maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä noudatetaan erityistä harkintaa. 
 Rantametsissä käsittelykuviot suositellaan rajattavaksi sopivia maastonmuotoja noudatellen. 

Hakkuiden suunnittelussa tulisi käyttää maaston tarjoamia mahdollisuuksia, jotta maisema-
näkymä säilyisi yhtenäisenä. Rantavyöhykkeen leveys suositellaan jätettäväksi niin suu-
reksi, että siitä muodostuu selkeä käsittely-yksikkö. 

 Rantavyöhykkeelle pyritään jättämään lehtipuustoa mahdollisimman paljon. Maisemalle ja 
monille eläin- ja kasvilajeille tärkeiden lehtipuiden ja alikasvuston turhaa raivausta on syytä 
välttää. 
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 Uudistaminen pyritään tekemään luontaisesti tiheää siemen- ja suojuspuuasentoa käyttäen 
aina, kun siihen on edellytyksiä. Rantametsien laajoja avohakkuita ei suositella. Uudistus-
aloille suositellaan jätettäväksi maisemapuita. 

 Maisemanhoidollisista syistä kiertoajan jatkaminen ja uudistuskypsän metsikön harventami-
nen voi olla perusteltua. 

 Luonnonsuojelullisesti tai maisemallisesti erityisen merkittävillä alueilla voidaan muuten va-
jaatuottoista metsikköä pitää kehitettäväksi kelvollisena. 

 Pieniä saaria ja niemiä ei tulisi käsitellä avohakkuilla. Pienimmät saaret suositellaan mie-
luummin jätettäväksi kokonaan hakkaamatta. 

 Erityistä huomiota kiinnitetään rantakallioiden ja hiekkarantojen ympäristöihin. Kitumaiden 
kalliometsiköille suositellaan erityisen varovaista käsittelyä tai niiden jättämistä luonnontilai-
siksi. Normaalista metsäkuvasta poikkeavat maisemallisesti arvokkaat puuyksilöt suositel-
laan säilytettäviksi. 

 Lannoitusta, kemiallista vesakontorjuntaa tai voimakasta maanmuokkausta tulisi välttää. 
 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava, joka on tullut 
lainvoimaiseksi 26.1.2018. Maakuntakaavassa alue on osoitettu osaksi laajempaa matkailun 
ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu varauksia eikä 
rajauksia.   
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan 1.4. 
2018. 
 
Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen laatimista voidaan katsoa koskevan erityisesti valta-
kunnallinen alueidenkäyttötavoite, että huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Rakennusjärjestys 
Kuhmoisten kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2002.  
 
Ympäristönsuojelumääräykset 
Kuhmoisten kunnan ympäristönsuojelumääräyksien laatiminen on vireillä. 
 
Emätilaselvitys ja muunnettu rantaviiva 
Alueelle laadittu emätilaselvitys ja muunnetun rantaviivan laskelma ovat kaavaselostuksen 
liitteenä 3. Emätila on Ruoniemi 291-401-2-27, joka on lohkottu 21.3.1949 Soukkio-nimisestä 
kiinteistöstä. Ruoniemen kiinteistö on vuonna 2006 lohkottu 9 eri kiinteistöksi. Vuonna 2014 
on lisäksi lohkottu yksi kiinteistö. 
 
Emätilan muunnetun rantaviivan pituus on yhteensä 1354 metriä, josta rakennettua rantavii-
vaa on 448 metriä. Päijänteen rantayleiskaavassa osoitetuista emätilan 9 rakennuspaikasta 
on toteutettu 7. Voimassa olevan kaavan mitoitus on koko emätilan osalta 6,6 rakennuspaik-
kaa/ muunnettu rantaviivakilometri. 
 
Kaavamuutosalueen muunnetun rantaviivan pituus on yhteensä 936 metriä. Voimassa ole-
van kaavan mitoitus on 5,3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. 
 
Perinnönjakokirja ja ositus 
Ruoniemen alueelle on laadittu perinnönjakokirja ja ositus vuonna 2004. Perinnönjakokir-
jassa on sovittu Päijänteen rantayleiskaavassa Ruoniemen itäosaan sijoittuvasta viiden lo-
marakennuspaikan alueesta seuraavaa: 
 
