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1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Laitialan kylässä ja rajoittuu länsipuolelta Manskiventiehen, joka 
johtaa Laitialasta Viitailaan. Itäpuolelta alue rajoittuu Vesijärveen ja pohjoispuolelta 
Kempenrannantiehen.  
 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Hollola, Manskiven toimintakeskuksen ranta-asemakaava. 
 
Kaavan tarkoituksena on tehdä ranta-asemakaava kunnan omistamalle Manskiven 
toimintakeskuksen kiinteistölle, em. alueeseen rajoittuvalle Laitialan yhteiselle vesialueelle 
sekä Laitialan Luja Ry:n omistamalle urheilukentän kiinteistölle. Kaavan tavoitteena on 
määrittää Manskiven toimintakeskuksen alueen käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä 
mahdollinen uusi loma-asutukseen tarkoitettu rakennuspaikka. 
Loma-asutuspaikka on tarkoitus sijoittaa Vesijärven rantayleiskaavan mukaiselle loma- ja 
matkailualueeksi tarkoitetulle alueelle. 
Laitialan kartanon alueen rantakaavan muutoksella käsitellään Kempenrannantien 
käyttöoikeudet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 10.1.2014 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa 2009 ja kaavoitusohjelmassa 2010 – 2013 alueen 
asemakaavoitus on merkitty aloitettavaksi vuonna 2010 

- Asemakaavan vireilletulo 21.09.2010  
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRL 63:n ja 30 §:n mukaisesti nähtävillä 

30.09.2010 – 01.11.2010. 
- Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 31.1. - 

14.2.2011. 
- Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavalla osoitetaan kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA), joista toinen on uusi 
rakennuspaikka. Lisäksi alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta (M), urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue (VU), uimaranta (VV) ja venevalkama (LV) sekä kulkuyhteydet (ajo, 
yk).  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on määrittää Manskiven toimintakeskuksen alueen 
käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä mahdollinen uusi loma-asutukseen tarkoitetun 
rakennuspaikan sijoittaminen alueelle. 
 
Alueella sijaitsee kunnan ylläpitämät uimaranta ja venepaikat, joiden aluevarauksia ei ole 
määritelty rantayleiskaavassa. Ranta-asemakaavalla pyritään selkiyttämään maankäyttöä 
myös näiden toimintojen osalta. 
 
Asemakaavan muutoksella käsitellään Kempenrannantien käyttöoikeus uudelle loma-
asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
  

Kaavoitettava alue sijaitsee Vesijärven rannalla maalaismaisemassa. Pohjoispuolelta alue 
rajoittuu peltoaukeaan. Kaavoitettavan alueen itäpuolella on loma-asuntoja. Eteläiseltä 
osalta alue rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Alueen länsipuolella kulkee Manskiventie.  
Kaavoitettavalla alueella toimii urheilukenttä, jonka omistaja on Laitialan Luja RY. 
 
Alueella toimii Manskiven toimintakeskus, jonka käyttötarkoitus on leiri-, koulutus- ja 
kurssitoiminta. Toimintakeskusta, uimarantaa ja venerantaa ylläpitää Hollolan kunta, mutta 
muuten kaavoitettava alue on luonnontilaista sekametsää.  
  

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Alue kuuluu Päijät-Hämeen maisematyyppijaotuksen mukaan Vesijärven laaksoon, ranta-
alueiden maisemalle ovat tyypillisiä savivaltaiset, tasaiset ja alavat peltomaisemat, joita 
reunustavat vuorottain sekametsäisien ja kumpuilevien viljelysten peittämät selänteet. 
Laitiala on yksi Vesijärven laakson edustavista ja laajoista viljelymaisemakokonaisuuksista.  
 

Luonnonolot 

Lännenpuoleinen alue on loivasti kohti rantaa laskevaa lehtipuuvaltaista sekametsää. 
Pintamaa on multaa ja paikoitellen kosteata. Alueella kulkee useita ojia jotka laskevat kohti 
Vesijärveä.  
 
Idänpuoleinen alue, joka on ollut paikalla toimineen sahan aluetta, on tasaista osittain 
sorapintaista osittain multapintaista aluetta. Puusto on matalaa pensasmaista sekametsää ja 
osittain korkean aluskasvillisuuden peitossa.   
 
Ranta-alueella on kanavamainen noin kolme metriä leveä allas, joka kulkee uimarannalta 
venerantaan asti. Kanava on auki venerannan päästä ja kanavaa suojaava kannas on noin 
neljä metriä leveä.  
 

Vesistöt ja vesitalous 

Kaavoitettava alue kuuluu Kymijoen päävesistöalueeseen. Alueen vedet virtaavat 
Vesijärveen. 
 
Alueella sijaitsevan uimarannan sekä Manskiven toimintakeskuksen kohdalla on rantaa 
hoidettu niittämällä. Venerantaan on rakennettu tie ja parkkialue sekä upotettu rantaan hirret, 
joiden päälle veneet nostetaan. Muuten ranta-alue on luonnontilaista kaislikkoa.  
 
Manskiven toimintakeskuksen alueen läpi virtaa oja, joka laskee peltoalueilta kohti 
Vesijärveä. Oja ei ole luonnontilainen, vaan sitä on kunnostettu kaivamalla syvemmäksi ja 
leveämmäksi. Manskiven toimintakeskuksen edessä on vesijättömaata. Tärkeän 
pohjavesialueen (pv) raja kulkee kaavoitettavan alueen itäpuolella. 
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Maa- ja metsätalous 

Alueen pohjoispuolella on peltoaukea, joka on viljelyskäytössä. Muuten ympäröivät alueet 
ovat pääasiassa metsää. 
 

