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1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
Kaava-alue sijoittuu Heinolan keskustasta noin 15 km Koilliseen. Kaavoitettavan alueen laajuus on noin 0,9 ha. 
Kaavamuutosalue on rakentamatonta metsäaluetta, joka rajoittuu Lyömiäinen -nimisen vesistön rantaan. Kaava-
alue on kiinteistöllä 111-405-6-35. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti on esitetty oikeassa yläkulmassa punaisella pisteellä. Kaava-alueen rajaus on 
esitetty suuremmassa kartassa katkoviivalla. 
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2 TAVOITTEET JA TARKOITUS 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on esitetty rakennuspaikka, joka soveltuu huonosti rakentamiseen. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikka rakentamiseen soveltumalle paikalle noin 40 m etelään. 
Heinolan kaupungin mukaan poikkeamisluvan sijaan asia tulee käsitellä kaavamuutoksella. 

3 KAAVAPROSESSI 

3.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Tapahtuma Ajankohta 

Päätös kaavan laadinnasta  

Vireilletulo  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  

Kaavaluonnos nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen.  

Kaavaehdotus nähtävillä.  

Viranomaisneuvottelu tarvittaessa.  

Hyväksyminen kaupunginhallituksessa.  

Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.  

Kaavan voimaantulo.  

  

 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistuminen ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (LIITE 1). 
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4 LÄHTÖKOHDAT 
Alue yksityisen maanomistaja omistuksessa ja aloite kaavamuutokseen on tullut Heinolan kaupungin esittämien 
näkemysten jälkeen maanomistajalta. 

4.1 SUUNNITTELUTILANNE 

4.1.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden 
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. 

Tavoitteet ovat luonteeltaan yleisiä ja ne on ryhmitelty viiteen asiakokonaisuuteen (Valtioneuvosto 14.12.2017), 
joista kolmannen voidaan pitää jossain määrin koskevan tätä kaavaprosessia:  

1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2) Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

3) Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

4) Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

4.1.2 Maakuntakaava 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Maakuntakaavassa ei ole osoitettu alueelle 
tai sen lähiympäristöön merkintöjä. 

 

Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti on osoitettu kartalle sinisellä pisteellä. 

4.1.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 
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4.1.4 Asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Pekonniemen tilan ranta-asemakaava, joka on hyväksytty vuonna 2006. 
Kaavamuutosalue on osoitettu osittain lomarakennuspaikkana (RA/1) ja osittain maa- ja metsätalousalueena (M). 
Tässä kaavaprosessissa muutetaan kyseistä ranta-asemakaavaa siten, että kaavamuutosalueen RA/1 -
rakennuspaikkaa siirretään noin 40 metriä etelään. 

 

Kuva 3. Voimassa oleva Pekonniemen tilan ranta-asemakaava vuodelta 2006. Kaavamuutosalue on osoitettu 
kartalle katkoviivalla. 

Ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset: 
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4.1.5 Pohjakartta 

Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen peruskarttaa, kuten voimassa olevassa 
ranta-asemakaavassa. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu rakentamista eikä kiinteistönrajoissa ole epäselvyyttä. 
Maanmittauslaitos on lisäksi merkannut uuden rakennuspaikan maastoon, jonka mukaisesti se osoitetaan 
kaavaan. 

4.1.6 Rakennusjärjestys 

Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2019. 

Rantarakentamisen osalta rakennusjärjestyksessä sanotaan seuraavaa: 
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”33 § Rakennuksen sijainti ja sopeutuminen rantaan rajoittuvalle rakennuspaikalle 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, 
ulkomateriaaleihin ja väritykseen, sen lisäksi mitä kappaleessa 3 "Rakentaminen yleensä" on määrätty. Rakennuksen 
etäisyyden rajasta tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sen rajan puoleinen korkeus, kuitenkin vähintään viisi (5) 
metriä. Etäisyydet rantaviivaan määräytyvät rakennusjärjestyksen kohdan 34 §:n mukaisesti. Rakennusjärjestyksen 
10 - 12 §:n kohtien osalta rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä sallia rakennuksen 
rakennettavaksi rajaan tai lähemmäksi rajaa, jollei siitä ole naapurille huomattavaa haittaa ja tämä on antanut 
rakentamiseen kirjallisen suostumuksen. 

34 § Etäisyys rantaviivaan 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman 
luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy ja jätevedet voidaan käsitellä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla 
annettujen asetusten sekä Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Mikäli em. määräyksistä ei 
muuta seuraa, noudatetaan seuraavien rakennusten ja rakennelmien etäisyyksiä rantaviivasta tai vesijätön reunasta:  

- asuin- tai lomarakennus, alle 50 k-m² 20 m 
- asuin- tai lomarakennus, 50 -150 k-m² 30 m 
- asuinrakennus- tai lomarakennus, yli 150 k-m² 40 m 
- saunarakennus, jonka kerrosala on enintään 10 m 20 k-m², jossa on enintään 10 m²:n avokuisti 
- saunarakennus, jonka kerrosala on enintään 15 m 30 k-m², jossa on enintään 20 m²:n avokuisti 
- aitta- ja muut talousrakennukset enint. 30 k-m² 20 m 
- talousrakennukset 30 – 50 k-m² 30 m 
- talousrakennukset 50-100 k-m² 50 m 
- grillikatokset ja huvimajat, enint.20 k-m² 10 m 

 
Etäisyydet mitataan rakennuksen ulkoseinään, katetun kuistin ulkoreunaan tai rakennelman reunaan. Rakennuksen 
alimman lattiatason / perustustaso alimman kosteudesta vaurioituvan rakennusosan tulee olla vähintään 1,5 m 
ylävesirajaa korkeammalla. Ellei vesiraja ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,9 m 
keskivedenkorkeuden yläpuolella. Alimmalla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä ylintä korkeutta, jolle vesi voi 
nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita. Matalaperustaisessa rakennuksessa tämä on kapillaarisen kosteuden 
katkaisevan kerroksen alapinta ja ryömintätilaisessa rakennuksessa perusmuurin/pilarin yläpinta. Rakennuspaikalla 
tulee ranta-alueen puusto pääosin säilyttää ja vain sen harventaminen on sallittua. Ranta-alueiden metsänhoidossa 
tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion laatimia rantametsien hoitosuosituksia. 

