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1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

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

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 18.9.2015 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

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

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

30.09.2010 – 01.11.2010. 
- Kaavaluonnos asetettiin nähtäville MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 31.1. - 14.2.2011. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30.1.-

28.2.2014. 
 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavalla osoitetaan kaksi loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA), joista toinen on uusi 
rakennuspaikka. Lisäksi alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta (M), urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue (VU), uimaranta (VV) sekä kulkuyhteydet (ajo, yk). Maa- ja 
metsätalousalueelle on osoitettu alueet kahdelle yksityiselle venevalkamalle. 

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

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
  

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

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 

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

Luonnonolot 

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

Vesistöt ja vesitalous 

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

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

Luonnonsuojelu 

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

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Yhdyskuntarakenne 

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

Palvelut 

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

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

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

Virkistys 

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

Liikenne 

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

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

Tekninen huolto 

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

 
Ote kunnallistekniikan verkostosta kartasta. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

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

 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

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

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. 

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

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

 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

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

ainoastaan Kempenrannantien osalta). 

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

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

Oy) 
- vesijättömaan lunastustoimitus 7.5.2013 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

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

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

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

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
  

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

4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
 

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

Tekninen lautakunta asetti Kirkonseudun (19) kunnanosan asemakaavaehdotuksen MRL 65 
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2014 kunnanviraston ala-aulan 
ilmoitustaululla sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta on tehty kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.  
 
Muistutusten vuoksi kaavaan tulleista liittymäjärjestelymuutoksista kuultiin Uudenmaan Ely-
keskusta ja naapurikiinteistön omistajaa, jonka kiinteistölle kulkua liittymän siirto koskee. 
Aineisto toimitettiin kommenteille 28.8.2015. Naapurikiinteistön omistaja ilmoitti, ettei hänellä 
ole huomautettavaa muuttuviin liikennejärjestelyihin, joiden katsoi parantavan liittymän 
toimivuutta.  
 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskus toimitti lausuntonsa korjatusta kaavaehdotuksesta 
17.9.2015. Lausunnossa Ely-keskus huomauttaa, ettei Manskiventietä (mt 3173) voi osoittaa 
kaavassa LT-merkinnällä, sillä se ei täytä MRL 83.4§ mukaisia edellytyksiä osoittaa LT-
merkintää. LT-alue tulee kaavoittaa kaduksi tai jättää kaavan ulkopuolelle ja osoittaa 
liittymäkieltomerkintää kaavan rajalle niille kohdin joista liittyminen ei ole sallittua. 
 
Tekninen lautakunta esittää ranta-asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy ranta-asemakaavan. 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 
 

Ranta-asemakaavan laatimisesta käytiin viranomaisneuvottelu 23.11.2010, johon osallistuvat 
Hollolan kunnan kaavoittajan lisäksi ELY- keskuksen, Lahden seudun ympäristöpalvelujen, 
Päijät-Hämeen maakuntamuseon ja Päijät-Hämeen liiton edustajat. 
 
Kokouksessa päätettiin, että kaavoitustyötä jatketaan ranta-asemakaavana. Alueiden 
käyttötarkoituksiin ja rakennusoikeuksiin kaivattiin tarkennuksia. Todettiin ettei ole tarpeen 
tehdä arkeologisia lisäselvityksiä.  
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Hämeen Ely-keskuksen kanssa 7.2.2014 käydyssä työneuvottelussa käytiin läpi 
kaavaehdotusta ja todettiin, ettei ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei tarvita. 
Jatkosuunnittelussa LV-alue (venevalkama) voidaan esittää M-alueen osana yksityiseksi 
venevalkamaksi.  
 
2.6.2015 järjestettiin Uudenmaan Ely-keskuksen ja kunnan edustajien kanssa 
maastokatselmus, jossa etsittiin ratkaisua uimarannan liittymän järjestämiseksi. 
Maastokäynnillä todettiin, että Uimarannan liittymä voidaan toteuttaa, mikäli liittymää 
siirretään n. 10 metriä itään ja liittymän tasausta parannetaan. Lisäksi liittymälle on raivattava 
riittävät näkemä-alueet. 
 