Luonnonsuojelu 

Kaavoitettavan alueen eteläpuolella on Lahdenpohjan suojelualue, joka kuuluu Natura-2000 
alueisiin. Suojelualue on kooltaan noin 122 hehtaaria. Alueella on paikoin laaja ruovikko. 
Kasvillisuus on rehevää, rakennukset ja purojen suulle tehdyt ruoppaukset ja veneuomat 
muodostavat aukkoja kasvillisuuteen.  Alueella on linnustollisia arvoja. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Yhdyskuntarakenne 

Vakituiseen asumiseen tarkoitetut kiinteistöt sijoittuvat pääasiassa kauemmas rannasta ja 
ovat rakentuneet pieniksi muutaman asunnon keskittymiksi teiden varsille.  
 
Loma-asuntoja on rakennettu kaavoitettavan alueen itäpuoleiselle rannalle.  

Palvelut 

Manskiven alueella ei ole palveluita. Lähin koulu on Pyhäniemen koulu, jonne on matkaa 
noin 16 kilometriä. Lähin päivittäistavarakauppa löytyy Hollolan kirkolta, jonne on matkaa 
noin 12 kilometriä. Hollolan kuntakeskukseen on matkaa noin 21 kilometriä.  
 
Kirjastoauto liikennöi Manskiveen kahden viikon välein ja lähin pysäkki on noin 800 metriä 
Manskiventietä alueesta pohjoiseen. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Laitialan Manskiven alue on maaseutua, joten myös työpaikat muodostuvat maanviljelyn ja 
metsätalouden työpaikoista.  
 
Laitialan kartano tarjoaa yksityisille sekä yrityksille matkailupalveluita sekä mahdollistaa 
erilaisten juhlien järjestämisen. Kartanon välittömässä läheisyydessä toimii Telakkaniemen 
retkeily- ja virkistysalue, jossa on mahdollista majoittua. Laitialan entisen koulun tiloissa 
toimii perhekoti. 

Virkistys 

Varsinaisia virkistyspalveluja ei alueella ole tarjolla. Kaavoitettavalla alueella on kunnan 
ylläpitämä uimaranta sekä veneranta. Laitialan Luja RY omistamalle kiinteistölle on 
rakennettu urheilukenttä seuran yhteiseen virkistyskäyttöön.  

Liikenne 

Alue sijaitsee tien numero 3173 varressa, joka kulkee Tampereelle menevältä VT 12 tieltä 
Laitialan kautta Asikkalan Viitailaan ja Kurhilaan, päätyen tielle numero 24 Jämsään. Tien 
varressa on noin 300 metrin matkalla pyörätietä, joka kulkee Laitialan entiseltä koululta 
uimarannalle menevän tien risteykseen.  
 
Lahden linja-autoaseman ja Manskiven väliä liikennöi linja-auto, joka kulkee koulupäivinä 
Hollolan kirkon ja Uskilan koulun kautta kerran päivässä.  
Toimintakeskukseen mennään Kempenrannan yksityistien kautta.  
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Vahvistuneessa maakuntakaavassa on merkitty muinaismuistokohde Laitialan 
kartanoalueen ympäristöön, joka on noin kilometrin etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta 
itään. Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita. 
 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee arkkitehti Unto Ojosen vuonna 1954 suunnittelema 
Laitialan sahan autotalli-, korjaamo- ja toimistorakennus. Rakennus on inventoitu Hollolan 
kunnan rakennusinventoinnissa.   

Tekninen huolto 

Lähellä Vesijärven rantaa Manskiven toimintakeskuksesta itään on vedenottamo, josta 
otetaan vettä rannassa sijaitseville lomarakennuksille, toimintakeskukselle sekä Laitialan 
entiselle koulurakennukselle.  
 
Laitialan vanhan koulurakennuksen yhteydessä toimii jätevedenpuhdistamo, johon on liitetty 
koulun lisäksi Manskiven toimintakeskus sekä neljä lomarakennusta.  
 

 
Ote kunnallistekniikan verkostosta kartasta. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

 
Kaavoitettavalla alueella on toiminut 1900-luvun alkupuolella rakennettu ja 1970-luvun 
alussa purettu saha. Saha on toiminut alun perin Laitialan kartanon omistuksessa olevana 
sahana, kunnes toimintaa rupesi pyörittämään Askon huonekalutehtaan omistajasuku. 
Puunsuojakemikaalien käytöstä sahan toiminnan yhteydessä ei ole tietoa.  
 
Alueelle tehdyn maaperän pilaantumisselvityksen perusteella entisen sahan alueelta 
löydettiin kynnysarvon ylittäviä lyijypitoisuuksia, mutta pitoisuudet alittivat alemman 
ohjearvon. Kaavassa osoitetuilla rakennuspaikoilla lyijypitoisuudet jäivät alle kynnysarvojen. 
Lyijyn ominaisuuksista ja alueen maaperästä johtuen lyijyn kulkeutuminen alueen 
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ulkopuolelle on epätodennäköistä. Tutkimusten perusteella alueen maaperässä ei ole 
kunnostustarvetta.  

 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavoitettavan alueen omistaa pääosin Hollolan kunta (98-416-1-103). Laitialan Luja Ry 
omistaa urheilukentän alueen (98-416-1-146). Kempenrannantie kuuluu kiinteistöön (98-416-
1-151), jonka omistaa Manskivi Oy.  
 
Kaavaprosessin aikana Hollolan kunta on lunastanut rakennuspaikkojen edustalta 
vesijättömaita Laitialan kartanon osakaskunnalta. Vastaavasti lunastusprosessin yhteydessä 
osakaskunta on saanut omistukseensa vaihtomaata venepaikkojen kohdalta (98-416-876-1). 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty punaisella 
ympyrärajauksella. 