35 § Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi tai uuden asuinrakennuksen 
rakentaminen ranta-alueeseen kuuluvalla MRL 72 §:ssä tarkoitetulla ranta-alueella 

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi tai uuden asuinrakennuksen rakentaminen 
ilman siihen oikeuttavaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa ranta-alueella edellyttää aina 
poikkeamispäätöstä (MRL 72 §). Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen erillisessä rakennuslupakäsittelyssä 
varmistetaan, että MRL 135 ja 136 §:n edellytykset täyttyvät. Rakennuspaikan tulee pääosin täyttää seuraavat 
vaatimukset, ellei oikeusvaikutteisessa kaavassa ole toisin määrätty: 

- Rakennuspaikan tulee täyttää rakennusjärjestyksen kohdan 28 §:n vaatimukset. 
- Rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ajettavan tien varrella. 
- Rakennuspaikan tulee tukeutua yleiseen tiehen. 
- Rakennusten tulee olla liitettävissä kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon tai jätevesien käsittely tulee 

voida toteuttaa rakennuspaikalla ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten sekä Heinolan 
kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 

- Rakennuspaikan tulee tukeutua kyläasutukseen ja sen läheisyydessä tulee sijaita ennestään useampia pysyvän 
asutuksen rakennuspaikkoja - Rakennuspaikan tulee sijaita riittävän lähellä palveluja. 

- Rakennuksen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain tulee asettaa tieltä näkyvään paikkaan. 
 

Lisäksi harkinnassa huomioon otetaan seuraavat asiat;  

- Onko rakennuspaikkaa aikaisemmin käytetty vakituiseen asumiseen. 
- Vaikutus vesistöön, maisemaan, kulttuuriympäristöön, rantaluontoon ja yhteiskuntatalouteen.” 
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4.2 LUONNONOLOT 

Suomen Metsäkeskuksen metsävaratietojen mukaan kaavamuutosalueen kasvupaikkatyyppi on tuore kangas. 
Kaavamuutosalueen eteläosassa on hieman myös lehtomaista kangasta. Voimassa olevan kaavan mukainen 
rakennuspaikalla kasvaa tiheähkö kuusikko. Sen eteläpuolinen alue, jonne rakennuspaikka siirretään on 
takamaastoltaan vähempipuustoisempaa kallioisempaa. Puustoa on lähinnä rannan tuntumassa ja puusto leppää 
ja koivua. Rannan maaperä on myös hienojakoisempaa ja rehevää maata (OMT). 

 

Kuva 4. Kaavamuutosalueen ja sen ympäristön pääkasvupaikkatyypit (Suomen Metsäkeskus 2019) 
Kaavamuutosalue on osoitettu kartalle katkoviivalla. 

Kaava-alueelle on tehty alkuperäistä kaavaa varten luontoselvitys vuonna 2004 (LIITE 2). Kaavamuutosalueella ei 
ole todettu tuolloin olevan erityisiä luontoarvoja. Kaavanlaatija on tehnyt alueelle maastokäynnin 17.11.2021. 
Maastokäynnin perusteella kaavamuutoksen sisältö huomioituna ei luonnon osalta ole tarpeen laatia tässä 
selostuksessa kuvattua tarkempaa selvitystä. Jäljempänä on tarkennettu luonnon nykytilaa ja tuotu esiin 
aiemman selvityksen oleellisimmat tulokset suhteessa kaavaratkaisuun. 
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Kuva 5. Vuoden 2004 luontoselvitys suhteessa kaavamuutokseen. Vuoden 2004 selvityksessä on kuvattu tontin   
ja 2 luonto, joille kaavamuutoksen mukainen rakennuspaikka sijoittuu. Rakentamiselle parhaiten soveltuva 
alue sijoittuu selvityksen mukaisen tontin 2 eteläreunaan.  

 

Kuva 6. Kaavamuutosalue, jolle rakennuspaikka siirretään. Kuva on otettu tontin pohjoisrajalta etelään. 
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Kaavamuutosalueelle sijoittuvalta voimassa olevan kaavan mukaiselta rakennuspaikalta on tehty vuoden 2005 
luontoselvityksen täydennyksessä seuraavia havaintoja: 

”Rannassa: tervaleppä, harmaaleppä, suomyrtti, virpapaju, ryti, tummarantavihvilä, rentovihvilä, ratamosarpio, 
rönsyrölli, suoluikka, nuottaruoho, vesi- ja viiltosara, terttualpi. 

Talo on toivottu sijoitettavaksi rantametsään, jossa on nyt nuorta kuusta ja harmaaleppää seka raudus-ja hieskoivua, 
haapaa, tuomea, pihlajaa ja raitapajua. Niiden seassa on kaski- ja laidunajalta niittylajeja: niitty- ja ränsyleinikki, 
pelto-ohdake, piharatamo, mäkihorsma, leskenlehti, piha- ja niittynurmikka, nurmirolli, linnunkaali, puna-ailakki, 
norjanhanhikki, karheapillike, luhta- ja paimenmatara, kevytleinikki, pujo, pihatähtimö sekä harakankello. 

Puuston äskettäinen harventaminen on suosinut enimmäkseen lehtometsälajien kasvamista: metsä- ja lehtokorte, 
suo-orvokki, lillukka, mustikka, puolukka, kultapiisku, metsälauha, nurmilauha eli ahdelauha, pikkutalvikki, riidenlieko, 
nuokkuhelmikka, sorea hiirenponas, metsealvejuuri, vadelma, metsatahti, oravanmarja, ketunleipa, vuohenputki, 
huopaohdake, ranta-alpi, sinivuokko, maitohorsma, nokkonen, metsäorvokki, rohtotädyke, nurmitädyke, 
mesiangervo, metsäimarre, kielo, yksi kaiheorvokki (harvinainen, mutta tuskin tässä suojeltava). Sammal- ja 
jäkälälajit Cirilphyllum piliferum, Climacium dendroides, Brachythecium curtum ja B. reflexum, Pseudomnium affine, 
Hypnum cupressiforme, Hylocomlum splendens, Atrichum undulatum, Plagiochila asplenioides ssp. majus, Dicranum 
scoparium, Pohlia nutans, Peltigera canina seka harvinalnen Neckera complanata, jota ei tarvitse suojella.” 