Kempenrannatien osalta todettiin, että liittymän pohjoisempi haara tulee katkaista ja eteläisen 
liittymän tasausta on syytä nostaa siten, että liittymäturvallisuus ja näkemät parantuvat.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
  

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

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

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

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

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

 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

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

 

4.5.1 Vaikutusten selvittäminen  
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

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

Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön 

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

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

4.5.2 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

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

  
Päijät-Hämeen maakuntamuseon lausunnossa tuodaan esille, ettei Laitialan kartano 
ympäristöineen kuulu Museoviraston 2009 päivitetyn inventoinnin mukaan enää 
valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Lausunnossa huomautetaan, että 
selostuksessa museon nimi tule korjata muotoon Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Päijät-
Hämeen maakuntamuseo tulee kirjata osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset kohtaan 
viranomaistahoksi, ei kunnan hallintokunnaksi tai yhdyskuntatekniikasta vastaavaksi tahoksi. 
 
Lausunnossa tuodaan esille, että selostuksen kohtaa 4.5.1. Vaikutusten selvittäminen, 
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön tulee täydentää. Tekstissä ei mainita 
Manskiven toimintakeskuksen rakennusta, joka on toiminut aikanaan Laitialan sahan 
autotalli-, korjaamo- ja toimistorakennuksena. Rakennuksen on suunnitellut Unto Ojonen 
1954 ja rakennus on inventoitu Hollolan kunnan rakennusinventoinnissa (Teija Ahola, 
Hämeen ympäristökeskuksen moniste 110/2006). 
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Vastine: 
Kaavaselostusta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on korjattu ja täydennetty lausunnon 
pohjalta.   
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut esittää lausunnossaan, että kaavamääräyksiin tulisi 
sisällyttää määräys rakennusten liittämisestä  alueella olevaan viemäriverkkoon ja jätevesien 
ohjausvelvoite puhdistamolle. 
 
Rakennusten sijoittamisessa tulee huomioida Vesijärven vedenpinnan tulvakorkeus. 
Rantasaunan etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulisi olla suurempi kuin 10 
metriä. RA-kortelin tontille tulee lisätä rakennusoikeuden määrä. 
 
Ennen hankkeen jatkamista tulee entisen saha-alueen maaperän tila selvittää ja varmistaa 
maaperän puhtaus sekä soveltuvuus asuinrakentamiseen.  
 
Vastine: 
Manskiven toimintakeskuksen kiinteistö on liitetty viemäriverkkoon ja jätevedet ohjataan 
puhdistamolle. Alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, joten kaavaan ei liitetä 
velvoitetta viemäriverkkoon liittymisestä. 
 
Rantaan sijoittuvien rakennusten rakennusalan etäisyyttä rantaviivasta on tarkistettu. 
Toimintakeskuksen tontin kohdalla rakennusalan etäisyys rantaviivasta on noin 12- 30 metriä, 
uuden rakennuspaikan kohdalla etäisyys rannasta on noin 14 metriä. Uudelle 
rakennuspaikalle on esitetty rakennusoikeutta yhteensä 215 k-m2. 
 
Alueen maaperän tilaa on selvitetty ja selvityksen perusteella maaperän puhdistustarvetta ei 
ole. Kohonneita lyijypitoisuuksia löydettiin alueelta, jotka sijoittuvat kaavan maa- ja 
metsätalousalueelle (M). Lyijypitoisuudet ylittivät kynnysarvot, mutta eivät alimpia ohjearvoja. 
 
Ehdotus 
 
Hämeen Ely-keskus 
Selvityksissä on todettu maaperässä haitta-aineita. Kaavassa tulee antaa määräykset 
pilaantuneiden maiden käsittelemisestä.  
 
Kaavaehdotuksessa osoitettu LV-alue tarkoittaa yleistä aluetta, joten yksityiseen käyttöön 
tarkoitettu venevalkama tulee osoittaa maa- ja metsätalousalueen sisälle omalla merkinnällä. 
 
Rakennusten rakentamiskorkeus tulee määritellä alimpana rakentamiskorkeutena, joka on + 
83,10 (N2000). 
 
Kempenrannantiellä on liittymälupa, jonka käyttötarkoitukseen kaava ei edellytä muutoksia. 
Kempenrannantien liittymä on kaksihaarainen ja siinä ajaminen on epäselvää. Liittymää tulee 
parantaa poistamalla pohjoinen haara, jolla liittymisnäkemät ovat huonommat. Lisäksi 
Kempenrannantien liittymän tasausta nostamalla saavutetaan parempi liittymisturvallisuus. 
 
Uimarannalle johtavalle liittymälle ei ole liittymälupaa, eikä sitä voida Ely-keskuksen 
käsityksen mukaan myöntää. Uimarannalle tulee osoittaa turvallinen kulkuyhteys, jolla 
näkemät ja kaltevuus ovat riittävät. Katuyhteys voitaneen osoittaa esim. Kempenrannatien 
kautta. 
 