 
- Hollolan Vesijärven Rantayleiskaava on vahvistettu 17.01.2005. 
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Ote Vesijärven rantayleiskaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty punaisella rajauksella. 

 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.6.2011. 
- Pohjakartta on täydennetty 5.12.2013 
- Laitialan kartanon alueen rantakaava 12.8.1996 (Koskee kaavoitettavaa aluetta 

ainoastaan Kempenrannantien osalta). 

 
Ote Laitialan ranta-asemakaavasta. Kaavoitettava alue on merkitty kuvaan punaisella rajauksella.  

 
- Manskiven toimintakeskuksen kuntoarvio 29.3.2004 
- Manskiven Saha-alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, 9.6.2011 (Ramboll Finland 

Oy) 
- vesijättömaan lunastustoimitus 7.5.2013 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Manskiven toimintakeskuksen on todettu olevan laajasti saneerauksen tarpeessa ja 
rakennuksen vähäisen käytön takia kunta on päättänyt laittaa alueen myyntiin. 
Toimintakeskuksen länsipuolelle on tarkoitus lisätä yksi loma-asutukseen tarkoitettu 
rakennuspaikka. Alueella toimivien uimarannan, venepaikkojen ja urheilukentän toimintojen 
takia on tarpeellista määritellä alueelle tarkemmat käyttötarkoitukset ranta-asemakaavalla, 
jotta toiminnoilla olisi mahdollisuus jatkua edelleen, alueen mahdollisesta myynnistä 
huolimatta. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Hollolan kunta teki päätöksen asemakaavoituksen käynnistämisestä Manskiven 
toimintakeskuksen alueelle. Kaavoituskatsauksessa 2009 ja kaavoitusohjelmassa 2010 – 
2013 asemakaavoituksen laadinta on merkitty aloitettavaksi vuonna 2010. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
  

- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan rakennuttajapäällikkö 
- kunnan tilapalvelupäällikkö 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Lahti Energia 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hämeen ELY- keskus 
- Uudenmaan ELY- keskus 
- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
 
 
 

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
 

 
21.09.2010 tekninen lautakunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 30.09.2010 – 01.11.2010 välisenä 
aikana Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla 
osoitteessa www.hollola.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin yhteensä 9 mielipidettä tai kommenttia, jotka 
lähettivät Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-Hämeen 
liitto, Laitialan Luja Ry, Manskivi Oy, Laitialan kartanon osakaskunta, Laitialan kartano, 
Hannu Pasanen ja Jari Suvela. 
 
14.12.2010 tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville.  
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa sekä 
Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 13.1. – 14.2.2011 välisen ajan MRL 62 §:n 
ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on tilaisuus esittää 
mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Asemakaavahankkeesta ja luonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Hämeen 
ELY- keskus Uudenmaan ELY-keskus, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Hollolan 
vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, Lahti Energia, DNA Oy/Etelä-Suomi, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen maakuntamuseo. Asemakaavahankkeen luonnosvaiheesta 
lähetettiin tieto seuraaville tahoille: Päijät-Hämeen liitto, Hollolan ympäristöyhdistys, 
TeliaSonera Finland Oyj, kunnan rakennuttajapäällikkö, kunnan rakennustarkastaja, kunnan 
rakennuslupa-arkkitehti ja kunnan tilapalvelupäällikkö. 
 

Tekninen lautakunta asettaa Kirkonseudun (19) kunnanosan asemakaavaehdotuksen MRL 
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla sekä 
Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset. 
 
Tekninen lautakunta esittää ranta-asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy ranta-asemakaavan. 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 
 

Ranta-asemakaavan laatimisesta käytiin viranomaisneuvottelu 23.11.2010, johon osallistuvat 
Hollolan kunnan kaavoittajan lisäksi ELY- keskuksen, Lahden seudun ympäristöpalvelujen, 
Päijät-Hämeen maakuntamuseon ja Päijät-Hämeen liiton edustajat. 
 
Kokouksessa päätettiin, että kaavoitustyötä jatketaan ranta-asemakaavana. Alueiden 
käyttötarkoituksiin ja rakennusoikeuksiin kaivattiin tarkennuksia. Todettiin ettei ole tarpeen 
tehdä arkeologisia lisäselvityksiä.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
  

Hollolan kunnan tavoitteena on laatia alueelle ranta-asemakaava, joka määrittää Manskiven 
toimintakeskuksen alueen käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden sekä mahdollisen uuden 
loma-asutukseen tarkoitetun rakennuspaikan. Kaavassa käsitellään myös urheilukenttänä 
toimivan kiinteistön, uimarannan ja venevalkaman aluevaraukset ja sijainnit. 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kaavoitettava alue kuuluu osittain Kulttuuriympäristön ja 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin (ma). Osittain alue kuuluu 
Maaseutumaiseen alueeseen. 
 
Hollolan Vesijärven Rantayleiskaavassa alue on Manskiven toimintakeskuksen osalta Loma- 
ja matkailualue (R) ja muuten Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). 
 
Laitialan kartanon ranta-asemakaavassa alue rajoittuu loma-asuntojen korttelialueeseen 
(RA), erillispientalojen korttelialueeseen (AO), maa- ja metsätalousalueeseen (M) ja Maa- ja 
metsätalousalueeseen (M-1), jolla on ympäristöarvoja.   
 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee maalaismaisemassa kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
tärkeässä ympäristössä, joten rantarakentamista sijoitetaan vain nykyiselle jo rakennetulle ja 
rantayleiskaavassa hyväksytylle alueelle. Ranta-alue säilytetään muilta osin nykyisen 
kaltaisena luonnontilaisena. Venevalkaman siirtämisen mahdollisuutta uimarannan yhteyteen 
tutkitaan, jolloin alueen virkistystoiminnot sijaitsisivat lähellä toisiaan.  

