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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 noin 17 km. 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 24 hehtaaria. Sijainti opaskartalla 
(suunnittelualue rajattu harmaalla) 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 2,4 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa on vanhaa 
asemakaavoitettua (rakennuskaava) aluetta. 

 
 
 
Hollolassa 14.10.2015 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Ote maakuntakaavasta 11.3.2008 
3 Ote osayleiskaavasta 1.11.1995 
4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta (rakennuskaava) 12.8.1977 
5 Hulevedet: nykytilannekartta 
6 Hulevedet: suunnitelmakartta 
7 Kunnallistekniikan yleissuunnitelma 
8 Luontovaikutusten arviointi 
9 Kulttuuriympäristön vaikutusten arviointi 
10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

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 6.3.-4.4.2014. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville xx.xx.- 

xx.xx.xxxx. 
- Hyväksyminen 

Tekninen lautakunta xx.xx.xxxx § xx 
Kunnanhallitus xx.xx.xxxx § xx 
Valtuusto xx.xx.xxxx § xx 
 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle on laadittu asemakaava, jolla Pyhäniemen kartanon osalta pyritään säilyttämään 
historiallista kartanomiljöötä samalla mahdollistaen elinkeinotoiminnan, matkailu- ja 
kulttuuripalvelujen kehittämisen. 
 
Asemakaava mahdollistaa vapaa-ajanrakentamista sekä matkailua palvelevaa ja tukevaa 
toimintaa Rantatien pohjoispuolella tykinpyörätehtaan ympäristössä. Tykinpyörän 
läheisyyteen on osoitettu olemassa olevat omakotialueet, joihin sisältyvät nykyiset jo 
rakentuneet omakotitontit ja niiden lisäksi täydennysrakentamisen mahdollistavat neljä uutta 
omakotitonttia. 
 
Pyhäniemen kartanon eteläpuolelle on mahdollistettu kytkettyjen tai erillisten 
asuinpientalojen rakentaminen. Tämä mahdollistaa asunto-osakeyhtiömuotoisen 
rakentamisen. 
 
Merkittävimmät arvot kulttuuriympäristön, luonnon ja maiseman kannalta on huomioitu ja 
osoitettu kaavamerkinnöin ja -määräyksin. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Maanomistajat vastaavat kukin omistuksessaan olevan yksittäisen tontin tai kaavassa 
esitetyn korttelialueen rakentamisesta. Kunta vastaa katualueiden rakentamisesta. Kunnalle 
kaavoituksesta koituvien katujen ja kunnallisteknisten verkostojen rakentamiskustannukset 
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huomioidaan maanomistajan kanssa tehtävässä maankäyttösopimuksessa, joka laaditaan 
ennen asemakaavan hyväksymistä. 
 

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 

Pyhäniemi sijaitsee I ja II Salpausselän välisellä alueella. Vallitsevin kalliolaji alueella on 
graniitti. Alueella esiintyy myös amfiboliittia ja kiillegneissiä. 
 
Alueen maaperä on maaperäkartan perusteella pääasiassa moreenia ja silttiä sekä savea. 
Alavat alueet ovat savea sekä silttiä ja korkeammat mäet moreenia ja kalliota. Savikot 
vaihtuvat moreenimaaksi noin korkeuskäyrän +87 tienoilla. Alueen korkein mäki Aittomäki 
nousee noin 123 metrin korkeuteen merenpinnasta. Alueen maanpinnan korkeusasema 
vaihtelee +83 – +123 välillä. 

 

Vesistöt ja vesitalous, hulevesi 

Kaavoitettava alue rajautuu Vesijärven Pyhäniemenlahteen. Vesijärven pinnan korkeus on 
noin 81,7 metriä merenpinnasta. Kaava-alueen lähistöllä, sen eteläpuolella, on Kutajärvi. 
 
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Vesijärven valuma-alueeseen. Suuremmassa 
mittakaavassa alue kuuluu Kymijoen valuma-alueeseen. Kymijoki laskee Suomenlahteen. 
Suunnittelualueen hulevesistä osa laskee Vesijärven Kirkonlahteen Kalasillanojan kautta ja 
osa Vesijärven Pyhäniemenlahteen. Kaava-alue rajautuu Kalasillanojaan. 
 
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. 
 
Karkeat hiekka- ja soramoreenit soveltuvat hulevesien imeyttämiseen. Pääasiassa 
kaavoitettavan alueen kuivatus perustuu avo-ojiin ja rumpuihin. Alueella on vain vähän lyhyitä 
hulevesiviemäreitä, jotka palvelevat yksittäisiä rakennuspaikkoja. Alueella on kohtia, joissa 
kuivatus ei toimi toivotulla tavalla. Alueen avo-ojat ovat varsin umpeenkasvaneita ja paikoin 
niiden toiminta on puutteellista umpeenkasvun, huonojen viettokaltevuuksien ja puutteellisten 
rumpujen takia. Monet oletetut rummut eivät olleet havaittavissa. Pyhäniemen kartanon 
puistossa sijaitsee nykyinen vesiallas, joka kerää hulevesiä puistoalueelta. Allas toimii 
maisemarakenteena. 
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Maa- ja metsätalous 

Kaava-alueella ja sen vieressä sijaitsee viljeltyä peltoaluetta. Pyhäniemen ensimmäiset ja 
edelleen viljelyksessä olevat pellot on perustettu savimaalle Kotomäenniemelle. 

 

Kasvillisuus 

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 

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 

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. 

 

Linnusto 

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 
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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 

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 

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. 
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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 
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 
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. 
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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-alueella tehtiin arkeologisten kohteiden selvitys- ja arvottamistyö, jonka perusteella 
alueelta ei kuitenkaan löytynyt kohteita, jotka täyttäisivät kiinteän muinaisjäännöksen kriteerit. 
 
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 

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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Kadut, tiet ja liittymät 

Kaavoitettava alue jakautuu Rantatien molemmin puolin. Rantatie on maantie 2956 eli Lahti- 
Hollola yhdystie välillä Hollola kk-Messilä-Lahti ja on Uudenmaan ELY-keskuksen 
hallinnoima. Rantatie on tärkeä läpikulkutie Hollolan kirkonseudulta ja myös laajemminkin 
kunnan luoteisosista Messilän ja Lahden suuntaan. Tie jatkuu Messilästä Jalkarannantienä 
Lahden keskustaan. Kaava-alueen kohdalla tien nykyinen nopeusrajoitus on 60 km/h. 
Rantatie on asfalttipäällysteinen ja sen leveys kaava-alueen kohdalla on 6,0 metriä. 
 
Rantatien nykyinen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) on Liikenneviraston 
Tierekisterin mukaan noin 1500 autoa (raskaan liikenteen osuus 5 %). Liikennemäärien 
odotetaan kasvavan seudulla noin 20 % vuoteen 2030 mennessä (Lahden seudun 
liikennemalli ja Liikenneviraston tieliikenne-ennuste 13/2014). 
 
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. Ritaraitin leveys on noin 3,0 metriä ja se on sorapäällysteinen. 
- Kotomäentie on hyvin suoraviivaisesti Rantatieltä Kotomäen loma-asutusalueelle sekä 

yleiselle uimarannalle ja venepaikoille johtava sorapäällysteinen tie. Kotomäentien leveys 
on noin 5,0 metriä. Kotomäentien varrella tien alkupäässä sijaitsee kolme nykyistä 
rakennuspaikkaa, jotka kuuluvat kaava-alueeseen. 

- Kalaojantien uusi vuonna 1995 rakennettu sorapäällysteinen, noin 4,5 metriä leveä 
tielinjaus 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. Rantatien eteläpuolella 
kaava-alueella ovat Ritanraitin ja Kalaojantien sekä uuden että vanhan tielinjauksen liittymät. 
Näiden lisäksi Pyhäniemen kartanolla on liittymä Rantatielle kartanolle johtavan puukujanteen 
kohdalla. 
 

Julkinen liikenne ja kevyt liikenne 

Joukkoliikennepalvelu alueella on kohtuullinen. Alueen nykyiset linja-autopysäkit sijaitsevat 
Ritanraitin liittymässä. Paikallisliikenteen linjat 11A ja 11B liikennöivät alueen kautta Hollolan 
kirkolle ja Lahteen. Lisäksi koulujen toiminta-aikana Rantatiellä kulkee koulubusseja. Alueella 
ei ole kevyen liikenteen väyliä. Rantatien vartta kulkee päivittäin koululaisia sekä kirkonkylän 
että Lahden suuntaan. 
 
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.  
 
Tiemelu 
Rantatien tieliikenteen aiheuttamat melutasot suunnittelualueella on selvitty kaavaprosessin 
aikana. Tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot mallinnettiin nykyisellä maankäytöllä ja 
nykyisellä liikenteellä, sekä suunnitellulla maankäytöllä ja ennusteliikenteellä. Molemmissa 
tilanteissa mallinnettiin sekä päivä- (klo 7-22) että yöajan (klo 22-7) melu. 
 
Mallinnuksen perusteella nykytilanteen melualueet ovat hiukan suuremmat kuin 
ennustetilanteen, vaikka vuorokausiliikenteelle odotetaan noin neljänsadan auton kasvua. 
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Tämä johtuu nopeusrajoituksen suunnitellusta pudottamisesta. Tällä hetkellä nopeusrajoitus 
on 60 km/h, ennustetilanteessa nopeusrajoitusta on suunniteltu laskettavan 50 km/h:ssa. 
Kaava-alueen meluvaikutuksia on arvioitu ennusteliikenteen määrän ja nopeusrajoitusten 
mukaisesti. 
 

 

 
Kuvaparissa on esitetty meluvyöhykkeet päivällä nykytilanteessa (ylempi kuva) ja yöllä 
(alempi kuva). 

Pysäköinti 

Pyhäniemen kartanossa järjestetään kesäisin taidenäyttely sekä konserttien sarja. Kartanon 
omat pysäköintitilat riittävät muuten, paitsi kerran kesässä järjestettävän yleisömäärältään 
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suuremman konsertin pysäköintitarpeeseen. Lisätilaa pysäköintiä varten on saatu 
peltoalueelta, joka on maanomistajan luvalla ollut käytettävissä kartanovieraiden pysäköintiin. 
 
Järjestettävien konserttien aikana järjestelyt voivat ruuhkautua. Ruuhkautumista aiheuttaa se, 
että useat vieraat saapuvat henkilöautolla, mutta autoilijoille ei ole selvää, minne henkilöauto 
kannattaisi pysäköidä ja mitä reittiä alueelle pitäisi saapua. Osa vieraista saapuu myös 
taksilla tai järjestetyllä bussikuljetuksella. 
 

Liikenneturvallisuus 

Rantatiellä välillä Pyhäniementie - Hollolan kirkko on tapahtunut viimeisen viiden vuoden 
(2010-2014) aikana yhteensä 4 onnettomuutta. Onnettomuuksista 2 oli omaisuusvahinkoon 
johtaneita eläinonnettomuuksia. Onnettomuuksista yksi oli loukkaantumiseen johtanut ja yksi 
omaisuusvahinkoon johtanut yksittäisonnettomuus. 
 
Yleisesti tieosuus Pyhäniemen kohdalla koetaan vaaralliseksi. Osuudella ajetaan ylinopeutta 
taajamamaisesta ympäristöstä huolimatta. Rantatiellä on nykyisellään useita yksityistie- ja 
maankäyttöliittymiä, joiden näkemät ovat osassa puutteellisia Rantatien geometrian ja 
tienvarren kasvillisuuden vuoksi. Varsinaisia liikenteellisiä ongelmia ei kuitenkaan ole, sillä 
kaikkien liittymien liikennemäärät ovat varsin pieniä. 

 
Kuvassa on esitetty alueen sekä nykyistä että vanhaa tiestöä. Lähde: Pyhäniemen 
kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
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Rakennussuojelukohteet 

Alueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä rakennuksia, jotka olisi 
suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). 
 