”Itäinen rakennusalue jaetaan siten, että nykyisen savusaunarakennuksen itänurkasta n. 10 m ja 
loma-asuntoalueeksi merkityn alueen itärajan välinen rantakaista jaetaan kolmeksi keskenään lähes 
yhtä suureksi rakennuspaikaksi (tonttikoko hieman yli 5.000 m2, rantaviivan pituus >65 m.” 
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Perinnönjakokirjan liitteenä oleva 
kartta. Karttaan on selvennykseksi 
punaisella värillä lisätty Päijänteen 
rantayleiskaavassa Ruoniemen itä-
osaan sijoittuvaan viiden lomara-
kennuspaikan alueeseen viittaava 
numerointi 1-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Päijänteen rantayleiskaavan mukaiset viisi rakennuspaikkaa on perinnönjakokirjassa mää-
rätty jaettavaksi kahden eri henkilön kesken seuraavasti: 

 henkilö 1 saa:  
o olemassa olevan rakennetun huvilatontin (kartalla numero 5) 
o tontin savusaunalla (kartalla numero 4) ja  
o perinnönjakokirjan kartan mukaisen rakennuspaikan 1 (kartalla numero 1) 

 henkilö 2 saa:  
o perinnönjakokirjan kartan mukaiset rakennuspaikat 2 ja 3 (kartalla numerot 2 

ja 3).   
 
  

4 YLEISKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite  
Yleiskaavamuutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.2.1 Osalliset 
Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen maanomistajat 
 Keski-Suomen  ELY-keskus 
 Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja maankäyttöjaos 

 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka usko-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista esittämällä mielipiteitä näh-
tävänä olevista aineistoista.  
 
Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluai-
neistosta ja kaavaehdotuksesta. 
 
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Kuhmoisten Sanomissa sekä kunnan il-
moitustaululla ja internetsivuilla. Aineistoihin voi tutustua kunnan kunnanvirastossa ja kunnan 
nettisivuilla. 
 
Kaavaluonnos 
Kaavaluonnos valmistui tammikuussa 2019. Kaavaluonnos käsiteltiin kunnanhallituksessa 
13.5.2019 ja se oli nähtävänä 12.6.-12.7.2019 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin 
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto. Keski-Suomen liitto ilmoitti, että sillä ei ole huo-
mautettavaa kaavaluonnoksesta eikä se jättänyt lausuntoa. 
 
ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kaavaluonnosta tarkistettiin seuraavasti: 

 Vaikutusten arviointia tarkistettiin koskemaan koko emätilan alue. 
 Tarkistettiin kantatilaselvityksen nimi muuttamalla se emätilaselvitykseksi. Lisättiin 

selvitykseen sarake todellisesta rantaviivasta ja kaavassa osoitetusta rakennusoikeu-
desta. Emätilan läntisen osan tilojen osalta lisättiin erillinen huomautussarake, jossa 
selitettiin muodostettujen kiinteistöjen eroa voimassa olevasta kaavasta. 

 Kaavan vaikutusten arviointia täydennettiin M- ja MU-alueiden pinta-alamuutoksen 
osalta. 

 Koko emätilan rakentamisesta vapaan rantaviivaan määrää koskevat tiedot lisättiin 
kaavan vaikutusten arviointiin. 

 Selostukseen lisättiin selkeämmin perustelut kaavamuutokselle. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus valmistui elokuussa 2019. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle yleiskaavamuutoksen hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy 
kaavamuutoksen. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 
päivää.   
 
Keski-Suomen ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisu-
kehotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kunta tekee uuden päätök-
sen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan kuulutuksella Kuhmoisten Sa-
nomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
 

4.4 Yleiskaavan muuttamisen tarve ja tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa Päijänteen rantayleiskaavaa Ruoniemen alueella siten, että alueelle 
laaditun osituksen ja perinnönjakokirjan mukainen perinnönjako yleiskaavan mukaisella 
loma-asuntoalueella (RA 5, itäisempi alue) on mahdollista toteuttaa Päijänteen rantayleiskaa-
van rakennusoikeuden mukaisesti. Perinnönjaossa on tapahtunut virhe suhteessa voimassa 
olleeseen yleiskaavaan. 
 



 14

Perinnönjakokirjan karttaliitteen itäisestä rakennusalueesta on lohkottu kaksi lomarakennus-
paikkaa, Marianniemi 291-401-2-154 ja Kiviranta 291-401-2-138. Rakennuspaikkojen lohko-
misessa ei ole riittävästi huomioitu alueella voimassa ollutta yleiskaavaa. Rakennuspaikat on 
lohkottu lähelle yleiskaavan RA-alueen itärajaa siten, että perinnönjakokirjan karttaliitteen 
itäisen rakennusalueen kolmatta rakennuspaikkaa ei ole mahdollista muodostaa yleiskaavan 
RA-alueelle. 
 