4.2.1 Luonnonsuojelu 

Kaavamuutosalueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu luonnonsuojelualueita. 

4.3 MAISEMA 

Kaavamuutosalue on puustoinen ja peitteinen. Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole maisemallisesti arvokkaiksi 
todettuja alueita tai kohteita. 

 

Kuva 7. Kaavamuutosalue ortokuvalla (Maanmittauslaitoksen WMTS -karttakuvapalvelu 2021). 
Kaavamuutosalue on osoitettu kartalle katkoviivalla. 
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Kuva 8. Suomen Metsäkeskuksen Latvusmallin mukaan kaavamuutos alueen puuston pituus on noin 15-20 m. 

 

Kuva 9. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennuspaikka sijoittuu kuvan vasemmalla olevalle kuusikkoiselle 
alavalle alueelle. Kaavamuutoksen mukainen rakennuspaikka sijoittuu kuusikon oikealle puolelle. Rannassa 
oleva suojapuusto on lehtipuuvaltaista lepikkoa ja koivua. 

4.4 KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

Kaavamuutosalueelle ei sijoitu muinaisjäännösrekisterin mukaisia kohteita tai alueita. Alueelle ei sijoitu vanhaa 
rakennuskantaa. 
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5 KAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT 
Kaavamuutoksella siirretään voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa noin 40 m etelään. 
Rakennuspaikan koko säilyy entisellään siten, että kaavaan jää muutoksen myötä yhtä paljon RA/1 -aluetta ja M-
aluetta kuin voimassa olevassa kaavassa. 

 

Kuva 10. Voimassa oleva Pekonniemen tilan ranta-asemakaava vuodelta 2006 suhteessa kaavamuutokseen. 
RA/1 -aluetta siirretään noin 40 metriä etelään. Voimassa olevan kaavan RA/1 alue muuttuu M-alueeksi ja M-
alue eteläpuolella muuttuu RA/1 -alueeksi. Osa alueesta jää limittäin säilyen edelleen RA/1 -alueena. 
Kaavamuutosalue on osoitettu kartalle katkoviivalla. 

Kaavamuutoksen perusteena on se, että voimassa olevan kaavan mukainen rakennuspaikka ei sovellu riittävän 
hyvin rakentamiseen alavan maaston ja synkän kuusikon johdosta. Kaavamuutoksella rakennuspaikka siirretään 
korkeammalle rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle. Kaavamuutoksen mukainen rakennuspaikka vie 
hieman vähemmän rantaviivaa ja on kooltaan nykyistä hieman pienempi, koska se on voitu osoittaa maastossa 
yksiselitteisesti ilman väljyyttä. Alla olevissa kuvissa on tuotu esiin rakentamisen mahdollista sijoittumista ja sen 
soveltumista alueelle. 

 

Kuva 11. Korkeussuhteet voimassa olevan kaavan mukaisella rakennuspaikalla (pohjoinen) sekä 
kaavamuutoksen mukaisella rakennuspaikalla (eteläinen).  
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Päärakennus tulee sijoittaa kaavamääräysten mukaan vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta, jolloin 
rakentaminen sijoittuu eteläisellä kaavamuutoksen mukaisella rakennuspaikalla alavan rannan takana olevalle 
tasanteelle. 

 
Kuva 12. Kaava sallimalle saunarakennukselle on potentiaalisena sijaintivaihtoehtona tontilla olevan kallion 
alapuolinen alue. Varsinainen päärakennus sijoittuisi kallion päälle. 
 
 

 

Kuva 13. Kuva kaavamuutoksen mukaiselta rakennuspaikalta voimassa olevan kaavan mukaiselle alavalle 
kuusikkoiselle rakennuspaikalle. 
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6 KAAVAN VAIKTUKSET 
Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja 
MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko 
kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. Kaavamuutoksen 
vaikutustenarviointi kohdentuu siihen mitä voimassa oleva kaava mahdollistaa suhteessa kaavamuutokseen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti arvioidaan vaikutuksia seuraaviin asiakokonaisuuksiin. 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Vaikutusten arviointia tarkennetaan ja täydennetään kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä lopullisten 
kaavaratkaisujen pohjalta. Luonnosvaiheen selostuksessa on esitetty alustavat vaikutustenarvioinnit.  

6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.  

6.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon. 

6.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia kasvi- ja eläinlajeihin, luonnonmonimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin sillä alueelle ei sijoitu erityisiä arvoja.  

6.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen.  

6.5 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia. 

6.6 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämälle. 
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6.7 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna uudisrakentaminen erottuu selvemmin vesistölle rantamaisemassa. Maisemalliset 
vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä rantaan jäävän suojapuuston myötä sekä rakentamisen toteutuessa 
kaavamääräysten mukaisesti. 

 

Kuva 14. Kuva kaavamuutoksen mukaisen tontin takarajalta vesistölle. Kuva on otettu ajankohtana, jolloin 
näkyvyys vesistölle on lehtien puuttumisen johdosta suurimmillaan.  

 

Kuva 15. Kuva kaavamuutoksen mukaisen tontin lakialueelta vesistölle. Rannassa on kapea avoin kaistale, 
jossa on vain lehtipuita. Kuva on otettu ajankohtana, jolloin näkyvyys vesistölle on lehtien puuttumisen 
johdosta suurimmillaan.  
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7 KAAVAN TOTEUTUS 
Kaavan toteuttaminen riippuu yksityisen maanomistajan halukkuudesta ryhtyä toteuttamaan kaavaa 
rakennuslupamenettelyn kautta. 
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1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
Kaava-alue sijoittuu Heinolan keskustasta noin 15 km Koilliseen. Kaavoitettavan alueen laajuus on noin 0,9 ha. 
Kaavamuutosalue on rakentamatonta metsäaluetta, joka rajoittuu Lyömiäinen -nimisen vesistön rantaan. Kaava-
alue on kiinteistöllä 111-405-6-35. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti on esitetty oikeassa yläkulmassa punaisella pisteellä. Kaava-alueen rajaus on 
esitetty suuremmassa kartassa katkoviivalla. 