Tekninen huolto ja kunnallistekniikka 

Kotomäentien alkupäässä noin 200 metrin päässä Rantatiestä sijaitsee nykyinen jäteveden 
pumppaamo, jolle johdetaan Kotomäentien alkupään kiinteistöjen jätevedet. Pumppaamolta 
jätevedet johdetaan etelään kartanon maiden läpi. Vesijohto kulkee viemärin kanssa 
samassa kaivannossa. DNA:n maanalainen johto kulkee Rantatiellä tien pohjoispuolella sekä 
Kotomäentiellä tien länsipuolella. 

 

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 
- Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen, Lahden kaupunginmuseo / Päijät‐

Hämeen maakuntamuseo, Teemu Tiainen 2014 
- Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset 

Kutajärven alueen Natura 2000 –alueeseen, Ympäristösuunnittelu Enviro, 10.3.2015 
- Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset, Ympäristösuunnittelu 

Enviro, 24.9.2015 
- Hulevesiselvitys, Ramboll, 16.7.2015 
- Liikenneselvitys, Ramboll, 2.10.2015 
- Pyhäniemen alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll, 9.10.2015 
- Meluselvitys, Ramboll, 13.10.2015 
- Kulttuurivaikutusten arviointi, Selvitystyö Ahola, 2015 

 

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 
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- 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 

 

3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 
(maakuntakaava 2006) 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. 
 
Maakuntakaava 2014 on valmistelussa. Maakuntakaavaehdotuksessa kaava-alue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (A37) ja alueelle on merkitty keskustatoimintojen alakeskus ca-
kohdemerkinnällä. Pohjavesialueen rajaus on poistettu. Kaava-alue on osa 
maakuntakaavaehdotuksessa esitettyä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta: 
Messilä-Pyhäniemi-Kirkonseudun matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue matkailun 
eri muotojen, virkistyksen, asumisen ja vapaa-ajan vieton ja vapaa-ajanasumisen 
lähtökohdista. 

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). 
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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 kohdalla ja sen pohjoispuolella Kotomäen 
rakennuskaavoitettuun alueeseen. Rakennuskaavoitetulle alueelle sijoittuu suunnittelualueella 
osa Rantatiestä, Kotomäentie sekä peltoaluetta. 
 
Rakennuskaavassa, jonka Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 12.8.1977, Rantatie on 
merkitty LT-alueeksi eli kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustieksi. Kotomäentien länsi- ja 
itäpuolella olevat peltoalueet on rakennuskaavassa merkitty maatalousalueeksi (M). 

 
 

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. 
 

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 
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- 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 
 

4.2.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 18.12.2012 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.  
 
 
Asemakaavaluonnos 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 6.3.-4.4.2014 ja nähtävilläolon aikana järjestettiin 
kaavoittajan vastaanotto 17.3.2014 Hollolan kunnanvirastolla. 
 
 
Asemakaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
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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. 
 
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. 

 
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 Sopimusasiat 
 
Pyhäniemen kartanon ja Hollolan kunnan välillä tehtiin sopimus kaavoituksen 
käynnistämisestä. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan käynnistämissopimuksen 
18.12.2012 (§ 159). Sopimus allekirjoitettiin 6.2.2013. 
 
Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan ja allekirjoitetaan kunnan ja Pyhäniemen 
kartanon välinen maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. 
 

4.2.5 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. 
Kaavahankkeen aikana pidetään työneuvotteluja tarpeen mukaan. 
 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 

4.3.1 Asetetut tavoitteet 
 
Kaavalla tavoitellaan kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen ja uudisrakentamisen yhteen 
sovittavaa ratkaisua sekä pyritään edistämään alueen liikenneturvallisuutta. 
Asemakaavoituksessa huomioidaan asemakaavoitusta ohjaavat maakuntakaava ja 
osayleiskaava. 
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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 OAS-vaiheen mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
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 
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.  
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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. 
 
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: 
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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 
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 



 

 

25

 

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: 
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. 
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4.3.3 Valmisteluvaiheen mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 6.3.-4.4.2014 saatiin yhdeksän lausuntoa ja 
mielipidettä, lisäksi nähtävilläoloajan jälkeen saatiin yksi lausunto. Nähtävilläolon aikana 
pidettiin kaavoittajan vastaanotto, jossa kaavaluonnoksesta kävi keskustelemassa kolme 
asiakasta. Kommentit lyhennettyinä ja kaavoittajan vastineet niihin on esitetty alla. 
 
 
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskus: 
Asemakaavaluonnos noudattaa pääosin osayleiskaavaa, mutta siinä osoitetaan kartanon 
eteläpuolelle asumista (AO) ja Rantatien pohjoispuolelle loma- ja matkailualuetta (R), joka 
ulottuu osayleiskaavassa osoitettu lähemmäksi rantaa. 
 
RM-korttelin itäosiin ja sen eteläpuolella, osittain kaava-alueen ulkopuolella oleville 
asuinrakennuksille kulku ohjataan ajoyhteyden kautta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) edellyttää, että näille alueille järjestetään katuyhteys, joka 
kulkee tarvittaessa suunnittelualueen itäpuolella olevan Martinraitin kautta. 
 
Pyhäniemen kartanoalueen eteläpuolelle osoitetaan kaksi uutta AO-korttelia, jotka eivät 
perustu osayleiskaavaratkaisuun. Yleiskaavasta poikkeava ratkaisu tulee perustella 
kaavaselostuksessa. Korttelit on sijoitettu siten, että kartanolta Aittamäelle johtavalle 
puistokäytävälle jää noin 50 metrin levyinen alue. ELY-keskus esittää harkittavaksi vapaa-
alueen leventämistä puistokäytävän länsipuolelta. 
 
Rantatien pohjoispuolelle osoitetaan loma- ja matkailualue (R), jonka rakennusoikeus on 
seurantalomakkeen mukaan lähes 12 000 k-m2. ELY-keskus pitää määrää suurena ottaen 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja luontoarvot. Vesijärvi on osa Kutajärven Natura 2000 
-aluetta. Suunnitellun rakentamisen takia ELY-keskus edellyttää, että kaavan vaikutukset 
natura-alueeseen arvioidaan. Arviointi voidaan yhdistää natura-arviointiin, joka tehdään 
Pyhäniemenlahteen johtavan kanavan suunnitellusta rakentamisesta. 
 
Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että maantie 2956 (Lahti-Hollola) merkitään 
asemakaavaan katuna, sillä maantie ei ole MRL 83.4§ mukaan LT-kelpoinen maantie. 
Kaavaan tulee osoittaa liittymäkieltomerkinnällä ne kohdat, joista liittyminen ei ole sallittua. 
ELY-keskus katsoo, että liikenteen osalta tulisi kaavassa käsitellä koko Pyhäniemen alueen 
liittyminen Rantatiehen. ELY-keskus ehdottaa, että katualueen osalta kaava-alue rajataan 
Kalaojantiestä Martinraittiin tai vaihtoehtoisesti Ehtootiehen. Rantatien nopeusrajoitus on 
suunnittelualueella nykyisin 60 km/h:ssa. Ympäristö ei kuitenkaan tue riittävästi 
nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen lasku on Rantatiellä tarpeen, sillä Pyhäniemen Kartanon 
toiminnot laajenevat Rantatien pohjoispuolelle. Tieympäristön parantaminen sellaiseksi, että 
alhaisempi nopeusrajoitus on mahdollinen edellyttää tarkempaa katusuunnittelua ja 
ajonopeuksia hillitsevien toimenpiteiden toteuttamista. ELY keskuksella ei ole 
mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia 
liikenneratkaisuja. Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 1300 ajoneuvoa ja 
kesäaikaan 1700. 
 
Kaavan yhteydessä tulee tarkastaa, että liittymissä täyttyy turvallisuusvaatimukset. Erityisesti 
tulee tarkistaa liittymisnäkemät (130m) ja liittyvien suuntien soveltuva kaltevuus (http://alk. 
tiehallinto. fi/thohje/pdf/21 00050-v-07-yksityisten teiden liittvmat-ohje.pdf). Ritanraitin ja sen 
vastapuoleisen liittymän liittymisnäkemät ovat heikot. Mikäli nykytilanteessa on puutteita, 
tulee turvallisuutta parantavat toimenpiteet suunnitella asemakaavan yhteydessä.  
 
Maantien suoja-alue on 20 metriä tien keskilinjasta ja suoja-alueelle ei sallita rakentamista. 
Sallitun rakennusalueen rajan tulisi alkaa suoja-alueen ulkopuolelta. Lisäksi maantieltä 
kantautuu melua, joka tulee huomioida kun asemakaavalla mahdollistetaan uutta asutusta ja 
loma- ja matkailupalveluita. Melualue ulottunee teoreettisen tarkastelun perusteella 30-40 
metrin etäisyydelle maantiestä kun nopeusrajoitus on 60 km/h:ssa. 
 
Hulevesien käsittelystä tulee tehdä suunnitelma. Alueen hulevesiä ei saa johtaa maantien 
sivuojaan. 
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Rakennusoikeusmerkinnät tulee tarkistaa mm talousrakennusta osoittava merkintä puuttuu 
kaavamääräyksistä. 
 
Edellä olevan perusteella ELY-keskus katsoo, että Pyhäniemen kartanoympäristön 
asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksessa on paljon tarkennettavaa ja kaavan 
jatkotyöstäminen vaatii myös natura-arvioinnin. 
 

Vastine: 
Kaavaehdotuksessa esitetty R-kortteli ulottuu jonkin verran osayleiskaavan 
MU-3 -alueelle. Korttelin aluerajausta on kuitenkin kaavaluonnoksessa 
esitetystä tarkistettu ja MY-alueen määrä kaavaehdotuksessa on kasvanut. 
Asemakaavaprosessin aikana tehdyissä luontoselvityksissä ei ole tullut esiin 
sellaisia ehdottomia luontoarvoja, jotka estäisivät R-korttelialueen rajauksen 
esittämisen kaavaehdotuksen mukaisessa muodossa. 
 
R-korttelin rakennusoikeutta on myös tarkistettu. Korttelin tehokkuusluku on nyt 
0.26, mikä on huomattavasti luonnosvaiheessa esitettyä matalampi. 
 
Kaavaluonnoksessa esitettiin VL-alueen itäpuolelle AO-kortteli, jolle johti 
ajoyhteys (Ritanraitin jatke). Kaavaehdotuksesta kyseinen AO-kortteli jätettiin 
kokonaan pois. Ritanraitti esitetään katuna, jonka kautta tapahtuu kulku kaava-
alueen viereiselle muutaman rivitalon asuntoalueelle. Myös 
kaavaehdotuksessa esitetylle RM-korttelille kuljetaan Ritanraitin kautta. 
Rantatie esitetään katuna ja liittymäkieltomerkinnät on osoitettu. 
 
Kaava-alueen laajentamista katualueen osalta ei enää tässä vaiheessa 
kaavaprosessia nähdä tarpeellisena, varsinkaan kun kaavaluonnoksessa 
esitetty AO-kortteli jätettiin pois kaavasta ja Rantatie on osoitettu katuna. ELY-
keskuksen kanssa käydyssä työneuvottelussa 13.8.2014 todettiin, että AO-
korttelin jättäminen pois kaavasta parantaa oleellisesti kaavan 
tarkoituksenmukaista rajausta. 
 
Kaavaehdotuksessa esitetyn AP-korttelin sekä VL/s-alueen aluevarauksia on 
tarkistettu. Aittomäelle johtavan puistokäytävän ja AP-korttelin väliin jää nyt 
enemmän väljyyttä. 
 
AP-kortteli sijoittuu rinteeseen, jossa on aiemmin sijainnut kartanon työväen 
asuinrakennuksia. Uusi rakentaminen ja maankäyttö pohjautuu alueen 
historiaan. Nykyisin rinteeseen, maiseman reuna-alueelle sijoittuu 
asuinrakennuksia (jää kaava-alueen ulkopuolelle) ja uusi rakentaminen jatkaa 
tätä linjaa. Kalaojantien uuden linjauksen yhteydessä kadun pohjoispuolella 
pieni osa peltoalueesta on jäänyt pois maanviljelyskäytössä, ja kaavassa tälle 
kadun ja RM/s –korttelin väliin jäävälle osalle osoitetaan asumista.  
 
