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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 
 
59/RAK Kaavan nimi on Ranta-asemakaava Korpinmaa- Vasikkasaari alueelle. Selostus koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Asemakaava koskee tiloja Korpinmaa 111–406-3-546 ja Hevossaari 111–406-3-556 (Vasikkasaari).  
Kaavan laatija: Rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen / Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy. 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Korpinmaalla – kortteli nro 1 ja Vasikkasaaressa - korttelit nrot 2 ja 3. Kaupungin keskustaan on matkaa linnuntietä noin viisi (5) kilometriä. 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan nimeksi on valittu RANTA-ASEMAKAAVA KORPINMAA- VASIKKASAARI. Suunnittelualue on kolmessa osassa, joiden pinta-alat ovat: Korttelialueet (K) ja virkistysalue (V) = K 1 ja V yht. 2,57 ha, K 2 ja V yht. 3,23 ha ja K 3 ja V yht. 1,87 ha, yhteensä n. 7,67 hehtaaria. Suunnittelualue on mäntykangasta.  
Tarkoituksena on asemakaavoittaa Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan mukaiset RA-2 alueet ranta-asemakaavalla niin, että yleiskaavan mukaisten RA-2 (LEIRIKESKUS) alueiden oleva kokonaisrakennusoikeus jaetaan 2 – 3 erillisiin rakentamisalueisiin vuokrasopimuksessa erikseen sovitulla rajalla. Tämä mahdollistaa alueiden käyttämisen edelleen yleishyödylliselle toiminnalle yhdistysten ja yhteisöjen käytössä.  
Korttelialueen määräalat voidaan vuokrata yhdistyksille ja yhteisöille. 
2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet) 

 Tekninen lautakunta päätti aloittaa kaavan laatimisen 13.12.2016 ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 20.1.2017. 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin internet-sivulla 20.1.2017 alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. 
 Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa 20.1..-2.2.2017. 
 Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 30.5.2017. 
 Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin kotisivuilla 26.6.-11.8.2017. 
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 kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 21.5.2018. 
 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 4.6.2018. 
 Lainvoiman ranta-asemakaava sai 21.7.2018. 

2.2 Asemakaavan sisältö 
Ranta-asemakaavalla osoitetaan uudet korttelialueet RM-1, yhteensä kolme korttelialuetta. Korttelialueilla on rakennusalat, joissa on yhdistysten lomarakennuksia.   
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Korttelialueen ja tieliittymän osalta kaavan toteuttamisvastuu on erillisen sopimuksen mukaan alueelle rakentavalla yhteisöllä.  
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1    Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.3.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Ruotsalaisen ranta-alueilla Korpinmaalla ja Vasikkasaaressa. Kaupungin keskustaan on matkaa linnuntietä noin viisi (5) kilometriä luoteeseen. 

 Suunnittelualue.  
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3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne, maisemakuva,  

Alueet ovat tavanomaista mäntyvaltaista kangasmaastoa. Rannat ovat moreeni- hiekkapohjaisia. Vasikkasaaren eteläisimmässä korttelissa on matala kalliomuodostuma. 
Luonnon monimuotoisuus 

Vasikkasaaressa on rantametsä (RAOYK selostus 70.) ja Korpinmaalla myös rantametsäalue (RAOYK selostus 71), mutta ne eivät ulotu suunnittelualueelle. 
Vesistöt ja vesitalous 

Ruotsalainen kuuluu Päijänteen vesistöalueeseen sekä Kymijoen vesistöön. Ruotsalaisen veden pintaa on laskettu vuosina 1830–1831 0,9 metriä tulvahaittojen vähentämiseksi. Vesi on vähäravinteista ja kirkasta ja veden laatu on käyttökelpoisuusluokituksessa luokiteltu erinomaiseksi. Alueella ei ole pistekuormituslähteitä ja maatalouden vaikutus veden laatuun on vähäinen. 
Maa- ja metsätalous 

Alueen metsät ovat talousmetsinä virkistyskäytössä. 
Luonnonsuojelu 

Korpinmaan pohjoiskärjessä on Natura 2000 aluetta. Ei ulotu suunnittelualueelle. 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Suunnittelualueella jokaisella korttelialueella on eri yhteisöjen loma- ja yhteiskäyttöisiä kokoontumisrakennuksia.  
Yhdyskuntarakenne 

Erillisten omarantaisten lomarakennusten lisäksi Vasikkasaaren eteläosassa on siirtolapuutarha-alue. 
Taajamakuva 

Alue on haja-asutusaluetta. 
Palvelut 

Palvelut saadaan kaupungin keskustan ja vt 5 läheisyydessä olevista kauppa- ym palveluista. 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Alueella ei ole pysyviä työpaikkoja. 
Virkistys 

