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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen 
yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten 
kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikut-
taa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täy-
dentää hankkeen aikana.

Suunnittelualueen sijainti.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  11.01.2019

KOSKEE KIINTEISTÖJÄ RUONIEMI 291-401-2-131, MARIANNIEMI 291-401-2-154, 
KIVIRANTA 291-401-2-138 JA KIVINIEMI 291-401-2-136

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi → Asuminen ja rakentaminen → Kaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) tarkoitus on määritelty 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen

Puh. 040 5576 086
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi

YHTEYSTIEDOT

Päijänteen rantayleiskaavan muutos, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE SUUNNITTELUN ALOITE 
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Tavoitteena on muuttaa Päijänteen rantayleiskaavaa 
Ruoniemen alueella siten, että alueelle laaditun osituk-
sen ja perinnönjakokirjan mukainen perinnönjako yleis-
kaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA 5, itäisempi 
alue)  on mahdollista toteuttaa Päijänteen rantayleis-
kaavan mukaisesti. 

Aloitteen yleiskaavan muuttamisesta on 
tehnyt kiinteistön Kiviniemi 291-401-2-
136 maanomistaja.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Kiinteistöt Ruoniemi 291-401-2-131, Marianniemi 291-401-2-154 ja Kiviranta 291-401-2-138 ovat ra-
kennettuja loma-asuntokiinteistöjä. Kiinteistön Kiviniemi 291-401-2-136 alue on rakentamatonta met-
sää.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen tarkis-
tettu maakuntakaava, jossa alue on osoitettu osaksi 
laajempaa matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. 
Maakuntakaavassa  alueelle ei ole osoitettu varauksia 
eikä rajauksia.  

Alueella on voimassa Päijänteen ran-
tayleiskaava vuodelta 1995. Rantayleis-
kaavassa alue on osittain maa- ja met-
sätalousvaltaista aluetta (M), maa- ja 
metsätalousaluetta, jolla on maisema- ja 
muita ympäristöarvoja (MU) ja osittain 
loma-asuntoaluetta (RA). 
Yleiskaavan mukaiselle RA-alueelle on 
osoitettu 5 rakennuspaikkaa.
 

Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaa-
voja.

Kaava-alueen rajaus.

Voimassa oleva rantayleiskaava yhdistettynä voi-
massa oleviin kiinteistörajoihin ja kaavamuutosalu-
een rajaukseen.

Asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Ruoniemessä Päijän-
teen länsirannalla Tehinselän ja Judinsa-
lonselän välissä.
 
Alue on yksityisessä omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala noin 10,8 ha.
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Päijänteen rantayleiskaavan muutoksen yhteydessä 
osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Keski-Suomen  ELY-keskus
• Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta, rakennus-

lautakunta ja maankäyttöjaos 

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voi-
vat itsensä katsoa kaikki, joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISET 

OSALLISTUMINEN 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on 
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista 
aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja kaava-
ehdotuksesta.

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi 

→ ASUMINEN JA RAKENTAMINEN
→ Kaavat

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Päijänteen rantayleiskaavan muutosta laadittaessa 
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

• Vaikutukset virkistyskäyttöön ja vapaaseen  
rantaviivaan

• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset luontoon
• Vaikutuksen maanomistajiin

Rantayleiskaavan muutoksella on vaikutusta erityisesti 
alueen maanomistajiin. 
Niemialue on maisemallisesti merkittävä.

Kaavoitusta varten alueelle on laadittu luontoselvitys 
(Kiviniemen 291-401-2-136 luontoselvitys, Kuhmoinen 2018, 

Luontoselvitys M. Ranta). 
Kaavoituksen yhteydessä on tarpeen laatia alueelta 
kantatilaselvitys.

TIEDOTTAMINEN

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Kuhmoisten Sanomissa sekä kunnan ilmoitustau-
lulla ja internetsivuilla. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille.

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Tarvit-
taessa järjestetään viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen 
edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yhteistyötä.
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Talvi 2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan-
virastossa ja kunnan nettisivuilla. Siitä voi antaa palautetta 
vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään 
postitse rajanaapureille.

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Kevät 2019

Aineistoihin voi tutustua kunnan kunnanvirastossa ja kunnan 
nettisivuilla. 

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakun-
nilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kesä 2019

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

KAAVAHANKKEEN KULKU
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KIVINIEMEN 291-401-2-136 

LUONTOSELVITYS 

KUHMOINEN 2018 

Luontoselvitys M. Ranta 
Hautaantie 295 
38120 SASTAMALA 
p. 050-5651584
miraranta@hotmail.fi

Päijänteen rantayleiskaavan muutos, kaavaselostus, liite 2: Luontoselvitys
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TYÖN TAUSTAA 

Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa, 

Kuhmoisten Kärpänkylässä. Se on kooltaan noin 4,7 hehtaarin suuruinen, 

metsäinen ja rakentamaton alue joka rajautuu pohjois- ja itäsuunnassa 

Päijänteeseen. Muilta osin aluetta rajaavat vapaa-ajan asuntojen tontit ja 

metsäalueet. Kohteen halki kulkee kapea hiekkatie viereiselle kiinteistölle. 

