
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 07.12.2016
Kaavan nimi Raikkosen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Lehtoranta
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 05.03.2014
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 09823243
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 19,4006 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 13,4307
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,9699

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 19,4006 100,0 9819 0,05 13,4307 9819
A yhteensä 3,9540 20,4 9819 0,25 3,9540 9819
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 10,9092 56,2 9,9468
R yhteensä
L yhteensä 1,8242 9,4 1,8242
E yhteensä
S yhteensä 0,8225 4,2 0,8225
M yhteensä -5,0075
W yhteensä 1,8907 9,7 1,8907

Maanalaiset 
tilat

Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 19,4006 100,0 9819 0,05 13,4307 9819
A yhteensä 3,9540 20,4 9819 0,25 3,9540 9819
AP 0,8131 20,6 2439 0,30 0,8131 2439
AO 3,0726 77,7 7380 0,24 3,0726 7380
AH 0,0683 1,7 0,0683
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 10,9092 56,2 9,9468
VL 10,9092 100,0 9,9468
R yhteensä
L yhteensä 1,8242 9,4 1,8242
Kadut 1,8242 100,0 1,8242
E yhteensä
S yhteensä 0,8225 4,2 0,8225
SL 0,8225 100,0 0,8225
M yhteensä -5,0075
M -5,0075
W yhteensä 1,8907 9,7 1,8907
W 1,8907 100,0 1,8907



 
 

 

 
 

 

 

Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. 
 

 
Suunnittelualue 
Kaavoitettava alue sijaitsee Vesijärven rannalla Kukkilassa Lahden kaupungin rajalla noin 6 km pohjoiseen Lahden 
kaupungin keskustasta. Alueen koko on noin 19,4 ha. Lounaassa ja lännessä alue rajautuu Vesijärveen. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Sokonpohjan suoalueeseen, idässä ja etelässä pientaloalueisiin. 
 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Aloite kaavoitukseen on tullut maanomistajan hakemuksesta. 
Alue on suurelta osin ennestään asemakaavoittamatonta aluetta, jolle laaditaan nyt ensimmäinen asemakaava. 
Kaava-alueen itäisimmät osat ovat asemakaavoitettuja, ja tälle alueelle laaditaan asemakaavan muutos.  
 
Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Tavoitteena on saada kaavoitettua alueelle tontteja, 
jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille asuinrakennuksille ja kehittää aluetta korkeatasoiseksi 
asuinalueeksi. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle 
korkeatasoisena asuinalueena luontoarvot huomioiden. 
 
Asemakaavahanke on ollut mukana kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2012 ja 
kaavoitusohjelmassa 2013-2015. Kaavoituksen hakija ja Hollolan kunta ovat tehneet sopimuksen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä 21.1.2014 §2. Maankäyttösopimus hakijan kanssa tehdään viimeistään 
ennen kaavan hyväksymistä. 
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Suunnittelun lähtökohdat, nykytilanne 
Alueella sijaitsee vapaa-ajan asunto Vesijärven rannalla ja samassa pihapiirissä talousrakennus. Lisäksi alueen 
etelärajalla on yksi rakennettu omakotitalo. Muutoin alue on valtaosin lehtomaista metsää. Pienempiä kallioisia 
alueita, hieman karumpaa männikköäkin esiintyy alueella. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen 
suojeltu luontotyyppi. Luontotyyppi on luontaisesti syntynyt pääosin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö, joka 
muodostuu kahdesta osasta. Suunnittelualueen pohjoisosissa on soisempaa aluetta, jossa esiintyy luhtaista 
ruohokorpea, saranevaa ja koivuluhtaa. 
Alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja nousee paikoin melko jyrkästikin järveltä.  
 
Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Myös joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Kukkilan kylän 
palveluihin kuuluu päivittäistavarakauppa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä suunnittelualueelta, ja 
päiväkoti, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Kukkila kuuluu Kalliolan alakoulun vaikutusalueeseen, 
koulu sijaitsee noin 3,5 km päässä suunnittelualueesta. Laajemmin kaupallisia palveluita on saatavillla Lahden 
kaupungin puolella, noin kolmen kilometrin päässä Mukkulassa ja noin neljän kilometrin päässä Holmassa. Lahden 
keskustan palvelut sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä. 
 
 
Kaavatilanne, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, jonka ympäristöministeriö on 
vahvistanut 11.3.2008. Uusi maakuntakaava 2014 on hyväksytty 2.12.2016 maakuntavaltuustossa, 
mutta kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. 
 
Maakuntakaavassa 2006 alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jolla osoitetaan asumiseen ja 
muille taajamatoiminnoille alueita. Alueelta on osoitettu viheryhteystarve alueen itäpuolella 
sijaitsevalle virkistysalueelle. 
 
Maakuntakaavassa 2014 alue on osoitettu edelleen taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue 
on kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi osoitetun alueen 
eteläisin osa. Suunnittelualue kuuluu myös kaupunkialueeksi osoitettuun alueeseen. Tällä 
kaavamerkinnällä on osoitettu kaupunki-/taajama-alueet, joita eheytetään ja merkinnän 
suunnittelumääräyksessä sanotaan mm.: Kaupunki- ja taajama-alueiden tarkemmassa 
suunnittelussa edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, olevan 
rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja riittävät 
viheralueet turvaten. 
 

 
Kuvassa vasemmalla ote maakuntakaavasta 2006, oikealla ote maakuntakaavasta 2014. 
 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava, joka on vahvistettu 
Hämeen ympäristökeskuksessa 20.6.1996. Se osa suunnittelualueesta, jolle nyt laadittavalla 
asemakaavalla osoitetaan asuinrakentamista, on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja 
asumisen reservialueeksi (M-1). Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 
Haja-asutus on sallittua vähintään 5000 m2:n rakennuspaikalla, mikäli viemäröinnistä ei aiheudu 
haittaa naapurikiinteistölle ja rakentaminen ei haittaa alueen kaavoitusta. Rakentaminen tulee 



 
 

 

sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä reunavyöhykkeisiin. Mikäli alueelle 
rakentaminen tapahtuu ilman rakennuskaavaa, on vesi- ja viemärihuolto järjestettävä 
kiinteistökohtaisesti. 
 