 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saapuneiden mielipiteiden 
perusteella alueen yleisilmeen ei toivota oleellisesti muuttuvan luonnontilaisesta tiiviisti 
rakennetuksi rantamaisemaksi. Alueella toimivien uimarannan ja venevalkaman toiminnan 
jatkumista pidetään tärkeänä. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

 

4.5.1 Vaikutusten selvittäminen  
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Kaava-alueen itäpuolella on rakennettu loma-asuntoja, joten Manskiven toimintakeskuksen 
lisäksi on tulossa vain yksi rantarakennuspaikka lisää. Kempenrannantien pohjoispuolelle on 
kaavoitettu kolme rakennuspaikkaa erillispientaloille, joten muutoksia alueelle on tulossa ja 
siihen nähden yhden rantarakennuspaikan lisäämisen aiheuttama muutos on pieni. 
  

Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön 

 
Uusi lomarakennuspaikka sijaitsee laskuojan länsipuolella, jossa on sijainnut 1970 -luvun 
alussa purettu Laitialan saha. Nykyisin alueella on kunnan ylläpitämä veneranta, joten 
luonnonympäristö ei ole alkuperäinen vaan moneen kertaan muokattu. Alueelle on rakennettu 
tie ja pysäköintiin tarkoitettua aluetta ja rantaa on kunnostettu niittämällä ja rakentamalla 
venepaikkoja. Venerannan siirtäminen uimarannan ja urheilukentän läheisyyteen keskittäisi 
virkistystoimintoja pienemmälle alueelle, joten rantarakennuspaikan ja virkistystoimintojen 
väliin jäisi yhtenäinen luonnontilainen metsäalue. 

 
Vaikutukset terveellisyyteen ja virkistykseen 
 
Kaavan vaikutukset luonnonympäristöön ovat melko vähäiset, sillä vain yhden 
rantarakennuspaikan lisääminen ei vaikuta oleellisesti jo ennestäänkin rakennetulla rannalla. 
Virkistystoimintojen keskittäminen poistaisi alueelta liikennettä ja mahdollistaisi 
parkkipaikkojen yhteiskäyttöä.  
 
Kaavoitettavalta alueelta löydetyt kohonneet lyijypitoisuudet sijoittuvat kaavan maa- ja 
metsätalousalueelle. Lyijyn ominaisuuksista ja alueen maaperästä johtuen lyijyn 
kulkeutuminen alueelta on epätodennäköistä.   
 
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
 
Alueen kulttuuriympäristöstä on poistunut vuosien varrella paljon kohteita mm. Laitialan saha 
rakennuksineen sekä vanha peltoalue, joka on esitetty Kuninkaan kartassa. Peltoalue on 
nykyään luonnontilassa kasvavaa sekametsää. Kaava ei siis oleellisesti muuta jo 
ennestäänkin muuttunutta kulttuuriympäristöä. 
 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee arkkitehti Unto Ojosen vuonna 1954 suunnittelema Laitialan 
sahan autotalli-, korjaamo- ja toimistorakennus. Rakennus on inventoitu Hollolan kunnan 
rakennusinventoinnissa. Kaava mahdollistaa rakennuksen säilymisen ja peruskorjaamisen, 
mutta myös uudisrakentamisen.  
 

4.5.2 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty postitse tai sähköpostilla kohdassa 4.3.1 
mainituille tahoille 29.9.2010. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana on saapunut kommentteja 
yhdeksän kappaletta. Kommentteja antoivat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lahden 
maakuntamuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-Hämeen liitto, Laitialan Luja Ry, 
Manskivi Oy, Laitialan kartanon osakaskunta, Laitialan kartano, Hannu Pasanen ja Jari 
Suvela. 
 
Ranta-asemakaava hankkeesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 23.11.2010. 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos muistuttaa lausunnossaan että kunnan tehtävä on huolehtia 
alueellaan riittävän sammutusveden järjestämisestä pelastustoimen tarpeisiin. 
Vastine: Rakennuspaikat tukeutuvat toiminnassa olevaan järjestelmään. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseon kommentissa ohjataan kaavoitusta maiseman ja 
kulttuuriympäristön huomioimisen kannalta. 
Vastine: Huomioidaan ranta-asemakaavan suunnittelussa. 
 
Päijät-Hämeen liiton kommentissa kaavaa pidetään maakunnallisessa mittakaavassa melko 
pienenä ja todetaan, ettei Vesijärven rantayleiskaavassa liene esteitä kaavan suunnitelmille. 
Kulttuurihistoriasta todetaan että alueella on merkitystä maisemallisesti ja rakennuksien 
osalta. Alueen läheisyydessä olevat luonnonsuojelualue ja Natura-alue tulee huomioida 
rakennuspaikkoja suunnitellessa. Lisäksi pidetään tärkeänä vanhojen totuttujen toimintojen 
säilyttämistä alueella.  
 
Vastine: Kaavassa rakennuspaikkaa suunnitellaan jo olemassa olevalle rakennetulle alueelle 
nykyisten lomarakennuspaikkojen jatkoksi rantayleiskaavan mukaiselle lomarakentamiseen 
varatulle alueelle, joten ympäristöön ei tule oleellisia muutoksia. Uimarannalle ja 
venevalkamalle määritellään varaukset kaavassa. 
 
Laitialan Luja Ry:n kommentissa huomautetaan OAS:ssa mainitun pelikenttäkäytön olevan 
paljon laajempaa, joten kaavoituksessa pitää huomioida alueen käyttötarkoitus 
urheilukenttänä.  
 