Luonnosvaiheen jälkeen on tehty lisäselvityksiä. Pyhäniemen 
kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset on arvioitu 
(Ympäristösuunnittelu Enviro, 24.9.2015) sekä hulevesialtaan ja uittokanavan 
kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen on myös 
arvioitu (Ympäristösuunnittelu Enviro, 10.3.2015). Luontovaikutusten arviointi 
on kaavaselostuksen liitteenä. Hulevesialtaan ja kanavan kunnostukseen 
liittyvässä arvioinnissa ei tullut esiin sellaista, joka estäisi hankkeen 
jatkosuunnittelun. Tehdyssä arvioinnissa on annettu suosituksia 
jatkosuunnitteluun. 
 
Kesän ja syksyn 2015 aikana on tehty kaava-alueelta hulevesiselvitys, 
liikenneselvitys, meluselvitys sekä kunnallistekniikan yleissuunnitelma. 
Selvitysten perusteella kaavaselostusta ja kaavakarttaa on täydennetty sekä 
kaavamääräyksiä lisätty. Liikenneselvityksessä ja kunnallistekniikan 
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yleissuunnitelmassa on käsitelty mm. liikenneturvallisuus, tilavaraukset, kevyt 
liikenne ja ylitykset Rantatiellä, nopeusrajoitus. 
 
Kaavamerkintöjä on tarkistettu ja puuttuvat kaavamääräykset lisätty. 

 
 
Lahti Aqua Oy: 
Alueen läpi ja sen reunassa kulkee nykyinen vesihuollon runkolinja, johon jo pääosalla kaava 
alueen nykyisistä rakennuksista on vesi- ja viemäriliitokset. Nykyisen vesihuoltolinjan päässä 
Kotoniementiellä on jätevesipumppaamo (JVP-82). Uudet viemäröintikohteet ovat 
suurimmalta osin liitettävissä ongelmitta nykyiseen vesihuoltoon. 
 
Hulevesiverkostoa ei alueella ole, niille on suunniteltava paikallinen käsittely ja purut 
maastoon joko kiinteistökohtaisesti tai isompina kokonaisuuksina. Lausunnon liitteessä on 
esitetty joitain vesihuollon rakenteeseen ja kustannustasoon liittyviä huomioita, jotka koskevat 
kaavassa esitettävien, viemäröitävien rakenteiden sijoittelua ja niiden mahdollista ohjeistusta 
esim. viemäröintitasojen suhteen. 
 

Vastine: 
Kaava-alueelle on tehty kaavahankkeen edetessä vuoden 2015 aikana 
kunnallistekniikan yleissuunnittelua, jossa on huomioitu lausunnossa ja sen 
liitekartalla esitetyt seikat. Myös hulevesiselvitys on tehty, jossa esitetään 
kaava-alueen hulevesien hallinnan pääperiaatteet. 

 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut: 
Suunnittelualueella on tehty monipuoliset luontoselvitykset vuonna 2013. Alue on 
luontoarvoiltaan monimuotoinen ja alueella esiintyy huomionarvoisia lajeja ja kohteita, joita 
kaavoituksessa tulee huomioida. 
 
Asemakaavaluonnoksessa Rantatien pohjoispuoleisella alueelle on rakennettavaa R-aluetta 
osoitettu luontoselvityksen mukaiselle arvokkaalle linnustoalueelle laajempana kuin 
osayleiskaavan AP-3 alue. Luontoselvityksessä useita huomionarvoisten lintulajien havaintoja 
sijoittui juuri R-alueelle tykinpyörätehtaan lähistölle. MY-alueelle mahdollisesti toteutettava 
laaja hulevesienkäsittelyjärjestelmä muuttaa alueen nykyisiä luonnonoloja. 
 
MY-alueella olevien luontoarvojen perusteella ja turvaamiseksi MY-alueelle esitetään 
lisättäväksi luo-merkintä. MY-alueella tehtävissä toimissa tulee huomioida olosuhteiden 
säilyminen suotuisana alueen linnustolle ja liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen. 
 
Kaava-alueen eteläosaan osoitetut AO-korttelit pienentävät osayleiskaavassa esitettyä VL-
aluetta merkittävästi ja AO-kortteli 1202 on myös erillään muusta rakennetusta alueesta. 
Alueen lisääntyvälle asukasmäärälle tulee jättää riittävästi lähivirkistysaluetta, joten 
ympäristöpalvelut esittää korttelin 1202 jättämistä pois asemakaavasta. 
 
Rantatien nykyiset liikennemäärät eivät aiheuta sellaista liikennemelua, että se asettaisi 
esteen tien pohjoispuolisten alueiden osoittamista AO-alueeksi ja uusien rakennuspaikkojen 
muodostamiselle. Liikenne-ennusteita ei kaavaselostuksessa ole kuitenkaan esitetty. 
Rakentamiselle osoitetuilla alueilla tulee ennen rakentamista edellyttää hulevesien 
käsittelysuunnitelmaa. 
 

Vastine: 
Kaavaehdotuksessa esitetty R-kortteli ulottuu jonkin verran osayleiskaavan 
MU-3 -alueelle. Korttelin aluerajausta on kuitenkin kaavaluonnoksessa 
esitetystä tarkistettu ja MY-alueen määrä kaavaehdotuksessa on kasvanut. 
Asemakaavaprosessin aikana tehdyissä luontoselvityksissä ei ole tullut esiin 
sellaisia ehdottomia luontoarvoja, jotka estäisivät R-korttelialueen rajauksen 
esittämisen kaavaehdotuksen mukaisessa muodossa. 
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Kaavaehdotuksessa MY-alueen kaavamääräyksiä on täydennetty ja esitetty 
seuraavanlainen kaavamääräys: ”Alue on linnustollisesti arvokas. Ranta-
alueen puustoa ei saa käsitellä kanavan ja hulevesialtaan tai -kosteikon 
ulkopuolella (esitetty k ja hv-1 merkinnöillä). Alueen reunaosien kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti. Alueella sijaitseva metsäluhta on esitetty 
erillisellä luo-merkinnällä. Maanpintaa ei saa muokata tai täyttää alle 20 metrin 
etäisyydellä Natura-alueesta. Maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät 
maisematyöluvan. Maisematyölupaan on liitettävä ympäristöviranomaisen 
lausunto.” Kaavamääräyksellä pyritään linnuston ja viereisen natura-alueen 
huomioimiseen, linnustoon kohdistuvan häiriön vähentämiseen ja ranta-alueen 
ekologisen yhteyden säilymiseen. 
 
Kaavaluonnoksessa esitettiin VL-alueen itäpuolelle AO-kortteli, jolle johti 
ajoyhteys (Ritanraitin jatke). Kaavaehdotuksesta kyseinen AO-kortteli jätettiin 
kokonaan pois. Kaavaehdotuksessa esitetyn AP-korttelin sekä VL/s-alueen 
aluevarauksia on tarkistettu. Aittomäelle johtavan puistokäytävän ja AP-
korttelin väliin jää nyt enemmän väljyyttä. 
 
Kaava-alueelle on tehty lisäselvityksiä liikenteen, liikennemelun ja huleveden 
osalta. Kaavaselostusta on täydennetty selvitystiedon perusteella. 
Hulevesiselvityksessä esitetään kaava-alueen hulevesien hallinnan 
pääperiaatteet. Kaavamääräyksiä on tarkistettu hulevesiä koskevien 
määräysten ja varausten osalta. 

 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/arkeologia: 
Varhaisin historian lähteiden maininta Pyhäniemen kylästä on jo vuodelta 1467. Kartanon 
lisäksi nyt kaavoitettavalla alueella on ollut runsaasti teollista toimintaa. Teija Aholan laatiman 
kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä alueelta paikannettiin useita selviä rakennusten 
kivijalkojen jäänteitä ja muita tunnistettavia rakenteita sekä suuri määrä tarkemmin 
määrittelemättömiä kiviröykkiöitä ja kuoppia. Ahola totesi havainnoistaan seuraavaa: " 
Useimmat tarkastelualueelta löytyneet kiviset rakenteet ovat kiviperustusten jäänteitä 
rakennuksista, jotka on purettu joko 1900- luvun alkupuolella tai myöhemmin eli alle 100 
vuotta sitten. Museoviranomaiset arvioivat niiden arkeologisen arvon ja lisäselvitysten 
tarpeen". 
 
Museoviraston historiallisen ajan muinaisjäännöksiä koskevassa ohjeistuksessa puolestaan 
todetaan yhtäältä, että Muinaismuistolain piiriin voidaan lukea väistynyttä teknologiaa 
edustavien tuotantolaitosten jäännökset ja toisaalta että "suojelutavoitteiden määrittelyssä 
tulee ottaa huomioon kunkin teollisuudenalan yleinen historia ja kohteen merkittävyys 
suhteessa siihen". Edelleen todetaan, että kartanoihin liittyvät kivi- tai puurakennusten 
jäännökset on otettava huomioon tutkimuksen ja suojelun kannalta. 
 
Edellä sanotun perusteella Lahden kaupunginmuseo esittää, että Pyhäniemen kartanon 
kaavatyöhön tullaan liittämään vielä erillinen arkeologinen inventointi, jossa keskitytään 
historiallisen ajan jäänteisiin ja kulttuuriympäristöselvityksessä löytyneisiin, mutta tarkemmin 
määrittelemättömiin kiviröykkiöihin sekä määritetään niiden suojelullinen arvo ja 
kaavamerkintä. 
 

Vastine: 
Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo suoritti Hollolan 
Pyhäniemen alueen arkeologisten kohteiden selvitys- ja arvottamistyön 
syksyllä 2014. Inventointi tehtiin alueelle laadittavan asemakaavan johdosta. 
Todennetut kohteet eivät täytä kiinteän muinaisjäännöksen kriteerejä, eivätkä 
ne siten ulotu muinaismuistolain suojelun piiriin. 
 

 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/rakennuskulttuuri: 
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Luonnoksessa kartano pihapiireineen ja puistoalueineen on osoitettu matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi RM. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön 
(RKY2009) rajaus tulee merkitä kaava karttaan. 
 
Kartanokokonaisuuden arvokkain osa päärakennus ympäröivine rakennuksineen on suojeltu 
sr-kohdemerkinnöin, puistoalue on jaettu kahteen osaan sp-1 ja sp-2 merkinnöillä. Sp-2 
alueille on osoitettu matkailupalvelurakentamista. Rakentamisen sopeuttamiseen 
ympäristöön avoimella puistoalueella tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Kartanon eteläpuolella oleva historiallisia arvoja omaava puistomainen metsä on osin VL/s 
aluetta, mutta sen molemmilta reunoilta on osoitettu laajahkot osat erillispientaloille AO. 
Näiden AO-alueiden laajuutta ja rakennusoikeuden määrää tulee vielä tutkia tarkemmin, sillä 
AO-alueet sijoittuvat lähelle arvokasta kartanoympäristöä ja pilkkovat puistometsän 
tavanomaisen lähivirkistysalueen luonteiseksi. Rakentamisen sijoittumista metsäalueen 
reunoille on perusteltu vanhoilla asuinpaikoilla, mutta rakentamisen määrä on kaavassa 
huomattavan suuri, yhteensä 4 100 k-m2. AO-alueiden määräyksiä tulee täydentää 
rakentamista ohjaavilla ja maaston muokkausta rajoittavilla määräyksillä. Sama koskee 
Rantatien pohjoispuolisia AO-alueita, joille on osoitettu uutta rakentamista. 
 
