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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan 
kirkolta itään. Kuntakeskukseen on etäisyyttä noin 12,5 km ja Lahteen 17 km. 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 20,87 hehtaaria. Sijainti opaskartalla 
(suunnittelualue rajattu) on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja pohjoispuolelle. Rantatien eteläpuolella 
alueeseen kuuluu Pyhäniemen kartano pihapiireineen sekä pelto- ja metsäaluetta. Rantatien 
pohjoispuolella on kartanon rakennuksiin kuuluva vanha tykinpyörätehdas ympäristöineen, 
omakotitalo- sekä metsäaluetta. Kaavoitettava alue rajoittuu koillisessa Pyhäniemenlahteen, 
joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan sekä Natura 2000-verkostoon. 

 

 

1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet 
 

Kaavahankkeen tarkoituksena on laatia Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava ja 
asemakaavan muutos. Valtaosa alueesta on asemakaavoittamatonta ja kaavahankkeen 
aikana asemakaavoittamattomalle alueelle laaditaan ensimmäinen asemakaava. 
Asemakaavan muutos laaditaan noin 1,56 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa on vanhaa 
rakennuskaavoitettua aluetta. 

 
 
 
Hollolassa 19.2.2014 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Asemakaavan laatimispäätös, kh 3.12.2012 § 205. 
- Asemakaavan käynnistämissopimuksen hyväksyminen, tela 18.212.2012 § 159. 
- Asemakaavan vireilletulo tela 18.2.2012 § 160. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.1. - 15.2.2013. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti xx.xx.-xx.xx.xxxx. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville xx.xx.- 

xx.xx.xxxx. 
- Hyväksyminen 

 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle on laadittu kaavaluonnos, jolla Pyhäniemen kartanon osalta pyritään säilyttämään 
historiallista kartanomiljöötä samalla mahdollistaen elinkeinotoiminnan, matkailu- ja 
kulttuuripalvelujen kehittämisen. Nykyinen kausiluonteinen elinkeinotoiminta on mahdollista 
ulottaa ympärivuotiseksi ja samalla monipuolistaa tarjontaa. 
 
Kaavaluonnos mahdollistaa vapaa-ajanrakentamista tykinpyörätehtaan ympäristöön ja 
omakotirakentamista kartanon yhteyteen. Lisäksi kaavaluonnoksessa on tutkittu kolmen ison 
kartanon lähiympäristössä sijaitsevan rakennuspaikan jakamista. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Katualueet ovat rakennettuja katu- ja tieyhteyksiä. Maanomistaja vastaa korttelialueiden 
toteuttamisesta.
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Pyhäniemen kartanomiljöö on rakennushistoriallisesti merkittävä kohde ja osa 
valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue on lisäksi osa valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta. Suunnittelualueen lähiympäristössä on merkittäviä luontoarvoja. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Kallio- ja maaperä 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
 
Pyhäniemessä, tarkastelualueella, vallitsevin kalliolaji on graniitti. Alueella esiintyy myös 
amfiboliittia ja kiillegneissiä. 
 
Pyhäniemi sijaitsee I ja II Salpausselän välisellä alueella, joka on II Salpausselän 
pohjoispuolelle jäävän moreeni- ja kalliomaiden luonnehtiman alueen tavoin vesistöjen 
rikkomaa, mutta maaperässä on selvästi enemmän pienipiirteistä vaihtelua. Pyhäniemen 
seudulla on kohtalaisen suuria savikoita, jotka hallitsevat I Salpausselän eteläpuolista aluetta. 
Pyhäniemi jää kuitenkin Vesijärven savikkovyöhykkeen länsireunalle, ja sen maaperä on 
välivyöhykkeelle tyypillisesti vaihteleva. 
 

Vesistöt ja vesitalous 

Kaavoitettava alue rajautuu Vesijärven Pyhäniemenlahteen. Vesijärvi kuuluu Kymijoen 
vesistöalueeseen. Kaava-alueen lähistöllä, sen eteläpuolella, on Kutajärvi. Kutajärvi on hyvin 
matala ja se laskee Vesijärveen kahta kaivettua ojaa, Kalasillanojaa ja Kivisillanojaa pitkin. 
Kumpikaan oja ei sijaitse kaava-alueella. 
 
Kaava-alueella sijaitsee Pyhäniemenlahdesta entiselle höyrysahalle johtaneen uittokanavan 
uoma, jota pitkin uitettiin tukkipuuta höyrysahalle. 
 
Kaava-alueen itäpuolella sijaitseva Myllymäki on aiemmin luokiteltu II-luokan 
pohjavesialueeksi. Hämeen ELY-keskus on tehnyt tarkistuksia pohjavesialueiden luokituksiin 
ja rajauksiin Päijät-Hämeen POSKI-projektissa saadun uuden tutkimustiedon perusteella. 
Tarkistustyön tuloksena Myllymäki poistettiin pohjavesialueluokituksesta. Muutos astui 
voimaan 16.4.2012. 
 

Maa- ja metsätalous 

Kaava-alue rajoittuu viljeltyihin peltoalueisiin. Pyhäniemen ensimmäiset ja edelleen 
viljelyksessä olevat pellot on perustettu savimaalle Kotomäenniemelle. 
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Kasvillisuus 

Selvitystieto ja kuvat, lähde: Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 
 
Pyhäniemenlahden ranta on luontotyypiltään pääosin kosteaa käenkaali-mesiangervotyypin 
(OFiT) lehtoa. Pellon reunassa on myös pienialainen tiheä istutuskuusikko sekä pienialainen 
vuohenputkityypin lehto (AegT). Vuohenputkityypin lehto jatkuu laajempana rannasta etelään 
päin kuljettaessa. OFiT-lehdon puusto koostuu harmaa- ja tervalepästä, koivusta, pihlajasta 
ja paikoin myös kuusesta. 
 
Rannassa on myös kapea luhtainen vyöhyke (kartalla numero 10), jonka puusto koostuu 
terva- ja harmaalepästä. Kenttäkerroksen kasvillisuuden lajistoa ovat mm. ranta-alpi, 
rantakukka, raate, vehka ja kurjenjalka. Luhta vaihettuu järvelle päin järviruovikoksi (kartalla 
numero 11). 
 
Aittomäki on metsätyypiltään pääosin rehevää lehtomaista (OMT) kuusikkoa. Alueen 
pohjoisrinne on kuivempaa ja vähäravinteisempaa kuin etelärinne, joka on paikoin myös 
hyvin louhikkoinen. Pyhäniemen kartanon omistamat alueet Aittomäen länsirinteestä on 
harvennushakattu. Pääpuulaji on kuusi, mutta alueella on myös koivua sekä joitain järeitä 
haapoja ja mäntyjä. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. mustikka, kevätpiippo, kielo, 
metsäalvejuuri, vadelma, valkovuokko, sinivuokko, kallioimarre, lillukka, hiirenporras ja 
kivikkoalvejuuri. Pensaskerroksen lajistoa ovat terttuselja, koiranheisi, taikinamarja, 
lehtokuusama sekä vaahteran ja tammen taimet. 

 

 

Kuvassa kartta 
selvitysalueen 
luontotyypeistä. 
Numerointi viittaa 
luontoselvityksen 
tarkempaan 
selostukseen 
luontokohteista. 
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Luonnonsuojelu ja huomionarvoiset luontokohteet 

Selvitystieto ja kuvat, lähde: Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 
 

Pyhäniemenlahti on osa laajempaa Kutajärven Natura-aluekokonaisuutta. Vesijärvestä 
yhteensä neljä erillistä lahtea sekä Kutajärvi muodostavat Kutajärven Natura-alueen (VNp 
20.8.1998, FI0306006) ja kuuluvat myös valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistamaan 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO040093). Kutajärven alue on hyväksytty 
kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi. 

 
 
Kaavoitettavalla alueella tai sen läheisyydessä ei ole muita perustettuja suojelukohteita. 

 
Kaavoitettavan alueen vieressä Pyhäniemenlahden rannassa on inventoitu tervaleppäkorpi, 
joka on luonnonsuojelulain 29 §:n edellytykset täyttävä suojeltava luontotyyppi. 
Tervaleppäkorpi jää nyt kaavoitettavan alueen ulkopuolelle rajoittuen kuitenkin kaava-
alueeseen. Tervaleppäkorpi saa vetensä keväällä sulamisvesien mukana sekä korven 
itäpuolella sijaitsevan kaivon ylivuotoputkesta. 

 
Kotomäentien varressa oleva pieni metsäsaarekkeen on inventoinnin yhteydessä todettu 
olevan jalopuumetsikkö, eli luonnonsuojelulain 29 §:n edellytykset täyttävä suojeltava 
luontotyyppi. Peltoihin rajautuvassa kulttuurivaikutteisessa lehdossa kasvaa yli 20 
runkomaista vuorijalavaa. 
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Kuvassa maankäytön suunnittelussa erityisesti huomioitavat kohteet. Lähde: Pyhäniemen 
kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 

Lepakko 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013, ja 
Hollolan Pyhäniemen lepakkoselvitys 2013, BatHouse, 30.8.2013 
 
Pyhäniemen kartanorakennuksen ullakolla on selvitysten yhteydessä todettu olevan 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tarkastuksissa lepakoita ei 
nähty ullakolla, joten lepakkolajista ei saatu selvyyttä. Ulostemäärät viittaavat siihen, että 
ullakkoa käyttävien lepakoiden lukumäärä ei ole kovin suuri, todennäköisesti vain muutama 
yksilö. Piippujen yläosassa sekä piippujen ympärillä lattiassa oli selviä läikkiä jotka osoittivat, 
että ulostemäärä on joskus ollut suurempi. 
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Linnusto 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 
 

Rantatien pohjoispuolinen osa kaava-alueesta on todettu linnustollisesti arvokkaaksi 
rantametsäksi, joka on osa pikkutikan ja harmaapäätikan (direktiivilaji) reviirejä ja alueella on 
tavallista tiheämpi ja rikkaampi lintulajisto. Pikkutikka havaittiin tykinpyörätehtaan 
läheisyydestä. Yksi harmaapäätikkapari havaittiin Pyhäniemen kartanon selvitysalueelta sekä 
Rantatien pohjois- että eteläpuolelta. Harmaapäätikkaparin havainnoista toinen tehtiin 
Rantatieltä tykinpyörätehtaalle johtavan tien läheisyydessä ja toinen Rantatien ja kartanon 
parkkipaikkana toimivan hiekkakentän välisellä alueella, jonka tuntumassa tehtiin myös 
havainto silmällä pidettäviin lajeihin lukeutuvasta punavarpusesta. 
 
Muita huomionarvoisia lintulajeja kaava-alueella Rantatien pohjoispuolella ovat ruoko- ja 
viitakerttunen, tuulihaukka ja puukiipijä. Ruokokerttusten reviirit sijoittuivat Pyhäniemenlahden 
rantametsiköihin ja –ruovikoihin. Ruokokerttusista tehtiin useampia havaintoja 
Pyhäniemenlahden ranta-alueilla, joista yksi sijoittuu kaava-alueelle ja jää natura-alueen 
puolelle. Yksi kaava-alueelle sijoittuva havainto viitakerttusesta tehtiin tykinpyörätehtaan 
lähistöllä. Yksi tuulihaukka havaittiin tykinpyörätehtaan lähellä varsinaisen linnustoselvityksen 
ulkopuolella, mahdolliseen pesintään viittaavaa ei havaittu. Selvitysalueilta havaittiin kolmesta 
neljään puukiipijäreviiriä. Yksi puukiipijähavainto sijoittui kaava-alueelle, lähelle 
Pyhäniemenlahden rantaa kaava-alueen itärajan tuntumaan. 
 