Nykyisessä tilanteessa rakennusoikeuden jakautuminen emätilan ei kiinteistöjen osalle on 
epäselvä johtuen vuonna 2006 tehdystä lohkomisesta, jossa molempien Päijänteen ran-
tayleiskaavassa osoitettujen loma-asuntoaluiden rajaukset on jätetty huomioimatta.  
 
Omistuksia muuttamatta ja rakennuksia purkamatta sekä perinnönjakoa muuttamatta emäti-
lan rakennusoikeutta koskevaa tilannetta ei olisi mahdollista saada enää kaavan mukaiseksi. 
Muuttamalla yleiskaavaa voidaan selkeyttää tilannetta ilman, että kyseisiin toimenpiteisiin on 
tarvetta ryhtyä. 
 

 
Karttayhdistelmä, jossa näkyvät ote Pälkäneen rantayleiskaavasta, perinnönjakokirjan karttaliite ja voimassa ole-
vat kiinteistörajat. 
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5 YLEISKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan sisältö 

 
 
 
Kaavaan on osoitettu loma-asuntoalue (RA), jolle on sallittu rakennettavaksi enintään 5 
loma-asuntoa (luku 5  RA-merkinnän yläpuolella, rakennuspaikkojen likimääräiset sijainnit 
osoitettu mustilla palloilla). Rakennusoikeus säilyy voimassa olevan Päijänteen rantayleis-
kaavan mukaisena. Kaava-alueen mitoitus on 5,3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivaki-
lometri ja koko emätilan mitoitus 6,6 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri. 
 
RA-aluetta on siirretty noin 30 metriä idemmäksi siten, että sen kokonaisleveys 320 metriä 
säilyy ennallaan.  
 
Neljän olemassa olevan rakennuspaikan syvyydeksi on osoitettu noin 80 metriä. Rakenta-
mattoman rakennuspaikan syvyydeksi on osoitettu noin 70 metriä. Voimassa olevassa ran-
tayleiskaavassa RA-alueen syvyys on vähimmillään  noin 35 metriä. 
 
RA-aluetta koskee kaavamääräys: 

Alue varataan loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusoikeus 
määräytyy tehokkuudella e=0,05. Rakennusoikeus on kuitenkin enintään 200 m². Tä-
män lisäksi saadaan rakentaa talousrakennuksia enintään 50 m². 
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RA-alueilla loma-asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tu-
lee olla vähintään 25 metriä. Yksi erillinen kerrosalaltaan enintään 20 kerros-
alaneliömetrin suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyy-
delle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Uusien lomaraken-
nuspaikkojen rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. 

 
Muu osa kaavasta on osoitettu voimassa olevan Päijänteen rantayleiskaavan mukaisesti 
maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on maisema- ja muita 
ympäristöarvoja (MU). MU-alueelle on annettu maiseman säilyttämistä tukeva kaavamää-
räys, jota ei ole voimassa olevassa rantayleiskaavassa. 
 
Maa- ja metsätalousaluetta (M) koskee kaavamääräys: 

Alue on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on sallittu maa- ja 
metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. 

  
Maa- ja metsätalousaluetta, jolla on maisema- ja muita ympäristöarvoja (MU) koskee kaava-
määräys: 

Alue on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on sallittu maa- ja 
metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Avohakkuu alueella on kielletty. Alu-
eella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamai-
semaa. 

 
Päijänteen rantayleiskaavaan sisältyvät jätevesien käsittelyä ja kuivakäymälöitä koskevat 
yleismääräykset on jätetty pois kaavamääräyksistä, koska niistä säädetään ympäristönsuoje-
lulaissa (527/2014) ja sen nojalla laadittavissa kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä 
(YSL 202§). Kuhmoisissa kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen on vireillä. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 
 
Yhdyskuntarakenne  Kaava mahdollistaa loma-asuntojen toteuttamisen 

Päijänteen rantayleiskaavan mukaisesti.  
 
Rakennuspaikkojen määrä ja mitoitus säilyy samana 
kuin voimassa olevassa Päijänteen rantayleiskaa-
vassa. 
 

 
Kuvassa on esitetty yhdistettynä kaavamuutos ja voimassa oleva rantayleiskaava. 
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Virkistys M- ja MU-alueiden pinta-ala pienenee hieman, koska 
RA-alueen syvyyttä on kasvatettu voimassa olevaan 
rantayleiskaavaan verrattuna. M- ja MU-alueiden 
osuus koko emätilan alueesta pienenee rakennuskort-
teleiden laajentuessa. 
 
Vapaan rantaviivan määrä säilyy voimassa olevan 
yleiskaavan mukaisena. 
 