Tykinpyörätehtaan ympäristö on merkitty R, loma- ja matkailualueeksi. Alueen käyttötarkoitus 
on todennäköisesti pisimmälle suunniteltu ja kaavamääräys huolellisesti valmisteltu. Kaavan 
jatkosuunnittelussa olisi hyvä, jos käytettävissä olisi havainnekuvia uudis- ja muutosalueilta. 
Rakennusinventoinnin arvioinnin pohjalta on osoitettu suojeltaviksi kartanokokonaisuuteen 
kuuluneet rakennukset sr-1 ja sr-2 -merkinnöin. Tykinpyörätehtaan sr-2-merkintä sallii pienen 
laajennusalan. Suojelumääräysten sisältöä on syytä vielä tarkentaa, nykyisessä muodossaan 
eriasteisiksi tarkoitetut merkinnät ja määräykset eivät ole täysin johdonmukaisia. 
 
Tavoitteiden yhteensovittaminen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön 
säilyttämiseksi ja ympärivuotisen vapaa-ajan ja matkailukäytön laajentamiseksi vaatii vielä 
työstämistä. 
 

Vastine: 
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön (RKY2009) rajaus 
merkittiin kaavakarttaan. Kaavamääräyksiä on täydennetty koskien 
rakentamisen ohjausta, rakentamisen sopeuttamista ympäristöön ja 
maastonmuokkaukseen liittyen. 
 
Kaavaluonnoksessa esitettiin VL-alueen itäpuolelle AO-kortteli, jolle johti 
ajoyhteys (Ritanraitin jatke). Kaavaehdotuksesta kyseinen AO-kortteli jätettiin 
kokonaan pois. Kaavaehdotuksessa esitetyn AP-korttelin sekä VL/s-alueen 
aluevarauksia on tarkistettu. Aittomäelle johtavan puistokäytävän ja AP-
korttelin väliin jää nyt enemmän väljyyttä. 
 
Kaavaluonnokseen verrattuna suojelumääräysten varsinaista sisältöä ei ole 
kaavaehdotuksessa muutettu rakennusta koskevien seikkojen osalta. 
Kaavaehdotukseen on esitetty uudella sr-3 merkinnällä kartanon päärakennus, 
jonka osalta määräykseen tehtiin seuraava lisäys: rakennuksen ullakolla 
sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittama lepakon lisääntymis- tai 
levähdyspaikka, sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain 
mukaan kielletty. 
 
Suojelluksi tarkoitettujen rakennusten merkintätapaa on pyritty 
johdonmukaistamaan, siten että kaavaehdotuksessa on osoitettu sr-2 
merkinnällä ne rakennukset, joiden laajentaminen on mahdollista ja joiden 
laajennusalalle on merkitty oma rakennusoikeus. Näiden rakennusten osalta 
sallitaan rakennuksen ulkopuolisia korjaus- ja muutostöitä, mutta niiden tulee 
olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Muut suojelukohteet on osoitettu 
sr-1 merkinnällä. 
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Päijät-Hämeen liitto: 
Päijät-Hämeen liitto katsoo, että lausunnolla olevat suunnitelmat ovat laadittu asiallisiin 
selvityksiin perustuen ja toteuttavat sekä vahvistetun maakuntakaavan että valmisteilla 
olevan uuden maakuntakaavan muutospainealueen henkeä. Päijät-Hämeen liitolla ei ole 
huomauttamista suunnitelmiin. 
 

Vastine: 
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
Ympäristöterveyskeskus/terveydensuojeluviranomainen: 
Terveydensuojelun kannalta on tärkeää huomioida radonhaitan torjuminen asunto-, majoitus- 
ja toimitilojen rakentamisen yhteydessä, koska Hollolan kunnan alueella on toistuvasti todettu 
korkeita huoneilman radonpitoisuuksia. Radonhaitan torjumista koskeva määräys tulisi liittää 
yleisiin kaavamääräyksiin. 
 
Hulevesien hallinnan osalta asemakaavaselostuksessa on maininta rakennetun alueen 
hulevesien johtamisesta puhdistettuina Vesijärveen, mikä viittaa jonkinlaisen hulevesien 
käsittelysuunnitelman olemassaoloon. Hulevesiriskien hallinta saattaa olla aiheellista myös 
Aittomäen rinteelle sijoitetuilla erillispientalojen korttelialueilla. Hulevesien hallinta tulisi 
huomioida kaavaprosessissa esimerkiksi koko aluetta koskevana hulevesisuunnitelmana tai 
kaavamääräyksenä kiinteistökohtaisen hulevesisuunnitelman laatimisesta. 
 
Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa nähtävillä olevaan 
asemakaavan muutosehdotukseen. 
 

Vastine: 
Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava radonia koskeva yleismääräys: 
Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin 
torjuntaan. 
 
Alueelta on tehty hulevesiselvitys, jossa esitetään kaava-alueen hulevesien 
hallinnan pääperiaatteet. Kaavamääräyksissä annetaan ohjeita hulevesien 
käsittelyyn. 

 
 

LE-Sähköverkko Oy: 
Rantatien pohjoispuolelle ollaan kortteliin 1200 muodostamassa tontit 3 ja 9, jotka tarvitsevat 
ajorasitteen. Ajorasitteen yhteydessä pyytäisin merkitsemään myös johtorasitteen, jotta 
tonttien 3 ja 9 liittymisjohdot voitaisiin rakentaa ajotien pohjalle ilman myöhempiä riitoja. 
 

Vastine: 
Ajorasitteen yhteyteen on merkitty johtorasite, joka palvelee korttelin 1200 
tonttia 3 ja tarvittaessa myös tonttia 2. Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa 
on tutkittu, että tätä kautta tontti 3 voidaan liittää Kotomäen vesi- ja 
viemäriverkkoon. Toisen ajorasitteen yhteyteen on merkitty ohjeellinen 
johtorasite, joka palvelee korttelin 1200 tonttia 9. Tontti liittyy 
kunnallistekniikkaan toista kautta, joten rasite palvelee näiltä näkymin vain 
sähköverkkoon liittymistä. Koska sijaintia ei ole tarkemmin tutkittu, on merkintä 
ohjeellinen. 
 

 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry: 
Yhdistys on tutustunut oas-asiakirjoihin, kaavoitusta varten tehtyyn 
luontoselvityskokonaisuuteen ja kaavaluonnokseen. Pyhäniemen alueen luontoarvot on 
ilmaistu ja osoitettu useissa eri yhteyksissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan 
suunnittelualueen lähiympäristön merkittävät luontoarvot, jotka osaltaan asettavat erityistä 
huomiota vaativat reunaehdot kaavoitukselle. Suunnittelualueella kaavoitusta varten tehdyssä 
linnustoselvityksessä on mm. rajattu koko Rantatienpohjoispuolinen osa kaava-alueesta 
arvokkaaksi linnustoalueeksi, joka muodostaa ison osan Pyhäniemenlahtea reunustavista 
rantalehdoista. Rajaus on PHLY:n lintuhavaintoaineiston mukaan perusteltu. 
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Luonnon kannalta tärkeitä alueen osia on voimassaolevassa osayleiskaavassa pyritty 
ottamaan huomioon sl-1- ja MU-3-rajauksilla, jotka kumpikin sisältävät alueen luontoarvoja 
säästäviä määräyksiä. Niiden mukaan on sl-1-alueella mm. kiinnitettävä huomiota 
kasvillisuuden säilymiseen ja MU-3-alue on luonnon ja maiseman kannalta arvokas 
metsäalue, jossa mm. metsänhoidossa on otettava huomioon alueen luontoarvot 
 
Asemakaavaluonnoksen tarkastelussa on vaikea löytää merkkejä siitä, että luontoarvojen 
asettamille reunaehdoille olisi riittänyt "erityistä huomiota". PHLY kummeksuu sitä, että loma- 
ja matkailualue (merkintä R) on rajattu laajalle osalle linnustollisesti arvokasta aluetta ja se 
ulottuu selvästi osayleiskaavan sl-1- ja MU-3-alueille. Kaavaluonnoksesta ei myöskään käy 
ilmi alueelle osoitetun rakentamisen määrä tai sijoittuminen. Menettely on maankäyttö- ja 
rakennuslain vastainen, sillä asemakaavasta tulee selvitä rakentamisen määrä (MRL 55 §). 
Rakentamisen määrä on olennainen tieto myös kaavan vaikutusten arvioinnissa. PHLY pitää 
outona myös sitä, että osayleiskaavan sl-alue on pienentynyt yli puolella. Jäljellä oleva osa on 
sinänsä myönteisesti muutettu SL-alueeksi, mutta tämä rajaus on lähinnä pakollinen ja pinta-
alaltaan pienin mahdollinen, sillä se noudattaa Natura 2000 -alueen rajausta. 
 
SL- ja R-alueen väliin on merkitty maa- ja metsätalousalue (MY), jolla on ympäristöarvoja 
(linnustollisesti arvokas) ja jolla kaavamääräyksen mukaan avohakkuu on kielletty. 
 
Tärkeää on huomata, että esitetyssä kaavaluonnoksessa täysin turvattua elinympäristöä on 
vain SL-rajauksessa. Käytännössä koskemattomaksi jäävää metsäosaa on vain hyvin 
kapealti rannassa ja siitäkin osa on matalaa pensaikkoa. Tämänkin vuoksi SL-aluetta tulisi 
laajentaa tai vaihtoehtoisesti käyttää vähintään sl- tai luo-merkintöjä SL-alueen ulkopuolella. 
Puuston käsittelyä koskevien määräysten tulee olla yksilöityjä ja niiden tulee turvata 
luonnonmukainen puustorakenne lahopuineen sekä muu kasvillisuus. Muussa tapauksessa 
kaavamääräyksessä esitetyt ympäristöarvot eivät tule turvatuiksi. Selvät suojelua edistävät 
määräykset estäisivät myös haitalliset vaikutukset MY -alueen koillisnurkkaan rajautuvalle 
tervaleppäkorvelle, joka on luonnonsuojelulain suojelema luontotyyppi. Laajempi 
luonnontilainen alue säästäisi lisäksi rantalehtoa liito-oravan ruokailualueeksi ja turvalliseksi 
kulkutieksi. On perusteltua olettaa, että kaava-alueen rantalehto ja sen pohjoispuolinen metsä 
kuuluvat Myllymäen liito-oravan/liito oravien elinpiiriin. 
 
Kaavaluonnoksessa MY -alueen hakkuuta koskeva määräys on väljä ja voi tulkitsijasta 
riippuen sallia hyvinkin voimaperäiset toimet, vaikka ne olisivat ristiriidassa 
kaavamääräyksessä esitettyjen ympäristöarvojen kanssa. Luonnoksen määräys ei estäisi 
edes alueella vuoden 2013 puolella ilman maisematyölupaa tehdyn ja siten maankäyttö- ja 
rakennuslain vastaisen hakkuun kaltaista voimaperäistä toimenpidettä. Kyseinen hakkuu 
ulottui myös asemakaavaluonnoksen MY -alueelle. 
 
MY -alueelle ja SL-alueelle on rajattu ohjeellinen alueen osa (merkintä hv), johon on 
mahdollista sijoittaa kosteikko- ja puhdistusjärjestelmä sekä Vesijärven Pyhäniemenlahteen 
johtava kanava alueen hulevesille ja peltojen valumavesille. Varausalue käsittää kymmeniä 
prosentteja MY-alueesta ja pienentäisi toteutuessaan huomattavasti jäljellä olevaa 
lehtoaluetta. Hankkeen toteutus edellyttää natura-arviointia. Koska natura-arviointia ei ole 
tehty ja ylempi kaavataso ei mahdollista merkintää, tulee hv-rajaus poistaa kokonaan 
asemakaavasta. 
 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan maankäytön suunnittelussa on noudatettava aina erityistä 
varovaisuutta natura-alueen lähellä. Vaikutukset on arvioitava, jos on todennäköistä, että 
hankkeesta kohdistuu natura-alueelle haitallisia vaikutuksia. Luonnonsuojelulain määräys 
koskee myös kaavoitusta. Luonnoksessa esitetty hv-varaus on kaava-alueen koko 
huomioiden selvästi ylimitoitettu ja sijoitettu liian lähelle natura-alueen rajaa. Leveä kanavaa 
varten tehty hv-varaus natura-alueen läpi on suojeluarvojen kannalta erittäin kyseenalainen. 
Hule- ja peltovesien johtamiseen riittäisi huomattavasti vähäisempi uoma (rantaosa on jo 
luonnonmukainen kosteikkopuhdistamo, joten uoma ei ehkä olisi edes tarpeen). 
 