 

Kuva 1. Kiinteistön sijainti        suhteessa Kuhmoisten kuntakeskukseen.  
 

Kohteeseen on tekeillä ranta-asemakaava, ja selvityksen tarkoituksena oli 

löytää alueelta mahdolliset maankäytön suunnitteluun vaikuttavat metsälain, 

luonnonsuojelulain, vesilain ja EU:n direktiivien mukaiset arvokkaat 

luontokohteet ja eläinlajit.  

Maastotyöt kohteeseen tehtiin 26.8.2018. Maastokäynnillä selvitettiin 

luontoarvoja kasvillisuuteen pohjautuen. Selvityksen tilaajana toimi 

kiinteistönomistaja Matti Viljanen. Maastotyöt ja raportoinnin on tehnyt 

Luontoselvitys M.Ranta/Mira Ranta. 
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ALUEEN YLEISKUVAUS 

 

Yleisilmeeltään alue on mäntyä kasvavaa kangasmetsää. Alue kohoaa 

korkeimmilta kohdiltaan 100 metriä merenpinnan yläpuolelle ja laskee hyvin 

jyrkkänä, osittain lähes pystysuorana seinämänä pohjoisen suuntaan 

Päijänteeseen. Itään laskeva rinne on loivempi. Rannat ovat Päijänteen 

vuorimaalle tyypillisesti karuja ja louhikkoisia. Maastokäynnin aikaan 

Päijänteen vedenpinta oli normaalia huomattavasti alempana mikä korosti 

tätä vaikutelmaa entisestään. 

 

KASVILLISUUSSELVITYS 

 

Kasvillisuustyyppien numerointi vastaa liitteenä olevan kartan numerointia. 

 

1. Kuiva kangasmetsä 

 

Alueella on pienipiirteisesti 

kuivan kanervatyypin 

kangasmetsän kasvillisuutta 

kasvavia alueita kallioisuudesta 

ja louhikkoisuudesta johtuen. 

Pääpuuna kasvaa mäntyä ja 

pensaana kitukasvuisia pihlajia ja 

koivuja. Kenttäkerroksen lajeina 

on puolukka, kanerva ja 

variksenmarja. 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Jyrkät kallioseinämät 

kasvavat jäkälää ja sammalia. 
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2. Kuivahko kangasmetsä 

 

Puolukkatyypin kuivahko kangasmetsä on vallitseva kasvillisuustyyppi 

alueen korkeimmalla kohdilla. Valtapuuna on edelleen mänty, 

pensaana kasvaa pihlajaa, haapaa ja koivua. Puolukka on runsain 

varpu, sen joukossa kasvaa mustikkaa ja variksenmarjaa. Heinistä 

runsaimpana kasvaa kangasmaitikka, kultapiisku, metsätähti, vanamo 

ja kevätpiippo.  

  

 
Kuva 3. Puolukkatyypin männikköä ja maisemaa Päijänteelle. 

 

3. Tuore kangasmetsä 

 

Alueen yleisin kasvillisuustyyppi on 

mustikkatyypin tuore kangasmetsä. 

Nimensä mukaisesti runsain 

kenttäkerroksessa kasvava laji on 

mustikka. Sen seurana kasvaa mm. 

puolukkaa, sananjalkaa, vanamoa, 

oravanmarjaa, metsäkastikkaa, 

metsäalvejuurta ja metsäimarretta. 

Puusto muodostuu männystä ja 

kuusesta, sekapuuna kasvaa koivua 

ja pensaana pihlajaa. 

 

Kuva 4. Rehevää mustikkametsää. 
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4. Lehtomainen kangasmetsä 

 

Alueella on myös pieni lehtomaisen kangasmetsän laikku.  

Kohdassa maaperä on kosteampaa ja rehevämpää mikä lisää 

kasvillisuuteen saniaisia (hiirenporras ja metsäalvejuuri) sekä 

ruohokasveja kuten viitakastikkaa, mäkikuismaa, metsäkurjenpolvea, 

lillukkaa, ahomansikkaa ja kieloa.  

 

Myös muutamia yksittäisiä 

lehtokasveja löytyy haapojen 

juurelta; karhunputki, 

mustakonnanmarja ja 

kevätlinnunherne.  