Kaavassa tulee osoittaa maantien näkemäalueet. Liittymänuolet eivät vahvistu tässä 
kaavassa, joten ne on selvyyden vuoksi hyvä esittää erillisessä kartassa. 
 
Vastine: 
Kaavan yleismääräyksiin lisätään määräykset pilaantuneiden maiden käsittelemisestä. 
 
LV-alue on korvattu karttaan lausunnon pohjalta lv-1 merkinnällä. Lisäksi alueelle on osoitettu 
rakennusoikeus veneiden säilytystä varten. 
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Rakennusten alinta rakentamiskorkeutta on tarkistettu lausunnon mukaiseksi. 
 
Kaava-alueen rajausta on laajennettu siten, että Kempenrannatien liittymän pohjoinen haara 
on kokonaisuudessaan kaavassa. Kaavakartalla on osoitettu liittymänuoli eteläisen haaran 
kohdalle. Kaavaan lisätään näkemä-alueet. Pohjoishaaran poistaminen ja liittymään liittyvät 
suositukset parantamistoimista kirjataan kaavaselostuksen kohtaan 6 Asemakaavan toteutus.  
 
Uimarannalle johtava liittymä toimii liittymänä myös kaava-alueen länsipuolella olevalle 
kiinteistölle, jossa on vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus. Uimarannan liittymän 
katkaisu ja kulkuyhteyden siirto Kempenrannatien kautta on vaikea ja kallis ratkaisu.  
 
2.6.2015 kunnan ja Uudenmaan Ely-keskuksen edustajat tekivät alueelle 
maastokatselmuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja liittymän 
siirrolle. Maastokatselmuksen tuloksena löydettiin ratkaisu, jolla uimarannan liittymää 
siirretään noin 10 metriä itään ja samalla liittymän tasausta parannetaan. Liittymän siirron 
lisäksi kaavan maa- ja metsätalousalueelle ja kiinteistölle 98-416-1-26 tulee raivata 
näkemäalueet. Liittymän näkemien parantamiseksi Manskiventien sisäkaarteessa leikataan 
rinnettä tiealueella. Kaavassa on osoitettu maastokatselmuksessa löydetyn ratkaisun 
mukaisesti liittymänuoli ja näkemäalueet. Myös ohjeellisen ajoyhteyden merkintää on korjattu 
vastaamaan liittymän siirtoa. 
 
Päijät-Hämeen liitto: 
Kaavamuutoksella ei ole maakunnallista merkitystä ja alueella on voimassa Vesijärven 
rantayleiskaava, joten Päijät-Hämeen liitto ilmoittaa, ettei se anna asiasta erillistä lausuntoa. 
 
Vastine:  
Merkitään tiedoksi. 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut: 
Kaavaehdotuksen valmistelussa on huomioitu pääosin kaavaluonnoksesta annettu lausunto. 
 
Ranta-asemakaavassa ja sen määräyksissä tulee huomioida Kymijoen - Suomenlahden 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015, jossa mm. todetaan: ” Loma-
asunnoilla tulee käyttää varustetason ja käyttöasteen noususta huolimatta pääosin kuiva- ja 
kompostointikäymälöitä sekä harmaiden vesien suodatusta myös uudisrakentamisessa.” 
 
Vastine: 
Kaavan yleismääräyksiä on täydennetty lausunnon pohjalta. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo/ Arkeologia: 
Ei huomautettavaa. 
 
Vastine:  
Merkitään tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo/ Rakennuskulttuuri: 
Ei huomautettavaa kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin. 
 
Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
DNA Oy: 
Ei lausuttavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Vastine:  
merkitään tiedoksi. 
 
Laitialan kartanon osakaskunta: 
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Puhelimitse/Suullisesti jätetyssä muistutuksessa esitetään rakennusoikeutta venevalkamaksi 
varatulle alueelle. Kaavamerkintöjen tulisi mahdollistaa veneiden säilytykseen ja muuhun 
vastaavaan toimintaan liittyvä rakentaminen. Osakaskunnalla on suunnitelmissa rakentaa n. 
9*5 metrin kokoinen nuottakoppeli tmv. 
 
Vastine: 
Kaavaan on lisätty lv-1-alueelle (yksityinen venevalkama) rakennusoikeutta 50 
kerrosneliömetriä. 
 