PHLY:n mielestä vaikuttaa selvältä, että hv-varauksella pyritään mahdollistamaan veneily 
loma- ja matkailualueelta Vesijärvelle. Kanavan myötä lisääntyvä veneliikenne aiheuttaisi 
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merkittävän häiriön natura-alueen linnustolle, sillä Pyhäniemenlahden perukassa ei nykyisin 
liikuta veneellä juuri ollenkaan. Natura-alueen linnusto tulisi ottaa huomioon 
kaavasuunnittelussa. Lisääntyvän veneilyn estämiseksi tulisi kaavamääräyksellä kieltää 
venerannan rakentaminen kaava-alueelle. 
 
Yhdistys muistuttaa myös siitä, että kaavaluonnoksen mukainen rakentaminen ja 
kanavavaraus edellyttävät luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n mukaista yksityiskohtaista natura-
arviointia ja lupamenettelyä. Kaavaluonnoksessa esitetyt ratkaisut ja puutteellisesti huomioon 
otetut luontoarvot eivät ainakaan helpota kaavan toteutumista. 
 
Luontoselvitysten osalta PHLY huomauttaa, että jos vaikutukset ulottuvat ranta-alueeseen, 
tulee selvittää myös alueella mahdollisesti olevien direktiivikorentojen esiintyminen ja 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset niiden elinalueeseen. Sudenkorentoselvitys ei 
sisältynyt alueen luontoselvityskokonaisuuteen 2013. 
 
PHL Y pitää kaavaselostuksessa esitettyä linnustovaikutusten arviointia ylimalkaisena ja 
puutteellisena, eikä se perustu tutkittuun tietoon lintujen käyttäytymisestä. Linnustovaikutusta 
luonnehditaan paikalliseksi, ja lähialueella mainitaan olevan runsaasti linnustolle sopivia 
elinympäristöjä. Kaava-alue muodostaa kuitenkin merkittävän osan Pyhäniemenlahden 
rantametsistä, ja huomattava on, että linnustoselvityksessä esitetyt mm. huomionarvoisten 
tikkojen esiintymistä kuvaavat merkit näyttävät keskittyvän kaava-alueelle. Muualla olevat 
soveliaat elinympäristöt eivät välttämättä hyödytä juuri kaava-alueella eläviä lajeja. Linnut 
asuttavat sopivat elinympäristöt maksimaalisesti (vuosittaista vaihtelua toki on). Jos jokin alue 
muuttuu epäsuotuisaksi, niin sen alueen linnut eivät voi asuttaa muita sopivia alueita, koska 
alueet ovat jo asuttuja. 
 
PHL Y toteaa lopuksi, että kaavaluonnos ei täytä vielä kaikkia maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimuksia. Yhdistys esittää, että osayleiskaavaan merkityt sl-1- ja MU-3-rajaukset tuodaan 
sellaisenaan asemakaavaan lukuun ottamatta luonnoksen mukaisena säilytettävää SL-
aluetta ja lisäksi tulevassa kaavaehdotuksessa otetaan huomioon yllä esitetyt hv-alueeseen, 
kaavamääräyksiin ja natura-arvioon liittyvät huomautukset. 
 

Vastine: 
R-korttelin osalta kaavaluonnoksessa oli esitetty ohjeelliset rakennusalat ja 
sallittu rakennusoikeus. Kaavaehdotuksessa esitetään rakennusalan rajat sekä 
sallittu rakennusoikeus, jota on tarkistettu alaspäin. 
 
Kaavaehdotuksessa esitetty R-kortteli ulottuu jonkin verran osayleiskaavan 
MU1-alueelle ja pieneltä osin osayleiskaavan sl-1 -alueelle. Korttelin 
aluerajausta on kaavaluonnoksessa esitetystä tarkistettu ja MY-alueen määrä 
kaavaehdotuksessa on kasvanut. Asemakaavaprosessin aikana tehdyissä 
luontoselvityksissä ei ole tullut esiin sellaisia ehdottomia luontoarvoja, jotka 
estäisivät R-korttelialueen rajauksen esittämisen kaavaehdotuksen mukaisessa 
muodossa. 
 
Kaavaehdotuksessa MY-alueen kaavamääräyksiä on täydennetty ja esitetty 
seuraavanlainen kaavamääräys: ”Alue on linnustollisesti arvokas. Ranta-
alueen puustoa ei saa käsitellä kanavan ja hulevesialtaan tai -kosteikon 
ulkopuolella (esitetty k ja hv-1 merkinnöillä). Alueen reunaosien kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti. Alueella sijaitseva metsäluhta on esitetty 
erillisellä luo-merkinnällä. Maanpintaa ei saa muokata tai täyttää alle 20 metrin 
etäisyydellä Natura-alueesta. Maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät 
maisematyöluvan. Maisematyölupaan on liitettävä ympäristöviranomaisen 
lausunto.” Kaavamääräyksellä pyritään linnuston ja viereisen natura-alueen 
huomioimiseen, linnustoon kohdistuvan häiriön vähentämiseen ja ranta-alueen 
ekologisen yhteyden säilymiseen. 
 
Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset on arvioitu 
(Ympäristösuunnittelu Enviro, 24.9.2015) sekä hulevesialtaan ja uittokanavan 
kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen on myös 
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arvioitu (Ympäristösuunnittelu Enviro, 10.3.2015). Luontovaikutusten arviointi 
on kaavaselostuksen liitteenä. Hulevesialtaan ja kanavan kunnostukseen 
liittyvässä arvioinnissa ei tullut esiin sellaista, joka estäisi hankkeen 
jatkosuunnittelun. Tehdyssä arvioinnissa on annettu suosituksia 
jatkosuunnitteluun. 
 
Tehdyissä arvioinneissa todetaan, ettei kartano-ympäristön kaavan 
toteutuminen vaikuta lummelampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 
Lummelampikorento on luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu tiukasti suojeltu 
laji. 
 
Vuoden 2015 aikana tehdyssä hulevesiselvityksessä esitetään kaava-alueen 
hulevesien hallinnan pääperiaatteet. Kaavamääräyksiä on tarkistettu hulevesiä 
ja kanavaa koskevien määräysten ja varausten osalta. 
 

 
Lähialueen asukas: 
Kaavaehdotuksesta ei käy ilmi kevyenliikenteen väylän rakentaminen tai edes sen aikataulu. 
Tie on mutkainen kapea ja näkemältään onneton. Tie on nyt myös lasten koulutie Uskilasta 
asti. Tiellä on myös runsaasti ylitys kulkua, kartanon kohdalla, erityisesti tilaisuuksien aikana, 
jolloin myös katuvalot on sammutettu energian säästösyistä. Näistä syistä on tarpeen 
huomioida ja tehdä päätökset. Nopeusrajoituksen alentaminen 40 km/h Itärinteentien ja 
Kalaojantien välillä. Samoin kevyenliikenteen väylän rakentaminen Kartanon kohdalle, tien 
pohjoispuolelle. Riippumatta muusta aikataulusta kevyenliikenteen väylän osalta. Kutajärven 
tieltä kevyenliikenteen väylän voi toteuttaa myös tien eteläpuolella Ritantielle asti. Tai 
pohjoispuolella peltoa pitkin, kallis vaihtoehto pellon kohdalla. 
 

Vastine: 
Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ei ole tehty aikataulutusta. 
Kaavahankkeen yhteydessä rakentamisaikataulua ei ratkaista, vaan 
aikatauluttaminen ja väylän toteuttaminen liittyy asemakaavoituksen jälkeen 
tehtävään jatkosuunnitteluun. Kaavaprosessin aikana on tehty liikenneselvitys 
ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma, joissa on käsitelty Rantatien 
liikenneturvallisuuden parantamista ja esitetty sitä lisääviä toimenpiteitä. 

 
 
Kaavoittajan tapaaminen 17.3.2014, tiivistelmä: 
 
Kaava-alueen asukas: Keskusteltiin leveämmän istutusalueen jättämisestä 
kaavaluonnoksessa esitetyn korttelin 1200 tontin 9 sekä viereiselle R-korttelin väliin. 
Kaavaluonnoksessa leveydeksi on esitetty 6 metriä. 
 Miten huomioitu kaavaehdotuksessa: 

Kaavaehdotukseen on jätetty 8 metriä väliä tontin rajan ja R-korttelin 
rakennusalueen rajan väliin. Tässä väliin jäävällä tilalla sijaitsee johtorasite 
(osoittaa vesi- ja viemäriputkien sijoituspaikan, johtaa R-korttelin läpi tonteille 8 
ja 9) sekä istutettavaa aluetta. R-korttelin rakennusala on siirtynyt kauemmaksi 
tontin rajasta. Istutettavaa alueen osaa R-korttelissa tällä kohtaa on kavennettu 
johtorasitteen vaatima leveys huomioiden. Tontin 9 puolella jää tontin rajan ja 
rakennusalan väliin 4 metriä. 

 
Rei-Kaluste Oy: Yrittäjän kannalta uhkana melun häiriövaikutus asutukselle ja että yritys sen 
myötä joutuu väistymään asutuksen tieltä. Keskusteltiin toimintaan liittyvästä melusta ja 
Rantatien liikennemelusta sekä melunselvitystarpeesta. 

Miten huomioitu kaavaehdotuksessa: 
Rantatien tieliikennemelua on selvitetty. Yritystoiminnasta aiheutuvaa melua ei 
huomioitu. Kaavaehdotuksen RM-korttelin rakennusalan etäisyys Rei-
Kalusteen kiinteistörajasta on yli 30 metriä ja etäisyys itse rakennuksesta on yli 
50 metriä. Koska RM-korttelin ja kyseisen kiinteistön väliin jäävät 
rivitalokiinteistöt sekä noin 4 m korkea mäki, jotka estävät melun kantautumista 
R-kortteliin päin, ei yritystoiminnan melua katsottu tarpeelliseksi mallintaa. 
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4.4 Valmisteluvaihe 

4.4.1 Kaavaluonnoksen aluevaraukset ja mitoitus 
 

Kaavaluonnoksessa esitettiin seuraavat korttelialueet ja aluevaraukset: 
 
AO-korttelit, Erillispientalojen korttelialue 

Tällä kaavamerkinnällä esitettiin kaavaluonnoksessa sekä nykyiset olemassa olevat 
rakennuspaikat sekä kaksi uutta AO-varausta uudisrakentamiselle Pyhäniemen kartanon 
välittömässä läheisyydessä. Nykyisten rakennuspaikkojen osalta tutkittiin mahdollisuudet 
niiden jakamiseksi. 
 

R-kortteli, Loma- ja matkailualue 
Tällä merkinnällä osoitettiin Rantatien pohjoispuolella sijaitseva entisen 
Tykinpyörätehtaan ympäristö. 
 

RM-kortteli, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 
Merkinnällä osoitettiin kartanon ja sen lähiympäristö. 

 
SL, Luonnonsuojelualue 

Lisäksi natura-alueen rajaus osoitettiin omalla kaavamerkinnällä. 
 
MY, Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Linnustollisesti arvokas. Käsittää R-korttelin ja SL-rajauksen välisen alueen. 
 
MT, Maatalousalue 

Tällä merkinnällä esitettiin Kotomäentien itäpuolinen peltoalueen osa, josta oli mahdollista 
järjestää ajoyhteys Kotomäentieltä R-kortteliin.   

 
VL/s, Lähivirkistysalue 

Kartanoympäristön maisema-arvojen kannalta arvokas viheralue. 
 
LT, Yleisen tien alue 

Tällä merkinnällä osoitettiin Rantatie. 
 