 

 

  



        

2 
www.plandisain.fi 1066 

2 TAVOITTEET JA TARKOITUS 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on esitetty rakennuspaikka, joka soveltuu huonosti rakentamiseen. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rakennuspaikka rakentamiseen soveltumalle paikalle noin 40 m etelään. 
Heinolan kaupungin mukaan poikkeamisluvan sijaan asia tulee käsitellä kaavamuutoksella. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
Alue yksityisen maanomistaja omistuksessa ja aloite kaavamuutokseen on tullut Heinolan kaupungin esittämien 
näkemysten jälkeen maanomistajalta.  

3.1 YLEISKAAVA 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

3.2 ASEMAKAAVAT 

Suunnittelualueella on voimassa Pekonniemen tilan ranta-asemakaava, joka on hyväksytty vuonna 2006. 
Kaavamuutosalue on osoitettu osittain lomarakennuspaikkana (RA/1) ja osittain maa- ja metsätalousalueena (M). 
Tässä kaavaprosessissa muutetaan kyseistä ranta-asemakaavaa siten, että kaavamuutosalueen RA/1 -
rakennuspaikkaa siirretään noin 40 metriä etelään. 

 

Kuva 2. Voimassa oleva Pekonniemen tilan ranta-asemakaava vuodelta 2006. Kaavamuutosalue on osoitettu 
kartalle katkoviivalla. 
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4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § 
ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on 
koko kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. 

Selvitysten ja muun alueelta olevan tiedon pohjalta selvitetään tarvittavilta osin kaavan vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Pekonniemen ranta-asemakaavamuutoksessa tarkastellaan erityisesti kaavan vaikutuksia luontoon, ympäristöön, 
ja maisemakuvaan. 

- Vaikutuksia luontoon ja ympäristöön tarkastellaan kasvilajien, suojeltujen tai suojeluohjelmiin kuuluvien 
lajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, pinta- ja pohjaveden sekä maiseman ja 
kulttuuriympäristön osalta. 

- Vaikutukset maisemakuvaan selvitetään rantanäkymien ja suojapuuston kannalta. 
 

Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä vertaamalla voimassa olevaa kaavaa ja nykytilannetta 
kaavaratkaisuun. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia. 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

5.1 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SELVITYKSET 

- Maakuntakaava ja siihen liittyvät selvitykset 
- Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 
- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt / Museovirasto 2010 
- Muiden voimassa olevien kaavojen selvitykset 
- Voimassa olevan Pekonniemen ranta-asemakaavan luontoselvitys 
- Maaperäkartta / GTK 
- Muinaisjäännösrekisteri / Museovirasto 
- Metsälaki kohteet (1093/1996) / Metsäkeskuksen karttapalvelu 

 

  



        

4 
www.plandisain.fi 1066 

6 OSALLISET 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§).  
Tässä yleiskaavassa osallisia ovat: 
 

- Naapuritilojen maanomistajat 
- Viranomaiset: 

o Heinolan kaupunki 
o Hämeen ELY-keskus 
o Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveydenhuolto 
o Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 
o Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
- yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi. 
- ne tahot, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi 

 

 

7 KAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN 
Kaavaprosessi ja sen osallistumisen vaiheet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Prosessi koostuu virallisista 
nähtävilläoloista, joiden aikana osalliset voivat jättää nähtävillä olevista asiakirjoista palautetta. 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 
Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. 

Kaikki nähtäville asetettu aineisto löytyy koko kaavaprosessin ajan Heinolan kaupungin internet-sivuilta, jossa 
myös kuulutetaan kaavan virallisista vaiheista. 

Kaavan 
vaihe 

Tiedottaminen/osallistuminen Ajankohta 

Vireilletulo ja 
Valmisteluvaihe
/kaavaluonnos 
nähtäville 

Kuulutus vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kaupungin ilmoitustaululla, 
kaupungin www-sivuilla ja Itä-Häme -lehdessä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä kaupungintalolla (Rauhankatu 3).  
Osalliset voivat jättää mielipiteensä, alustavat lausunnot pyydetään viranomaisilta. 

Tammikuu 
2022 

Kaavaehdotus 
nähtäville 

Konsultti laatii vastineet mielipiteisiin. Kaavaluonnoksen tarkistaminen ja täydentäminen 
ehdotukseksi  
Elinvoimalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen nähtäville  
tiedottaminen ehdotuksen nähtäville asettamisesta kaupungin ilmoitustaululla, www-sivuilla ja 
Itä-häme -lehdessä, ehdotus nähtävillä kaupungintalolla (Rauhankatu 3) 
virallinen nähtävilläolo 30 vrk. Muistutuksen voi esittää kirjallisesti kaavoittajalle 
vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin 
Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 

Maaliskuu 
2022 

Kaavan 
hyväksyminen 

Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaehdotusta on muutettu/tarkistettu 
vähäisessä määrin, voidaan osallisia kuulla erikseen. Tarvittaessa kaavaehdotus laitetaan 
uudelleen nähtäville. 
Elinvoimalautakunnan käsittely  
kunnan hallituksen käsittely  
kunnanvaltuuston hyväksymispäätös  
Tiedottaminen. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisella ilmoitustaululla. Kaavan voimaan 
tulosta kuulutetaan Itä-Häme -lehdessä.  
Valitus on jätettävä 30 päivä kuluessa hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 
(MRL 191 §). 