Liito-orava 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 
 
Luontoselvityksissä inventoitiin myös liito-oravat. Kaava-alueen tuntumassa Rantatien 
pohjoispuolella Myllymäellä todettiin liito-oravien elinympäristö joka todennäköisistä 
pesäpuista johtuen täyttää myös lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerit (luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
kielletty). 
 
 

3.1.3 Kulttuuriympäristö 
Selvitystieto ja kuvat, lähde: Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 
22.7.2013 

Maisema- ja kyläkuva 

Pyhäniemi sijaitsee alueella, joka on Salpausselkien väliin jäävää maisemarakenteen 
vaihettumisvyöhykettä, ja siellä oman suurvyöhykkeen muodostavaa Vesijärven laaksoa. 
 
Pyhäniemessä asutus ja kartano on perustettu vesistöalueiden ja mantereen 
leikkauspisteeseen, jossa savimaapeltojen keskeltä nousevat moreenimäet ovat 
lähimaiseman kiintopisteitä. Niistä yhdellä sijaitseva vanha kartano itsessään muodostaa 
sekä visuaalisen että historiallisen maamerkin. Vanhan kylä- ja kartanokeskuksen sisään 
jäävistä rakennetun ympäristön elementeistä merkittävin on kartanon päärakennus, joka on 
myös maisemahistoriallinen avainkohde, kuten kirkko vanhassa pitäjänkeskuksessa. 
 
Pyhäniemessä maiseman alatasoa hallitsevat peltomaisemat ja ylätasoksi nousevat 
metsäiset moreenimäet sekä etäällä kaukomaisemien reunana näkyvät kumpuilevat 
metsävaltaiset mäenharjanteet. Useimmat tiet kulkevat avoimessa maisematilassa, pellon ja 
metsän reunavyöhykkeellä tai peltojen halki. Kartanonkeskuksen sisällä maisema sulkeutuu, 
mutta samalla hetkellisesti tieympäristössä on puistomaisuutta ja kyläasutuksen luonnetta. 
 
Kartanokylävaiheen vapaamuotoinen kylärakenne ei ole säilynyt aivan entisellään, sillä 
vanhan rakennuskannan hävikki on ollut suurta ja uudisrakennetuilla alueilla rakennustapa on 
perustunut aikaisempaa tehokkaampaan ja yhtenäisempään piha-alueiden muodostukseen 
kuin yli vuosisata sitten. Hävinneiden asumusten tontit sekä etenkin tehdasalue ovat 
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metsittyneet, välillä lähes läpikulkemattomaksi rämeiköksi, maapohjan rehevyyden ja 
kosteuden vuoksi. 
 

 
Viimeisen sadan vuodan aikana on tapahtunut muutoksia kartanoympäristön 
aluerakenteessa, rakennuskannan määrässä ja rakentamisen mittasuhteissa. 
Rakennuskannan määrän väheneminen ja sen myötä tapahtunut kylärakenteen väljeneminen 
on muuttanut suuresti pienen yhdyskunnan luonnetta ja pitkälti hävittänyt kartanolta sen 
elinkeinotoimintaan liittyneet piha-alueet. Vanhan asutuksen tilalle on tullut aikaisempaa 
suoraviivaisemmin muodostettuja rakennusryhmiä ja mittakaavallisesti monotonisempaa 
rakennuskantaa, joka ei kaikilta osin jatka alueen vapaamuotoista ja maaston muotoihin 
sovitettua rakentamista. 
 

 
Kuva: Vuonna 1938 otettu ilmakuva tehdasalueesta. 

Kulttuurimaisema 

Pyhäniemen kartanoympäristölle antaa luonnetta maisemarakenne ja vuosisatoja 
jatkuneeseen maankäyttöön pohjautuvat peltomaisemat ja osa tieverkosta sekä kartanon 
päärakennusta edelleen ympäröivä puutarha ja puistoalueet. Teitä reunustavat vanhat 
puukujat ovat yksi tieympäristöjä yhtenäistävä tekijä, samalla ne jäsentävät maisemaa 
tavalla, joka erottaa Pyhäniemen kartanon muusta ympäristöstä. Rakennetusta ympäristöstä 
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löytyy edelleen merkkejä kartanossa harjoitetusta teollisuustoiminnasta ja edistyksellisestä 
maataloudesta (tiiliset tuotanto/talousrakennukset). 
 
Kartanokylässä on säilynyt sen avainkohde, useiden omistajien omistuksessa ollut kartanon 
päärakennus. Uusi asutus muodostaa Pyhäniemessä tiiviisti rakennettuja asuntoalueita. 
Niiden vaikutukset kulttuurimaisemalle ovat jääneet vähäisiksi. Alueet muodostavat keskeisen 
peltomaiseman ulkopuolelle oman ympäristönsä, kuten loma-asuntoalue Kotomäessä, tai ne 
jatkavat vanhaa maankäyttöä maisematilojen reunavyöhykkeillä, kuten Pätiäläntien varressa 
Mäentaustan alueella. 
 

 
Kuva: Alueelta kartoitetut kivirakenteet ja niiden sijoittuminen vuoden 1930 aluerakenteeseen. 

Valtakunnalliset arvot 

Pyhäniemen kartanoalue on osa laajaa Kastari – Hatsina – Kutajoen valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta sekä osa Hollolan kirkon ja pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 
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Kuva: Pohjakartta ja aluerajaukset OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue vihreällä rajauksella ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö punaisella. 

 
Pyhäniemi lukeutuu ympäristöarvoiltaan monimuotoisiin ja ajallisesti kerroksellisiin alueisiin. 
Pyhäniemen kartanon todetaan edustavan maisema-aluekokonaisuuden hämäläistä 
suurmaanomistusta ja siellä kehittynyttä varhaista teollisuutta. Hollolan keskiaikaisen 
kirkonkylän yhdeksi maisema-arvoksi nostetaan kylää kehystävä tasapainoinen 
viljelymaisema, joka kirkon itäpuolella avautuu aina Pyhäniemen kartanoon ulottuvana 
viljelymaisemana (nykyään näkymiä katkaisee välille kasvanut kapea lehtipuusaareke). 
 
Valtakunnallista merkittävyyttä Pyhäniemen rakennetulle ympäristölle antaa kartanon 
vaiheittain rakennettu juhlava tornillinen päärakennus sekä suuri sivurakennus 1880-luvulta. 
Erityispiirteenä mainitaan myös kartanon puisto ja pihasta kirkon suuntaan johtava puistokuja. 
Merkittävää on myös Pyhäniemen kylän kuuluminen keskiaikaisiin kyläasutuksiin ja kartanon 
ratsutilataustainen syntyhistoria. 
 

Kartanokylä 

Ratsutilojen perustamisesta alkanut kehitys vei Pyhäniemen kylän muut asukkaat yhä 
alistetumpaan asemaan, ja 1700-luvun loppuun mennessä kylässä ei ollut ratsutilat 
omistavan herrasväen lisäksi kuin työväkeä, vuokraviljelijöitä ja torppareita. 
 
1800-luvun loppupuolelta lähtien Pyhäniemen kartanossa harjoitettu suurmaanviljelys, 
karjanhoito, kasvihuoneviljelmät ja saha sekä kärryn- ja tykinpyörätehdas tarvitsivat paljon 
työväkeä. Vuonna 1917 kartanoyhteisön vakinainen asujamisto muodostui noin 130 
ruokakunnasta. Jokaisesta oli vähintään yksi henkilö työssä kartanolla.16´ 
 
Suurin osa työväestä asui kartanon välittömässä läheisyydessä. Vain torpat olivat erillään 
muusta asutuksesta ulkopelloilla. Kartanokylässä aluerakenne oli sosiaalisesti hierarkkinen. 
Puisto eristi herrasväen asuinympäristön muusta kylästä. Kartanon työväen asunnot 
sijaitsivat talous- ja tehdastonttien ympärillä, kylän sisäisten teiden varsilla tai mäkialueiden 
rinteillä, mutta kuitenkin niin että ne eivät näkyneet päärakennukselle. 
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Muinaismuistot 

 
Kaava-alueelta ei ole löydetty muinaisjäännöksiä, mutta lähialueelta muinaismuistolain nojalla 
rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tunnetaan neljä: 
Kutajärvi kiinteä muinaisjäännös asuinpaikat kivikautinen 
Kutajärvi 2 kiinteä muinaisjäännös hautapaikat rautakautinen 
Kotomäentie 1 kultti- ja tarinapaikat kuppikivi rautakautinen 
Kotomäentie 2 kultti- ja tarinapaikat kuppikivi rautakautinen 
 
Kotomäen niemen keskiosassa sijaitsevasta metsäsaarekkeesta on löydetty kaksi 
kuppikiveä, molemmissa yksi pyöreä kuppi. Kutajärven luoteisrannan peltoalueelta, joka 
sijaitsee Aittomäen eteläpuolella, on löydetty kvartsiesineitä ja –iskoksia, jotka viittaavat 
kivikautiseen asuinpaikkaan. Rautakautiseen polttokenttäkalmistoon viittaavat esineet 
löytyivät viljelysten keskellä sijaitsevasta metsäsaarekkeesta, jonka kautta kulkee polku 
järven rannassa olevalle lintutornille.. 

 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Asutus 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
 
Kiinteä asutus on arkeologisten löytöjen perusteella alkanut Hollolan kirkonseudulla jo 
esihistoriallisella ajalla. 
 
Hollolan Pyhäniemen kylä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1467, jolloin 
siellä asui Olle Pyhäniemi –niminen katselmusmies. Vesijärveen työntyvän niemen suojiin oli 
muodostunut kahdeksan talon kylä, joka tuolloin kuului Asikkalan pitäjän Viitailan 
neljänneskuntaan. Kylä oli mitä ilmeisimmin tiheästi rakennettu ryhmäkylä. 
 

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Viime vuosikymmenet Pyhäniemen kartano on ollut yleisölle kesäaikaan avoin taidekartano. 
Kartanossa järjestettiin kuvataidenäyttelyitä kesäisin vuodesta 1982 vuoteen 2003 asti. 
Näyttelytoiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 2010 ja se on ollut toiminnasta siitä lähtien. 
Lisäksi nykyään järjestetään kesäisin konserttien sarja. Kartanolla vierailee vuosittain 10.000-
15.000 matkailijaa. 
 
Kaava-alueella ei ole palveluja, mutta suunnittelualueen vieressä sijaitsee Rei-Kaluste Oy, 
joka on julkisten- ja yksityistilojen mittatilaustyönä valmistettavien kalusteiden toimittamiseen 
erikoistunut puusepäntehdas. Kunnan vanhainkoti sijaitsee muutaman sadan metrin päässä 
kaava-alueesta. Pyhäniemen alakoulu ja päiväkoti sijaitsevat noin 2 km itään kaava-alueesta. 
 
Noin 1,5 km kaava-alueesta länteen sijaitsevalta kirkonkylältä löytyy lähin 
päivittäistavarakauppa, kioski, kahvila ja ravintola. Hollolan kuntakeskuksen palvelut 
sijaitsevat noin 12,5 kilometrin päässä. Lahden palvelut sijaitsevat noin 17 kilometrin päässä 
suunnittelualueesta. 
 