Kotomäentie ja Kalaojantie esitettiin kaavaluonnoksessa katuina. 

 
 

Mitoitus eli aluevarausten pinta-alat olivat seuraavanlaisia: 
 

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 
 
 

4.4.2 Tehdyt muutokset 
 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja selvitysaineiston perusteella sekä hankkeesta 
käytyjen keskustelujen jälkeen kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 
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Kaava-aluetta laajennettiin. Kaavoitettavan alueen rajaus on kaavaprosessin aikana koko 
ajan tarkentunut. Jo kaavaluonnoksessa esitettiin kaavoitettava alue laajempana, kuin 
mitä kaavahankkeen alkuvaiheessa nähtävillä olleessa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa oli esitetty. Kaavaluonnokseen rajausta muutettiin, sillä 
kaavahankkeeseen liittyi tuolloin mukaan neljä naapurimaanomistajaa. Kaavahankkeen 
aikana tutkittiin mukaan tulevien maanomistajien osalta mahdollisuudet nykyisten 
rakennuspaikkojen jakamiseen. 

 
Kaavaehdotuksessa kaavoitettavaan alueeseen on otettu edellä mainitun lisäksi mukaan 
peltoaluetta (MA-alue) ja enemmän Rantatien tiealuetta. Peltoalue sisällytettiin kaavaan, 
sillä hulevesiselvityksessä todettiin, että pellolla sijaitsevan Kalaojansillanojaan laskevan 
ojan varrella olisi luonteva sijainti hulevesialtaalle tai -kosteikolle. Se käsittelisi kaava-
alueelta ohjautuvia hulevesiä, joten oli selkeämpää sisällyttää kyseinen alue mukaan 
kaavaan. Samassa yhteydessä päätettiin ottaa Rantatie kaavaan koko siltä osin, kuin sitä 
oli käsitelty voimassa olevassa asemakaavassa (vuoden 1977 rakennuskaava). 
Uusi kaavamääräys AP-korttelualue lisättiin kaavaehdotukseen. 
 
Kaavaluonnoksessa kartanon kaakkoispuolelle esitetty AO-kortteli poistettiin kaava-
alueesta. Kartanon itä- ja kaakkoispuolelle jäävän alueen maankäyttöä on tarpeen 
tarkastella tulevaisuudessa laajemminkin, mm. kulku kyseiselle alueelle on 
tulevaisuudessa tarpeen järjestää muualta kuin Ritanraitin kautta. Kaavaehdotuksesta 
poistetun alueen maankäyttö otetaan tarkasteluun samassa yhteydessä tämän 
laajemman kokonaisuuden kanssa. 
 
Jo kaavaluonnoksessa esitettiin Rantatien pohjoispuolella AO-korttelialueita sekä R-
korttelialue, niiden kaavamääräyksiä tarkennettiin. R-korttelin rakennusoikeutta on 
tarkistettu alaspäin. 

 
Kaavaluonnoksessa Pyhäniemen kartano lähialueineen esitettiin RM-korttelimerkinnällä. 
Kaavaehdotukseen korttelialue jaettiin, sillä Ritanraitti muutettiin korttelialueen sisäisestä 
ajoyhteys-merkinnästä katualueeksi. Ritanraitin länsipuoleinen kortteli säilyi RM-korttelina 
ja sen kaavamääräystä tarkennettiin kaavaehdotukseen. Ritanraitin länsipuoleinen 
korttelialue merkittiin kaavaehdotukseen RM/s-kortteliksi (uusi kaavamääräys), sillä alue 
kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueella 
sijaitsee useita sr-kohteita ja kaava sallii vain vähäisen uudisrakentamisen. RKY-rajaus 
merkittiin kaavaehdotukseen. 
 
Rantatie on osoitettu kaavaehdotuksessa katuna. Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa 
on tutkittu Rantatien pohjoispuolelle suunnitellun kevyen liikenteen väylän tilatarve. 
Yleissuunnitelman perusteella tiealuetta ei ole tarpeen laajentaa Rantatiehen rajoittuvien 
kiinteistöjen alueelle, vaan kevyen liikenteen väylä sopii olemaan tiealueella. Tähän 
perustuen kaavaehdotuksessa esitetty Rantatien pohjoispuoleinen katualueen rajaus 
myötäilee kiinteistörajoja. Ainoastaan korttelissa 1200 AO-tontista 1 oli tarpeen ottaa osa 
kiinteistöä katualueeksi. 
 
MY-alueen kaavamääräyksiä tarkennettiin kaavaehdotukseen. Kaavaluonnoksessa 
esitettyjen MY- ja SL-alueilla sijaisevien kanavan ja hulevesialtaan merkintätapaa ja 
kaavamääräyksiä tarkistettiin. Alueille lisättiin ulkoilureitti-merkintä, joka mahdollistaa 
jalankulun korttelista 1200 järven rantaan, sekä luo-merkintä (metsäluhta). 
 
Kaavaluonnoksessa esitetty maatalousalue (MT) poistettiin, R-kortteliin johtavan yhteyden 
tilavarausta tarkistettiin ja R-korttelialue ulotettiin Kotomäentielle. Kaavaehdotukseen 
esitettiin käyttötarkoitusta paremmin kuvaava EV-1 suojaviheralue (uusi kaavamääräys). 
 
Yllä on esitetty tehdyt muutokset pääpiirteittäin. Asemakaavakarttaa, sen esitystapaa 
sekä kaavamääräyksiä on pyritty kaavaehdotukseen yksinkertaistamaan. Määräyksiä on 
tarkistettu saadun palautteen pohjalta. 
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5 Asemakaavan kuvaus 
 

5.1 Kaavan rakenne 
Alla olevassa taulukossa on esitetty kaavassa esitettyjen eri käyttötarkoitusten pinta-alat, sekä 
kortteleiden kokonaisrakennusoikeudet. 
 

 
 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 
 
AP Asuinpientalojen korttelialue 
Alueelle saa rakentaa kytkettyjä tai erillisiä pientaloja. Rakentamisessa pitää ottaa huomioon 
alueen rajautuminen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Rakentaminen tulee sovittaa maastonmuotoihin ja rakennuksia tarvittaessa porrastaa. 
Tarpeettomia täyttöjä, leikkauksia ja liian korkeita sokkeleita tulee välttää. Mikäli pengerrykset 
tai luiskat tontilla kuitenkin ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla 
viereiseen alueeseen sovittaen. 
 
Rakentamattomilla tontin osilla tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Jos 
säilyttäminen ei ole mahdollista tai säilyttämisen arvoista kasvillisuutta ei ole, tulee 
rakentamattomille tontin osille istuttaa puistomaiseen ympäristöön soveltuvaa uutta puustoa ja 
kasvillisuutta. 
 
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä pihasuunnitelma, jonka perusteella voidaan 
tarkemmin arvioida rakentamisen ja pihan istuminen kulttuuriympäristöön. 
Pihasuunnitelmassa on esitettävä korkeustasot, maanpinnan liittyminen viereisiin alueisiin, eri 
toimintojen sijoittuminen piha-alueella, piharakennukset ja rakenteet kuten esim. tukimuurit, 
pihan rajaaminen, säilytettävä ja istutettava kasvillisuus. 
 
Autopaikkoja on varattava vähintään 2 asuntoa kohden. Korttelin rakennusoikeus on 2400 k-
m2, jonka lisäksi saa käyttää 60 k-m2 talousrakennuksia varten. Kerrosluku on ilmaistu 
merkinnällä 1/2 k I u 2/3, mikä tarkoittaa että yhden täyden kerroksen lisäksi saa rakentaa 
kellarikerroksen, jossa saa käyttää puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta 
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Lisäksi ullakkotasolla saa käyttää 2/3 osaa rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
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Korttelin läpi kulkee vesi- ja viemäriverkosto, joka on merkitty kaavaan maanalaisena 
johtorasitteena. Vanha Kalaojantien linjaus on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattuna alueen osana, jossa huoltoajo sallitaan. 
 

 
AP-korttelin rakennusalat on kuvassa esitetty hieman muuta kortteliväriä tummemmalla 
värillä. 

 
 
AO Erillispientalojen korttelialue 
Alueella voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja. Asumisen yhteyteen saa 
sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja. 
 
Uudisrakennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti 
arvokasta ympäristöä ja olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakentaminen tulee sovittaa 
maastonmuotoihin tarpeettomia täyttöjä, leikkauksia ja liian korkeita sokkeleita välttäen. Mikäli 
pengerrykset tai luiskat tontilla ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin 
reunoilla viereiseen alueeseen sovittaen. 
 
Alueella sijaitsee viisi jo rakennettua rakennuspaikkaa. Asemakaavan yhteydessä tutkittiin 
näistä suurimpien, eli neljän rakennuspaikan jakamista. Asemakaavassa esitettiinkin yhteensä 
kahdeksan omakotitonttia, joista neljä on jo rakennettuja ja neljä vielä rakentamattomia. 
Kaikille kaavassa esitetyille tonteille on annettu tonttikohtaiset rakennusoikeudet. Kortteliin 
saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia. 

 
Kolmella tontilla sijaitsee suojeluarvoja omaavia rakennuksia, jotka on esitetty kaavassa sr-1 
ja sr-2 merkinnöin (ks. selostuksen kohta 5.2.3). 

 
AO-korttelien ja R-korttelin rakennusalat on kuvassa esitetty hieman muuta kortteliväriä 
tummemmalla värillä. 
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R 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. Uudisrakentamisessa tulee 
kiinnittää huomiota rakennusten materiaalivalintoihin, kattomuotoon sekä väritykseen. 
 
Alueelle tulee rakentaa yhteiset varasto-, talousrakennus- ja jätehuoltotilat. Erillisten 
sivurakennusten tulee olla päärakennuksia pienempiä ja yksikerroksisia. Autopaikoitus tulee 
järjestää keskitetysti. R-korttelialueella on varattava 1 autopaikka loma-asuntoa ja 
majoitusyksikköä kohti. Muuta matkailutilaa varten on varattava 1 autopaikka 60 k-m2 kohti. 
 
Kortteliin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia uudisrakennuksia. Tykinpyörätehtaan osalta 
sallitaan kolmekerroksinen rakentaminen. Rakennusoikeudeksi on esitetty yhteensä 6510 k-
m2, josta 450 k-m2 talousrakennuksille. Korttelin pohjoispuolisella rakennusalalla tulee 
varautua kiinteistökohtaiseen jäteveden 
pumppaukseen (kaavamerkintä jp). 
 
Korttelin läpi on kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa esitetty uusi linjaus vesi- ja 
viemäriputkille, jotta korttelin 1200 AO-tontit 8 ja 9 voivat liittyä Kotomäentiellä sijaitsevaan 
nykyiseen verkostoon. Uusi linjaus on merkitty kaavaan maanalaisena johtorasitteena. 
 
Kortteliin on osoitettu Rantatieltä ajoyhteys, joka palvelee sekä R-korttelin että viereisen AO-
korttelin kulkua. Ajoyhteyden kanssa on osoitettu ohjeellinen johtorasite mm. sähköverkon 
liittymisjohtoja varten AO-tontille tontille 9. Merkintä on ohjeellinen, sillä lopullisesta sijainnista 
ei kaavan teon aikana ole vielä varmuutta. 
 
Korttelissa sijaitsee suojeluarvoja omaava rakennus, joka on esitetty kaavassa sr-2 
merkinnällä (ks. selostuksen kohta 5.2.3). 
 
RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue 
Alueen toimintojen suunnittelussa ja lisärakentamisessa tulee huomioida alueen rajoittuminen 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Kortteliin saa 
sijoittaa asuntoja. 
 
Uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvan 
kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Rakentaminen tulee sovittaa kartanopuiston luonteeseen 
ja maastonmuotoihin. Rakennuksia tulee tarvittaessa porrastaa. 
 
Tarpeettomia täyttöjä, leikkauksia ja liian korkeita sokkeleita tulee välttää. Mikäli pengerrykset 
tai luiskat tontilla kuitenkin ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla 
viereiseen alueeseen sovittaen. 
 