Toukokuu 
2022 
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2HeinolaImjiirven kyliiPekonniemi
Luontoselvitys 17.7.2004Jukka Haltilahti FM.Ympiiristii- ja maankdytiin suunnittelija

YLEISTA
Maastoinventointi toimitettiin Heinolassa Pekonniemen alueella 17.7.2004. Inventoidut alueet
on mertitty liitteenii olevaan karttaan I ja ne esitetaan sen esittiimassa jirjestyksessi.
Tavoitteena on kaavoittaa / inventoida Ly<imiiiisen rannalle 2 rakennuspaikkaa, Ilajiirven ran-nalle yksi paikka ja Mustalammelle niin ikiiiin yksi paikka. Lisiiksi tavoitteena on ltiltiia 2A0-tontin paikkaa tilan alueeltaja inventoida ne.
Metsiityyppiluokituksessa kafetAiin tyyppiluokitusta OMT (rehevii mustikkatyyppi), MT(mustikkatyJppi), VMT (puolukka-mustikkatyyppi), VT (puotukkatyyppi), CT (kanerva-tyyppi), CLT (iikelAtyyppi). Luokitus alenee ravinteikkaasta ja riittlviin kosteuden omaavastaOMT- tyypistii aina kuivaan ja koyh[iin CLT -tyypin jiikiliikankaaseen. Lehdot luokitellaan
erikseen.

INVENTOINTI / RANTATONTIT (tontit r,2,3,5,7)
LYOMIAINEN
Pekonniemen tilaa inventoidaan ensin Lyrimiiiisen rannoilta. lnventointi tehdaan eteliistzi poh-joiseen. Rannat ovat Lytimihisen vanella pdlasiassa kivisiii tai sora./hiekkapohjaisia. Rarmanmataluus kasvaa kohden pohjoista. Kauttaaltaan Lytimiiiisen rannalle on jiitettiivii noin 10metrin leveydelta rantapuustoa maisemalliseksi esteeksi, ellei toisin mainita.
Ensin rantavydhykkeessii on tihelihkda kuusikkoa ja lepikkoa sisal6vA osuus. Maaperd onpaikoin erittiiin kosteaa ja paksumultaista. Maaperii ei tiillii alueella sovellu rakentamiseen.Maaperii kohoaa hieman kohden kallioalueita pohjoisessa, joten maasto myds kuivaa sinnepiiin kuljettaessa. Alue on merkitty karttaan rasterilla. Tiillii osuudella my6s ranta on paikoinhyvin mutainen.Maasto on kokonaisuudessaan hyvin lehtomaista ja kasvillisuus sen mukaista. Alun perin alueon ollut avonainen laidun tai kenties peltona. Myohemmin kiiy,tdn loputtua sen ovat vallan-neet kuuset ja lehtipuut. Maastossa on paikoin runsaastikin ohutta lahopuuta harvennustenialiirta.Puuston tiheyden vuoksi aluskasvillisuudessa viihtyvit piiiiasiassa vain valoa viihemman tar-vitsevat kasvit. Tyypillisimpiii alueen kasveja ovat lehtokorte, metsiikorte, metseimarre, met-sZialvejuuri.ja hiirenportaat. Lisiiksi alueella niihdiiiin mm. niisiiiii, koiranheisiii, vehkaa, vattu-ja, ketunleipiii, orvokkeja ja erityisen paljon sinivuokkoja.
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Kohteessa ei kuitenkaan havaittu erityistii suojelua vaativia kasvilajeja. Alueen tiheii puusto javoimakas karikkeen muodostus estiivZit herkempien valoa vaativien kasvilajien menestymisen.Alue on kuitenkin niin reheviiii, ravinteikasta ja kosteaa lehtoa, ettii alueelle suositellaan aluet-ta varjelevaa maankiiytt<imerkintiiti (esim. MY) jossa varovainen ylispuuston harvennus esi-merkiksi polttopuuksi tms. olisi mahdollista. Alueen tiheimpien kohtien harvennusta suositel-laan. Puuston poisto tulee suorittaa talvella suojaavan roudanja lumen aikaan.

Kuvissa I ja 2 ndhdtitin alueen tyypillistti kasvillisuutta ja pehmeciii maaperdci.

Tontti I
Maasto nousee Ly<imiiiisen rantaa pohjoiseen kuljeftaessa. Hieman ennen Pekonniemen pelto-jen ittipuolella olevaa kallioaluetta on ensimm?iinen mahdollinen rakennuspaikka. Alue onp2iiiasiassa nuorehkoa kuusikkoa. Voimakkaasta karikemuodostuksesta ja varjostuksesta joh-
tuen maanpinta on liihes paljas sitkeimpiii sammaleita lukuun ottamatta. Tiimti havaitaan sel-viisti kuvasta 3.

Kuva 3. Tihedn kuusikon paljasta maapertid.

\
\
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Maasto nousee edelleen sisiimaahan (liinteen) kuljettaessa. Siellii saavumme pienelle tausta-kalliolle jonka alla on kalkkivaikutteinen kallionaluslehto. Tyypillisimmiit kasvilajit ovat hii-renportaat, kotkansiivet ja kallioimarteet. Varsinaista suojelua vaativia lajeja ei havaittu.

Kuva 4. Kallionaluslehto alueen pohjoisosissa kihellci pellon reunaa.
Varsinainen rakennuskelpoinen alue jiiii kaiken kaikkiaan kohteessa pieneksi ja on ikti2in kuinpohjoisesta ja liinnestii tydnt].vien kallioiden puristuksessa. Rinteess2i on vanha rantatdrma.Sen l2intiset maat ovat tiheiiti kuusikkoa (kuva 5) ja rannan puoli taasen lepikkoa. Lepikon
alueen maaperd on erittain hienojakoista ja reheviiZi maata (OMT), jossa on paikoin runsaastikin kiviii. Korkeat kasvit (vattu, horsma, viinimarjat yms.) ja voimakas karikkeen muodostusja raivausrisukko ovat pitaneet varsinaiset valoa tarvitsevat harvinaisemmat kasvit alueeltapoissa.Viihintiitinkin piitirakennus tulisi sijoittaa tiiman em. vanhan rantat<irmiin piiiille (rannasta 25-30m.). Ly<imiiiisen rannalta ldytyy toisaalta parempiakin alueita. Varsinaista estettd alueenkeyt6lte loma-asutukseen ei kuitenkaan ole. Alueella ei ole varsinaisia suojelua tarvitseviakasveja.