Virkistys 

Kotomäellä, reilun viidensadan metrin päässä kaava-alueesta sijaitsee yleinen uimaranta, 
jonka yhteydessä on myös kunnan venepaikkoja. Toinen yleinen uimaranta sijaitsee 
kirkonkylällä. 
 
Pyhäniemen koululla on valaistu, noin 2 km pitkä, ulkoilureitti. Talvisin reitillä on hiihtolatu. 
Kutajärvelle on rakennettu lintujen tarkkailua varten lintutorni, sekä pitkospuureitti. Rantatie 
on hieno näköalareitti mm. pyöräilijöille, ja on etenkin kesäisin vilkkaassa käytössä. 
Suunnittelualue sijaitsee myös lähellä Messilän lomakeskuksen harrastusmahdollisuuksia ja 
ulkoilureittejä. 
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Liikenne 

Kaavoitettava alue jakautuu Rantatien molemmin puolin. Rantatie on maantie 2956 eli Lahti- 
Hollola yhdystie välillä Hollola kk-Messilä-Lahti ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima. 
Rantatie on tärkeä läpikulkutie Hollolan kirkonseudulta ja myös laajemminkin kunnan 
luoteisosista Messilään ja Lahden suuntaan. Kaava-alueen kohdalla nopeusrajoitus on 60 
km/h 
 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2010 Rantatiellä oli 1328 
ajoneuvoa/vuorokausi (lähde Liikenneviraston liikennemääräkartta, Uusimaa 2010). Luku ei 
sisällä raskaan liikenteen osuutta. Rantatien ajoneuvoliikenteestä pääosa osa on 
henkilöautoliikennettä, mutta tiellä on jonkin verran myös kuorma-autoliikennettä ja muuta 
raskasta liikennettä. 
 
Kaava-alueella sijaitsee Rantatien lisäksi kolme muuta tieyhteyttä; Ritanraitti, Kotomäentie ja 
Kalaojantie, jotka ovat yksityisteitä. Ritanraitti johtaa Rantatieltä Pyhäniemen kartanolle sekä 
kaavoitettavan alueen viereiselle kunnan rivitaloalueelle. 
 
Kotomäentie johtaa Rantatieltä Kotomäen loma-asutusalueelle sekä yleiselle uimarannalle ja 
venepaikoille. Kotomäentien varrelle, tien alkupäähän rajoittuu kolme nykyistä 
rakennuspaikkaa, jotka kuuluvat kaava-alueeseen.  
 
Kalaojantien uusi vuonna 1995 rakennettu linjaus kulkee kaavoitettavan alueen reunassa.  
Kalaojantien yksityistien lainvoimainen reitti kulkee kuitenkin kaava-alueen läpi ja liittyy 
Rantatiehen kartanon kohdalla. 

 
Rantatien pohjoispuolella on kaksi aktiivisessa käytössä olevaa tonttiliittymää ja niiden lisäksi 
Kotomäentien liittymä sekä vähemmän käytössä oleva liittymä kartanon vanhalle 
tykinpyörätehtaalle. Kyseiset liittymät jäävät kaavoitettavalle alueelle. Kaava-alueella 
Rantatien eteläpuolella on Ritanraitin ja Kalaojantien sekä uuden, että vanhan tielinjauksen 
liittymät. Näiden lisäksi Pyhäniemen kartanolla on liittymä Rantatielle kartanon puukujanteen 
kohdalla. 
 
Rantatietä pitkin liikennöi linja-auto Lahteen ja kuntakeskukseen. Rantatien varressa 
sijaitsevat linja-autopysäkit ja suunnittelualueen lähin pysäkkipari sijaitsee kaava-alueen 
rajalla Ritanraitin liittymän kohdalla. Kirkonkylän suuntaan kuljettaessa linja-autopysäkki jää 
kaava-alueen sisään ja Lahden suuntaan kuljettaessa linja-autopysäkki jää kaava-alueen 
ulkopuolelle. 
 
Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. Rantatien pohjoispuolelle on suunniteltu kevyen 
liikenteen väylää ja se on esitetty vuonna 2010 valmistuneessa tiesuunnitelmassa. 
Tiesuunnitelma on hyväksytty Hollolan kunnan teknisessä lautakunnassa Kutajoentie-
Pyhäniementie välisen tieosuuden osalta. Kyseisellä tieosuudella kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen on aloitettu kesällä 2012. Muilta osin tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty. 
 
Pyhäniemen kartanon tapahtumien pysäköinti on järjestynyt kartanon mailla lukuun ottamatta 
kerran kesässä järjestettävää suurempaa konserttitapahtumaa, jolloin lisätilaa on saatu 
erityisjärjestelyin viereiseltä peltoalueelta.  
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Kuvassa on esitetty alueen sekä nykyistä että vanhaa tiestöä. Lähde: Pyhäniemen 
kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
 

Rakennussuojelukohteet 

Selvitystieto, lähde: Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
 
Alueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä rakennuksia, jotka olisi 
suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). 
 

Tekninen huolto 

Kaava-alueella Kalaojantieltä kartanon maiden poikki Kotomäentielle johtaa jakeluvesijohto 
sekä keräilyviemäri. DNA:n maanalainen johto kulkee Rantatiellä tien pohjoispuolella sekä 
Kotomäentiellä tien länsipuolella. 
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3.1.5 Maanomistus 
 

Kaavoitettavan alueen tilat ovat pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa. Kunta omistaa 
ympäröivät peltoalueet, joiden reuna-alueita sijoittuu kaava-alueelle. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008 (liite 2). 
- Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu 1.11.1995 (liite 3) 
- Voimassa oleva asemakaava: Suunnittelualueesta osa kuuluu rakennuskaavoitettuun 

alueeseen. Hämeen lääninhallitus on vahvistanut rakennuskaavan 12.8.1977 (liite 4) 
 

Kaavahankkeen aikana laaditut selvitykset ja inventoinnit 

- Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll 30.9.2013 
- Hollolan Pyhäniemen lepakkoselvitys 2013, BatHouse, 30.8.2013 
- Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 

 

Muut suunnitelmat: 

- Kunnan rakennusjärjestys 2011, 1.6.2011 
- Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet –inventointi 
- Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet, Päijät-Hämeen liitto 
- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), www.rky.fi 
- Tiesuunnitelma Lahti-Hollola maantien 2956 (Rantatie) parantamiseksi rakentamalla 

kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie (mt 3161) -Pyhäniementie (1.rakennusvaihe), 
laadittu 2010 

- Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitto 2008 
- Luonto-, kulttuurihistoria- ja maisemaselvitys, 31.12.2007, Ramboll 
- Hollolan rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 

110/2006 
- Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto, Henrik Wager 2006 
- MARY - maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, Päijät-Hämeen 

maakunnallinen inventointi, Henrik Wager 2005 
- Hollolan Vesijärven rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi. Timo 

Sepänmaa, Lahden kaupunginmuseo 2002 
- Hollola kk Pappilan kylä. Arkeologinen prospektointi kevyenliikenteen linjalla. Hannu 

Takala & Hannu Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998 
- Hollolan kirkonseudun arkeologinen inventointi. Hannu Poutiainen, Lahden 

kaupunginmuseo 1998 
- Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavahanketta varten tehdyt ympäristöselvitykset: 

- perustiedot, luonto- ja maisemaselvitys, tavoitteet – raportti, 1991 
- rakennusinventointi, 1992 
- selvitys kaava-alueen viemäröintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, 1993 

- Erkki Härön tekemä Pyhäniemen kartanon Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen selvitys, 
1976 
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3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 
suunnittelualue on merkitty kyläalueeksi (AT15). Alueella on kulttuurihistoriaan ja maisemaan 
liittyviä maakunnallisia sekä valtakunnallisia arvoja, jotka on maakuntakaavassa osoitettu 
ma16- ja kmv20-rajauksin. Vesijärveen kuuluva Kirkonselkä on merkitty 
luonnonsuojelualueeksi (SL48) ja natura-alueeksi (nat52-rajaus). 
 
Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavan mukaisen pohjavesialueen rajaukseen (pv30-
rajaus), mutta nykyisin alue on poistettu pohjavesiluokituksesta. Maakuntakaavassa on 
Pyhäniemeen lisäksi osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, jolla tarkoitetaan Vesijärveä kiertävää 
ulkoilun yhteystarvetta Hollolan kirkonkylän ja Lahdenpohjan välillä. Alue kuuluu myös 
maaseudun kehittämisen kohdealue-rajaukseen (mk3-rajaus), jolla tarkoitetaan tiiviimmän 
maaseutumaisen asumisen kehittämiskohdetta Pyhäniemen, Messilän ja Vesijärven 
tuntumassa. Rantatie on maakuntakaavassa merkinnällä yt27 tarkoittaen yhdystietä 2956. 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnoksessa, joka on päivätty 12.6.2012, Messilä-Tiirismaa-
Pyhäniemi-Kirkonkylän alueella on ilmaantunut matkailun, virkistyksen, asumisen ja loma-
asumisen yhteensovittamistarpeita. Suunnittelualue kuuluu tähän 
maakuntakaavaluonnoksessa HO15-rajauksella osoitettuun alueeseen. 

Osayleiskaava 

Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu 1.11.1995 ja siinä Pyhäniemen 
kartanon alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kartano on merkitty 
rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltavaksi 
rakennuksen tai rakennusryhmän kohdemerkinnällä sr-1/25 (numerointi viittaa 
rakennusinventointiluetteloon). Lisäksi sr-rajauksella on osoitettu kartanon tärkeä 
rakennushistoriallinen aluekokonaisuus, joka ulottuu Rantatien molemmin puolin. 
 
Suunnittelualueen eteläosa on osayleiskaavan mukaista virkistysaluetta (VL). Rantatien 
pohjoispuolelle on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) sekä 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on ympäristöarvoja metsäalueiden osalta (MU-3). 
Kaava-alueen lounaisnurkka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja 
pelto- ja avomaisemien osalta (MU-1). Kotomäentien varressa osa kaava-alueesta sijoittuu 
osayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (MT). 
 
Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu vedenhankintaan soveltuvaksi 
pohjavesialueeksi (pv-2 -rajaus), mutta nykyisin alue on poistettu pohjavesiluokituksesta. 
Pyhäniemenlahti on merkitty tärkeäksi lintuvesialueeksi (sl-1 -rajaus). Osa suunnittelualueesta 
on erityisiä maisema-, pohjavesi- ja luonnonarvoja omaavaa aluetta, joka on 
osayleiskaavassa merkitty mal-1 –aluerajauksena. 
 

Asemakaava (rakennuskaava) 

Suunnittelualueesta osa kuuluu Rantatien pohjoispuolella Kotomäen rakennuskaavoitettuun 
alueeseen. Rakennuskaavoitetulle alueelle sijoittuu osa Rantatiestä, Kotomäentie sekä 
peltoaluetta. 
 
Rakennuskaavassa, jonka Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 12.8.1977, Rantatie on 
merkitty LT-alueeksi eli kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustieksi. Kaavoitettava alue rajautuu 
peltomaahan, joka rakennuskaavassa on merkitty maatalousalueeksi (M) ja osa 
Kotomäentien itäpuolisesta peltoalueesta jää kaavoitettavalle alueelle. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaavahanke on lähtenyt liikkeelle Pyhäniemen kartanon omistajan ja Pyhäniemen 
Kiinteistöt Oy:n aloitteesta. Kuntaan on saapunut 25.9.2012 päivätty hakemus kaavoituksen 
käynnistämiseksi Pyhäniemen kartanon alueelle. Päätös asemakaavan laadinnan 
aloittamisesta tehtiin teknisessä lautakunnassa 20.11.2012. Kunnanhallitus hyväksyi 
päätöksen 3.2.2012. Teknisen lautakunnan päätösvaltataulukon mukaan asemakaavan 
laatimisesta päättää tekninen lautakunta, mutta koska kyseessä oleva kaavoitushanke on 
vaikutuksiltaan niin merkittävä, haluttiin kaavoituksen aloittamiselle saada myös 
kunnanhallituksen vahvistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin hakemuksen 
mukaiselle alueelle. 
 