Alueen länsikärki on varattu omarantaiseen loma-asumiseen (RA-1), jossa on kaksi 
rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi ei sallita. Rakennetun 
ympäristön ja rantakasvillisuuden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti rantaa 
rajaava puusto tulee säilyttää. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, kuivakäymäläjätteet saa 
kompostoida. Pesuvedet on imeytettävä maastoon vähintään 20 metrin päähän rannasta. 
 
Muu osa suunnittelualueesta kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on 
ympäristöarvoja (MU-1). Metsäalue on merkittävä luonnon ja maiseman kannalta ja alueella on 
sallittua vain maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Vesi- ja viemärihuolto on 
hoidettava kiinteistökohtaisesti. Metsänhoidossa ja metsäsuunnitelman laatimisessa on otettava 
huomioon alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot. 
 
Kunnassa on käynnissä strateginen yleiskaavatyö, jonka on tavoitteena valmistua keväällä 2017. 
Strategisesta yleiskaavasta on ollut nähtävillä kaavaluonnos (kaavaluonnos päivätty 13.9.2016, ollut 
nähtävillä 13.10.-14.11.2016). Suunnittelualueen Vesijärven rannan puoleisilla osilla on jäämässä 
voimaan Kukkila-Kalliolan osayleiskaavamerkinnät. Muilta osin suunnittelualue on strategisen 
yleiskaavan luonnoksessa osoitettu tiivistyväksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi taajama-alueeksi. 
Alueelle on myös osoitettu viheryhteystarve. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella Lahden kaupungin puolella on voimassa Lahden yleiskaava 2025, 
hyväksytty 14.5.2012. Suunnittelualue rajautuu yleiskaavan asuinalueeseen (A-29). 
 

  
Kuvassa vasemmalla ote Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavasta (suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti punaisella), oikealla ote Lahden yleiskaavasta 2025. 

 
Asemakaava 

Alue on osittain asemakaavoitettua (ent. rakennuskaava-alue). Alueella on voimassa kaksi 
asemakaavaa, kaavat 23-122 (25.3.1991) ja 23-123 (5.10.1993). Asemakaavoissa Toisenmäentien 
varteen on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL) ja sen viereen maa- ja metsätalousaluetta jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (M-1). Rannan puoleinen osuus suunnittelualueesta on 
asemakaavoittamaton. 
 
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella Lahden kaupungin puolella on myös asemakaavoitettua 
aluetta. Suunnittelualueen viereiset alueet on asemakaavassa varattu erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO) ja puistoksi (P). Poukamanpolun varteen Raikkosen suunnittelualueeseen 
rajoittuen on vireillä asemakaavan muutos A-2613, jonka tavoitteena on mahdollistaa ison 
omakotitontin jakaminen kolmeksi tontiksi. 



 
 

 

 
Ote aantasa-asemakaavasta Hollolan puolella, Raikkosen kaava-alue punaisella rajauksella. 

 

 
Ote Lahden kaupungin ajantasa-asemakaavasta (ote 11/2016). 

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

 
Luontoselvitykset ja luonnonsuojelu: 

- Tilan Raikkostenmaan luontoselvitys, Ramboll / Kaisa Torri, 18.6.2009 
- Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueella keväällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo 

Metsänen, 7.7.2010 
- Hollolan Raikkosen alueen pesimälinnustoselvitys, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 

14.7.2010 
- Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueelta, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 

20.8.2010 
- Lepakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella kesällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo 

Metsänen, 20.8.2010 
- Hollolan Raikkosen asemakaava-alueen luontovaikutusten arviointi, Luontoselvitys Metsänen / 

Timo Metsänen, 7.10.2010 
- Päätös suojellusta luontotyypistä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 16.6.2010 
- Valkoselkätikalle tärkeiden alueiden suurpiirteinen kartoitus, Metsähallitus, Etelä-Suomen 

luontopalvelut / Timo Laine, 2.4.2014 



 
 

 

- Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella 2014, Luontoselvitys Metsänen / Timo 
Metsänen, 4.8.2014 

- Luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016) 
 

Liikenne ja kunnallistekniikka: 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll / A. Vaittinen, 4.10.2010 
- Yleissuunnitelma Poukamapolun katujärjestelyistä, Lahden kaupunki / kunnallistekniikka, 

18.11.2013 
- Asemakaava-alueen liikenteellinen kuvaus, Hollolan kunta / Tekninen toimiala, 9.5.2014 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelman päivitys, Ramboll 6.11.2014 
- Raikkosen asemakaavan vaikutukset liikenteeseen Karjusaarenkadulla, Ramboll 5.11.2014 
- Tilanvaraussuunnitelma, Raikkosen katuyhteys, Ramboll, 7.12.2016 
 
Muut selvitykset ja suunnitelmat: 
- Rakennusinventointi, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy / Sauli Havas, 30.4.2014 
- Hollolan kunnan rakennusjärjestys 2011, hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja tullut voimaan 

1.6.2011 
- Master-Plan -suunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 3.2.2011. 
 

Selvitystarpeet 
 Yllämainittujen jo tehtyjen selvitysten lisäksi ei ole tiedossa lisäselvitystarpeita. 
 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena 
on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman 
monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat 
vaihtoehdot eri ratkaisumalleista. 
 
Tämän kaavan osalta arvioidaan seuraavia vaikutuksia: 
- luontoon, luonnonoloihin ja maisemakuvaan 
- eläimistöön 
- liikenteeseen 
- yhdyskuntarakenteeseen 
- rakennettuun ympäristöön  
- talouteen 
- sosiaaliset vaikutukset 
 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
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 nähtävilläoloaikana. 
Yleisötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa nähtävillä olojen aikana. 
 
 
Vireilletulo 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 25.2.2014 ja siitä ilmoitettiin 5.3.2014 
Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
aikana. 
 