Kuva 5. Vanhaa rantatiirmiiti tontilla I sekii liintinen kuusileko ja rannan lepikka.
Tontti 2
Tontti 2 sijaitsee suurehkon kallion itii ja pohjoispuolella. Maasto on loivahkoa rinnettii japuustoltaan kallioaluetta lukuun ottamatta tiheiin istutuskuusikon peitossa (kuva 6). Ranta-vycihyke on jiilleen lepikon peitossa, kuten edellisenkin tontin alueella. Tiistii johtuen maapoh-ja on lZihes paljas ja merkittiivi2i luontoarvoja ei kuusikon alueella siis ole.

I

.i
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Kallioalueella on normaalia VMT-OMT metsat)rypin kasvillisuutta. Kallioisille alueille eisuositella rakennuspaikkoja, vaan ne on jiitettiivii luonnontilaisiksi.Muutoin tontti soveltuu hyvin loma-asuhrkseen. Maisemallisesti alueelle sopii 1 % -kerroksinen ratkaisu. Rakennukset on sijoitettava vtihintiiiin 25 metrin etiiisyydelle rantavii-vastaja rantaan on jiitettiivii l0 metrin vydhyke puustoa.

Kuva 6. Maassa on kuusikon lahoavaa hdrvennusla ja karsintaa. Maanpohja on kasvillisuu-
desta kihes paljas.
Tontti 3
Tontti 3 alkaa suoraan tontin 2 pohjoispuolella. Tontilla on jo kuvan 7 esiftama pieni ran-
tasauna ja alue on muutoinkin muuntunut runsaan ihmistoiminnan ansiosta. Pieni hiemanniemea muistuttava alue on maisemallisesti kaunista varttuneen puuston ansiosta. Edelleenalue sijaitsee pienen soistuneen lahden pohjukassa ja on edessii olevan niemen takana osittainpiilossa. Maapohja on ptiiiosin kovaa ja jossain miiiirin kivistii puolikuivaa kangasmetsiiii(MT-OMT). Alueella ei ole merkittavia suojelua vaativia ympiirist<iarvoja.

Kuva 7. Tontin 3 olemassa olevaa rakennuskantaa ja maastoa.

i
i

t i
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ILAJARVITontti 5

Kohde sijaitsee luoteessa Ilajiirven rannalla. Pekonniemen tilasta on inventoitavan alueen itii-puolelle lohkottu jo rakennettu lomakiinteistd. Kohteen ja em. kiinteistdn viilissti on suokais-tale. Tiillti ohutturpeisella hiekkapohjaisella, koivuja ja heiniiii kasvavalla suolla (suursara)
kasvaa erittiiin runsaasti maariankiimmek<iitii (kuva 8). Soistuma on luonnontilainen.Tonttiin 5 liittyy eriiitii seikkoja jotka eiviit puolla sen mahdollista kiift<idn ottoa. Laaja sois-tuma rannassa vaikeuttaa rannan virkistyskiift62i. Kunnon uimarannan rakentaminen on ty<i-liistii mutapohjaan. Maisemallisesti ranta muuttuisi muutenkin erittain paljon. Laitureiden pi-tiiisi olla pitkiii ja veneille tulisi ruopata valkama. Lisiiksi naapuri on ilmoittanut vastustavansalahdelman suoalueen mahdollista turmelernista erilaisilla rantarakennelmilla. Tiill<iin ainoaksi
em. rakenteiden rakennuspaikaksi jiiisi aivan tontin liinsilaita.

Kuva 8. Taustalla ntilEy rakennetun kiinteistdn niemi. Etualalla on laajahkoa rantasoistu-
m0a
V2ilit<intii tiheapuustoista rantavydhykett:i (kuvassa 10) lukuun ottamatta koko tontti on erit-tiiin kallioista (kuvat 9 ja 10). Tiimti vaikeuttaa merkittAvasti tai estiiii kokonaan vesihuollon ja
j?itevesien k2isittelliirjestelmien rakentamisen. Alue siniilliitin on erittain kaunista.

Kuva 9. Sammaleinen kallionptiiillys mahdollisena piitirakennuksen paikkana. Kuva 10. Alinkal liokumpare saunanpaikkana j a pus ikkoinen ranta\yd hyke.

tlffiffi#.
ft
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Mikiili alue kuitenkin kaavoitetaan lomatontiksi, tulisi rakennukset sijoittaa maisemallisesti jamuu ymptiristd huomioiden alueen l?intiselle rajalle, niin ltihelle rajaa kuin vain voidaan. Sau-na sijaitsisi alemmalla kallio kumpareella ja piiiirakennus sith seuraavalla ylemmiillti kallio-kumpareella. Muualla ei ole kunnon rakennusalustaa ilman merkittiiviii maansiirtoja. T2illiikinsijainnilla on kuitenkin haittapuolensa. Rajalle on jo mydnnetty rakennuslupa naapurin loma-asunnolle. Tiilldin naapurusten avoimet niikymiit ja mahdolliset muut hiiiriSt haittaavat koh-
teen virkistyskA)'ttdA.Kokonaisuutena (maisematekijditii, luonnonolot yleensii, hairidtekija| ei siis suositella koh-
teen kaavoittamista lomatontiksi.

MUSTALAMPITontti 7
Kohde 7 sijaitsee Mustalammen eteliipiiiissii, sen itdrannalla. Alueelle kaavaillaan yhtii raken-nuspaikkaa. Tontti sijaitsee eritttiin kapean lahden rannalla. Vastarannalla ei kuitenkaan oleasutusta tai loma-asuntoja. Vastaranta on piiiiosin soista ja siten rakennuskelvotonta. Niiinollen tontin 7 kAytt6dn otto ei aiheuta muihin kohdistuvaa hiiiritit?i.
Kohteeseen tulee vastavalmistunut tie ja sen piiiisse on pieni grillikatos (kuva I l). Niin ikiiiinrantaa on muokattu tasoittamalla ja rakentamalla uimaranta. Ranta on muutoin mustavetinen
Ja solnen.