Kaavoitettavan alueen rajaus on kaavaprosessin aikana tarkentunut. Kaavaluonnoksessa 
esitetty kaavoitettava alue on osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä rajaus 
laajempi, sillä kaavahankkeeseen on liittynyt mukaan neljä naapurimaanomistajaa. 
Kaavahankkeen aikana tutkitaan mukaan tulevien maanomistajien osalta mahdollisuudet 
nykyisten rakennuspaikkojen jakamiseen. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 
 

Maanomistaja ja asukkaat 

- kaava-alueen sekä sen lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Hollolan Kirkonseudun Kylät ry 
 

Kunnan toimialat ja hallintokunnat 

- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- rakennustarkastaja 
- kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
Viranomaiset 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö ja arkeologian yksikkö 
 
Muut yhteisöt 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera 
- Lahti Energia Oy 
- L-E Sähköverkko Oy 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
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4.2.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 18.12.2012 (liite 4) ja siitä ilmoitettiin 
16.1.2013 Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaluonnoksen ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan 
Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti 
kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 
(www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 §:n 
mukaisesti nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti.  
 
OAS pidettiin nähtävillä 17.1.-15.2.2013 ja nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 
Hollolan Vanhalla Kunnantuvalla 6.2.2013. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
aikana. Pyhäniemen kartanon ja Hollolan kunnan välillä tehdään sopimus kaavoituksen 
käynnistämisestä. Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan käynnistämissopimuksen. 
Sopimus allekirjoitetaan ennen asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista. 
 
 
Asemakaavaluonnos 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä xx.xx.-xx.xx.xxxx ja nähtävilläolon aikana järjestetään 
kaavoittajan vastaanotto xx.xx.xxxx. 
 
 
Asemakaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 
 
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä xx.xx.-xx.xx.xxxx 

 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin 
laadittujen vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. 
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Mikäli muistutusten ja lausuntojen johdosta kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, 
asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville. Uutta nähtävilläoloa ei kuitenkaan tarvita jos 
muutos koskee vain yksityistä etua ja niitä, joita se koskee, kuullaan erikseen.  
 
Hyväksyminen 
Tekninen lautakunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan ja 
allekirjoitetaan kunnan ja Pyhäniemen kartanon välinen maankäyttösopimus. 
Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. 

 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 

 
Tekninen lautakunta xx.xx.xxxx 
Kunnanhallitus xx.xx.xxxx 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan xx.xx.xxxx 
 

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. 
Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu pidettiin 29.8.2012. 
Kaavahankkeen aikana pidetään työneuvotteluja tarpeen mukaan. 
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa. 
 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.3.1 Asetetut tavoitteet 
 
Tavoitteena on, että Pyhäniemen kartanon historiallinen miljöö, kehittyvä lähiympäristö ja 
tykinpyörätehtaan rakennettu ympäristö yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jossa 
yhdistyvät asuminen, vapaa-ajan elinkeinotoiminta ja kulttuuripalvelut. 
 
Kaavahankkeella suojellaan Pyhäniemen kartanon historiallista miljöötä. Kartanoympäristöä 
kehitetään palvelemaan kasvavia majoituksen ja asumisen tarpeita. Muunneltavien ja 
ympärivuotisen elinkeinotoiminnan mahdollistavien tilojen toteuttaminen 
Tykinpyörätehtaaseen mahdollistaa nykyisen kausiluonteisen toiminnan ulottamisen 
ympärivuotiseksi ja monipuoliseksi vapaa-ajan toiminnaksi. 
 
Pitkän aikavälin tavoitteena on Pyhäniemen alueen kehittäminen arvostetuksi alueeksi, jossa 
yhdistyy asuminen, korkealuokkainen kulttuuritarjonta sekä hyvät urheilu- ja vapaa-
ajanpalvelut. 

 

4.3.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
OAS:n nähtävillä olon aikana 17.1.-15.2.2013 saatiin yhteensä 11 kommenttia. Kommentit 
lyhennettyinä ja kaavoittajan vastineet niihin on esitetty alla. 
 
Päijät-Hämeen liitto: 
Päijät- Hämeen liitto toteaa kommenttinaan kaavahankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, että siinä ei ilmene ristiriitoja Päijät-Hämeen vahvistettuun 
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maakuntakaavaan eikä uuden maakuntakaavan tavoitteisiin. Lisäksi kommentissa on avattu 
maakuntavaltuuston 3.12.212 päätöksen mukaiset, meneillään olevan maakuntakaavan 
tavoitteet koskien kulttuuriympäristöä, luonnonympäristöä ja matkailua. 
 
Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/rakennuskulttuuri: 
Maakuntamuseolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
Lausunnossa on lisäksi todettu, että alueen maankäyttöä sitovat valtioneuvoston 
määrittelemät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla 
ja alueilla on maankäytön sekä maankäytön tavoitteiden sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen. 
 
Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/arkeologia: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään lähtökohdiltaan perusteellisena ja hyvänä. 
Asiakirjaan ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 
 
Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut: 
 Asemakaavatyön yhteydessä on suunniteltu myös aikoinaan Pyhäniemenlahdelta 
tykinpyörätehtaalle ulottuneen kanavan avaamista ja kunnostusta. Koska Pyhäniemenlahti 
osin vesijättö-/ranta-alueineen on Natura-/luonnonsuojelualuetta, on alueella syytä tehdä 
Natura-arviointi. Tehdyn arvioinnin perusteella lupaviranomainen (aluehallintovirasto) voi 
arvioida ruoppaus-/kanavanavaamisluvan myöntämisen edellytyksiä Pyhäniemenlahden 
suojelualueella.  Natura-arviointi on parasta tehdä asemakaavoituksen yhteydessä.  
 
Asemakaavoituksessa tulee huomioida tänä vuonna tehtävät luontoselvitykset. Myös jo 
valmistuneen Metso- kartoituksen tulokset tulisi huomioida.  
 
Mahdolliset täydennysrakentamiskohteet ulottunevat osin osayleiskaavan VL-alueelle. 
Asemakaavoituksessa tulee turvata itä-länsi -suuntainen VL-yhteys riittävän leveänä. 
Pyhäniemen pohjavesialue on poistunut pohjavesiluokituksesta keväällä 2012. 
 
Vastine: 
Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa kaavahankkeen yhteydessä. Kaavaluonnoksessa on 
osoitettu ohjeellinen alueen osa (kaavaluonnoksessa merkintä hv), johon on mahdollista 
sijoittaa kosteikko- ja puhdistusjärjestelmä sekä kunnostaa Pyhäniemenlahteen johtava 
kanava, jonka kautta rakennetun alueen hulevedet sekä peltoalueiden valumavedet voidaan 
johtaa puhdistettuina Vesijärveen. Kaavamääräyksissä on todettu, että näiden toteuttaminen 
edellyttää natura-arviointia. 
 
Tehdyt luontoselvitykset on kaavaluonnosta valmisteltaessa huomioitu. 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty virkistysalueen (VL) aluevaraukseksi yli 2 hehtaaria. 
Itä-länsi suuntainen VL-yhteys on esitetty kapeimmillaankin15 metriä leveänä. 
Pohjavesiluokituksen poistamisesta on lisätty maininta kaavaselostukseen. 
 
Ympäristöterveyskeskus/terveydensuojeluviranomainen: 
Kaavaprosessin yhteydessä tehtävässä liikenneselvityksessä tulisi huomioida erityisesti 
alueen liikenneturvallisuus. Palvelutoimintojen sijoittuminen eri puolille Rantatietä saattaa 
toiminnan luonteesta riippuen asettaa liikennejärjestelyille tältä osin erityisvaatimuksia. 
Kotomäentien liittymällä on vaikutusta liikenteen kokonaisturvallisuuteen ja se tulisi siksi 
huomioida liikenneselvityksessä. 
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Suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella tulisi huomioida kaavoituksessa lisäämällä 
pohjaveden suojelua koskevat määräykset yleisiin kaavamääräyksiin. Alueelle suunnitelluista 
kulttuuripalveluista saattaa enenevässä määrin aiheutua melukuormaa alueen asutukselle. 
Melun torjunta on hyvä huomioida mm. mietittäessä palvelutoiminnan sijoittumista suhteessa 
asumiseen. 
 
Vastine: 
Kaavaprosessin aikana otetaan huomioon keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
alueella. 
 
Myllymäki on poistettu pohjavesialueluokituksesta. Muutos astui voimaan 16.4.2012 ja 
kaavaluonnoksessa ei siten ole annettu pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. 
Kaavaluonnoksen RM-korttelialueella tapahtuvan toiminnan laatu ei juuri tule nykytilanteesta 
muuttumaan eikä siten aiheuta lisämelukuormaa ympäristöön. R- ja AO-korttelialueille on 
kaavaluonnoksessa annettu määräys, että sinne saa sijoittaa vain ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja. 
 
Lahti Aqua Oy: 
Kommentissa on todettu, että Rantatien eteläpuolella on jo olemassa olevaa 
vesihuoltoverkostoa ja mahdollinen lisärakentaminen liittyy tällä alueella kiinteistöjen sisäisen 
verkoston rakentamiseen. Rantatien pohjoispuolella olevalla alueella uutta kunnallista 
vesihuoltoverkostoa olisi rakennettava noin 120 metriä, jotta se ulottuisi kartanon kiinteistön 
rajalle. 
 
Kommentin liitteenä oli karttakuva, jossa esitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
liitekartan päälle on esitetty alustavasti ne osat, joissa on olemassa olevaa verkostoa, ne 
minne tulisi rakentaa uutta vesihuoltolinjaa ja ne osat, joissa ei ole suoraa 
viemäröintimahdollisuutta (tarvittaessa pumpattava). Jätevesipumppauksen järjestäminen 
nostaa kustannuksia. 
 
Vastine: 
Esitetyt huomiot merkitään tiedoksi. Tämän perusteella kaavaluonnoksessa Rantatien 
eteläpuolelle esitetyt AO-korttelit olisivat siis liitettävissä nykyiseen vesihuoltoverkkoon. RM-
korttelissa sijaitseva rm-1 alueelle viemäröinti jouduttaisiin järjestämään pumppaamalla. 
Samoin Rantatien pohjoispuolella R-korttelin pohjoisimmassa osassa. Lisäksi Rantatien 
pohjoispuolella joudutaan rakentamaan uutta vesihuoltolinjaa. 
 
Kalaojantien tienhoitokunta: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa oli puute, sillä siinä ei ollut mainintaa Kalaojantien 
yksityistiestä. Kalaojantien yksityistien lainvoimainen reitti kulkee kaavoitusalueen läpi ja liittyy 
Rantatiehen kartanon kohdalla Rantatien eteläpuolella hiukan itään (kohti kartanoa) 
Kotomäentiestä. Vuonna 1995 tienhoitokunnan, kunnan ja Pyhäniemen kartanon silloisen 
omistajan allekirjoittaman sopimuksen mukaan kartano ja kunta rakennuttivat valtion tuella 
Kalaojantielle uuden reitin. Myöskään tätä tietä ei mainita suunnitelmassa. 
 