 



 
 

 

Asemakaavaluonnos 
Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi asemakaavaluonnosta. Tekninen lautakunta asettaa 
asemakaavaluonnokset MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksista nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaluonnoksista pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 

Asemakaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 
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. 

 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Ketkä ovat osallisia 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä ne, 
joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
 
Maanomistajat ja asukkaat 

- alueen maanomistajat 
- lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- alueen asukasyhdistys, Karjusaariseura ry 
 

Kunnan toimialat 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan sivistystoimiala 
- kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut (v. 2015 loppuun) 
- kunnan ympäristönsuojelutarkastaja (v. 2016 alusta) 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
Valtion viranomaiset 

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 

Muut yhteisöt 
- Lahden kaupunki 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus (nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy 
- Lahti Energia Oy 
- LE-Sähköverkko Oy 
- Telia Sonera 



- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
- Hollolan ympäristöyhdistys ry
- Salpausselän luonnonystävät ry
- Metsähallituksen luontopalvelut
- Metsäkeskus Häme-Uusimaa

Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
Asemakaavaluonnokset (2 kpl) nähtävillä 
Asemakaavaehdotus nähtävillä  
Hyväksymiskäsittely  

25.2.2014 
6.3. – 4.4.2014 
28.5. – 27.6.2014 
tammikuu 2017 
kevät 2017 

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

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.2.2011. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu 
ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja 
lausunnot on saatu. 

Yhteystiedot 
Mikäli ilmenee tarvetta OAS:n tarkistamiseen kaavaprosessin kuluessa voidaan sitä muuttaa tai täydentää. 
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan alkuperäisen suunnitelman tiedotustapaa soveltaen. 

Palautetta OAS:sta voi antaa: 

Kaavoittaja Maria Vanhala 
Sähköposti: maria.vanhala@hollola.fi 
Puhelin: 044 780 1353 

Hollolassa 14.12.2016 

Kaavoittaja Maria Vanhala 

maria.vanhala
Maria mv
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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (nähtävillä 6.3.-4.4.2014) saatu palaute ja kaavoittajan vastineet 
niihin. 
 

ELY-keskus pitää erittäin tärkeänä, että Raikkosen alueen maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla, 
jossa voidaan ottaa huomioon alueen erityisolosuhteet. 
 
Työneuvottelussa 27.3.3014 on sovittu, että metsähallitus tarkentaa valkoselkätikkaselvityksiä. 
Valkoselkätikka otetaan huomioon kaavassa ja kaavamääräyksissä. Aikaisemmin on sovittu alueella 
olevan huvilan inventoinnista ja todettu liikenneselvitysten tarpeellisuus. Muutoin ELY-keskus katsoo, 
että OAS:ssa mainitut jo tehdyt selvitykset ovat riittävät. 
 
Kaavassa tulee ottaa huomioon myös alueella esiintyvä liito-orava. Työneuvottelussa sovitun 
mukaisesti kaavassa otetaan huomioon alueen luonto- ja maisema-arvot. Myös luontotyyppirajauksen 
sisälle voidaan osoittaa muuta maankäyttöä, ellei se heikennä alueen ominaispiirteitä. 
 
Kaavan vaikutusten arvioinnissa korostuvat vaikutukset luontoon, yhdyskuntarakenteeseen ja 
liikenneverkkoon. Myös hulevesiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Alueen kaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvottelu 25.2.2011, jolloin kaava ei ollut tullut vielä 
vireille. OAS:ssa voinee siitä huolimatta mainita viranomaisneuvottelun. 
 
1.1.1. Vastine 
Työneuvottelussa, joka pidettiin 27.3.2014, oli mukana luontoasiantuntijoita ELY-keskuksesta, 
Metsähallituksesta ja Lahden seudun ympäristöpalveluista. Keväällä 2014 on arvioitu Metsähallituksen 
asiantuntijoiden toimesta valkoselkätikalle tärkeitä alueita. Metsähallitukselta saatu arviointitieto on 
ollut käytettävissä kaavaluonnoksen valmistelussa. Valkoselkätikan syöntijälkiä on löytynyt jonkin 
verran alueelta, mutta pesintää ei ole voitu varmistaa. 
 
Alueelle on perustettu suojelualue eli luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi, joka 
on luontaisesti syntynyt ja merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö (lehmusmetsä). 
Suojelualue jakautuu kaava-alueella kahteen osaan. Laadittujen selvitysten perusteella on tunnistettu 
inventoiduille eläimille tärkeät alueet ja kulkureitit. Nämä on huomioitu jättämällä riittävästi yhtenäisiä 
viheralueita etenkin kaava-alueen keskiosiin ja viherkäytäviä ympäröiville alueille. 
 
Kaava-alueella sijaitseva lomarakennus on inventoitu Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:n toimesta 
ja inventointitietoa täydennetään kaava-asiakirjoihin. Alueen liikenteellinen kuvaus on laadittu Hollolan 
kunnan teknisellä toimialalla ja sen pohjalta täydennetään kaava-asiakirjoja. 
 
Luonnosvaiheessa on arvioitu kaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, 
luontoon ja maisemakuvaan, yhdyskuntarakenteeseen, talouteen ja kaavan sosiaaliset vaikutukset. 
Vaikutusten arviointia tullaan täydentämään kaavan valmistelutyön edetessä. Hulevesistä lisätään 
kaavamääräys. 
 
OAS:aa täydennetään lisäämällä maininta 25.2.2011 käydystä viranomaisneuvottelusta. 
 
 

Suunnittelualueella on tehty monipuoliset luontoselvitykset pääsääntöisesti vuosina 2009-2010. 
Selvityksiä on syytä tarkistuspäivittää ja mm. viitasammakkoselvitys ajoittaa selvitystyön kannalta 
oikeaan ajankohtaan keväällä.  
 
Kaavoitettavalla alueella on monipuolinen luonto. Alueella on mm. suojeltu luontotyyppi ja siellä 
esiintyy uhanalaisia ja ns. direktiivi -lajeja. Kaavasuunnittelussa tulee huomioida em. luontoarvot ja 
turvata tärkeimpien arvojen säilyminen sekä eliöiden kulkureitit ympäröiville alueille. 
 