Kortteliin on osoitettu sp-2 merkinnällä, että sen piha-alue voidaan rakentaa kartanopuistoksi 
ja 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. 
 
Autopaikkoja on varattava vähintään 2 asuntoa kohden ja 1 autopaikka loma-asuntoa ja 
majoitusyksikköä kohden. Muuta matkailutilaa varten on varattava 1 autopaikka 60 k-m2 kohti. 
 
Korttelin rakennusoikeus on 1000 k-m2, jonka lisäksi saa käyttää 200 k-m2 talousrakennuksia 
varten. Kerrosluku on ilmaistu merkinnällä 1/2 k I u 2/3, mikä tarkoittaa että yhden täyden 
kerroksen lisäksi saa rakentaa kellarikerroksen, jossa saa käyttää puolet rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Lisäksi ullakkotasolla saa käyttää 
2/3 osaa rakennuksen suurimman kerroksen alasta kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
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RM-korttelin rakennusala on kuvassa esitetty hieman muuta kortteliväriä tummemmalla värillä. 
RM/s -korttelin ohjeellinen rakennusala on kuvassa esitetty hieman muuta kortteliväriä 
vaaleammalla värillä. 
 
 
RM/s Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 
Korttelissa sallitaan neljä (4) asuntoa. Alueen toimintojen suunnittelussa, korjaus- ja 
lisärakentamisessa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä 
rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 2009 rajaus merkitty kaavaan). Rakennusluvan 
yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 
 
Alueella olevat suojellut rakennukset ja rakennelmat sekä kartanopuiston ominaispiirteet 
säilytetään. Uudisrakentaminen ohjataan sille erikseen osoitettuun paikkaan. Toimintojen 
suunnittelussa ja lisärakentamisessa tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Kortteliin on myös osoitettu alueet, jotka 
voidaan rakentaa kartanopuistoksi ja joille voidaan palauttaa alueella aiemmin sijainnutta 
puisto- ja hyötypuutarhakäyttöä ja niihin liittyviä rakenteita. 
 
Kartanon lähiympäristö on osoitettu sp-1 merkinnällä, jonka mukaan alueella olevan 
kartanopuiston kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee 
säilyttää. 
 
Korttelin länsiosaan on osoitettu sp-2 merkinnällä, että kyseiset alueet voidaan rakentaa 
kartanopuistoksi ja käytössä tulee huomioida alueen kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan 
kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Alueilla ovat sallittuja sellaiset toimenpiteet ja rakenteet, 
jotka sopivat viereisen kartanopuiston luonteeseen ja tukevat matkailu- ja kulttuurielinkeinoa. 
 
Kortteliin on osoitettu ohjeellinen alueen osa rm-merkinnällä, jolle saa sijoittaa virkistystä ja 
matkailua palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle saa rakentaa pihaton, 
esiintymislavoja, katoksia, paviljonkeja yms. aluetta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. 
Rakentamisessa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa 
kulttuuriympäristössä (RKY 2009) ja alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvan kannalta 
arvokkaat ominaispiirteet. Rakennusten ja rakennelmien tulee sopia kartanopuiston 
luonteeseen. 
 
Korttelin läpi kulkee vesi- ja viemäriverkosto, joka on merkitty kaavaan maanalaisena 
johtorasitteena. Vanha Kalaojantien linjaus on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattuna alueen osana, jossa huoltoajo sallitaan. 
 
Kartanolta länteen Rantatielle johtava puukujanne on osoitettu säilytettäväksi. 
Korttelissa sijaitsee suojeluarvoja omaavia rakennuksia, jotka on esitetty kaavassa sr-1 ja sr-3 
merkinnöin (ks. selostuksen kohta 5.2.3). 
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5.2.2 Muut alueet 
 
VL/s Lähivirkistysalue 
Kartanoympäristön maisema-arvojen kannalta arvokas viheralue, jonne voidaan palauttaa 
puistorakenteita. Avohakkuita ei sallita. Maisemaa muokkaavat toimenpiteet vaativat 
maisematyöluvan. 
 
EV-1 Suojaviheralue 
Alueella sijaitsee pintavesien johtamiseen käytettävä avo-oja sekä viereisen korttelin väliselle 
rajalle on osoitettu vesi- ja viemäriverkoston rasite. Muilta osin alue tulee istuttaa käyttäen 
puita ja pensaita niin, että ne muodostavat näkösuojavyöhykkeen. 
 
SL Luonnonsuojelualue 
Alue kuuluu myös Natura 2000 –verkostoon. Alueelle on rajattu luo-merkinnällä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue eli metsäluhta. 
 
Luonnonsuojelualueelle on esitetty k-1 merkinnällä alueen osa, jolle saa rakentaa Vesijärven 
Pyhäniemenlahteen johtavan enintään 8 m leveän kanavan. Toteuttaminen edellyttää natura-
arviointia. Ennen hankkeen hyväksyvää natura-arviointia alueella ei saa toteuttaa 
metsähakkuita tai maastoa muokkaavia toimenpiteitä. 
 
Lisäksi alueelle on merkitty ulkoilureitti, jonka sijainti on likimääräinen. Reitin saa toteuttaa 
valaisemattomana hiekkapintaisena kulkuyhteytenä ja kosteilla osuuksilla 
pitkospuurakenteena. Reitin varrelle tai sen päähän voidaan luontotyyppien ja linnuston 
suojeluarvoja vaarantamatta rakentaa lintutorni tai muu paalujen varaan perustettu 
katselupaikka (matala lava). Katselupaikan maanpintaa ei saa muokata. Reitti ohjaa R-
korttelista rantaan päin suuntautuvaa kulkua. 

 
MA Maisemallisesti arvokas peltoalue 
Alue tulee säilyttää avoimena, rakentamista ei sallita. Peltoalueelle on merkitty hv-2 eli 
ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti 
hulevesien viivytysallas tai hulevesikosteikko. 
 
MY Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
Alue on linnustollisesti arvokas. Ranta-alueen puustoa ei saa käsitellä kanavan ja 
hulevesialtaan tai -kosteikon ulkopuolella (esitetty k ja hv-1 merkinnöillä). Alueen reunaosien 
kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti. Alueella sijaitseva metsäluhta on esitetty 
erillisellä luo-merkinnällä. 
 
Maanpintaa ei saa muokata tai täyttää alle 20 metrin etäisyydellä Natura-alueesta. Maisemaa 
muokkaavat toimenpiteet edellyttävät maisematyöluvan. Maisematyölupaan on liitettävä 
ympäristöviranomaisen lausunto. 
 
Kaavaan on k-merkinnällä osoitettu alueen osa, jolle saa rakentaa Vesijärven 
Pyhäniemenlahteen johtavan enintään 8 m leveän kanavan. Toteuttaminen edellyttää natura 
arviointia. Ennen hankkeen hyväksyvää natura-arviointia alueella ei saa toteuttaa 
metsähakkuita tai maastoa muokkaavia toimenpiteitä ilman maisematyölupaa. 
 
Kaavaan on hv-1 merkinnällä osoitettu alueen osa, jolle voidaan sijoittaa erikseen laadittavan 
suunnitelman mukaisesti hulevesien viivytysallas tai hulevesikosteikko. Viivytysallasta tai 
hulevesikosteikkoa ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi Natura-aluetta. Viivytysallas tai 
hulevesikosteikko saa olla pinta-alaltaan enintään 2500 m2. 
 
Hulevesien viivytysaltaan tai hulevesikosteikon rakentamisella on vaikutuksia natura-
alueeseen, joten toteuttaminen edellyttää natura-arviointia. Ennen hankkeen hyväksyvää 
natura-arviointia hv-1 merkityllä alueella ei saa toteuttaa metsähakkuita tai maastoa 
muokkaavia toimenpiteitä ilman maisematyölupaa. 
 



 

 

43

 

5.2.3 sr-kohteet 
 

sr-1 kohteet 
Kaavamääräys: Suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa heikentää korjaus- ja muutostöissä 
(MRL 118 §). Rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta. 
  
Tällä merkinnällä on esitetty seuraavat kohteet: 

 Kortteli 1200, AO-tontti 2, sauna 
sr-1 merkinnällä on esitetty Poppeli-nimisen kiinteistön saunarakennus, joka on 
alkuperäiseltä käytöltään ollut ylävesisäiliö 

 Kortteli 1200, AO-tontti 8, piharakennus 
sr-1 merkinnällä on esitetty Pajamäki II -nimisen kiinteistön piharakennus (nyk. 
sauna), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut sauna ja pyykkitupa 

 Kortteli 1200, AO-tontti 9, piharakennus 
sr-1 merkinnällä on esitetty Pajamäki-nimisen kiinteistön piharakennus (nyk. paja), 
joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut tehtaan paja 

 Kortteli 1201, RM/s-tontti 1, seuraavat rakennukset kartanon pihapiirissä: 
 kartanon sivurakennus (nyk. Kavaljeeri, jossa kahvila- ja näyttelytilaa sekä 

asuinhuoneisto), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut palvelusväen ja 
tehtaan päällystön asuinrakennus 

 luhtiaitta (nyk. varasto), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut aitta 
 jääkellari (nyk. näyttelytila), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut 

jääkellari/varasto 
 piharakennus (nyk. kaivonkoppi), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut 

sähkökoppi 
 
sr-2 kohteet 
Kaavamääräys: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa 
heikentää korjaus- ja muutostöissä (MRL 118 §). Rakennuksessa suoritettavien ulkopuolisten 
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Rakennukselle ei 
ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennuksen laajennusalalle on merkitty oma rakennusoikeus. 
 
Tällä merkinnällä on esitetty seuraavat kohteet: 

 Kortteli 1200, AO-tontti 2, asuinrakennus 
sr-2 merkinnällä on esitetty Poppeli-nimisen kiinteistön asuinrakennus, joka on 
alkuperäiseltä käytöltään ollut Pyhäniemen kartanon työväen asuinrakennus 

 Kortteli 1200, R-tontti 7, tehdasrakennus 
sr-2 merkinnällä on esitetty Pyhäniemen kartanon entisen sahan ja pyörätehtaan 
alueella sijaitseva tehdasrakennus 

 
sr-3 kohde 
Kaavamääräys: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa 
heikentää korjaus- ja muutostöissä (MRL 118 §). Rakennuksessa suoritettavien ulkopuolisten 
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Rakennukselle ei 
ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennuksen ullakolla sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittama 
lepakon lisääntymis- tai levähdyspaikka ja sen hävittäminen tai heikentäminen on 
luonnonsuojelulain mukaan kielletty. 
 
Tällä merkinnällä on esitetty seuraava kohde: 

 Kortteli 1201, RM/s-tontti 1, Pyhäniemen kartanon päärakennus 
Päärakennus toimii nykyisin näyttelytilana ja vapaa-ajan asuntona, alkuperäiseltä 
käytöltään se on ollut kartanon päärakennus 

 
 

Kohteet on käsitelty tarkemmin vuonna 2013 tehdyssä Pyhäniemen 
kulttuuriympäristöselvityksessä ja rakennusinventoinnissa. 
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5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset kulttuuriympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

Asemakaavan vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu erillisessä raportissa, joka on 
kaavaselostuksen liitteenä.  

 
Asemakaava luo edellytykset kulttuuriympäristön kehittymiselle ja hyötykäytölle.  
Asemakaavaratkaisu hyödyntää alueelle jo rakennettua tie- ja vesihuollon verkostoa. Uudet 
liittymät on tutkittu kunnallistekniikan yleissuunnittelun yhteydessä, yleissuunnitelmakartta 
kaavaselostuksen liitteenä. 