Kaavaa suunniteltaessa on muistettava, että edellä mainitussa tienhoitokunnan, kunnan ja 
kartanon välisessä sopimuksessa on edellytetty, että ns. vanhan Kalaojantien, siis edelleen 
ainoan lainvoimaisen Kalaojantien, kohdalla säilyy Kalaojantien osakkaille läpikulkuoikeus ja 
–mahdollisuus Rantatielle. 
 
Vastine: 
Kaava-asiakirjoihin lisätään maininta Kalaojantien yksityistiestä. Kaavaselostukseen asiaa 
avataan myös. Asemakaavaluonnokseen Kalaojantien uusi linjaus on otettu mukaan 
katualueena. Kulkuyhteys Kalaojantieltä Rantatielle on säilytetty yleisenä jalankulkureittinä. 
 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry: 
Yhdistys pitää myönteisenä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuo esille alueen 
erikoislaadun eli kulttuurihistorialliset arvot, maisema- ja luontoarvot. Kaavoituksessa 
toivotaan, että nämä reunaehdot otetaan korostetusti huomioon. Kommentissa todetaan, että 
suunnittelualueen pohjoisosa todennäköisesti ulottuu natura-alueelle ja 
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luonnonsuojelualueelle. Myös lähialueelle suunnitellusta maankäytöstä voi aiheutua 
vaikutuksia natura-alueelle. 
 
Kommentissa on kiinnitetty huomiota osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekarttaan, jossa 
kohta 4 on esitetty kanavan kunnostuksena. Kanava ulottuisi natura-alueen ja 
luonnonsuojelualueen puolelle. Kommentissa todetaan, että niitä arvoja, joita varten natura-
alue on perustettu, ei saa vaarantaa. Hankkeesta joudutaan laatimaan natura-arvio. 
 
Luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin perustana tulee olla hyvät tiedot alueen 
luonnonoloista. Linnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitysten lisäksi alueella tulisi huomioida 
mahdollinen viitasammakon ja luontodirektiivin IV a) liitteen sudenkorentolajien esiintyminen. 
 
Alueen pesimälinnuston todetaan olevan monipuolinen ja siihen kuuluvan useita vähälukuisia 
lehtipuulehtojen lintulajeja. Linnustoselvitys tulisi toteuttaa vähintään kolmen käyntikerran 
kartoituslaskennoilla ja täydentää yöaktiivisten lajien kartoituksella. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa kaavamerkinnän sl-1 todetaan edelleen olevan alueelle sopiva linnuston ja 
muiden luontoarvojen perusteella. 
 
Vastine: 
Kaavaluonnoksessa on esitetty natura-alueen raja kaamerkinnällä. Natura-alueen ja 
luonnonsuojelualueen puolelle jäävä alue on merkitty kaavaluonnoksessa 
luonnonsuojelualueeksi (SL). SL-alueen ja rakennettavaksi tarkoitetun R-korttelin väliin jäävä 
alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 
Kaavamääräyksessä alueen on todettu olevan linnustollisesti arvokas, ja ettei avohakkuita 
sallita. 
 
Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa kaavahankkeen yhteydessä. Kaavaluonnoksessa  on 
osoitettu ohjeellinen alueen osa (kaavaluonnoksessa merkintä hv), johon on mahdollista 
sijoittaa kosteikko- ja puhdistusjärjestelmä sekä kunnostaa Pyhäniemenlahteen johtava 
kanava, jonka kautta rakennetun alueen hulevedet sekä peltoalueiden valumavedet voidaan 
johtaa puhdistettuina Vesijärveen. Kaavamääräyksissä on todettu, että näiden toteuttaminen 
edellyttää natura-arviointia. 
 
Luontoselvityksissä inventoitiin myös viitasammakko, josta ei kuitenkaan tehty havaintoja. 
Valmistuneet luontoselvitykset ovat Lahden seudun ympäristöpalveluiden edustajien ja 
Hämeen ELY-keskuksen osalta todettu riittäviksi. 
 
Ilmo Hervola: 
Kommentissa toivotaan kaavoitettavan alueen rajauksen ulottamista itäpuolella Martinraittiin 
saakka niin, että I. Hervolan omistamat tilat tulevat mukaan kaava-alueeseen. Kommentissa 
on esitetty perustelut toiveelle. 
 
Vastine: 
Kaavoitettavan alueen rajausta on kaavaprosessin aikana mietitty. Kunnalla on 
maanomistusta kaava-alueen itäpuolella ja alueiden kytkemistä mukaan kaavaprosessiin 
tutkittiin. Tällöin kaava-alueeseen olisi ollut mahdollista ottaa mukaan myös kommentissa 
ehdotetut tilat. Tarkastelun jälkeen todettiin kuitenkin, että Martinraitti ja sen ympäristö on 
järkevä kaavoittaa vasta sitten, kun kunnan maankäytölliset tavoitteet alueille on tarkemmin 
mietitty. Tässä vaiheessa I. Hervolan omistamien tilojen kytkeminen kaava-alueeseen jäisi 
muusta kokonaisuudesta irralliseksi, sillä tilat eivät rajoitu kaavoitettavaan alueeseen vaan 
väliin jää kunnan omistamaa maata. Kaavoitettavan alueen rajausta ei uloteta Martinraittiin 
saakka. 
 
Rei-Kaluste Oy: 
Kommentissa vastustetaan kaavasuunnitelmaa Ritanraitin itäpuoliselta osalta, sillä kyseinen 
maa-alue tulee yrityksen tien/parkkipaikan viereen. Tämän koetaan aiheuttavan uhkaa Rei-
Kalusteen yritystoiminnalle. Alueella on kuorma-auto-, pakettiauto- ja henkilöautoliikennettä. 
 
Vastine: 
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Asemakaavaluonnoksessa Ritanraitin itäpuolelle osoitetun rakennusalan eli rm-1 alueen ja 
Rei-Kalusteen tontin väliin jää välimatkaa yli 30 metriä. Uudisrakentaminen jää siis hyvän 
välimatkan päähän yritystoiminnasta. 
 
 Hollolan ympäristöyhdistys ry: 
Luontoselvityksissä olisi hyvä selvittää esim. viitasammakot kanavan kunnostusta varten (oas 
liite, mainittu kanavan kunnostus). Kartanorakennuksen takana mahdolliset kehittämisalueet 
(oas liite, alue 3) menevät kokonaan osayleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle. Vaikka 
osayleiskaava on yleispiirteinen, niin virkistysalueyhteys kartanon takana pitää säilyttää 
riittävän leveänä ja mahdollinen rakennuskanta sijoittaa virkistys- ja luontoarvoja tukevasti. 
Tykinpyörätehtaan mahdollinen kehitysalue (oas liite, alue 4) tulisi sovittaa huolellisesti 
alueen luontoarvojen kanssa, koska sekin poikkeaa hieman osayleiskaavasta. 
 
Vastine: 
Luontoselvityksissä inventoitiin myös viitasammakko, josta ei kuitenkaan tehty havaintoja. 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty virkistysalueen (VL) aluevaraukseksi yli 2 hehtaaria. 
Itä-länsi suuntainen VL-yhteys on esitetty kapeimmillaankin15 metriä leveänä. 
 
Rantatien pohjoispuolella on natura-alueelle jäävät osa kaava-alueesta merkitty 
luonnonsuojelualueeksi (SL). SL-alueen ja rakennettavaksi tarkoitetun R-korttelin väliin jäävä 
alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 
Kaavamääräyksessä alueen on todettu olevan linnustollisesti arvokas, ja ettei avohakkuita 
sallita. 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS, LUONNOSVAIHE 

5.1 Kaavan rakenne ja aluevaraukset 
 
 

AO-korttelit, Erillispientalojen korttelialue 
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja. 
 
Tällä kaavamerkinnällä on kaavaluonnoksessa esitetty sekä nykyiset olemassa olevat 
rakennuspaikat sekä kaksi AO-varausta uudisrakentamiselle. Kaksi nykyistä rakennuspaikkaa 
on kaavaluonnoksessa esitetty jaettavaksi siten, että kummallekin rakennuspaikalle 
muodostuu kaksi tonttia. Kolmas rakennuspaikka on esitetty jaettavaksi kolmeen tonttiin. 
Uudet AO-varaukset on esitetty Kalaojantien varteen. 
 
Osalla vanhoista rakennuspaikoista on kaavaluonnoksessa sr-1 merkinnällä suojelluksi 
esitettyjä rakennuksia. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa heikentää 
korjaus- ja muutostöissä (MRL 118 §). Sr-rakennuksille ei ole kaavassa merkitty 
rakennusoikeutta. 
 
Rantatien pohjoispuolisille korttelin 1200 AO-tonteille on yhtä lukuun ottamatta järjestetty 
kulku Kotomäentien tai R-korttelin kautta. Korttelin 1200 AO-tontille 2 on sallittu nykyisinkin 
käytetty liittymä Rantatieltä. 
 
Korttelin 1201 AO-tontille on kulkuyhteys Kalaojantieltä. AO-kortteliin 1202 on kulku RM-
kortteliin ja VL-alueelle osoitetun ajoyhteyden kautta. 
 
R-kortteli, Loma- ja matkailualue 
Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja ja kulttuuri- ja matkailuelinkeinoa tukevia 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja. Uudisrakennukset ja 
julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä ja 
olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueelle suositetaan rakennettavaksi yhteiset varasto-, 
talousrakennus- ja jätehuoltotilat. Erillisten sivurakennusten tulee olla päärakennuksia 
pienempiä ja yksikerroksisia. 
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Merkinnällä on esitetty Rantatien pohjoisosan uudisrakentamisalue, jonka sisään jää 
olemassa oleva rakennus, tykinpyörätehdas. Tykinpyörätehdas on osoitettu suojelluksi 
rakennukseksi sr-2 merkinnällä. Sr-rakennuksille ei ole kaavassa merkitty rakennusoikeutta. 
 
Uudisrakentamiselle on merkitty ohjeelliset rakennusalat. Pysäköintialueet on myös osoitettu 
kaavassa. R-korttelille on merkitty yksi liittymä Rantatieltä sekä ajoyhteys, jonka kautta 
voidaan kulkea korttelin 1200 AO-tonteille 8 ja 9. Näille AO-tonteille ei ole omaa liittymää 
Rantatieltä. 
 
RM-kortteli, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 
Alueen toimintojen suunnittelussa ja lisärakentamisessa tulee huomioida alueen 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Pyhäniemen 
kartano ja siihen liittyvät sivurakennukset on osoitettu suojelluiksi rakennuksiksi sr-2 
merkinnällä. Sr-rakennuksille ei ole kaavassa merkitty rakennusoikeutta. Lisärakentamista 
sallitaan rm-1 alueelle ja ohjeelliselle rm-2 alueelle. 
 
Kartanopuisto on myös huomioitu. Kaavassa on osoitettu sp-1 eli alueen osa, jolla olevan 
kartanopuiston kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee 
säilyttää. kaavassa on myös osoitettu sp-2 eli alueen osa, joka voidaan rakentaa 
kartanopuistoksi ja jonka käytössä tulee huomioida alueen kulttuurihistorialliset ja 
maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Alueella ovat sallittuja sellaiset 
toimenpiteet ja rakenteet, jotka sopivat viereisen kartanopuiston luonteeseen ja tukevat 
matkailu- ja kulttuurielinkeinoa. 
 