Alueelle kaavoitettavan asutuksen käyttöön tulee kaavassa osoittaa uimaranta- ja venevalkama-
alueet. Alueelle tulee myös jättää luonnontilaista rakentamatonta ranta-aluetta.  
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Alueella muodostuvien hulevesien käsittely ja johtaminen tulee asemakaavoituksessa huomioida. 
Alueelle rakennettavan infran alkuraivaustyöt tulee suunnitella niin, että ne voidaan ajoittaa lintujen 
pesimäajan ulkopuolelle. 
 
1.1.2. Vastine 
Kaavaprosessin aikana Raikkosen alueelta on havaittu valkoselkätikka, josta ei tehty havaintoa 
vuoden 2010 pesimälinnustoselvityksessä. Kevään 2014 aikana valkoselkätikkaa on inventoitu 
Metsähallituksen (Luontopalvelut, luonnonsuojelu) toimesta. Luontoselvitykset otetaan huomioon 
kaavassa ja kaavamääräyksissä. Viitasammakkoja on inventoitu alueelta kahdella lisäkäynnillä 
keväällä 2014. 
 
Alueelle on perustettu suojelualue eli luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi, joka 
on luontaisesti syntynyt ja merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö (lehmusmetsä). 
Suojelualue jakautuu kaava-alueella kahteen osaan. Laadittujen selvitysten perusteella on tunnistettu 
inventoiduille eläimille tärkeät alueet ja kulkureitit. Nämä on huomioitu jättämällä riittävästi yhtenäisiä 
viheralueita etenkin kaava-alueen keskiosiin ja viherkäytäviä ympäröiville alueille. 
 
Alueelle sijoittuu kaksi venevalkamaa alueen asukkaiden käyttöön. Kunnan toimesta alueelle ei 
perusteta yleistä uimarantaa. Alueelle jää kaavaluonnoksissa rakentamatonta ranta-aluetta. 
 
Hulevesistä lisätään kaavamääräys. 
 
 

Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavahanke 
toteuttaa hyvin maakuntakaavan tavoitteita, koska se kytkeytyy olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen ja sijoittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle A45. 
Kaavahankkeesta ei ole tarpeen pyytää liiton lausuntoa. 
 
1.1.3. Vastine 
Kaavahankkeesta ei jatkossa pyydetä liiton lausuntoa. 
 

Kaavoitettava alue noin 10,4 hehtaaria sijaitsee Kukkilassa Vesijärven rannalla Lahden 
kaupungin rajalla. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle kaavoitetaan noin 34 rakennuspaikkaa. 
Yhtä vapaa-ajan asuntoa lukuun ottamatta alue on luonnontilainen. Huvilan inventointitiedot tulee 
liittää kaavaselostukseen. 
 
Kaavan osalliset on lueteltu ryhmiteltyinä. Selvyyden vuoksi on parempi käyttää sivulla 11 otsikkoa 
Viranomaiset, joihin maakuntamuseokin lukeutuu. Muilta osin museolla ei ole osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan huomauttamista. 
 
1.1.4. Vastine 
Kaava-alueella sijaitseva lomarakennus on inventoitu Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:n toimesta 
ja inventointitietoa täydennetään kaava-asiakirjoihin. OAS:aa täydennetään muuttamalla Osalliset-
kohdan otsikointia lausunnossa esitetyllä tavalla. 

 
 

Karjusaariseura ei vastusta Raikkosen asemakaavaa, mutta on hyvin huolissaan lisääntyvien 
autojen määrästä jo ennestäänkin vaarallisessa Poukamankadun/polun ja Karjusaarenkadun 
risteyksessä. 
 
Karjusaariseuran hallituksen mielestä kulkuyhteyttä Poukamanpolun kautta Raikkosen 
asemakaava-alueelle ei pystytä järjestämään vaarantamatta alueen sisäistä liikennettä sekä 
jalankulkijoiden turvallisuutta. 
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1.1.5. Vastine 
Liikenneturvallisuuden kannalta alhaiset ajonopeudet sekä kevyen liikenteen näkyvyyden turvaaminen 
ovat tärkeitä. Poukamanpolun, Poukamankadun ja Karjusaarenkadun risteyksen näkemien 
parantamismahdollisuudet on tarpeen jatkosuunnittelussa selvittää.  
 
Jatkosuunnittelussa tulee selvittää suojateiden tarve sekä niiden sijainnit on arvioitava. 
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa merkitsemällä kevyen liikenteen ylityspaikat, sekä 
noudattamalla alueen nopeusrajoitusta (40 km/h). Mikäli ajonopeudet eivät pysy nopeusrajoituksen 
sallimissa rajoissa, voidaan harkita muita keinoja (esim. korotetut suojatiet, hidasteet) ajonopeuksien 
hillitsemiseksi. Lahden kaupungin puolella on valmisteilla asemakaavan muutos, joka mahdollistaa 
Poukamanpolun leventämisen. Kadun leventäminen sujuvoittaa Raikkosen alueelle ja sieltä pois 
tapahtuvaa ajoa. 
 
Yllä esitettyjä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ei voida ratkaista Raikkosen 
asemakaavalla, mutta ne tulee huomioida jatkosuunnittelussa yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. 

 
 

Räikkösen alueen vesihuollon mahdollinen liittymispiste on Lahden puolella Karjusaarenkadulla 
(vesijohto halkaisija 160, jätevesiviemärin halkaisija 250, hulevesiviemärin halkaisija 300). 
Poukamapolulla, jonka kohdalta/kautta mm. liikenneyhteys on tarkoitus alueelle järjestää, ei ole 
vesihuollon jakeluverkostoa. Vesihuoltoverkostoa tulee siis rakennettavaksi myös Lahden puolelle ja 
sen suunnittelemisesta, rakentamisesta, kustannuksista ja mahdollisista omistusrajoista tulee sopia 
kaavatyön yhteydessä. Liitospisteessä Karjusaarenkadulla talousvesi- ja jätevesiverkoston kapasiteetti 
on alustavasti arvioituna riittävä myös uuden alueen arvioiduille virtaamille. Hulevesien osalta tulee 
pyrkiä ratkaisuun, jossa vedet käsiteltäisiin mahdollisimman suurelta osin paikallisesti ja purettaisiin 
maastoon kaava-alueella. 
 