Korpinmaan – Vasikkasaaren alueet toimivat asukkaiden virkistysalueena. 
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Liikenne 
Alueelle on rakennettu ja kunnossapidetään tiheä yksityistieverkosto. Vasikkasaaren pohjoisimman korttelialueen pohjoispuolelle on varattu virkistysalueelle ohjeellinen venevalkama (lv). Korttelin alueella on joitain veneitä. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueelle ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita (RAOYK selostus) 

Tekninen huolto 
Alueen vesi- ja jätevesihuolto on kiinteistökohtaista. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Rantaosayleiskaavaa varten on laadittu v 2003 luontoselvitys myös Korpinmaan ja Vasikkasaaren alueelle. Siinä ei ole mitään sellaista, joka estäisi esitetyn ranta-asemakaavan laatimista ja toteuttamista. Tarvittaessa em. luontoselvitystä täydennetään tämän kaavan laatimisen yhteydessä. 
 
           3.1.4 Maanomistus 
Alueen omistaa Heinolan kaupunki. Kaikissa kolmessa korttelissa on yksi yhteisölle vuokrattu määräala; niillä on rakennukset. 
3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 
 Päijät-Hämeen maakuntakaava (11.3.2008 tai maakuntakaavaehdotuksessa; ollut nähtävänä 1.8.—2.9.2016).   
 Ruotsalaisen rantaosayleiskaava (10.3.2014)    
 Heinolan kaupungin rakennusjärjestys (1.1.2002). 
 Luontoselvitys rantaosayleiskaavan yhteydessä v. 2003 sekä viitasammakkoselvitys 21.5.2016.  
 Korttelialueille laaditaan erillinen suunnitelma rakennuspaikkojen ja rakennusalojen jakamisesta eri yhteisöille määräaloiksi.  
 Pohjakarttana käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön laatimaa ja hyväksymää pohjakarttaa. 
 Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Suunnittelun tavoitteena on ranta-asemakaavalla jakaa rantaosayleiskaavan mukaiset rakennuspaikat erillisiksi määräaloiksi yhdistyksille ja yhteisöille vuokrattavaksi.  
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4.2    Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat 
Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy on ryhtynyt ranta-asemakaavan laatimiseen Heinolan kaupungin Maankäyttöosaston hankintapäätöksen 6.10.2015 Dnro 4799/10.02.04/2015 mukaisesti.  
Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen aloittamisesta 13.12.2016. 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Osallisia tässä kaavassa ovat: 

 Kiinteistöjen omistajat 
 naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät 
 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Päijät-Hämeen liitto 
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
 Heinolan kaupunki: ympäristö- ja rakennuslautakunta, kunnallistekninen osasto, vesihuoltolaitos 

4.3.2 Vireilletulo 
Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella 20.1.2017 Itä-Häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Luonnosvaiheen palaute ja niiden vastineet liitteenä 4. 
Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet liitteenä 5. 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Rantaosayleiskaavassa on RM-2 alueet tarkoitettu kokoontumis-, majoitus- ja huoltorakennuksille, tehokkuus e= 0,1. 

4.4.2 Yleiskaavallinen tarkastelu 
Ranta-asemakaavalla toteutetaan rantaosayleiskaavan tavoitteet. 
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4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Valmisteluvaiheen jälkeen ei ole tullut. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
4.5.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Ranta-asemakaavalla haluttaisiin mahdollistaa nykyistä useamman yleishyödyllisen yhteisön tai yhdistyksen rakentamismahdollisuuden Korpinmaalle ja Vasikkasaareen. 
4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Tekninen lautakunta teki 13.12.2016 alueesta kaavoituspäätöksen. 
Valmisteluvaiheessa maankäyttö asetti kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot; 20.1.—2.2.2017. 
Ehdotusvaiheessa tekninen lautakunta päätti (30.5.2017) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. 
Ehdotus oli nähtävillä 26.6. – 11.8.2017. 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 7,49 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 1800 kerrosalaneliömetriä.  
Tilastolomake LIITE 3 (ehdotuksen liitteeksi) 

5.1.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Puusto ulottuu kaikilla rakennuspaikoilla rantaan saakka. Rakennusalan rajoilla ja rakennusjärjestyksen määräyksillä turvataan rantamaiseman säilyminen. 
5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 
Korpinmaan kortteli  pinta-ala, n. 0,94 ha rakennusoikeus 600 krsm2 

          Vasikkasaaren pohjoisin kortteli -”-          n. 1,26 ha     - ” -                 600  –”- 
          Vasikkasaaren eteläinen kortteli – ”-         n. 081 ha -”-                  600  –”-  
          Yhteensä                                    n.  3,01 ha   1800 krsm2 
 