 

Puustossa on kuusen ja männyn 

ohella koivua ja haapaa. 

Pensaskerroksessa kasvaa 

pihlajan lisäksi myös pari 

pähkinäpensasta. 

 

 

 

 

Kuva 4. Pähkinäpensas on 

erikoinen näky muuten melko 

karussa maastossa. 

 

 

 

VESI- JA RANTAKASVILLISUUS 

 

Kohteessa ei ole varsinaista selkeätä rantakasvillisuusvyöhykettä, vaan 

rannat ovat kivikkoisia ja karuja ja kangasmetsän kasvillisuus ulettuu 

rantaan saakka. Pohjoisrannalla taas kalliot laskevat veteen jyrkästi. 

Kivien välissä kasvaa rantakasveista harvakseltaan rantakukkaa, 

viiltosaraa, ruokohelpiä ja luhtavuohennokkaa. Rannassa on myös 

tervaleppää ja koivua enemmän.  
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Myös vesikasvillisuus on 

olematonta. Päijänne kuuluukin 

ns. karuihin 

pohjaruusukkeellisten kasvien 

järvityyppiin jossa ei ole laajoja 

ruovikoita tai muita rehevien 

järvien tunnusmerkkejä. 

Todennäköisesti alueen 

edustalla vesialue on myös 

syvää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Louhikkoista rantaa 

alueen itäkärjestä. 

 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Alueelta ei löytynyt tämän selvityksen yhteydessä luonnonsuojelulain, 

vesilain, metsälain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaisia 

elinympäristöjä tai lajeja jotka tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä 

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. 
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Maanomistaja
Todellinen 
rantaviiva

Muunnettu 
rantaviiva 100%

Muunnettu
rantaviiva 75%

Muunnettu 
rantaviiva 
yhteensä

Rantaviivasta 
rakennettu

Osuus 
rantaviivasta %

Laskennallinen 
rakennusoikeus 

Rakennus-
oikeutta 
osoitettu
RYK:ssa*

Toteutunut 
rakennus-
oikeus**

Rakennus-
oikeutta
ROYK muutoksen 
jälkeen Huom

Ruoniemi
291-401-2-27
21.03.1949

Ruoniemi 291-
401-2-131
18.01.2006

A
257 257 0 60 19 1,71 2,50 1 2

257 0 257
Marianniemi
401-2-154
04.12.2014

B
61 61 0 61 5 0,41 0,95 1 1

61 0 61

Suviranta
291-401-2-132
18.01.2006

C

101 101 0 101 7 0,67 1,50 1 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

101 0 101

Kesäranta
291-401-2-133
18.01.2006

C+D

72 72 0 72 5 0,48 1,07 1 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

72 0 72

Parkanranta
291-401-2-134
18.01.2006

E+F

73 73 0 73 5 0,49 0,31 1 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

73 0 73
Kivelä
291-401-2-135
18.01.2006

A
0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0

0 0 0

Kiviniemi
291-401-2-136
18.01.2006

G

551 329 222 0 37 3,29 0,52 0 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

329 167 496
Pohjoisranta
291-401-2-137
18.01.2006

G
153 153 0 0 11 1,02 0,00 0 0

153 0 153

Kiviranta
291-401-2-138
18.01.2006

H

67 67 0 67 5 0,45 1,05 1 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

67 0 67

Eteläranta
291-401-2-139
18.01.2006

I+J+K

74 74 0 74 5 0,49 1,10 1 1

Kiinteistöjako 
poikkeaa 
rantayleis-
kaavasta

74 0 74

1409

Muunnettu 
rantaviiva 
yhteensä 1354 448 100 9,00 9,00 7,00 9,00

Mitoitus RYK
(rp lukumäärä) 9,00

 RYK mitoitus on 6,65 rp/km

*RYK:ssa osoitettu rakennusoikeus on laskettu jakamalla RA-alueen leveys kunkin kiinteistön alueella rantayleiskaavassa määritetyllä yhden rakennuspaikan leveydellä
RA läntinen alue 270/4=67,5 m ja RA itäinen alue 320m/5= 64,0 m

**Toteutuneiden loma-asuntoyksikköjen määrä tai kiinteistö lohkottu rakennuspaikaksi

RYK= Päijänteen rantayleiskaava

Päijänteen 
rantayleiskaava-
muutoksessa 
Ruoniemessä 
mukana olevat 
kiinteistöt 
korostettu
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KUHMOISTEN KUNTA 

 

PÄIJÄNTEEN RANTAYLEISKAAVAN 
MUUTOS, RUONIEMI 

PALAUTERAPORTTI 07.08.2019 

KAAVALUONNOS (14.01.2019)  

 
 

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Keski-Suomen ELY-keskus 28.6.2019 

 
Keski-Suomen liitto ilmoitti, että sillä ei ole huomautettavaa Päijänteen (Ruoniemi) rantayleiskaa-
van muutoksen luonnosaineistoon eikä se anna asiasta erillistä lausuntoa. 
 