Kaavamuutoksen jälkeen rakennetun rantaviivan pi-
tuus koko emätilan alueella on yhteensä noin 640 
metriä ja vapaan rantaviivan pituus noin 715 metriä.  
 

Liikenne Ajoyhteyden toteuttaminen edellyttää tieoikeuden pe-
rustamista kiinteistöjen Kiviniemi 291-401-2-136 ja 
Pohjoisranta 291-401-2-137 alueille. 
 

Luontoarvot Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole sellaisia 
luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain tai EU:n 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisia elinympäristöjä tai 
lajeja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä 
suunniteltaessa.  
 
M- ja MU-alueiden suuri osuus (77%) kaava-alueesta 
ja määräys suojapuuston jättämisestä rantaan sekä 
määräys luonnonmukaisena säilytettävästä maisema-
kuvasta tukevat luonnon monimuotoisuuden säilymis-
mahdollisuuksia.  
 

Maisema  Loma-asuntoalueen siirtäminen 30 metriä idemmäksi 
vaikuttaa vähäisessä määrin Ruoniemen niemialueen 
maisemaan. 
 
Maiseman kannalta herkin alue, Ruoniemen niemen-
kärki ja kallioalueet, on jätetty rakentamisen ulkopuo-
lelle. MU-alueelle niemeen on annettu kaavamääräys, 
joka kieltää avohakkuun ja sallii vain sellaiset metsän-
hoitotoimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta ran-
tamaisemaa. Voimassa olevassa rantayleiskaavassa 
on annettu ranta-alueita koskevat metsänhoitosuosi-
tukset, mutta ei kaavamääräyksiä. Kaavamääräyksen 
oikeusvaikutus on suositusta vahvempi.  
 
Kaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä 
koskien rakentamisen sopeuttamista luonnonmaise-
maan, suojapuuston säilyttämisestä rantaviivan ja ra-
kennusten väliin sekä maisemakuvan säilyttämisestä 
luonnonmukaisena. 
 
Emätilan länsiosassa, joka ei kuulu kaavamuutosalu-
eeseen, on edelleen voimassa Päijänteen rantayleis-
kaavan määräykset vuodelta 1995. MU-alueen osalta 
tämä tarkoittaa, että emätilan länsiosan MU-alueella 
ovat voimassa Päijänteen rantayleiskaavan ranta-alu-
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eita koskevat metsänhoitosuositukset ja nyt laaditta-
van rantayleiskaavamuutoksen mukaiset määräykset 
eivät koske sitä. 
 

Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

Kaava ja sen rakennusoikeus perustuvat Päijänteen 
rantayleiskaavaan ja Kuhmoisten rakennusjärjestyk-
seen. Kaava ei aseta muita saman rantayleiskaavan 
alueella olevia maanomistajia huonompaan asemaan. 
 
Kaava mahdollistaa perinnönjaon toteutumisen alu-
eelle laaditun perinnönjakokirjan mukaisesti ja loma-
asuntotonttien lohkomisen siten, että rantaviivan pi-
tuus on vähintään 40 metriä ja rakennusten etäisyys 
naapurin rajasta on vähintään 5 metriä. 
 
Kaavamuutos selkeyttää rakennusoikeuden jakautu-
mista emätilaan kuuluvien kiinteistöjen kesken. Ilman 
kaavamuutosta Päijänteen rantayleiskaavan toteutta-
minen toteutunut perinnönjako ja omistussuhteet huo-
mioiden ei olisi mahdollista.  
  

 
Kuvassa on esitetty yhdistettynä kaavamuutos, perinnönjakokirjan karttaliite ja voimassa olevat kiinteistörajat.  
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5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 
Yleismääräykset: 
 
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään luon-
nonmaisemaan eikä niitä saa sijoittaa avoimille ranta-alueille. Loma-asunnon sijoittamisessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota riittävän suojapuuston jäämiseen rantaviivan ja rakennusten väliin. Rakennetun alueen maisema-
kuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena. 
 

 
6 KAAVAN TOTEUTUS 

Rantayleiskaavaan muutos voidaan toteuttaa välittömästi, kun kaava on saanut lainvoiman.  
 
Ajoyhteyden toteuttaminen edellyttää tieoikeuden perustamista alueelle.   
 
Kaavan toteuttamisessa tulee huomioida kunnan ympäristönsuojelumääräykset koskien jäte-
vesien imeyttämistä rantavyöhykkeellä ja kuivakäymälöiden rakentamista ja käyttöä.  
 
 
Nokialla 09.08.2019  
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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