Korttelialueen kerrosluku on I½ - II ja rakennusoikeus a’ 600 krsm2. Korttelialueille kullekin rakennusalalle saa rakentaa loma- ja matkailupalveluja varten tarvittavia loma-asuntoja sekä yhteiskäyttöisen kokoontumisrakennuksen, yhteensä enintään 3 rakennusta sekä tarpeellisia talousrakennuksia. Rakennusoikeus osoittaa kokonaisrakennusoikeutta korttelialueella.  
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Rakennuslupien käsittelyn yhteydessä määritellään ne seikat, jotka rakennusjärjestyksen mukaan on otettava huomioon rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa siten että lopputulos on ulkoasultaan maastoon hyvin sulautuvia. 
5.2.2 Tie- ja katualueet 

Alueille johtaa yksityistiet.  Rakennetuille rakennuspaikoille on tieyhteydet valmiina. Kaavassa on osoitettu ohjeelliset ajoyhteydet rakentamattomille määräaloille yksityisteiltä.  
5.2.3 Muut alueet 

Muut alueet ovat retkeily- ja virkistysaluetta (V). Korttelialueiden viereiset retkeily- ja virkistysalueet: Korpinmaa n. 1,63 ha sekä Vasikkasaari pohjoinen n. 1,97 ha ja eteläinen n. 0,88 eli yhteensä n. 4,48 ha; koko kaava-alue 7,49 ha.  Vasikkasaari pohjoinen korttelin pohjoispuolelle, virkistysalueelle on varattu ohjeellinen venevalkama ajoyhteyksineen. Korttelin alueella ja sen rannassa on pidetty joitakin veneitä. 
5.3 Ympäristön häiriötekijät 
Vähäisinä ympäristön häiriötekijänä voidaan pitää vesiliikennettä ja liikennettä oleville lomarakennuspaikoille. 
5.4 Nimistö 
Nykyiset teiden nimet säilyvät ranta-asemakaava-alueella.  
6 KAAVAN VAIKUTUKSET 
6.1 Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset 
 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen ja sosiaalisiin oloihin 
Viihtyisän ja puhtaan ympäristön vaikutus ihmisten terveellisyyteen ja sosiaalisiin oloihin on aina myönteinen. 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
 

Vesistöt ja vesitalous 
Vesi- ja jätevesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti ja valtioneuvoston antaman asetuksen 
”talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla” sekä kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti. 
6.3 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 
Kaavalla on positiivisia työllisyysvaikutuksia. Väestön määrään ei ole vaikutusta. 
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6.4 Liikenteelliset vaikutukset 
Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä; kaavalla on tarkoitus mahdollistaa enintään neljän uuden lomarakennuksen rakentaminen. 
6.5  Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva 
Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia. 
6.6 Muut vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset 
         Rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle. 

Ympäristöhäiriöt 
        Ei merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 
7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
MRL, MRA ja rakennusjärjestys sekä rakennus- ja toimenpideluvat ja ilmoitusmenettely lupien hakemisen yhteydessä.  
7.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Kaavan totuttaminen voi alkaa sen tultua lainvoimaiseksi. 
7.3 Toteutuksen seuranta 
Kaava toteutuu kaupungin sekä yhteisöjen ja yhdistysten aikataulun mukaisesti.  
 
Mikkelissä 9.5.2017 tark.4.5.2018 
 
Alpo Leinonen    
rakennus- ja maanmittausinsinööri 
Insinööritoimisto Alpo Leinonen 
puh. 044 0555195, alpoe.leinonen@gmail.com 
 











Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 111 Heinola Täyttämispvm 09.05.2019
Kaavan nimi 59/Rak Korpinmaa-Vasikkasaari
Hyväksymispvm 04.06.2018 Ehdotuspvm 09.05.2017
Hyväksyjä V-kunnanvaltuustoVireilletulosta ilm. pvm 20.01.2017
Hyväksymispykälä 18 Kunnan kaavatunnus 111-59/Rak
Generoitu kaavatunnus 111V040618A18  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,4900 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 7,4900
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,80
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3  Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 7,4900 100,0 1800 0,02 7,4900 1800
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 4,4800 59,8   4,4800  
R yhteensä 3,0100 40,2 1800 0,06 3,0100 1800
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 7,4900 100,0 1800 0,02 7,4900 1800
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 4,4800 59,8   4,4800  
V 4,4800 100,0   4,4800  
R yhteensä 3,0100 40,2 1800 0,06 3,0100 1800
RM-1 3,0100 100,0 1800 0,06 3,0100 1800
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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