Muut aluevaraukset 
Kaavaluonnoksessa on esitetty natura-alueen raja kaamerkinnällä. Natura-alueen ja 
luonnonsuojelualueen puolelle jäävä alue on merkitty kaavaluonnoksessa 
luonnonsuojelualueeksi (SL). 
 
SL-alueen ja R-korttelin väliin jäävä alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaavamääräyksessä alueen on todettu olevan linnustollisesti 
arvokas, ja ettei avohakkuita sallita. Kaavaluonnoksessa on MY-alueelle osoitettu ohjeellinen 
alueen osa (kaavaluonnoksessa merkintä hv), johon on mahdollista sijoittaa kosteikko- ja 
puhdistusjärjestelmä sekä kunnostaa Pyhäniemenlahteen johtava kanava, jonka kautta 
rakennetun alueen hulevedet sekä peltoalueiden valumavedet voidaan johtaa puhdistettuina 
Vesijärveen. Kaavamääräyksissä on todettu, että näiden toteuttaminen edellyttää natura-
arviointia. 
 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu lähivirkistysalue (VL/s), jonka kaavamääräyksessä sen 
kerrotaan olevan kartanoympäristön maisema-arvojen kannalta arvokas viheralue, jonne 
voidaan palauttaa vanhoja puistorakenteita. Avohakkuita ei sallita. 
 
Lisäksi kaavaluonnoksessa on osoitettu maatalousalue (MT). Rantatie on osoitettu yleisen 
tien alueeksi (LT). Kaavaluonnoksen LT-aluevarauksessa on huomioitu kevyen liikenteen 
väylän tarvitsema tilavaraus. 
 

5.2 Mitoitus 
 

AO-korttelit:  pinta-ala yhteensä 4,35 hehtaaria 
R-kortteli:  pinta-ala 2,67 hehtaaria 
RM-kortteli:  pinta-ala 6,02 hehtaaria 
VL-aluevaraus: pinta-ala 2,17 hehtaaria 
SL-aluevaraus: pinta-ala 0,81 hehtaaria 
MT-aluevaraus: pinta-ala 0,67 hehtaaria 
MY-aluevaraus: pinta-ala 1,68 hehtaaria 
LT-aluevaraus: pinta-ala 1,59 hehtaaria 
Katualue:  pinta-ala yhteensä 0,91 hehtaaria 
Kokonaispinta-ala: 20,87 hehtaaria 
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5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset kulttuuriympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

Asemakaava mahdollistaa Pyhäniemen kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön 
säilyttämisen. Asemakaavaratkaisu sisältää rakennuksia suojelevat merkinnät ja määräykset. 
Asemakaavaratkaisulla säilytetään kartanon pihapiirin rakennukset ja lähiympäristön 
kulttuurihistorialliset arvot.  
 
Kaava-alueen eteläosassa erillispientalojen korttelialueet muuttavat nykyistä maisemaa. Myös 
näiden korttelialueiden kohdalla on ollut aikaisemmin kartanoon liittyviä rakennuksia.  
 
Rantatien pohjoispuolella muutos nykyisestä kokonaan metsittyneestä alueesta loma- ja 
matkailualueeksi on suuri. Asemakaavassa esitetty lisärakentaminen muuttaakin rakennettua 
ympäristöä eniten Rantatien pohjoispuolella omakotitalojen väliin jäävällä alueella. Mainitulla 
alueella on sijainnut runsaasti rakennuksia vielä 1930 luvulla. Kulttuuriympäristöselvityksessä 
alue on nimetty tehdasalueeksi. 
 
Asemakaava luo edellytykset kulttuuriympäristön kehittymiselle ja hyötykäytölle. 
Asemakaavaratkaisu hyödyntää alueelle jo rakennettua tie- ja vesihuollon verkostoa. 

 

5.3.2 Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 
 

Nykyisin metsittyneiden alueiden muuttuminen rakennetuiksi alueiksi vähentää paikallisesti 
kasvillisuutta ja eläimistöä niillä alueilla, joilla asemakaava sallii rakentamisen. Kaava-alueelle 
jää kuitenkin luonnonsuojelualuetta (SL), maa- ja metsätalousaluetta (MY), joilla on 
ympäristöarvoja sekä lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavan vaikutus Vesijärven ranta-
alueen linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen on paikallinen. Luontoselvityksessä 
linnustollisesti arvokkaaksi arvotetulla alueella on tehty yksittäisiä havaintoja 
huomionarvoisista lintulajeista. Lähialueella on laajoja linnustolle sopivia elinympäristöjä eikä 
kaava-alueen osittainen rakentaminen vaaranna merkittävästi lajistoa. Asemakaavalla ei 
myöskään ole vaikutusta Kirkonselän uhanalaiseen kasvilajistoon. 
 
Asemakaava mahdollistaa hulevesien johtamisen kosteikko- ja puhdistusjärjestelmän kautta 
Vesijärveen. Järjestelmän toteutuminen edellyttää natura-arviointia. Järjestelmän toteutuessa 
hulevesien johtamisella Vesijärveen ei ole merkittävää vaikutusta järven veden laatuun. 

 

5.3.3 Vaikutukset liikenteeseen 
 
Kaavoitettavan alueen liikenneturvallisuutta voidaan parantaa pitämällä liittymien 
näkemäalueet avoimina ja alentamalla nopeuksia Rantatiellä. Rantatien ylitys voidaan tehdä 
turvallisemmaksi rakentamalla korotettu suojatie kohdalle, jossa Rantatien ylityspaine on 
suurin. Tällainen kohta tulee olemaan alueen rakennuttua Pyhäniemen kartanon kohdalla, 
mutta tarkemmin sijaintia ei voi vielä kaava perusteella osoittaa.  
 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Rantatien pohjoispuolelle parantaa oleellisesti kevyen 
liikenteen turvallisuutta. Väylän vaatima tilavaraus on huomioitu kaavaluonnoksessa. Alue on 
joukkoliikenteen reitin varrella. 
 

5.3.4 Vaikutukset matkailuun ja elinkeinoelämään 
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Asemakaavan toteutuminen luo uusia mahdollisuuksia kulttuuritoiminnalle. Asemakaavan 
toteutuessa alueelle tulee ympärivuotista elinkeinotoimintaa mahdollistavia tiloja, jossa 
yhdistyy ympärivuotinen asuminen, loma-asuminen ja kulttuuritoiminta.  
Asemakaava mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen. 
 
Alue tukeutuu kylän lähipalveluihin, joita ovat koulu, päiväkoti ja kyläkauppa.  
 

5.3.5 Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
 

Asemakaavan toteutuminen luo mahdollisuuksia uusien asuntojen rakentamiselle uusille 
asukkaille sekä lomailijoille. Asemakaavan toteutuminen monipuolistaa alueen väestöä. 

 

5.4 Nimistö 
 

Kaava-alueen nimistöön ei tule muutoksia. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Kaavaluonnoksesta laaditaan havainnekuva. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Täydennetään myöhemmin. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Täydennetään myöhemmin. 



Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

 

 

 

  

  

  

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 17.02.2014

Kaavan nimi
Pyhäniemen (20) kunnanosa. Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava ja 
asemakaavan muutos

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 16.01.2013

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09820232

Generoitu kaavatunnus   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 20,8715 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 19,3085

Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha]

 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,5630

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]
Pinta-ala 

[%]
Kerrosala [k-

m²]
Tehokkuus 

[e]
Pinta-alan muut. 

[ha +/-]
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 20,8715 100,0 18310 0,09 19,3085 18310

A yhteensä 4,3519 20,9 6350 0,15 4,3519 6350

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä 2,1670 10,4   2,1670  

R yhteensä 8,7022 41,7 11960 0,14 8,7022 11960

L yhteensä 2,4978 12,0   0,9348  

E yhteensä       

S yhteensä 0,8075 3,9   0,8075  

M yhteensä 2,3451 11,2   2,3451  

W yhteensä       

Maanalaiset 
tilat

Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 9  9  
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Alamerkinnät 

 

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]
Pinta-ala 

[%]
Kerrosala [k-

m²]
Tehokkuus 

[e]
Pinta-alan muut. 

[ha +/-]
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 20,8715 100,0 18310 0,09 19,3085 18310

A yhteensä 4,3519 20,9 6350 0,15 4,3519 6350

AO 4,3519 100,0 6350 0,15 4,3519 6350

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä 2,1670 10,4   2,1670  

VL 2,1670 100,0   2,1670  

R yhteensä 8,7022 41,7 11960 0,14 8,7022 11960

R 2,6860 30,9 9760 0,36 2,6860 9760

RM 6,0162 69,1 2200 0,04 6,0162 2200

L yhteensä 2,4978 12,0   0,9348  

Kadut 0,9103 36,4   0,6763  

LT 1,5875 63,6   0,2585  

E yhteensä       

S yhteensä 0,8075 3,9   0,8075  

SL 0,8075 100,0   0,8075  

M yhteensä 2,3451 11,2   2,3451  

MT 0,6697 28,6   0,6697  

MY 1,6754 71,4   1,6754  

W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 9  9  

Asemakaava 9  9  
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Nosto
kaava-alue
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Hollolan kunta Pöytäkirjanote 
Tekninen lautakunta 18.12.2012 
 
 
 
160  § Pyhäniemen kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos 
 
HOL 481/2012 
 
Tekninen lautakunta 20.11.2012 § 141 
 
 Hollolan kuntaan on saapunut 25.9.2012 päivätty hakemus kaavoituksen käynnistämiseksi 

(liite 1). Kaavoitushakemuksessa Pyhäniemen kartanon omistaja Mika Lehto sekä Pyhäniemen 
Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Lemola hakevat asemakaavoituksen käynnistämistä 
Pyhäniemen kartanon maille. Kaavoitettavaksi haettu alue sijaitsee Hollolan Pyhäniemen (20) 
kunnanosassa, aluerajauskartta on liitteenä (liite 2). Alue on kooltaan noin 16 hehtaaria koos-
tuen useasta eri kiinteistöstä ja määräalasta. Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja poh-
joispuolelle. 

 
 Rantatien eteläpuolella sijaitsee Pyhäniemen kartanomiljöö pihapiireineen ja Pyhäniemen Kiin-

teistöt Oy:n omistamia kiinteistöjä ja määräaloja. Myös Rantatien pohjoispuolella on Pyhänie-
men Kiinteistöt Oy:n omistamia kiinteistöjä. Kartanon ja sen pihapiirin lisäksi suunnittelualueella 
sijaitsee tykinpyörätehdas sekä muita huonokuntoisia rakennuksia ja purettujen rakennusten 
kivijalkoja. 

 
 Hakijoiden tavoitteena on kehittää kartanon toimintaa alueen historiaa ja luontoarvoja kunnioit-

taen siten, että kartanomiljöö ja tykinpyörätehtaan ympäristö yhdessä lähiympäristön kanssa 
muodostavat asumisen, matkailuelinkeinotoiminnan ja kulttuuripalvelujen kokonaisuuden. Kaa-
vahankkeella suojellaan Pyhäniemen kartanon historiallista miljöötä ja tutkitaan alueen täyden-
nysrakennusmahdollisuudet. Aluetta kehitetään palvelemaan kasvavia majoituksen ja asumi-
sen tarpeita. Nykyinen Pyhäniemen kartanon toiminta on pääosin kausiluonteista. Kaavahank-
keella on mahdollista monipuolistaa nykyistä elinkeinotoimintaa ja ulottaa se ympärivuotiseksi. 

 
 Kaavoitushakemuksen hakijan ja kunnan välillä tehdään kaavoitussopimus ennen asemakaa-

valuonnoksen nähtäville asettamista sekä maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksy-
mistä. 