Vastine: Huomioidaan kaavan OAS:ssa ja tulevassa kaavasuunnittelussa. 
 
Manskivi Oy:n huomautuksessa todetaan, ettei alue sovellu rantarakentamiseen. 
Huomautuksessa mainitaan että alueelle on merkitty maakunta- ja osayleiskaavassa 
erityisalueen ominaisuuksia ja muistutetaan luonnonsuojelualueen läheisyydestä rajan 
takana. Lisäksi huomautuksessa todetaan että alueella on rantakaava, eikä siten 
päällekkäistä rantarakentamista tule hyväksyä. 
 
Vastine: Rantarakennuspaikan suunnittelussa hyödynnetään rantayleiskaavassa merkittyä 
loma- ja matkailualuetta (R). Laitialan kartanon alueen rantakaavassa ei ollut mukana 
Hollolan kunnan omistama kiinteistö, johon nyt ollaan tekemässä ranta-asemakaavaa kunnan 
omistamalle maalle. Suurin osa alueesta jää nykyiselleen eli metsäalueeksi.  
 
Laitialan kartanon osakaskunnan huomautuksessa todetaan että kyseisen maa-alueen ranta 
kuuluu kokonaisuudessaan Laitialan kartanon osuuskunnan omistukseen. Osuuskunta on 
tehnyt päätöksen, että se tulee säilyttämään rannan osuuskunnan tarpeita varten, joten 
osuuskunta edellyttää, ettei alueelle kaavoiteta asuin- eikä vapaa-ajan tontteja. 
 
Vastine: Ranta-asemakaavan suunnittelu loma-asuinpaikan osalta painottuu nykyisen 
Manskiven toimintakeskuksen alueelle, jossa on jo nykyisinkin rakennuksia ja 
rantayleiskaavan varaus lomarakentamiselle.  
 
Laitialan kartanon huomautuksessa todetaan että maalaiskulttuurimaisema kärsii liiallisesta 
rantarakentamisesta ja toivoo kunnan kantavan vastuuta maalaismaiseman säilyttämisessä.  
Vastine: Rantarakentamista kaavoitetaan jo nykyiselläänkin rakennetulle alueelle ja kaavalla 
osoitetaan vain yksi uusi rakennuspaikka. Virkistystoimintojen keskittämisen mahdollisuutta 
selvitellään, joten luonnontilainen alue säilyy vähintään samankokoisena. 
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Hannu Pasanen muistuttaa että kaavoitusta ollaan tekemässä alueelle, joka on osittain 
vesijättömaata ja jolla sijaitsee jo nykyäänkin Manskiven toimintakeskuksen rakennus. Lisäksi 
hän on huolissaan vesilintujen ja eläimistön luontaisen elinympäristön puolesta. Pasanen 
ehdottaa aluetta luonnonsuojelualueeksi.  
 
Vastine: Rantarakennuspaikkojen sijoittuessa jo nykyisinkin rakennetulle alueelle rannan 
luonnontilaisuus ei olennaisesti muutu. 
 
Jari Suvelan mielipiteessä painotetaan venepaikkojen, uimaranta- ja pelikenttätoimintojen 
säilyttämistä ja mahdollisuutta toimintojen kehittämisen mahdollistavaa kaavoitusta.   
 
Vastine: Ranta-asemakaavalla pyritään juuri näihin asioihin, jolloin virkistystoiminnoille olisi 
kaavassa varattu paikat. Venepaikkojen siirtämisen mahdollisuutta uimarannan yhteyteen 
selvitellään. Lähekkäin ollessaan ne tukisivat toisiaan tieyhteyden ja parkkipaikkojenkin 
osalta. 
 
Luonnos 
Hämeen Ely-keskus tuo lausunnossaan esille, että kaavaluonnoksessa esitetty 
asuinrakennustontti (AO) on vastoin Vesijärven rantayleiskaavan merkintää (R, loma ja 
matkailualue). Lomarakennustonttien keskelle osoitetun erillispientalotontin esittäminen 
kaavassa tulee perustella kaava-asiakirjoissa. Olevan rakennuksen ja sen toiminnan 
turvaaminen jatkossa voidaan katsoa olevan perusteltu syy. Tässä tapauksessa 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun rakennuksen rakennusala tulee kuitenkin esittää 
tarkemmin nykyisen rakennuksen mukaisena ja muotoisena, jotta kaavan tarkoitus ilmenee 
selkeämmin myös kaavakartassa. 
 
Mikäli lähtökohtana on rakennuksen purkaminen, tulee kyseinen tontti osoittaa loma-
asuintonttina muiden rannan tonttien tapaan. 
 
Vesijärven alin suositeltava rakentamiskorkeus on 82,80 (N60 +m), mikä tulee huomioida 
rakennusalojen sijoittelussa. Lausunnossa esitetään rantapuuston 
säilyttämiseksi/istuttamiseksi istutettavan alueen lisäämistä rantaan. 
 
Maaperän pilaantuneisuuden selvittyä tulee maaperä tarvittaessa puhdistaa. 
 
Vastine: 
Manskiven toimintakeskuksen rakennus on todettu olevan laajan kunnostamisen tarpeessa. 
Kuntoselvityksen jälkeen rakennus on ollut kylmillään, eikä päivitettyä selvitystä ole tehty sen 
jälkeen. Tämä ja lausunto huomioiden kaavaehdotuksessa toimintakeskuksen tontti esitetään 
kaavaehdotuksessa loma-asuinkäyttöön (RA). Kaavamääräyksen rakennusoikeudessa 
huomioidaan yleiskaavan rakennusoikeuden määrä, mutta sallitaan rakennusoikeuden 
estämättä nykyisen rakennuksen kunnostaminen ja peruskorjaaminen. 
 