1.1.6. Vastine 
Maanomistajan kanssa tehtävässä maankäyttösopimuksessa sovitaan tarkemmin vesihuoltoverkoston 
suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Hulevesistä lisätään kaavamääräys. 

 
 

Vastustan kulkuyhteyden muodostamista Poukamanpolun kautta Raikkosen alueelle seuraavin 
perustein: 
1. Liikennemäärä tulee kasvamaan, jolloin alueen keskiäänitaso kasvaa. Vanhassa 
asuinrakennuksessa ei ole pystytty ennakoimaan läpikulun aiheuttamaa melun kasvua. 
2. Kasvavasta liikennemäärästä johtuen ahdas pihaliittymä ei olisi enää turvallinen käyttää. 
3. Asuinrakennus on perustettu häiriintymättömän savikerrostuman päälle tehdylle sorapatjalle. 
Kasvava liikennemäärä ja raskasliikenne aiheuttavat alueen maaperästä johtuen haitallista tärinää. 
Tärinä vähentää asuinviihtyvyyttä ja pahimmillaan se voi aiheuttaa asuinrakennukselle epätasaista 
painumaa. 
 
Vastustan Raikkosen alueelle suunniteltavaa asemakaavaa seuraavin perustein: 
1. Kiinteistöni arvo, asuinmukavuus ja viihtyisyys vähenevät liikennemääristä johtuen. 
Ehdotan kulkuyhteyden muodostamista Raikkosen alueelle Hollolan kunnan kautta Toisenmäentieltä. 
Vastustan uusien kiinteistöjen muodostamista Raikkosen alueelle omaan kiinteistööni rajoittuen ja 
ehdotan niiden tilalle puistoaluetta. 
 
Alue on valkoselkätikkojen pesimisaluetta ja vaadin lisäselvityksen tekemistä sen osalta. 
 
1.1.7. Vastine 
Raikkosen asuinalueen toteutuessa liikennemäärät tulevat jonkin verran kasvamaan.  Alueen 
rakentaminen on asuinrakentamista. Poukamanpolun leventäminen sujuvoittaa Raikkosen alueelle ja 
sieltä pois tapahtuvaa ajoa. Raikkosen alueelta ei ole läpiajoa, vaan kadut päättyvät kaava-alueelle, 
mikä rauhoittaa alueen ajoneuvoliikennettä. 
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Lisääntyvän liikenteen tärinä- ja meluvaikutus on nykytilanteeseen verraten hyvin maltillinen, kun 
huomioidaan alueella voimassa oleva nopeusrajoitus sekä se, että lisääntyvä ajoneuvoliikenne tulee 
uudella asuinalueella olemaan henkilöautoliikennettä. 
 
Raskaan liikenteen kulku alueella ajoittuu katu- ja kunnallisteknisten verkostojen 
rakentamisajankohtaan sekä tonttien rakentamisajankohtaan, jotka ovat poikkeustilanteita. Raskas 
liikenne lisääntyy jonkin verran rakentamisaikana, ei kuitenkaan merkittävästi. Poukamanpolun 
leventäminen sujuvoittaa myös raskaan liikenteen kulkua alueelle ja sieltä pois. 
 
Pihaliittymän käyttöturvallisuuteen voidaan vaikuttaa mm. pitämällä näkemäalueiden kasvillisuus 
avoimena. 
 
Katuyhteyden järjestämistä Toisenmäentieltä Raikkosen alueelle on tutkittu ja todettu kustannuksiltaan 
toteuttamiskelvottomaksi. 
 
Asemakaavasta laadituissa kahdessa luonnosvaihtoehdossa on esitetty viheraluetta kaava-alueen 
osaan, joka rajoittuu tämän kiinteistön reunaan. Kevään 2014 aikana valkoselkätikkaa on inventoitu 
Metsähallituksen (Luontopalvelut, luonnonsuojelu) toimesta. Alueelle tehdyt luontoselvitykset ja niiden 
tarkennukset otetaan huomioon asemakaavaa laadittaessa. 

 
 

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (PHLY) esitti helmikuussa perustettavaksi ohjausryhmän, 
joka luonto- ja ympäristöasiantuntijana toisivat esiin tärkeät näkökohdat Raikkosen asemakaava-
alueen merkittävien luontoarvojen säilyttämiseksi. Yhdistys ei saanut vastausta esitykseensä. 
 
Toistamme tässä mielipiteessämme vetoomuksemme ydinasian, että kaavatyössä tulee kiinnittää 
erityistä huomiota sitä varten laadittaviin luontoselvityksiin ja luontovaikutusten arviointiin ja ne tulee 
lisätä seikkaperäisemmin OAS:aan (esim. kaavan vaikutukset valkoselkätikkaan ja liito-oravaan ja 
miten nämä arvioinnit suoritetaan, millä aineistolla ja milloin). Tällä varmistetaan, että selvitykset 
tuottavat tietoa oikea aikaisesti kaavaprosessin kannalta. Ellei vaikutuksia koskevaa tietoa ole 
käytettävissä kaavan valmisteluvaiheessa, se ei vaikuta suunnitteluratkaisuihin eikä osallisten 
mielipiteen muodostumiseen siinä vaiheessa, kun ratkaisut muodostuvat. OAS:n mukaan kaavan 
luonnos tulisi nähtäville jo "toukokuuhun 2014 mennessä". Aikataulu kuulostaa liian kireältä, jotta 
OAS:aa ehditään päivittää ja hankkia tarvittavat tiedot ja tehdä niistä vielä vaikutusten arvioinnit. 
Realistisempi aikataulu olisi vasta syksyllä, koska luontotietoa kerätään keväällä ja kesällä. 
 