Lausunto Vastine 
Keski-Suomen ELY-keskus 
Kaavan vaikutuksia arvioitaessa tulee kuiten-
kin ottaa huomioon, että esim MU-aluetta kos-
kevat kaavaluonnoksen mukaiset määräykset 
eivät tule koskemaan koko emätilalle voimassa 
olevassa kaavassa osoitettua MU-aluetta ja 
muitakin vaikutuksia on arvioitava ottaen koko 
emätilan alue huomioon. 
 

Vaikutusten arviointia tarkistetaan koske-
maan koko emätilan alue. 

Kaavassa sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa mainitaan tehtäväksi kantatilaselvi-
tys/tarkastelu. Selvityksen oikeampi nimi on 
emätilaselvitys. Selvitys on kaavaselostuksen 
liitteenä 3. Sitä tulee täydentää sarakkeilla to-
dellinen rantaviiva sekä kaavassa osoitettu ra-
kennusoikeus. Emätilan läntisen osan tilojen 
vuoksi olisi hyvä käyttää lisäksi erillistä huo-
mautussaraketta, selittämään muodostettujen 
kiinteistöjen eroa voimassa olevasta kaavasta. 
  

Tarkistetaan kantatilaselvityksen nimi 
muuttamalla se emätilaselvitykseksi. Lisä-
tään selvitykseen sarake todellisesta ranta-
viivasta ja kaavassa osoitetusta rakennus-
oikeudesta. Emätilan läntisen osan tilojen 
osalta lisätään erillinen huomautussarake, 
jossa selitetään muodostettujen kiinteistö-
jen eroa voimassa olevasta kaavasta. 
 

Voimassa olevan kaavassa osoitettu raken-
nusoikeus (9) ylittää kaavassa alueelle osoite-
tun mitoituksen (6,45). Kaavaselostuksesta tu-
lisi käydä esille tälle perustelut ja miksi korkeaa 
mitoitusta voidaan edelleen käyttää kaavamuu-
toksessa. 
 

Voimassa olevassa yleiskaavassa emätilan 
laskennallinen mitoitus on 6,45 rp/km, joka 
vastaa rakennusoikeutta 9 rakennuspaikkaa 
emätilan 1,395 km metrin osalla (9/1,395 = 
6,45).  
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Myös kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee ot-
taa huomioon vaikutus M- ja MU alueiden 
osuuteen koko emätilan alueesta ja todeta, 
että ne pienenevät rakennuskortteleiden laa-
jentuessa. 
 

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

Läntisen osan kiinteistönmuodostus tullee vai-
kuttamaan myös koko emätilan rakentamisesta 
vapaan rantaviivan määrää koskeviin tietoihin, 
jotka tulee esittää, vaikka ne eivät tässä kaa-
vamuutoksessa vahvistukaan. 
 

Koko emätilan rakentamisesta vapaan ran-
taviivaan määrää koskevat tiedot lisätään 
kaavan vaikutusten arviointiin. 

Vastaavia yleiskaavan vastaisista lohkomisista 
seuraavia kaavamuutoksia ei yleensä voida 
hyväksyä maanomistajien tasapuolisen kohte-
lun vaatimuksen vuoksi eikä sivuuttamatta kaa-
van keskeisiä periaatteita. Selostuksen koh-
taan 5 olisi tämän vuoksi syytä lisätä ja tuoda 
selkeämmin esille perustelut miksi tässä ta-
pauksessa voidaan tai on syytä menetellä 
näin, jotta voimassa olevaa kaava ei menet-
täisi merkitystään vastaisuudessa. 
 

Selostukseen lisätään selkeämmin peruste-
lut kaavamuutokselle. 

 

Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista 
 
 
Vaikutusten arviointia tarkistetaan koskemaan koko emätilan alue. 
 
Tarkistetaan kantatilaselvityksen nimi muuttamalla se emätilaselvitykseksi. Lisätään selvi-
tykseen sarake todellisesta rantaviivasta ja kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Emä-
tilan läntisen osan tilojen osalta lisätään erillinen huomautussarake, jossa selitetään muo-
dostettujen kiinteistöjen eroa voimassa olevasta kaavasta. 
 
Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään M- ja MU-alueiden pinta-alamuutoksen osalta. 
 
Koko emätilan rakentamisesta vapaan rantaviivaan määrää koskevat tiedot lisätään kaavan 
vaikutusten arviointiin. 
 
Selostukseen lisätään selkeämmin perustelut kaavamuutokselle. 
 