Kaavamääräyksiin on lisätty Vesijärven alin suositeltava rakentamiskorkeus. Kaavan 
yhteydessä tehdyn maaperän pilaantuneisuusselvityksen perusteella maaperän 
puhdistamiseen ei ole tarvetta. 

  
Päijät-Hämeen maakuntamuseon lausunnossa tuodaan esille, ettei Laitialan kartano 
ympäristöineen kuulu Museoviraston 2009 päivitetyn inventoinnin mukaan enää 
valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Lausunnossa huomautetaan, että 
selostuksessa museon nimi tule korjata muotoon Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-
Hämeen maakuntamuseo tulee kirjata osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset kohtaan 
viranomaistahoksi, ei kunnan hallintokunnaksi tai yhdyskuntatekniikasta vastaavaksi tahoksi. 
 
Lausunnossa tuodaan esille, että selostuksen kohtaa 4.5.1. Vaikutusten selvittäminen, 
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön tulee täydentää. Tekstissä ei mainita 
Manskiven toimintakeskuksen rakennusta, joka on toiminut aikanaan Laitialan sahan 
autotalli-, korjaamo- ja toimistorakennuksena. Rakennuksen on suunnitellut Unto Ojonen 
1954 ja rakennus on inventoitu Hollolan kunnan rakennusinventoinnissa (Teija Ahola, 
Hämeen ympäristökeskuksen moniste 110/2006). 
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Vastine: 
Kaavaselostusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on korjattu ja täydennetty lausunnon 
pohjalta.   
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut esittää lausunnossaan, että kaavamääräyksiin tulisi 
sisällyttää määräys rakennusten liittämisestä  alueella olevaan viemäriverkkoon ja jätevesien 
ohjausvelvoite puhdistamolle. 
 
Rakennusten sijoittamisessa tulee huomioida Vesijärven vedenpinnan tulvakorkeus. 
Rantasaunan etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulisi olla suurempi kuin 10 
metriä. RA-kortelin tontille tulee lisätä rakennusoikeuden määrä. 
 
Ennen hankkeen jatkamista tulee entisen saha-alueen maaperän tila selvittää ja varmistaa 
maaperän puhtaus sekä soveltuvuus asuinrakentamiseen.  
 
Vastine: 
Manskiven toimintakeskuksen kiinteistö on liitetty viemäriverkkoon ja jätevedet ohjataan 
puhdistamolle. Alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, joten kaavaan ei liitetä 
velvoitetta viemäriverkkoon liittymisestä. 
 
Rantaan sijoittuvien rakennusten rakennusalan etäisyyttä rantaviivasta on tarkistettu. 
Toimintakeskuksen tontin kohdalla rakennusalan etäisyys rantaviivasta on noin 12- 30 metriä, 
uuden rakennuspaikan kohdalla etäisyys rannasta on noin 14 metriä. Uudelle 
rakennuspaikalle on esitetty rakennusoikeutta yhteensä 215 k-m2. 
 
Alueen maaperän tilaa on selvitetty ja selvityksen perusteella maaperän puhdistustarvetta ei 
ole. Kohonneita lyijypitoisuuksia löydettiin alueelta, jotka sijoittuvat kaavan maa- ja 
metsätalousalueelle (M). Lyijypitoisuudet ylittivät kynnysarvot, mutta eivät alimpia ohjearvoja. 
 
 
 
   

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 7.0018 hehtaaria. 
 
Ranta-asemakaavalla varataan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) 1.2548 hehtaaria. 
Rakennusoikeutta korttelialueella on yhteensä 475 kerrosneliömetriä. 
  
Urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU) on osoitettu 0.2399 ha, uimaranta-alueeksi (VV) 
0.3181ha. Venevalkamaksi (LV) varattu 0,0765 ha ja maa- ja metsätalousalueeksi (M) 4,7200 
hehtaaria. 
 
 Yksityisen tiealueen (yk) pinta-alan on 0,3984 hehtaaria. 

5.1.2 Palvelut 
 

 Alueella ei ole palveluja. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Ympäristön laatua ja rakentamista ohjataan asemakaavamääräyksillä. 
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5.3 Aluevaraukset 
 
Loma-asuntojen korttelialue (RA) 
  
 Alueelle voidaan rakentaa loma-asunto ja sitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. 
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 
 
 Merkinnällä osoitetaan alueelle rakennetun urheilukentän alue. Alueella sallitaan 
 urheilukenttätoiminnan edellyttämien kevytrakenteisten rakennusten ja laitteiden 
 rakentaminen.  
 
Uimaranta-alue (VV) 
 
 Merkinnällä osoitetaan uimaranta-alueet. Alueelle sallitaan uimarannan käyttöä palvelevia 
 pieniä kioskeja, pukusuojia tai vastaavia kevyitä rakennelmia. 
 
Maa- ja metsätalousalue (M) 
 
 Merkinnällä osoitetaan luonnontilainen metsäalue, jolle ei osoiteta virkistyskäyttöä. 
 
 
Venevalkama (LV) 
  
 Osoittaa Laitialan kartanon osakaskunnalle lunastustoimituksessa osoitetun kiinteistön. 
 
 
 
Yhteiskäyttöalue (/yk) 
  
 Kempenrannan yksityistiealue, jolle käyttöoikeus kortteleilla 4 ja 5. 
 
  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
 

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen rakennuksen säilyminen ja peruskorjaaminen. Mikäli 
rakennus puretaan, on tilalle rakennettavan lomarakennuksen koko enintään 140 
kerrosneliömetriä. Lomarakennusten korttelialueella päärakennuksen kokoa rajoittamalla 
uudisrakentaminen sopeutuu olevaan rantarakentamiseen. 
 