Kaavaa varten jo tehtyjen luontoselvitysten ja mahdollisesti vielä tehtävien selvitysten osoittamat 
luontoarvot (mm. valkoselkätikan ja liito-oravan elinalueet) on kaavan laadinnassa turvattava. PHLY:n 
mielestä kaavan yhtenä päätavoitteena tulee olla alueen merkittävien luontoarvojen turvaaminen ja se 
tulee kirjata myös OAS:aan. OAS:n luvussa "Vaikutusten arviointi" on poimittu MRA 1 §:n luettelemia 
asioita, joihin kohdistuvat vaikutukset on kaavan teon yhteydessä arvioitava. Listassa on viittaus 
kasvillisuuteen, mutta puuttuu maininta vaikutusten arvioinnista" ... eläinlajeihin. luonnon 
monimuotoisuuteen ... ", vaikka alueella on merkitystä nimenomaan harvinaiselle eläinlajistolle. 
 
Verkossa nähtävillä oleva OAS lähinnä toteaa kaavan valmistelun yleiset periaatteet, mutta 
luontoarvojen säilymistä asiakirjan perusteella ei voi nyt arvioida. OAS:n kautta ei voida täten 
osallistaa eri tahoja luontovaikutusten arviointiin. OAS-teksti viittaa tehtyyn alustavaan 
maankäyttöluonnokseen, jossa on huomioitu alueella sijaitseva suojeltu luontotyyppi sekä alueelta 
laaditut luontoselvitykset. Kyseistä luonnosta ei ollut kuitenkaan suunnitelman liitteenä, joten PHLY jää 
odottamaan päivitettyä OAS:aa, jonka perusteella luontoarvojen huomioon ottamisen onnistumista voi 
konkreettisesti arvioida. 
 
Kaavatyön läpinäkyvyyden ja maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman osallistumisen kannalta on 
myös arveluttavaa, että alueelta on jo olemassa mainittu maankäyttöluonnos, jonka valmisteluun ei ole 
voitu osallistua. 
 
PHLY esittää että kaavan osallisiksi lisätään Metsähallituksen luontopalvelut (valkoselkätikka-asioista 
vastaavat henkilöt) ja Metsäkeskus Häme-Uusimaa (METSO-asioista vastaavat henkilöt). 
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1.1.8. Vastine 
Yhdistyksen esitys ohjausryhmän perustamisesta tuli teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen, jossa 
tekninen lautakunta oli käsitellyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt sen nähtäville 
asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 6.3. ja yhdistykselle annettiin 
mahdollisuus nähtävillä olon aikana täydentää helmikuun lopulla annettua palautetta. 
 
Viranomaisten kanssa käytyjen palaverien yhteydessä on keskusteltu alueen luontoarvoista. 
Kaavatyössä ovat osallisina Hämeen ELY-keskus ja Lahden seudun ympäristöpalvelut, joiden kanssa 
on käyty kaavaprosessin alusta asti keskusteluja mm. alueen luontoarvoista. Lisäksi Metsähallituksen 
edustaja on ollut mukana keskustelussa liittyen alueen valkoselkätikkahavaintoihin ja edustajan 
toimesta on tehty tarkistusmaastokäyntejä kaava-alueella keväällä 2014. 
 
Hollolan ympäristöyhdistys ry sekä Salpausselän luonnonystävät ry ovat olleet osallisina, ja listaa on 
hyvä täydentää lisäämällä osallisiin Metsähallituksen luontopalvelut sekä Metsäkeskus Häme-
Uusimaa, kuten yhdistyksen esityksessä on ehdotettu. 
 
Kaava-alueella on tehty kattavasti luontoinventointia. Vuonna 2009 on toteutettu luontoselvitys, jonka 
teki Ramboll. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitykset on toteutettu 
Luontoselvitys Metsäsen toimesta vuonna 2010, samoin luontovaikutusten arviointi. Viitasammakon ja 
valkoselkätikan osalta on tehty lisäinventointia keväällä 2014. Selvitystieto yhdessä osallisilta 
saatavan palautteen ja lausuntojen kanssa otetaan kaavan valmistelutyössä huomioon. 
Ohjausryhmän perustamista ei tämän vuoksi tässä vaiheessa nähdä tarpeellisena. 
 
Kaavaselostuksessa on kattavasti arvioitu kaavan vaikutuksia luontoon, luonnonympäristöön ja 
maisemakuvaan. Kaavaselostuksessa on esitetty sivulla 11 asemakaavan keskeiset tavoitteet, jossa 
on mainittu yhtenä näistä tavoitteista alueen keskeisten luontoarvojen säilyttäminen. 
 
Kaavoitettava alue on yksityisen maanomistajan omistuksessa, ja maanomistaja on halunnut selvittää 
alueen maankäyttömahdollisuuksia ennen kaavoitusprosessiin ryhtymistä. Tähän 
maankäyttöluonnokseen viitataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
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2. Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnoksista (2 vaihtoehtoa nähtävillä 6.3.-4.4.2014) saatu palaute ja kaavoittajan vastineet 
niihin. 
 

Kaavaratkaisu noudattaa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Suunniteltu asutus myös jatkaa Lahden 
kaupungin yhdyskuntarakennetta.Työneuvottelussa 27.3.2014 sovittiin, että  valkoselkätikkaselvityksiä 
tarkennetaan maastossa. Kaavaselostuksen mukainen suurpiirteinen arviointi ei elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (EL V-keskus) mielestä ole riittävä tarkennus. 
 
Suunnittelualueella oleva suojellun luontotyypin, lehtipuumetsikön rajaus tulee tarkistaa korttelin 257 
ohjeellisen pysäköimispaikan suhteen. Suojelupäätöksen mukaisesta rajauksesta poikkeaminen voi 
vaatia ELY-keskuksen poikkeusluvan. Muutoin rajaus on kaavaluonnoksessa otettu asianmukaisesti 
huomioon. Luonnonsuojelukohde voidaan esitetyn 
merkinnän sijaan osoittaa vaihtoehtoisesti luonnonsuojelualue -merkinnällä (SL). Lähivirkistysalueen, 
taajamametsä (VL-1) kaavamääräystä tulee täsmentää puuston käsittelymääräyksellä. ELY-keskus 
esittää määräykseen sisällytettäväksi avohakkuukiellon. 
 