 

5.3.2 Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 
 

Luonto 
Asemakaavaa varten on tehty luontoselvitys vuonna 2013. Tämän lisäksi on tehty 
kaavaluonnoksen perusteella luontovaikutusten arviointi, jossa pääpaino oli Natura-alueeseen 
kohdistuvissa vaikutuksissa. Arvioinnin tarkoituksena oli kuvata Natura-alueen luonnonoloja, 
ennakoida kaavasta aiheutuvia vaikutuksia ja siinä esitettiin suosituksia kaavan viimeistelyä 
varten. Annetut suositukset on asemakaavassa huomioitu. Luontovaikutusten arviointi on 
kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Hulevesi 
Hulevesien hallintaa varten on tehty kaava-alueen kattava suunnitelma, jossa on esitetty 
ratkaisut, joilla hulevesiä voidaan viivyttää ja käsitellä syntypaikallaan. Kaava-alueella syntyviä 
hulevesiä käsitellään alueellisilla ja tonttikohtaisilla hulevesijärjestelmillä siten, että 
rakentamattoman alueen laskennallinen hulevesivirtaama mitoitussateella ei ylity, kun alue on 
rakennettu. Hulevesien laatua pyritään parantamaan imeyttämällä, viivyttämällä, 
laskeuttamalla hulevesistä kiintoainesta ja suodattamalla hulevesiä. Hulevesien käsittelyn 
lisäksi toinen tärkeä asia on hulevesien johtamisen ja kuivatuksen toiminta. Hulevesien 
hallinnan periaatteet on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevalla suunnitelmakartalla. 
Alueen hulevesimäärien muutokset pystytään kompensoimaan toteutettavilla 
hulevesijärjestelmillä. 
 
Asemakaavan yleismääräyksiin on kirjattu hulevesiselvityksessä esitetty määräys: ”Tonteilla 
syntyviä hulevesiä on viivytettävä tontin alueella siten, että jokaista sataa vettäläpäisemätöntä 
pihapinta-alaneliötä ja kattopinta-alaneliötä kohti on vähintään 1,0 kuutiometriä 
viivytystilavuutta.” 
 
Hulevesiselvityksessä esitettiin myös merkittäväksi ohjeellisella kaavamerkinnällä alueelle 
suunnitellut hulevesipainanteet, uomat ja altaat. Niiden ohjeelliset sijainnit on esitetty 
kaavaselostuksen liitteenä olevassa suunnitelmakartassa. Ohjeellisia hulevesiä koskevia 
merkintöjä ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi esittää kaavakartalla, sillä niiden sijainti voi 
tarkentua tai viivytysratkaisu muuttua tarkemman suunnittelun yhteydessä. Sen sijaan on 
annettu yleismääräys: ”Alueelle on tehty hulevesiselvitys, jossa esitetään kaava-alueen 
hulevesien hallinnan pääperiaatteet. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien 
viivytys- ja käsittelyratkaisut tontilla.” 
 

5.3.3 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
 
Liikenne 
Maankäytön luomat liikenteelliset tarpeet ovat hyvin vähäiset. Alueelle kaavoitetun uuden 
asutuksen synnyttämät liikennemäärät ovat niin pieniä, etteivät ne tule aiheuttamaan 
ongelmia alueella. 
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Alueelle laaditussa tiesuunnitelmassa Rantatien varteen on esitetty kevyen liikenteen väylä 
tien pohjoispuolelle. Väylän toteuttaminen parantaa oleellisesti Rantatien kevyen liikenteen 
turvallisuutta. Väylän vaatima tilavaraus on tarkistettu ja huomioitu kaavassa. 
 
Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja 
liikenneselvitys, joissa tiesuunnitelmassa esitetty Rantatien kevyen liikenteen väylä on 
huomioitu ja lisäksi on esitetty Kotomäentien itäreunaan kevyen liikenteen väylää. 
Kotomäentieltä on osoitettu nykyisten tonttien lisäksi ajoyhteys kolmelle uudelle AO-tontille ja 
R-kortteliin. 
 
Lisäksi Rantatietä, muita katualueita ja kartanolla järjestettävien tapahtumien järjestelyitä 
koskien on esitetty seuraavia toimenpiteitä: 
- Tällä hetkellä Ritanraitin liittymän molemmin puolin sijaitseva bussipysäkkipari siirretään 

Kotomäentien liittymään, jolloin ne sijaitsevat näkemiltään paremmilla paikoilla ja 
palvelevat kartanon vierailijoita paremmin.  

- Kotomäentien liittymään liittymän itäpuolelle keskisaarekkeellinen suojatie sekä 
tiemerkinnällä toteutettava suojatie Kotomäentien ylitse tien alkupäähän. Suojatie toimii 
myös yhteytenä bussipysäkille. 

- Tarve Rantatien ylitykselle on myös Ritanraitin kohdalla liittymän länsipuolella, jonne 
esitetään niin ikään keskisaarekkeellista suojatietä. Myös Kalaojantien liittymän 
länsipuolelle esitetään keskisaarekkeellista suojatietä. 

- Kartanolle johtava puukuja toimii jatkossa kevyen liikenteen yhteytenä. Rantatien kevyen 
liikenteen väylän toteuttamisen edetessä tulee tutkia suojatien tarvetta myös 
puukujanteen kohdalle Rantatien yli. 

- Koska kaikille vähäliikenteisille sivuteille ei ole järkevää rakentaa erillisiä jalankulku- ja 
pyöräteitä, on tällaiset useampia rakennuksia ja useampia eri käyttäjäryhmiä palvelevat 
yhteydet hyvä toteuttaa noin 5,5 m leveinä. Tällöin ajoneuvot mahtuvat väistämään muita 
liikkujia myös talviolosuhteissa. 

- Tapahtumien aikaiset järjestelyt tulisi järjestää siten, että konserttiin saapuvien 
yksityisautojen pääasiallinen pysäköinti sijaitsisi esimerkiksi Messilässä, josta olisi 
bussikuljetus konserttipaikalle. Alueelle pysäköivien yksityisautojen sekä taksien ja 
bussien ajoreitti tulisi ainakin suurten tapahtumien aikana toteuttaa yksisuuntaisena, 
jolloin saapuvat ja lähtevät ajoneuvot eivät aiheuta ruuhkia. Ajoreitti voisi kulkea 
Kalaojantien kautta kartanon ohitse kohti Rantatietä. 

 
Liikenneturvallisuus 
Laaditun tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut parantavat kuitenkin jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuutta ja edellytyksiä sekä rauhoittavat liikennettä erityisesti kartanolle ajettaessa. 
Uudet keskisaarekkeelliset suojatiet rauhoittavat myös liikennettä, jäsentävät nykyisiä liittymiä 
sekä parantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden lisäksi liittymien turvallisuutta.  
 
Keskisaarekkeelliset suojatiet edellyttävät Liikenneviraston ohjeen mukaisesti 
nopeusrajoituksen alentamisen 60 km/h rajoituksesta vähintään 50 km/h rajoitukseen sillä 
kohdalla, jonne suojateitä toteutetaan. Tämä rauhoittaa Rantatien liikennettä Pyhäniemen 
kartanon kohdalla. 
 
Yleissuunnitelman pohjalta näkemät liittymissä säilyvät ennallaan. Kaavoitettavan alueen 
liikenneturvallisuutta voidaan parantaa pitämällä liittymien näkemäalueet avoimina. 
 
Joukkoliikenteen yhteydet alueella ovat kohtuullisia. Linja-autovuoroihin ei ole tiedossa 
muutoksia. 
 

5.3.4 Vaikutukset matkailuun ja elinkeinoelämään 
 
Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty tällä alueella (Kirkonseutu-Pyhäniemi-Messilä) 
matkailun, virkistyksen, asumisen ja vapaa-ajan vieton ja vapaa-ajanasumisen 
kehittämistarvetta. Asemakaava luo edellytykset näiden toimintojen kehittämiselle 
Pyhäniemen kartanon lähiympäristössä ja tuo uusia mahdollisuuksia kulttuuritoiminnalle. 
Asemakaavan toteutuessa alueelle tulee ympärivuotista elinkeinotoimintaa mahdollistavia 
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tiloja, jossa yhdistyy ympärivuotinen asuminen, loma-asuminen ja matkailu- ja 
kulttuuritoiminta. 
 
Asemakaava mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen, mutta myös tukeutuu 
lähipalveluihin, joita ovat koulu ja päiväkoti, kyläkauppa.  
 

5.3.5 Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
 

Asemakaavan toteutuminen luo mahdollisuuksia uusien asuntojen rakentamiselle uusille 
asukkaille sekä lomailijoille. Asemakaavan toteutuminen monipuolistaa alueen väestöä. 
 
Kaava-alueen meluvaikutuksia on arvioitu ennusteliikenteen määrän ja nopeusrajoitusten 
mukaisesti. Vuoden 2035 ennustetilanteessa suunnitelman (masterplan 3.3.2014) mukaisen 
maankäytön ja rakennusmassoittelun mukaisissa asuinkortteleissa Valtioneuvoston 
päätöksen 993/92 mukaiset ohjearvot täyttyvät tonttien ulko-oleskelualueilla. Melutaso ylittää 
yöajan ohjearvon kaava-alueen tietä lähinnä olevan loma-asunnon tien puolella, mutta 
kaikkien loma-asuntojen ympärille jää ohjearvon täyttäviä alueita. Julkisivuihin kohdistuvat 
melutasot ovat suhteellisen pieniä, joten Suomessa yleisesti käytettävien 
rakennusmateriaalien täyttämä 30 dB äänitasovaatimukset ovat riittäviä, eivätkä suunnitellut 
rakennukset edellytä kaavamääräystä julkisivujen ääneneristävyydelle. 
 

 
Kuvassa on esitetty meluvyöhykkeet päivällä ennustetilanteessa 
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Kuvassa on esitetty meluvyöhykkeet yöllä ennustetilanteessa 

 

5.4 Nimistö 
 

Kaava-alueen nimistöön ei tule muutoksia. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Kaava-alueelta on laadittu havainnekuva. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan 
mahdollistaman rakentamisen toteutuksesta ja aikataulutuksesta vastaa maanomistaja. 
 
Alueen hulevesijärjestelmät olisi hyvä toteuttaa alueen maanrakennustöiden 
alussa ja viimeistellä sekä puhdistaa alueen valmistuttua. 
 
Laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma tulee toimimaan katusuunnitelmien sekä katujen 
ja vesihuollon rakennussuunnitelmien lähtöaineistona. Alueen katujen ja vesihuollon 
rakentaminen on tehtävä ennen tonttien rakentamista. Jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää 
huomioita alueen vaiheittain rakentamiseen, tonttien korkeustasojen suunnitteluun, hulevesien 
johtamiseen, jätevesiviemärin ja vesijohdon riittävän peitesyvyyden saavuttamiseen. 
 
Priorisoitaessa keskisaarekkeelliset suojatiet keskenään tärkein ja ensivaiheessa toteutettava 
on keskimmäinen Kotomäentien itäpuolelle esitetty Rantatien ylityskohta. Ritanraitin 
liittymisnäkemä Rantatielle on heikko, joten samassa vaiheessa kyseinen liittymä on syytä 
varustaa ”pakollinen pysähtyminen” -liikennemerkillä (232). 
 
Joukkoliikenteen pysäkit siirretään Ritanraitin liittymästä Kotomäentien liittymään siinä 
vaiheessa, kun alueen rakentaminen laajenee rantatien pohjoispuolelle. Kotomäentien 
liittymässä pysäkit sijaitsevat nykyiseen verrattuna näkemiltään paremmilla paikoilla sekä 
palvelevat kartanon vierailijoita paremmin. Samassa vaiheessa pysäkkien siirron kanssa 
toteutetaan myös loput keskisaarekkeelliset suojatiet. 
 
Kaava mahdollistaa MY-alueella hulevesialtaan tai -kosteikon rakentamisen sekä kanavan 
kunnostukseen liittyviä kaivutöitä. Kanava johtaa Pyhäniemenlahteen ulottuen myös Natura- 
ja SL-alueelle. Kaivutyöt tulee tehdä lintujen pesimäkauden (1.4.–31.7.) ulkopuolella. 
Kaivuaineksia ei saa läjittää kanavan varrelle Natura-alueen puolella. 
 
 