Olevan rakennuspaikan lisäksi kaavalla esitetään yksi uusi rakennuspaikka, joka sijoittuu 
olevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Rakennuspaikan lisäyksellä ei ole merkittäviä 
vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kaavan vaikutuksia Vesijärven rantamaisemaan on 
pyritty vähentämään osoittamalla rantavyöhykkeelle istutettavan alueen osa. Alue tulee 
säilyttää ja istuttaa siten, että alueella säilyy/muodostuu mahdollisimman luonnonmukainen 
rantapuusto.  
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Uusi lomarakennuspaikka sijaitsee laskuojan länsipuolella, jossa on sijainnut 1970 -luvun 
alussa purettu Laitialan saha. Nykyisin alueella on kunnan ylläpitämä veneranta, joten 
luonnonympäristö ei ole alkuperäinen vaan moneen kertaan muokattu. Alueelle on rakennettu 
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tie ja pysäköintiin tarkoitettua aluetta ja rantaa on kunnostettu niittämällä ja rakentamalla 
venepaikkoja. Venerannan siirtäminen uimarannan ja urheilukentän läheisyyteen keskittäisi 
virkistystoimintoja pienemmälle alueelle, joten rantarakennuspaikan ja virkistystoimintojen 
väliin jäisi yhtenäinen luonnontilainen metsäalue 
 
Yhden rakennuspaikan lisääminen olemassa olevien loma-asuntojen yhteyteen ei muuta 
alueen yleisilmettä merkittävästi. Suunnitellun rakennuspaikan luonnonympäristö on 
muokattua maata entisen sahatoiminnan johdosta. Uuden rakennuspaikan vieressä sijaitsee 
nykyisin venevalkama parkkialueineen. Luonnontilainen metsäalue jää kaavassa nykytilaiseksi 
koskemattomaksi metsäalueeksi, jolle ei osoiteta virkistyskäyttöä. 
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LIITTEET  
 

 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
098 

Hollola
Täyttämispvm 10.01.2014

Kaavan nimi Kirkonseudun (19) kunnanosan Manskiven ranta-asemakaava

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 29.09.2010

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09819223

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,0018 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,9118

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
 

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,68

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 7,0077 100,1 475 0,01 6,9177 475

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,5580 8,0     0,5580  

R yhteensä 1,2548 17,9 475 0,04 1,2548 475

L yhteensä 0,4749 6,8     0,3849  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä 4,7200 67,4     4,7200  

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        

hennkuro
Tekstiruutu
Liite 1



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 7,0077 100,1 475 0,01 6,9177 475

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,5580 8,0     0,5580  

VU 0,2399 43,0     0,2399  

VV 0,3181 57,0     0,3181  

R yhteensä 1,2548 17,9 475 0,04 1,2548 475

RA 1,2548 100,0 475 0,04 1,2548 475
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307/2013

virkistyspalvelujen aluetta, venevalkama ja osa yksityistietä.
tontit 5 ja 6 sekä maa- ja metsätalousaluetta, uimarantaa, urheilu- ja
Ranta-asemakaavalla muodostuu Kirkonseudun (19) kunnanosan korttelin 4 

ja ranta-asemakaavan muutos.
98-416-876-1 ja 98-416-1-151 osia koskeva ranta-asemakaava
Kiinteistöjä 98-416-1-103 ja 98-416-1-146 sekä kiinteistöjen 

Kirkonseudun (19) kunnanosa.

2000

Mittakaava

Käsittelyvaiheet

HOLLOLA

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen

Hollolassa

1 :

1284/1999 vaatimukset.

Dnro Kaavatunnus

Hollolan kunta
Tekninen toimiala
Maankäyttöpalvelut

Hollolassa

Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

HOL

Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

Hyväksytty

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset:

VU Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Alueella sallitaan urheilukenttätoiminnan edellyttämien
kevytrakenteisten rakennusten ja laitteiden rakentaminen. Rakennusten yhteenlaskettu
rakennusoikeus on enintään 30 k-m2.

VV Uimaranta-alue. Alueella sallitaan pieniä kioskeja, pukusuojia tai vastaavia kevyitä rakennelmia.
Rakennusten yhteenlaskettu rakennusoikeus on enintään 30 k-m2.

RA Loma-asuntojen korttelialue.

Rakennuspaikalle saa sijoittaa loma-asunnon, vierasmajan, saunan ja muita talousrakennuksia.
Lupaviranomainen voi lisäksi sallia erillisen enintään 15 m2:n suuruisen savusaunan, jos se
soveltuu rakennuspaikalle ja täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Rakennusten
enimmäislukumäärä on neljä (4). Vierasmajan enimmäiskoko on 25 k-m2.

Alueella olevia rakennuksia voidaan peruskorjata/kunnostaa rakennusoikeuden sitä estämättä.

LV Yksityinen venevalkama.

M Maa- ja metsätalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

19 Kunnanosan numero.

KIRK Kunnanosan nimi.

4 Korttelin numero.

5 Tontin numero.

KEMPEN Yhteiskäyttöisen tiealueen nimi.

140 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

sa Ohjeellinen rantasaunan rakennusala.200m10050 1500

Tekninen lautakunta:

Valtuusto hyväksynyt
    Ehdotus nähtävillä
    Luonnos nähtävillä
    OAS nähtävillä
    Kaavan vireilletulo

xx
31.1.-14.2.2011
30.9.-1.11.2010
21.9.2010

lv Ohjeellinen venevalkamaksi varattu alueen osa.

t Ohjeellinen talousrakennuksen rakennusala.

Istutettava alueen osa. Alueen kasvillisuus tulee säilyttää tai alueelle tulee istuttaa puita ja
pensaita siten, että rantaan muodostuu luonnonmukaista rantavyöhykettä.