Liito-oravan esiintymisalueelle sijoitettu kortteli 254 tulee poistaa, koska sen tontti 1 hävittää 
toteutuessaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan. Tontti 2 tulee poistaa, jotta alueella 
esiintyvälle valkoselkätikalle taataan riittävä yhtenäinen elinalue. 
 
Maasto on suunnittelualueella vaihteleva suurine korkeuseroineen. Kaavaselostuksessa ei ole arvioitu 
kadunrakennuksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvia maisema- ja 
kustannusvaikutuksia. Vesihuollon järjestäminen tulee suunnitella riittävän tarkasti, jotta sen 
aiheuttamat ympäristö- ja kustannusvaikutukset voidaan arvioida. Katujen rakentamisen vaikutusten 
arvioiminen edellyttää katusuunnitelmatasoisen suunnitelman tekemistä. Kaavaselostusta tulee tältä 
osin täydentää. 
 
2.2.1. Vastine 
ELY-keskuksella ei luonnosvaiheen kaavalausuntoa annettaessa ollut käytössä Metsähallituksen 
luontopalvelujen 9.5.2014 antamaa lausuntoa valkoselkätikan reviiristä Raikkosen alueella. 
Työneuvottelussa 13.8.2014 todettiin, että lausunto on riittävä selvitys ja että asemakaavoitusta varten 
tehdyt luontoselvitykset ovat riittävät. Metsäkeskuksen 9.5.2014 lausunnon pohjalta täydennetään 
vielä kaavaselostusta. Lisäksi vuoden 2016 aikana tehdyt selvitykset ja niistä saatua selvitystietoa 
lisätään kaavaselostukseen. 
 
Lausunnossa mainitun korttelin 257 numerointi on kaavaluonnosvaiheen jälkeen muuttunut ja 
kaavaehdotuksessa kyseisen korttelin numero on 256. Suojelualueen rajaus on saatu kaavakartalle 
Suomen ympäristökeskuksen Oiva-tietokannasta. Korttelien 256 ja 257 suojelualueen puoleinen raja 
on määrätty aidattavaksi. Lehtorannan katulinjaus sijoittuu vähäiseltä osin päällekkäin suojelualueen 
kanssa, siten että osa suojelualueen reunasta jää katualueelle. Näin vältetään kallion louhinta 
tielinjalta ja vastaavasti suojelualuetta laajempi yhtenäinen luontoalue jää rakentamattomaksi. Asiasta 
on saatu ELY-keskuksen poikkeamispäätös marraskuussa 2014, jossa lupa myönnetään. 
 
Viheralueiden kaavamääräyksiä on täsmennetty ja myös avohakkuukielto on lisätty. Alueella oleva 
luonnonsuojelukohde on kaavaehdotuksessa esitetty luonnonsuojelualueen kaavamerkinnällä SL. 
Kaavaluonnoksissa esitetty kortteli 254 on poistettu asemakaavaehdotuksesta. 
 
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on tehty konsultin (Rambollin) toimesta kunnallistekniikan 
yleissuunnittelua ja tilanvaraussuunnittelua, joissa lausunnossa esitettyjä kommentteja on huomioitu. 
Selvitystiedon pohjalta kaavaselostusta on täydennetty. 

 
 

Ennen kaavatyön jatkamista tulee laatia ja liittää kaava-asiakirjoihin perusteellinen selvitys uuden 
asuinalueen liikenneyhteyden toteuttamisesta Hollolan puolelle Toisenmäentielle niin, että eri 
kulkusuuntien ympäristö- ja kustannusvaikutuksia voidaan vertailla riittävän tarkasti ja liikenteen 
ohjaaminen Lahden puolelle on perusteltua. Tämän jälkeen Raikkosen alueen asemakaavoitusta tulee 
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jatkaa vaihtoehdon 1 pohjalta tarkistaen rantarakentamisen määrää. Ympäröivä asutus on 
erillispientalovaltaista eikä tue asuinkerrostalojen sijoittamista alueelle.  
 
Omarantaisilla tonteilla rakennusalan jakaminen kauemmaksi rannasta sijoittuvan päärakennuksen ja 
lähemmäksi rantaa sijoittuvan talousrakennuksen osalta parantaa rantavyöhykkeen säilymistä. 
Rakennustapaohjeissa tulee kiinnittää huomiota myös rakennusten keskinäiseen korkeusasemaan. 
 
Erillispientalojen korttelialueittain esitettyä talousrakennusoikeuden esittämistapaa tulee tarkentaa, jos 
tavoitteena on tonttien tasapuolinen kohtelu. Myöskään venevalkamat eivät mahdollista kaikille 
erillispientalotonteille venepaikkaa. Autopaikkavaatimusta tulee tarkentaa niin, että myös 
vieraspaikoitus voidaan järjestää korttelialueilla. Poukamapolun jatkeen osalta kadun/tien 
nimeämisestä tulee sopia yhdessä. Poukamapolun muuttamisesta kokoojakaduksi ja muista Lahden 
puolelle aiheutuvien muutosten kustannuksista tulee sopia erikseen. 
 
2.2.2. Vastine 
Kaavaehdotus on valmisteltu siten, että kulkuyhteys asuinalueelle toteutetaan Toisenmäentien kautta. 
Rantarakentamisen määrää on kaavaehdotukseen tarkistettu. Asemakaavaehdotusta on valmisteltu 
kaavaluonnosvaihtoehdon 1 pohjalta. Kaavaehdotuksessa rantaan rajoittuvia omakotitontteja on 
esitetty 12 kappaletta. Kaava-alueelle on esitetty yhteensä 22 omakotitonttia (joista 1 on jo olemassa 
oleva) sekä kaksi asuinpientalotonttia. 
 