Valkama 98-416-1-33 omistajien edustaja: 
Kiinteistön omistaa 17 osakasta ja se on varattu venevalkamaksi. Kiinteistö sijaitsee alueella, 
jonka edustalla oleva vesialue kuuluu Natura 2000-alueeseen. Natura-alueen vuoksi 
kiinteistöä ei voida hyödyntää venevalkamana mm. ympäristöarvojen vuoksi. Asiasta on käyty 
vuosien ajan neuvotteluja Hämeen Ely-keskuksen ja ympäristöministeriön edustajien kanssa. 
He puoltavat valkaman siirtämistä pois Natura-alueelta ja suosittelevat maan vaihtoa/ostoa 
kunnan kanssa.  
 
Tämän johdosta kiinteistön osakkaiden edustaja esittää, että kaavaan lisätään merkintä 
venevalkamasta. Kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta venevelkama sijoittuisi 
vanhojen venepaikkojen länsipuolelle. Valkaman tulisi olla 40m*20 metriä rannansuuntaisesti. 
Valkama-alue tulisi kaavamerkinnällä LV-2. Tieyhteydet ja – oikeudet noudattelisivat nykyistä 
tieverkostoa. 
 
Vastine: 
Kaavakarttaan on esitetty muistutuksessa esitetyn kokoinen venevalkama-alue merkinnällä 
lv-1 (yksityinen venevalkama). Venevalkamaksi tarkoitetulle paikalle on annettu 
rakennusoikeutta 50 kerrosneliömetriä, vastaten Laitialan kartanon osakaskunnan 
venevalkaman merkintöjä. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys.  
 
Laitialan Luja Ry 
Laitialan Luja Ry:n omistaman urheilukentän lounaispuolella olevan pysäköintialueen 
merkitsemistä tosiasialliseen käyttötarkoitukseen tulisi harkita. Lisäksi viitataan kesällä 2013 
esitettyihin liikennejärjestelyjen muutoksiin, joilla parannettaisiin uimarannalle johtavan 
ajoyhteyden liikenneturvallisuutta.  
 
Vuonna 2013 ehdotettuja liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia ovat mm. 
liikennemerkkien siirtäminen rannasta kentän viereiselle pysäköintialueelle sekä puomin 
sijoittaminen uimarannalle johtavan ajoyhteyden varrelle urheilukentän risteyksen jälkeen.  
 
Vastine: 
Pysäköintialue on merkitty kaavaan ohjeelliseksi pysäköimisalueeksi. Kaavalla ei 
varsinaisesti ratkaista kesällä 2013 esitettyjä liikennejärjestelyjen muutoksia. Muistutuksen 
pohjalta kaavaan on kuitenkin tehty muutos, jossa uimarannalle johtaa huoltoajoa palveleva 
ajoyhteys. 
 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskuksen lausunto liittymäjärjestelyistä 
 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskus toimitti lausuntonsa kaavaehdotukseen tehdyistä 
liittymäjärjestelyjä koskevista muutoksista 17.9.2015. Lausunnossa Ely-keskus huomauttaa, 
ettei Manskiventietä (mt 3173) voi osoittaa kaavassa LT-merkinnällä, sillä se ei täytä MRL 
83.4§ mukaisia edellytyksiä osoittaa LT-merkintää. LT-alue tulee kaavoittaa kaduksi tai jättää 
kaavan ulkopuolelle ja osoittaa liittymäkieltomerkintää kaavan rajalle niille kohdin joista 
liittyminen ei ole sallittua. 
 
Vastine: 
Kaava on ollut vireillä viisi vuotta.  Uudenmaan Ely-keskus ei ole esittänyt aiemmin 
vaatimusta, jolla Manskiventie tulisi esittää/käsitellä ranta-asemakaavassa katuna.  
Kaavaehdotuksesta 6.3.2014 päivätyssä lausunnossa kaavaan edellytetään lisättäväksi 
maantien näkemäalueet. Lisäksi Manskiventien liittymien sijaintiin ja niihin liittyvien 
liittymänuolien paikkoihin on etsitty ratkaisua vuoden 2014 nähtävillä olleen kaavaehdotuksen 
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jälkeen lähes vuoden verran. Nämä seikat lausunnossa viittaavat siihen, että  ranta-
asemakaavaa on valmisteltu lausuntojen pohjalta siten, että Manskiventie käsitellään 
maantienä. 
 