Yhteiskäyttöinen tiealue.

ajo Ohjeellinen alueella oleva ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa. Alueen osalle ei saa istuttaa puita, eikä sen maanpinnan
korkeutta saa oleellisesti muuttaa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

yk - 4-5  Kortteleiden 4 ja 5 yhteiskäyttöisen tiealueen sijainti.

Yleismääräykset

Rakennukset tulee sijoittaa riittävästi Vesijärven tulvakorkeuden 83,04 (N2000) yläpuolelle.

Rakennusten värit ja materiaalit tulee valita siten, että ne sopeutuvat hyvin maisemaan.

19-223

10.1.2014

5.12.2013
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Hollola, Kirkonseutu (19) kunnanosaa koskeva ranta-asemakaava. 

  

  

 
Suunnittelualue 

 
Kaavoitettava alue sijaitsee Laitialassa rajoittuen Manskiventiehen, Kempenrannantiehen ja 
Vesijärveen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 6ha. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle 
rasteroituna. Kaavoitettavalla alueella on kunnan ylläpitämä uimaranta sekä venepaikkoja. Alueella 
toimii myös kunnan omistama Manskiven toimintakeskus, jonka käyttötarkoitus on leiri-, koulutus-, ja 

kurssitoiminta. Alueella sijaitsee myös Laitialan Luja RY:n omistama, noin 0.24ha, 

käyttötarkoitukseltaan urheilukenttänä oleva kiinteistö. 
 
Kaavoitustehtävän 
määrittely ja tavoitteet 

 

Manskiven uimarannan ja toimintakeskuksen väliselle alueelle laaditaan ranta-asemakaava, jonka 

tavoitteena on määrittää alueen käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä mahdolliset uudet loma-
asutukseen tarkoitetut rakennuspaikat.  
 

Suunnittelun 
lähtökohdat, tehdyt 
selvitykset ja aiemmat 
suunnitelmat 
 

Kaavoituskatsauksessa 2009 ja kaavoitusohjelmassa 2010 -2013 alueen asemakaavoitus on merkitty 
aloitettavaksi vuonna 2010. Vesijärven rantayleiskaavatyön yhteydessä on alueelle tehty 
ympäristöselvitys. Manskiven toimintakeskukselle on tehty peruskuntoarvio vuonna 2004. Alueella on 
sijainnut saharakennus, jonka paikkaa ja käyttötarkoitusta on selvitetty.  
Lisäksi tehtyjä selvityksiä ovat mm. Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen 
maisemaselvitys, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö ja Rakennusinventointi Hollola. 
 

Maakuntakaava 
 

Maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi 
alueeksi (ma) ja kulttuurihistorian ja maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (kmv). 
Alue rajoittuu itäpuolelta pohjavesialueeseen (pv).  Ympäristöministeriö vahvisti Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 11.3.2008. 
 

Osayleiskaava Vesijärven rantayleiskaavassa alueen käyttötarkoitukseksi on merkitty Loma- ja matkailualue (R) sekä 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Alueen eteläisimpään osaan rajoittuu Luonnonsuojelualue (SL). 
Kaavoitettava alue kuuluu lähes kokonaan Valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön  
(ma-1). Vesijärven rantayleiskaavan vahvisti Korkein hallinto-oikeus 17.1.2005.  
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Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa.  

 
Vaikutusten arviointi 

 
Kaavaa laadittaessa selvitetään kaavan vaikutukset 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 
- Rakennettuun ympäristöön 
- Luonnon ympäristöön 
- Maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
- Terveellisyyteen ja virkistykseen 
 

 
Osalliset 

Kunnan hallintokunnat, 
yhdyskuntatekniikasta 
vastaavat 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viranomaiset 
 
 
 
Muita osallisia 

 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan rakennuslupa-arkkitehti 
- kunnan rakennuttajapäällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera Finland Oyj  
- Lahti Energia  
- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 
- Hämeen ELY- keskus 
- Uudenmaan ELY- keskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
 
- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
 

 
Osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen 
järjestäminen 

 

• Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen 
esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. 

• Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen esittämiseen 
kirjallisesti tai suullisesti. 

• Asemakaavan vireilletulosta, luonnoksen nähtäville asettamisesta sekä OAS: sta ilmoitetaan 
kunnan ilmoitustaululla, Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-kotisivuilla osoitteessa: 
www.hollola.fi. 

• Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää 
Hämeen ympäristökeskukselle neuvottelua OAS: n riittävyydestä. 

• Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajille lähetetään kirjeitse tieto 
kaavahankkeesta. 

• Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 

• Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville. 

• Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä 
Hollolan kunnan kotisivuilla. Kaavaehdotuksesta ilmoitetaan maanomistajille myös 
henkilökohtaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana. 

• Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä kunnan hallintokunnilta ja 
yhdyskuntatekniikasta vastaavilta. Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään se 
sekä lausunnot, muistutukset ja vastineet uudelleen lautakunnassa. 

• Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

• Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 
  



 
Tavoitteellinen 
aikataulu 
 
 
 
 
Viranomaisyhteistyö 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma         Lokakuu    2010 
Valmisteluvaihe                  Luonnos         Joulukuu   2010 
                                            Ehdotus         Maaliskuu 2011 
Hyväksymiskäsittely                                  Kesäkuu   2011 
 
 
MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS: sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 

 
Yhteystiedot 

 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh (03) 880 3359 
Sähköposti: katariina.tuloisela@hollola.fi 
Kaavoitus- ja mittausinsinööri Marko Siitari, puh 044 7801283 
Sähköposti: marko.siitari@hollola.fi 
 
 

  
 
 
Hollolassa 8.11.2010 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela  
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