 
Vaikka Pyhäniemen kartanon alueen asemakaavan laatiminen on kunnan kaavoitusohjelmassa 
ja teknisen lautakunnan päätösvaltataulukon mukaan asemakaavan laatimisesta päättää tekni-
nen lautakunta, niin nyt kyseessä oleva kaavoitushanke on vaikutuksiltaan niin merkittävä, että 
kaavoituksen aloittamiselle on syytä saada myös kunnanhallituksen vahvistus. 

 
 Asian on valmistellut maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh. 044 780 1359, etuni-

mi.sukunimi@hollola.fi. 
 
 Liite 1: Kaavoitushakemus 
 Liite 2: Aluerajaus 
 
Esitys: T e k n i n e n  j o h t a j a : Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kuntaan jätetyn kaavoitus-

hakemuksen ja päättää, että asemakaavan laadinta aloitetaan liitteen 2 mukaiselle alueelle ja 
lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: T e k n i n e n  l a u t a k u n t a : Esitys hyväksyttiin. 

 - - -  

Kunnanhallitus 3.12.2012 § 205 
 
 Vaikka Pyhäniemen kartanon alueen asemakaavan laatiminen on kunnan kaavoitusohjelmas-

sa, ja teknisen lautakunnan päätösvaltataulukon mukaan asemakaavan laatimisesta päättää 
tekninen lautakunta, niin nyt kyseessä oleva kaavoitushanke on vaikutuksiltaan niin merkittävä, 
että kaavoituksen aloittamiselle on syytä saada myös kunnanhallituksen vahvistus.  

 
 Asemakaava laaditaan ns. hankekaavana ja siitä laaditaan kaavoitussopimus ja maankäyttö-

sopimus. Kaavoitussopimuksen hyväksyy tekninen lautakunta ja maankäyttösopimuksen hy-
väksyy kunnanhallitus. Maankäyttösopimus voidaan hyväksyä sen jälkeen kun asemakaavaeh-
dotus on ollut nähtävillä, mutta ennen kuin asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. 
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Hollolan kunta Pöytäkirjanote 
Tekninen lautakunta 18.12.2012 
 
 
 
 Kaavoitushakemuksen hakijan ja kunnan välillä tehdään kaavoitussopimus ennen asemakaa-

valuonnoksen nähtäville asettamista sekä maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksy-
mistä. 

 
Esitys: K u n n a n j o h t a j a: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen, että asema-

kaavan laadinta aloitetaan liitteen 2 mukaiselle alueelle. 
 
Päätös: K u n n a n h a l l i t u s: Esitys hyväksyttiin. 

-  -  -  

Tekninen lautakunta 18.12.2012  
 
 Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan kirkolta 

itään. Kuntakeskukseen on etäisyyttä noin 12,5 km ja Lahteen 17,2 km.  Suunnittelualueen ko-
konaispinta-ala on noin 16 hehtaaria.  

 
 Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja pohjoispuolelle. Rantatien eteläpuolella alueeseen 

kuuluu Pyhäniemen kartano pihapiireineen sekä pelto- ja metsäaluetta. Rantatien pohjoispuo-
lella on kartanon rakennuksiin kuuluva vanha tykinpyörätehdas sekä metsäaluetta. 

 
 Asemakaavoitettava alue rajautuu Kotomäenniemen asemakaavaan joka on hyväksytty vuonna 

1977. Kotomäenniemen asemakaavasta tulee nyt kaavoitettavan alueeseen osa Rantatiestä. 
Asemakaavan muutos laaditaan noin 7500 m2 kokoiselle alueelle. Kaavoitettava alue on voi-
massa olevan Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan alueella. 

 
 Suunnittelun lähtökohdat tulevat suunnittelualueen ja sen lähialueen merkittävistä kulttuurihisto-

riallisista ja maisemallisista arvoista sekä luontoarvoista. Niihin kiinnitetään suunnittelussa ja 
kaavan toteuttamisessa erityistä huomiota. Kaavoituksen tavoitteena on matkailu- ja kulttuuri-
palvelujen kehittäminen siten, että kartanon elinkeinotoiminnalla olisi mahdollisuudet kehittyä ja 
samalla laajentua nykyisestä kausiluonteisesta toiminnasta ympärivuotiseksi toiminnaksi. 

 
 Asemakaavan muutoshankkeesta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa 

kerrotaan tarkemmin suunnittelualueen nykytilanteesta, kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista 
sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hanketta 
havainnollistava kartta ovat liitteenä. 

 
 Asian on valmistellut maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh. 044 780 1359, etuni-

mi.sukunimi@hollola.fi. 
 
 Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Liite 2: Liitekartta 
 
Esitys: V s .  t e k n i n e n  j o h t a j a : Tekninen lautakunta päättää asemakaavamuutoksen vireille 

tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisesti. 

 
Päätös: T e k n i n e n  l a u t a k u n t a :  Esitys hyväksyttiin. 
 
 
Täytäntöönpano:  
muutoksenhakukielto 
kuulutus 
kirjeet: osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti 
 
 
 
 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 
 Hollola 31.12.2012 
 
 
 Erja Koivu 
 toimistosihteeri 



 
 

HOLLOLA  
 

PYHÄNIEMEN KARTANON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

Kiinteistöjä 98-441-1-251, 1-136, 1-400, 1-472, 1-474, 1-517, 1-518, 1-552, 1-603, 1-648, 
1-656, 1-657, 1-658, 1-659 sekä tiealuetta koskeva asemakaava ja kiinteistöä 98-441- 
1-323 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos. 
 

 

 
Ylin kuva; viistokuva, otettu 1900-l. alkupuolella Kutajärveltä pohjoiseen päin. Kuvassa on etualalla Pyhäniemen kartano ja taka-
alalla puusepän tehdas ja saha Vesijärven rannalla. 
Alimmat kuvat vasemmalta oikealle; opaskartta, peruskartta, ilmakuva vuodelta 2009 
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Suunnittelualue 

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan kirkolta itään. 
Kuntakeskukseen on etäisyyttä noin 12,5 km ja Lahteen 17 km.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 20,87 
hehtaaria, josta valtaosa on asemakaavoittamatonta. Kaavahankkeen aikana asemakaavoittamattomalle alueelle 
laaditaan ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan muutos laaditaan noin 1,56 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa 
on vanhaa rakennuskaavoitettua aluetta. 
 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja pohjoispuolelle. Rantatien eteläpuolella alueeseen kuuluu Pyhäniemen 
kartano pihapiireineen sekä pelto- ja metsäaluetta. Rantatien pohjoispuolella on kartanon rakennuksiin kuuluva 
vanha tykinpyörätehdas sekä metsäaluetta. 
 
Kaavoitettava alue on esitetty etusivun opaskartalla harmaalla rajauksella. Kaavoitettavan alueen rajausta voidaan 
tarkistaa työn edetessä. 

Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
Pyhäniemen kartanomiljöö on rakennushistoriallisesti merkittävä kohde ja osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä. Alue on lisäksi osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Suunnittelualueen 
lähiympäristössä on merkittäviä luontoarvoja. Reunaehdot kaavoittamiselle tulevat näistä alueen ominaispiirteistä ja 
niihin kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Myös alueen liikenneturvallisuutta tarkastellaan kaavatyön 
aikana. 
 
Tavoitteena on, että Pyhäniemen kartanon historiallinen miljöö, kehittyvä lähiympäristö ja Tykinpyörätehtaan 
rakennettu ympäristö yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät asuminen, vapaa-ajan elinkeinotoiminta 
ja kulttuuripalvelut. Tykinpyörätehtaasta ja sen ympäristöstä halutaan kehittää korkeatasoinen vapaa-ajankeskus, 
jossa Pyhäniemen kartanon kulttuuritoiminta yhdistyy myös muihin matkailun ja vapaa-ajan toimintoihin 
tehdasmiljöön teemaa kunnioittaen. 
 
Kaavahankkeella suojellaan Pyhäniemen kartanon historiallista miljöötä ja tutkitaan mahdolliset 
lisärakentamistarpeet. Tykinpyörätehdasta ympäristöineen kehitetään palvelemaan kasvavia majoituksen ja 
asumisen tarpeita. Muunneltavien ja ympärivuotisen elinkeinotoiminnan mahdollistavien tilojen toteuttaminen 
Tykinpyörätehtaaseen mahdollistaa nykyisen kausiluonteisen toiminnan ulottamisen ympärivuotiseksi ja 
monipuoliseksi vapaa-ajan toiminnaksi. 
 
Pitkän aikavälin tavoitteena on Pyhäniemen alueen kehittäminen arvostetuksi alueeksi, jossa yhdistyy asuminen, 
korkealuokkainen kulttuuritarjonta sekä hyvät urheilu- ja vapaa-ajanpalvelut. 

 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 

Historia ja nykytilanne 
Pyhäniemen asutus on todennäköisesti rautakautista perua. Asiakirjoissa kylä mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 
1467. Pyhäniemen kartano muodostettiin yhdistämällä talonpoikaistaloja. 1630-luvulla kartanolla oli ratsutilan arvo, ja 
vuodesta 1666 kartanoa hallitsivat Hollolan papit noin 100 vuoden ajan. Kartanoa ovat hallinneet mm. 
Schmiedefeltien, Ammondtien ja Collinien suvut. 1887 perustettiin kartanoon höyrysaha ja 1900 sahan yhteyteen 
tykin- ja kärrynpyörätehdas. Päärakennuksen nykyinen ulkoasu, jossa sekoittuvat uusrenessanssin ja jugendin 
tyylipiirteet, on arkkitehti A.W. Stenforssin suunnittelemasta korjauksesta vuodelta 1907. Kartanon pihapiirissä on 
suuri uusrenessanssia edustava sivurakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti A. Nordberg 1880-luvun lopulla, sekä 
tiilinen jääkellari 1850-luvulta. Rantatien pohjoispuolella on säilynyt pyörätehtaan tiilinen kuivaamorakennus.  
 
Pyhäniemen kartanossa järjestettiin kuvataidenäyttelyitä kesäisin vuodesta 1982 vuoteen 2003 asti. Näyttelytoiminta 
käynnistettiin uudelleen vuonna 2010 ja se on ollut toiminnasta siitä lähtien. Lisäksi nykyään järjestetään kesäisin 
konserttien sarja. Kartanolla vierailee vuosittain 10.000-15.000 matkailijaa. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-arvot 
Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jolla on huomattavia maisemallisia arvoja, ja Pyhäniemen kartanomiljöö on 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Maakunnallisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on valtakunnallisia 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja. Kaavoitettava alue on osa Hollolan kirkon ja pitäjänkeskuksen 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Kastari-Hatsina-Kutajoen valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta. 
 
Luonnonsuojelu ja vesistöt 
Kaavoitettava alue rajoittuu koillisessa Pyhäniemenlahteen, joka on osa Vesijärveä. Alue ei rajoitu muihin vesistöihin, 
mutta Kutajärvi sijaitsee noin 600 metriä suunnittelualueesta etelään. Molemmat edellä mainitut vesistöt ovat osa 
Kutajärven natura 2000- aluetta (tunnus FI0306006), jonka yhteispinta-ala on 1051 ha. Kutajärven alue on sekä 
luontodirektiivin (SCI), että lintudirektiivin (SPA) mukaista natura-aluetta, ja lisäksi kansainvälisesti arvokasta 
lintuvesialuetta. Kutajärven natura-alue on samalla myös Ramsar-alue.  Ramsarin sopimus velvoittaa valtioita 
edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua perustamalla luonnonsuojelualueita 
vesiperäisille maille. Suomen Ramsar-alueet kuuluvat natura 2000 -verkostoon ja alueiden rajaukset noudattavat 
natura-rajauksia. 
 