Kuva I l. Tontin 7 rakennuspaikka ja Muslalampea.
Koko tontti on noin 15 20 wotiaan istutuskuusikon peittiimiiii. Maasto nousee loivan rannanjiilkeen jyrkahk<isti it?iiin. Tiistii rinnekuusikosta on otettu kuva 12. Alueella ei ole merkittiiviiiluonto- tai maisemallisia arvoja, jotka vaikuttaisivat alueen kaavoittamiseen.

r)
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INVENTOINTI / AO-TONTIT (tontit 4 ja 6)
Tontti 4 (AO-tontti)
Tontti neljiin luonnonympiiristd on kaksijakoinen. Varsinainen keytettevziksi ja rakennettavak-si tarkoitettu alue sijoittuu piiiiosin nykyisen pellon kohdalle tontin liinsilaidalle (kartta). Pel-toalueen rakennuskiiytddn otolla ei aiheuteta merkittiiviiii muutosta alueen luonnonympiiris-tdlle ja lisiiksi ntiin viiltetiiiin turmelemasta erittiiin kaunista ketoa (kartan "erityisiii luontoar-voja omaava alue"). Pellon alueelle sijoitettaisiin viihintiiiinkin puolet piiiirakennuksesta ja senvaatimasta tilasta. Kaikki muut tarvittavat rakennukset, parkkipaikat sekii aktiivisessa k2iyt6s-
sd olevat viheralueet ja kasvimaat sijoitetaan tiiysin nyklsen pellon alueelle. Tie tontille tulisisuoraan pellon poikki. Tiille ehdotelmalle on alueen omistajan suostumus.Ketoalue (vanha laidun) on merkitttivtin kaunis vanhoine puistomaisine puineen (mm. 40-60v.miintyjii ja koiwja). Itse keto on kasvillisuudeltaan hieman erikoinen (mm. kurjen-, peuran-,
harakan- ja kissankelloja, runsaasti eri perhoslajeja, aluetta ei inventoitu tarkemmin*). Keto janykyiset puut on siiilletttivh ja ketoa on yll2ipidettiivZi nouseva taimikko poistamalla ja tar-peen tullen ketojen kunnostusohjeiden mukaan kunnostamalla (esim. laidunnus, niitto). La-heiset kallioalueet jatetaen niin ikiiiin luonnontilaisiksi. Tontin muulle kuin em. rakennettaval-le osalle voisi soveltua esim. AO/s merkintii, joka velvoittaisi ympAristdn stiily,ttiimiseen.
*Alue liitettiin kaavoitukseen mydhemmin maastokiiyntien jiilkeen. Alueen erikoinen luon-nonympiiristd huomattiin kuitenkin jo muiden kohteiden maastokdyntien yhteydessii. Alueenluontoarvot vaq'ellaan em. rakentamiskiellolla ja hoito-ohjeilla (kaavan /s-merkintii?). Eteltii-nen alueen pieni osa (tontin 4 ulkopuolella) suositellaan kaavoitettavaksi esim. MY-merkinniillii. Edellii mainituista tekijdista johtuen katson, ettd alueen tarkka kasvitieteellineninventointi ei ole kaavaprosessin kannalta oleellista.

Tontti 6 (AO-tontti)
Tontti 6 sijaitsee pekonniemen tilan korkeimmalla kohdalla kallioisella alueella. tuoreen hak-kuuaukean ja jyrkiin kallio rinteen ruoksi kohteesta aukeaa laajat kauniit kaukomaisernat luo-

Kuva I2. Tontille tyypillistti tihetiti kuusikkoa.

t
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de-itiisuuntaan (kuva 13). Maisemassa ei niiy juurikaan asutusta, joten rakennuksen sijoitta-minen n2iinkin niikywZille paikalle on mahdollista. Rakennus suositellaan sijoittamaan hiemankallion korkeimman linjan takapuolelle (5m.), eli luoteeseen (kuvassa 14 niikyviin maisema-kiven linjan taa puuston sekaan). Kohteeseen kdy my6s I % kerroksinen ratkaisu.E

E
Kuva l3 esittcici kaukomaisemaa kalliolta pohjoiseen llajdrvelle ja kuvassa l4 on rakennus-paikan tarkempi sijainti ja maisemakivi.
Itse kallioalue on karuhko ja kuivahko jiikiiliiinen kangas jossa kasvillisuus vaihtelut ovat suu-rehkot (CT-OMT). Alueelle ominaisia kasveja ovat karujen seutujen sammalet ja jiiktiltit sekiikuivien niittf en heiniit. Erityisen maininnan saakoon runsaat metsd- ja lehtomaitikat.Kallioalueen takana on pitkiinomainen vanha pelto, jossa kasvaa erittiiin runsaana kauniitaniittylajeja (kuva l5). Alue ei ole ollut kovin pitkii2in joutomaana, joka niikyy pellon kasvila-jistossa jossain m[2irin. Kasveista mainittakoon kuvassakin runsaana niikyviit mm. harakan- jakissankellot, jokunen ku{enkello, vattu, nokkonen, sananjalka, rltviinii, leinikkejii, nurmiko-hokki, stirmtikuisma, Pujo, mesiangervo, hanhikkeja, poimulehti, koiran- ja karhunputki, ma-taroita, lemmikkejii ja tiihtimditii. Kookkaimmista heinist?i mainittakoon kuvan 15 etualankastikat. Varsinaisia harvinaisia suojelua vaativia kasveja ei tavattu.

Taustalle entisen pellon taakse lounaaseen jiiii tiheii sekakuusikko (kuva 16). Kiinteist<in jiite-
vesien imeytys kentair/ putkiston voisi rakentaa tiinne loivaan rinteeseen.

!

i{l'

Kuva l5 esittiiii kaunista entistti peltoa ja tal<a-alalla on vanhojen kellareiden jtidnteitd seklitaustan kuusikkoa.

II
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Kuva 16. Tauslan tihetiii entislii pehoa kuusikoineen ja vtihtiisine aluskasvillisuul<sineen.
Tonttiin 6 liittyy vielii kuivahkon kedon alue kallioalueen jatkona kaakossa (katso kartta).Siin[ on tyypillisi2i alueelle tunnusomaisia kasveja (osa lueteltu jo edellii) kuten lehtomaitik-kaa. Alueella kokonaisuutena niikyy kallioperiin kalkkivaikutus. Erityisiii suojelua vaativiakasveja ei tAalliikaan havaittu, mutta alue suositellaan jatetttivtiksi luonnontilaiseksi kauniiksimaisemakohteeksi. Alueen voimakas puustoutuminen tai vesoittuminen on estettiivti ja alue
on pyritteva pitAmiiiin edelleen ketomaisena.

