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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUKSEN LAUSUNTO 
17.10.2018 HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

 
  
 Lausunnossa todetaan terveydensuojeluviranomaisen osalta, että kaavamuutosalueet 

sijoittuvat mahdolliselle radonhaitta alueelle, jonka takia olisi perusteltua lisätä yleisiin 
kaavamääräyksiin velvoite varautua radonin torjuntaan uudis- ja korjausrakentamises-
sa. 

 
 Kaavaprosessissa tulisi ottaa kantaa rakennettavien kiinteistöjen jätevesien sekä hu-

levesien käsittelyyn. 
 
 Muilta osin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole huomautettavaa. 
 
 
Vastine:  
  

Radonin torjuntatarve huomioidaan kaavan yleismääräyksissä.   
 
Kaavan muutosalueen vanhojen loma-asuntotonttien jätevesien käsittely on järjestetty 
tonttikohtaisesti. Kaavamuutoksella osoitettavien loma-asuntotonttien jätevesien käsit-
tely tullaan määräämään järjestettäväksi tonttikohtaisesti kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön ja Sysmän kunnan määräysten mukaisesti.  
 
Kaavamuutoksella osoitettavat tontit ovat pinta-alaltaan suuria ja kaavalla tullaan oh-
jaamaan tonttien rakentamattoman osan säilymistä luonnonmukaisena alueena. Hule-
vesien käsittely voidaan järjestää tonttikohtaisesti.   
 
Esitetään, että kaavamuutoksen valmistelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 
 
Hämeenlinnassa 5.2.2021 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
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PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAMUSEON ARKEOLOGIAN YKSIKÖN LAUSUNTO 28.9.2018 HIILINIEMEN 
JA RUISSAARTEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEL-
MASTA 
 
 Lahden kaupunginmuseon/Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologian yksikkö 

toteaa pyydettynä lausuntonaan, että asiakohdan kaavahankkeista ei ole huomautet-
tavaa arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta. Arkeologinen inventointi koko Päijän-
teen rantaosayleiskaavan alueelle on teetetty jo 2012, eikä kaavoissa esitetyillä muu-
toksilla ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. 

 
Vastine:  
  

Lausunnon perusteella arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset ovat riittävät kaava-
muutosta varten, eikä maakuntamuseolla ole huomautettavaa kaavahankkeesta ar-
keologisen kulttuuriperinnön kannalta. 
 
Esitetään, että kaavamuutoksen valmistelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 
 
 
Hämeenlinnassa 5.2.2021 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
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PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAMUSEON TUTKIMUS- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖYKSIKÖN 
/RAKENNUSKULTTUURI LAUSUNTO 23.10.2018 HIILINIEMEN JA RUISSAARTEN RANTA-
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 
 Päijät-Hämeen maakuntamuseon Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / rakennus-

kulttuuri esittää lausuntona, ettei maakuntamuseolla ole ranta-asemakaavan muutok-
seen huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

 
Vastine:  
  

Esitetään, että kaavamuutoksen valmistelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 
 
 
 
 
Hämeenlinnassa 5.2.2021 
 
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa 
 

 
Arto Remes 
maanmittausinsinööri AMK, YKS-617 
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