Ympäristöministeriön oppaassa Asemakaavamerkinnät ja –määräykset todetaan ettei 
yleisten teiden verkostoa ole syytä katkaista lyhyillä katuosuuksilla. Lisäksi todetaan: 
”Taajama-alueista syrjässä olevilla erillisillä pienillä asemakaava-alueilla liikenteen 
paikallisuutta arvioidaan ensisijaisesti kyseisen asemakaavoitettavan alueen synnyttämän 
liikenteen suhteen. Jos tie palvelee pääasiallisesti muuta kuin asemakaava-alueen 
liikennettä, voidaan alueella ennestään olevalle yleiselle tielle merkitä kaavassa liikennealue 
tien toiminnallisesta luokasta riippumatta. Siten myös pienet taajamat, jotka sijoittuvat kauaksi 
pääteistä voidaan saada yleisen tieverkon vaikutuspiiriin.” 
 
Mansikiven ranta-asemakaava-alueeseen kuuluu Manskiventietä noin 160 metrin matkalta. 
Lähin asemakaava-alue on Hollolan kirkonkylässä, jonne kaava-alueelta on matkaa noin 12 
kilometriä. Myöskään Asikkalan tai Hämeenkosken puolella ei ole lähistöllä 
asemakaavoitettuja alueita. 
 
Kaavassa esitettyjen lomarakennuspaikkojen matkatuotos on arvioitu Ympäristöministeriön 
julkaisun ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” pohjalta siten, että kaavalla 
muodostuvien lomarakennuspaikkojen liikennetuotos on 1 ajoneuvo/ vrk, kun matkat on jaettu 
tasan vuoden kaikille vuorokausille. Heinäkuussa vapaa-ajan asunnoille tehdään 20,8% koko 
vuoden mökkimatkoista. Oppaan mukaisesti laskien kaavan lomarakennuspaikkojen 
matkatuotos heinäkuussa on 2,3 ajoneuvoa/vrk, kun oletetaan että kaikki alueelle tehtävät 
matkat tapahtuvat henkilöautolla. Kaavalla muodostettavien rakennuspaikkojen 
matkatuotokset ovat pienempiä, kuin paikalla olevan toimintakeskuksen aiheuttamat 
matkatuotokset. 
 
Kaava-alueen sijainnin ja kaavalla muodostuvien lomarakennuspaikkojen matkatuotosten 
vuoksi Hollolan kunta katsoo mahdolliseksi käsitellä Manskiventietä maantienä 
Ympäristöministeriön oppaan Asemakaavamerkinnät ja –määräykset mukaisesti. 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 7,0 hehtaaria. 
 
Ranta-asemakaavalla varataan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA) 1,25 hehtaaria. 
Rakennusoikeutta korttelialueella on yhteensä 475 kerrosneliömetriä. 
  
Urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU) on osoitettu 0,24 ha, uimaranta-alueeksi (VV) 0,3 ha 
ja maa- ja metsätalousalueeksi (M) 4,8 hehtaaria. 
 
Yksityisen tiealueen (yk) pinta-alan on 0,4 hehtaaria. 

5.1.2 Palvelut 
 

 Alueella ei ole palveluja. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Ympäristön laatua ja rakentamista ohjataan asemakaavamääräyksillä. 
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5.3 Aluevaraukset 
 
Loma-asuntojen korttelialue (RA) 
  
 Alueelle voidaan rakentaa loma-asunto ja sitä palvelevia sauna- ja talousrakennuksia. 
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 
 
 Merkinnällä osoitetaan alueelle rakennetun urheilukentän alue. Alueella sallitaan 
 urheilukenttätoiminnan edellyttämien kevytrakenteisten rakennusten ja laitteiden 
 rakentaminen.  
 
Uimaranta-alue (VV) 
 
 Merkinnällä osoitetaan uimaranta-alueet. Alueelle sallitaan uimarannan käyttöä palvelevia 
 pieniä kioskeja, pukusuojia tai vastaavia kevyitä rakennelmia. 
 
Maa- ja metsätalousalue (M) 
 

Merkinnällä osoitetaan luonnontilainen metsäalue, jolle ei osoiteta virkistyskäyttöä. Alueelle 
osoitetaan kaksi yksityiseksi venevalkamaksi tarkoitettua aluetta, joilla molemmilla on 
rakennusoikeutta 50 kerrosneliömetriä. 

 
 
Yhteiskäyttöalue (/yk) 
  
 Kempenrannan yksityistiealue, jolle käyttöoikeus kortteleilla 4 ja 5. 
 
  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
 

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

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

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Ranta-asemakaavan toteuttamiseksi edellytetään Kempenrannantien pohjoishaaran 
poistamista, lisäksi suositellaan liittymän tasauksen nostamista. Uimarannan liittymää tulee 
siirtää kaavassa esitetyn ratkaisun mukaiseksi sekä huolehtia näkemäalueiden 
raivaamisesta.  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. 
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LIITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2 Asemakaavan kartta 
Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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