 
 

Pyhäniemenlahti on osa Kirkonselkää, joka on luonnonsuojelualuetta. Myös Kutajärvi on luonnonsuojelualuetta. 
Molemmat luonnonsuojelualueet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Valtioneuvosto on 
3.6.1982 hyväksynyt lintuvesiensuojeluohjelman, joka perustuu maa- ja metsätalousministeriön asettaman 
lintuvesityöryhmän vuonna 1981 valmistuneeseen mietintöön (komiteanmietintö 1981:32). 
 
Luonnonolot 
Ramboll on tehnyt vuonna 2007 valmistuneen maisemaselvityksen Pyhäniemen-Kirkonseudun alueelle, jossa 
linnustoinventoinnin yhteydessä Pyhäniemen kartanon ympäristö on havaittu arvokkaaksi yölaulajalintujen 
esiintymispaikaksi. Pyhäniemenlahden länsirannan lehtimetsäaluetta on kuvattu pikkutikan pesintäalueeksi.  
 
Kaavoitettavan alueen keskelle jäävää Pyhäniemen kartanoa ympäröi englantilaistyylinen maisemapuisto. Kartanoa 
ympäröivät alueet voidaan jakaa kolmeen osaan: 
Alue 1. Vallitseva puulaji on leppä, alueella on myös huomattavasti villiintyneitä koristepensaita. 
Alue 2. Puistosta muodostunut sekametsä, jossa muutama ylispuu on elinkaarensa päässä. 
Alue 3. Vanhaa viljelysmaata sekä harvennettua havupuumetsää. 
 

 
Osa-alueet 1-3 esitetty peruskartalla mustalla rajauksella 
 
Liikenne 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien molemmin puolin. Rantatie on maantie 2956 välillä Hollola kk-Messilä-Lahti. 
Rantatien pohjoispuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylää ja se on esitetty vuonna 2010 valmistuneessa 
tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelma on hyväksytty Hollolan kunnan teknisessä lautakunnassa Kutajoentie-
Pyhäniementie välisen tieosuuden osalta. Kyseisellä tieosuudella kevyen liikenteen väylän rakentaminen on aloitettu 
kesällä 2012. Muilta osin tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty. 

 
Kaava-alueella sijaitsee Rantatien lisäksi kolme muuta tieyhteyttä; Ritanraitti, Kotomäentie ja Kalaojantie, jotka ovat 
yksityisteitä. Ritanraitti johtaa Rantatieltä Pyhäniemen kartanolle sekä kaavoitettavan alueen viereiselle kunnan 
rivitaloalueelle. Kotomäentie johtaa Rantatieltä Kotomäen loma-asutusalueelle sekä yleiselle uimarannalle ja 
venepaikoille. Kalaojantien uusi vuonna 1995 rakennettu linjaus kulkee kaavoitettavan alueen reunassa. Kalaojantien 
yksityistien lainvoimainen reitti kulkee kuitenkin kaava-alueen läpi ja liittyy Rantatiehen kartanon kohdalla. 
 
Rantatietä pitkin liikennöi linja-auto Lahteen ja kuntakeskukseen. 
 
Maanomistus 
Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 
 

Maakuntakaava 2006 
Ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty 
kyläalueeksi (AT15). Alueella on kulttuurihistoriaan ja maisemaan liittyviä maakunnallisia sekä valtakunnallisia arvoja, 
jotka on maakuntakaavassa osoitettu ma16- ja kmv20-rajauksin. Vesijärveen kuuluva Kirkonselkä on merkitty 
luonnonsuojelualueeksi (SL48) ja natura-alueeksi (nat52-rajaus). Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavan mukaisen 
pohjavesialueen rajaukseen (pv30-rajaus). Maakuntakaavassa on Pyhäniemeen lisäksi osoitettu ohjeellinen 
ulkoilureitti, jolla tarkoitetaan Vesijärveä kiertävää ulkoilun yhteystarvetta Hollolan kirkonkylän ja Lahdenpohjan välillä. 
Alue kuuluu myös maaseudun kehittämisen kohdealue-rajaukseen (mk3-rajaus), jolla tarkoitetaan tiiviimmän 
maaseutumaisen asumisen kehittämiskohdetta Pyhäniemen, Messilän ja Vesijärven tuntumassa. Rantatie on 
maakuntakaavassa merkinnällä yt27 tarkoittaen yhdystietä 2956. 
 



 
 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.  

 
Maakuntakaava 2014, luonnos 

Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnoksessa, joka on päivätty 12.6.2012, Messilä-Tiirismaa-Pyhäniemi-Kirkonkylän 
alueella on ilmaantunut matkailun, virkistyksen, asumisen ja loma-asumisen yhteensovittamistarpeita. 
Suunnittelualue kuuluu tähän maakuntakaavaluonnoksessa HO15-rajauksella osoitettuun alueeseen (musta 
katkoviiva). 
 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta. 

 
Osayleiskaava 

Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu 1.11.1995 ja siinä Pyhäniemen kartanon alue on merkitty 
matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kartano on merkitty rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin 
perustein suojeltavaksi rakennuksen tai rakennusryhmän kohdemerkinnällä sr-1/25 (numerointi viittaa 
rakennusinventointiluetteloon). Lisäksi sr-rajauksella on osoitettu kartanon tärkeä rakennushistoriallinen 
aluekokonaisuus, joka ulottuu Rantatien molemmin puolin. Suunnittelualueen eteläosa on osayleiskaavan mukaista 
virkistysaluetta (VL). Rantatien pohjoispuolelle on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) 
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on ympäristöarvoja metsäalueiden osalta (MU-3). Kaava-alueen 
lounaisnurkka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja pelto- ja avomaisemien osalta (MU-
1). Suunnittelualue on vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (pv-2 -rajaus). Pyhäniemenlahti on merkitty 
tärkeäksi lintuvesialueeksi (sl-1 -rajaus). Osa suunnittelualueesta on erityisiä maisema-, pohjavesi- ja luonnonarvoja 
omaavaa aluetta, joka on osayleiskaavassa merkitty mal-1 –aluerajauksena. 
 



 
 

 
Ote Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty punaisella rajauksella. 

 
Asemakaava 

Suunnittelualueen kohdalla osa Rantatietä kuuluu rakennuskaavoitettuun alueeseen. Rakennuskaavassa, jonka 
Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 12.8.1977, Rantatie on merkitty LT-alueeksi eli kauttakulku-, sisääntulo- ja 
ohitustieksi. Muilta osin suunnittelualue ei kuulu kaavoitettuun alueeseen, mutta se rajoittuu peltoalueisiin, jotka 
rakennuskaavassa on merkitty maatalousalueeksi (M). 
 

 
Ote rakennuskaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty punaisella rajauksella. 

 



 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

- Kunnan rakennusjärjestys 2011, 1.6.2011 
- valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet –inventointi 
- Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet, Päijät-Hämeen liitto 
- valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), www.rky.fi 
- Tiesuunnitelma Lahti-Hollola maantien 2956 (Rantatie) parantamiseksi rakentamalla kevyen liikenteen 

väylä välille Kirkkotie (mt 3161) -Pyhäniementie (1.rakennusvaihe), laadittu 2010 
- Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitto 2008 
- Luonto-, kulttuurihistoria- ja maisemaselvitys, 31.12.2007, Ramboll 
- Hollolan rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 110/2006 
- Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto, Henrik Wager 2006 
- MARY - maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi, 

Henrik Wager 2005 
- Hollolan Vesijärven rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi. Timo Sepänmaa, Lahden 

kaupunginmuseo 2002  
- Hollola kk Pappilan kylä. Arkeologinen prospektointi kevyenliikenteen linjalla. Hannu Takala & Hannu 

Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998 
- Hollolan kirkonseudun arkeologinen inventointi. Hannu Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998 
- Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavahanketta varten tehdyt ympäristöselvitykset: 

- perustiedot, luonto- ja maisemaselvitys, tavoitteet – raportti, 1991 
- rakennusinventointi, 1992 
- selvitys kaava-alueen viemäröintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, 1993 

- Erkki Härön tekemä Pyhäniemen kartanon Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen selvitys, 1976 
 

Selvitystarpeet 
- Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys 
- Kasvillisuus- ja eläimistöselvitys keväällä/kesällä 2013 
- Liikenneselvitys ja alueen liikennejärjestelyt 

 

  
Rakennushistoria-, kulttuuriympäristö- sekä luontoselvitysalueen alustava rajaus merkitty karttaan sinisellä 
pistekatkoviivalla ja nyt kaavoitettava alue punaisella. 

 
Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Kulttuuriympäristöön 
- Luonnonoloihin ja maisemaan 
- Liikenteeseen 
- Matkailuun ja elinkeinoelämään 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 

 
 
 



 
 
Osalliset 

- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö ja arkeologian yksikkö 
- rakennuslupa-arkkitehti 
- rakennustarkastaja 
- kunnan rakennuttajapäällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera 
- Lahti Energia Oy 
- L-E Sähköverkko Oy 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Kirkonseudun lähipalveluneuvosto 

 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaluonnoksen ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan 
kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-
alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 

Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 

 
- Tekninen lautakunta päätti asemakaavan vireilletulosta 18.12.2012.  

- Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai 
suullisesti. 

- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on 
mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään 
tarpeelliset lausunnot. 

- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 

- Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin laadittujen 
vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. 

- Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

- Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

- Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
Tavoitteellinen aikataulu 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 17.1.-15.2.2013 
Asemakaavaluonnos nähtävillä:  Maaliskuu 2014 
Asemakaavaehdotus nähtävillä:  Touko-kesäkuu 2014 
Hyväksymiskäsittely   Elo-syyskuu 2014 

 
Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta 
pyydetään viranomaislausunnot. 

 
MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu pidettiin 29.8.2012. 
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 
nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 
 
 
 

 



 
 
Maankäyttösopimukset 

Kaavamuutoksen hakijan ja kunnan välillä tehdään maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä. 
Maankäyttösopimuksessa määritellään tarkemmin kaavamuutoksesta aiheutuvat maankäyttömaksut (MRL 91 b 
§). 
 
Tämän kaavan yhteydessä tehdään kaksi erillistä sopimusta. Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä tehdään 
ennen kaavaluonnoksen nähtävilletuloa. Toinen sopimus (maankäyttösopimus) voidaan osapuolia sitovasti 
tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan käynnistämissopimuksen. Maankäyttösopimuksen hyväksyy 
kunnanhallitus. 

 
Yhteystiedot 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh (03) 880 3359 / 044-780 1359 
Sähköposti: katariina.tuloisela(at)hollola.fi 
Kaavasuunnittelija Maria Vanhala, puh 044-780 1353 
Sähköposti: maria.vanhala(at)hollola.fi 

 
 
 
Hollolassa 15.1.2013, päivitetty 4.3.2014 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela  
 



1. Monikäyttötila (= vanha tykinpyörätehdas)
- näyttelytila, konserttitila, majoitus, työtila

2. Vanhan kanavan kunnostus ja hulevesilenkki
- sauna

3. Ateljeeasunnot a-c

4. Rivitalot a-c

5. Varaus pihatolle ja tapahtumatoiminnoille

6. Yhtiömuotoiset erillistalot a-e

7. Likimääräinen kaava-alueen rajaus
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