MUUTA PEKONNIEMEN ALUEESTA
Maastoinventoinnissa huomioitiin my6s muita tilan alueita ja keskusteltiin paikallisen kasvi-harrastajan l6yd<iistii. Karttaan onkin rajattu laaja keskeinen eritlsid luonnonarvoja omaavaalue, joka tulisi ottaa huomioon alueen mahdollisessa kiiydssii. Alue tarvitsisi kenties jopajonkinlaisen suojelustatuksen (MY, SL), sillii alueelta on ldydetty muun muassa seuraaviakasvilajeja: Metsiiomenapuu (Malus Sylvestris, on mm. oraoksat), Koiranheisi (VibumumOpulus), Lehtokuusamaa (Lonicera Xylosteum), keltakukkainen Niisi?i (Daphne Mezerumspp, kenties tuhoutunut metsiit6issii), konnanmarja (Actaea erythrocarpa tai A. Spicata), Kel-ta-apila (Trifolium Aureum). Monet lajeista liitffvat kalklcipitoisiin kallionaluslehtoihin ja
siten em. suurimman "eritflsiii luonnonarvoja omaavan alueen" aluetarkennusta tulisi kentiestarkistaa. Inventoitujen kohteiden alueelta ei ole havaittu edell?i mainittuja tai muita harvinai-sia lajeja.

I



PEKONNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TAYDENNYS
Luontoselvitys, ymparistdvaikutustenarviointi (WA-laki 1994; WA-asetus 1998)Heinola, lmjarvi, Pekonniemlranta-asemakaava, I 0. 10.2005Kaavatalo OyJukka Haltilahti,FM
Yll a mainitun I uontoselvityksen taydennyksena seuraavat lajiluettelot
l .LyOmiaisen lansirannan rakennuspaikka
Rannassa: tervaleppa, harmaalepp6, suomyrtti, virpapaju, ryti,tummarantavihvila, rentovihvile, ratamosarpio, rOnsy16lli, suoluikka,nuottaruoho, vesi- ja viiltosara, terttualpi.Talo on toivottu sijoitettavaksi rantametsean, jossa on nyt nuorta kuusta jaharmaaleppea seka raudus-ja hieskoivua, haapaa, tuomea,pihlajaa ja raitapajua.Niiden seassa on kaski- ja laidunajalta niittylajeja: niitty- jar6nsyleinikki, pelto-ohdake, piharatamo, makihorsma, leskenlehti, piha- janiittynurmikka, nurmirolli, linnunkaali, puna-ailakki, norjanhanhikki,karheapillike, luhta- ja paimenmatara, kevdtleinikki, pujo, pihatahtimd sekaharakankello.Puuston askettainen harventaminen on suosinut enimmekseen lehtometsdlajienkasvamista: metsa- ja lehtokorte, suo-orvokki, I il I ukka,mustikka, puolukka, kultapiisku, metselauha, nurmilauha eli ahdelauha,pikkutalvikki, riidenlieko, nuokkuhelmikka, sorea hiirenponas,metsealvejuuri, vadelma, metsatahti, oravanmarja, ketunleipa, vuohenputki,huopaohdake, ranta-alpi, sinivuokko, maitohorsma, nokkonen,metsSorvokki, rohtotddyke, nurmitddyke, mesiangervo,metsaimane, kielo, yksi kaiheorvokki (harvinainen, mutta tuskin tassesuojeltava). Sammal- ja jdkdldlajit Cirilphyllum piliferum, Climaciumdendroides, Brachythecium curtum ja B. reflexum, Pseudomnium affine, Hypnumcupressiforme, Hylocomlum splendens, Atrichum undulatum, Plagiochilaasplenioides ssp. majus, Dicranum scoparium, Pohlia nutans, Peltigera caninaseka harvinalnen Neckera complanata, jota ei tarvitse suojella.
2. Mustalammen itApaan koillisrannan rakennuspaikka:
Rannan suolajistoa: hieskoivu, virpapaju, harmaaleppa, paatsama, suomyrtti,sorea hiirenponas, korpikastikka puolukka, juolukka, suopursu, vaivero,suoputki, suokurjenjalka, ryti, raate, isokarpalo, jouhisara, pullosara,ratvene, isolumme, suokukka, suomatara, Sphagnum magellanicum- ja S.Girgensohnii- rahkasammalet.Moreenirinteen lajistoa: rauduskoivu, hieskoivu, kuusi, manty, haapa,



harmaaleppa, pihlaja, kataja, kuusama, raita, tuomi, kaenkaali,nuokkuhelmikka, sormisara, kalvas sara, rohto- ja nurmitadyke, suo-orvokki,metsaimane, nurmi lauha, ratvena, korpi-imarre, metsaalvejuuri,sananjalka, sorea hiirenponas, ahomansikka, oravanmarja, vuohenputki,mustikka, puolukka, mesiangervo, metsa- ja aho-orvokki, nurmirdlli,metsakastikka, -lauha, s6rmikiis kuisma, niittymaitikka, kallioimarre, ndsid,kielo, metsetehti, nuokkukellukka, kanerva, suo-ohdake metse- ja lehtokorte,nurmilauha, karhunputki, kultapiisku, huopa-ohdake, kelta- ja riidenlieko sek6 sammaletCirriphyllum piliferum, Pleurozium Schreberi, Hylocomium splendens, Dicranumscoparium, D. undulatum, Polytrichum commune, P. juniperinum, Brachytheciumcurtum, B. reflexum, Ceratodon purpureus, Rhytidiadelphus triquetrus,Plagiochila asplenioides, Ceratodon purpureus, Peltigera canina, Cladoniaspp.
Tavatut kasvilajit ovat tuiki tavallisia

Mitkean biologiset arvot eivat rajoita toivottua rakentamista.
Heinola 25.9.2006'M:44/;Heikki Niinimziki, FK

Elaimistohavainnot eivat ole tarkoituksenmukaisia, koska oli jo 21.9.2006,ja linnut olivat muuttamassa ja kiertelemdssd.
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