Rakennusalan jakaminen on alueen maastonmuodoista johtuen hankalaa suuressa osassa tontteja. 
Kaavaehdotuksen valmistelussa päädyttiin siihen, että erillisiä rakennusaloja päärakennukselle ja 
talousrakennukselle ei esitetä. Rakennusten keskinäisen korkeusasema tullaan huomioimaan 
rakennuslupavaiheessa. 
 
Rakennusoikeuden esittämistapaa on kaavaehdotuksessa selkeytetty. Venevalkamien 
kaavamääräystä on myös tarkennettu. Alueelle ei saa rakentaa veneenlaskupaikkaa, eikä veneen 
säilytystä sallita. Venevalkaman rannassa on säilytettävä rantapuusto ja luonnonmuoto. 

 
 

Kaavoitettavalla alueella on monipuolinen luonto. Alueella on mm. suojeltu luontotyyppi ja alueella 
esiintyy uhanalaisia ja ns direktiivi -lajeja. Kaavasuunnittelussa luontoarvoja on jonkin verran 
huomioitu, mutta ei riittävästi. Vapaan rannan osuus on jätetty liian vähäiseksi, vain noin 10 % 
kokonaisrantaviivasta. 
 
Ympäristöpalvelut esittää, että kaavaluonnoksissa esitetyt kortteli 254 ja korttelin 253:n 3-4 eteläisintä 
rakennuspaikkaa, nrot 4/5-7, poistetaan. Näin mm. liito-oravan esiintymisen ydinalue pesäpuineen 
säilyy rakentamisen ulkopuolella ja kaava-alueen vapaan rannan osuus kasvaa. 
 
Kaavaluonnoksen venevalkama-alue tulee siirtää, koska veneiden kulkua varten venevalkama-alueen 
edustan ruovikkoa jouduttaisiin raivaamaan viitasammakon lisääntymisalueella ja toimenpiteelle voi 
olla vaikea saada vesioikeudellista lupaa. Venevalkama-alueen pohjoisraja voisi olla esim. alueella 
kulkevan sähkölinjan eteläpuolella. 
 
Kaavaluonnoksissa on kaavakatu Lehtoranta osittain osoitettu suojellun luontotyypin reuna-alueelle. 
Kaavaselostuksessa esitetyn perusteella näin olisi perusteltua menetellä, mutta asiasta on saatava 
ELY-keskuksen päätös. 
 
Kortteleiden 250-252 kaavamääräyksiin tulee sisällyttää määräyksenä kaavaselostuksessa esitetty 
isojen haapojen ja kuusien säästäminen rakennuspaikoilla erityisten luontoarvojen turvaamiseksi (mm. 
liito-orava, valkoselkätikka). Myös VL-alueiden kaavamääräyksiin tulee sisällyttää määräys liito-oraville 
ja alueen linnustolle suotuisan puuston säilyttämisestä. 
 
VL-1 -alueen kaavamääräystekstiin on hyvä lisätä, että alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, 
koska kyse on nimenomaan luonnonsuojelullisista arvoista. Kaavavaihtoehdossa 1 määräyskohdassa 
merkinnästä puuttuu numero. 
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Kaavaselostuksessa on luontovaikutusten lieventämiseksi esitetty keinotekoisten lahopuiden ja 
pönttöjen sijoittamista VL-alueille. Miten varmistetaan, että kaavassa kirjattu tavoite toteutuu, ja miten 
tämä saada velvoitteeksi ja kenelle? 
 
Lisäksi todetaan, että mikäli jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan luonnosvaihtoehto 2, niin alueelle tulee 
enemmän asukkaita ja joilla ei ole mm omaa piha-aluetta, näin virkistyskäyttöpaine VL-alueille kasvaa. 
 
2.2.3. Vastine 
Kaavaehdotuksen korttelialueiden rajoja on tarkistettu ja kaava-alueen pohjoisosasta on lunastettu 
vesijättöä, joka on otettu mukaan kaava-alueeseen. Näiden toimenpiteiden johdosta vapaan 
rantaviivan määrä on jonkin verran lisääntynyt kaavaluonnoksissa esitetystä. 
 
Kaavaluonnoksissa esitetty kortteli 254 on poistettu asemakaavaehdotuksesta. Myös korttelin 253 
rajausta on hieman tarkistettu korttelin eteläosasta ja korttelin pohjoisosan rajausta on tuotu alaspäin. 
Kaavaluonnoksissa esitettyjen seitsemän omakotitontin sijaan kaavaehdotuksessa on esitetty viisi 
omakotitonttia kortteliin 253. 
 
Työneuvottelussa 13.8.2014 keskusteltiin siitä, että kaavassa Lehtorannan katu on osoitettu 
suojelualueen reunaan siten, että se menee pieneltä osin suojelualueen päälle. Työneuvottelussa 
todettiin, että asiasta tulee saada ELY-keskuksen päätös ennen kuin asemakaava voidaan hyväksyä. 
Maanomistaja on hakenut ELY-keskuksen poikkeamislupaa ja asiasta on saatu ELY-keskuksen 
poikkeamispäätös marraskuussa 2014, jossa lupa myönnetään. 
 
Asemakaavaehdotusta on valmisteltu yhteen sovittaen alueen luontoarvoja ja uudisrakentamista. 
Merkittävimmät luontoarvot on pyritty turvaamaan. Alueelle perustettu luonnonsuojelukohde 
(lehmuslehto) on merkitty asemakaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi (SL). Lisäksi 
viheralueiden (VL) ja asuintonttien korttelialueiden (AO ja AP) kaavamääräyksiä on tarkistettu. 
Luontoarvot on luonnosvaiheen jälkeen tarkentuneissa kaavamääräyksissä pyritty huomioimaan siten, 
että huomionarvoisille lajeille jää riittävästi yhtenäistä aluetta. Lajien liikkumisen kannalta tärkeimmät 
kulkureitit on pyritty turvaamaan valitulla kaavaratkaisulla. 
 
Kaavaehdotuksessa venevalkamaksi varattu alue on esitetty osana lähivirkistysaluetta. Venevalkama-
aluetta on siirretty etelämmäksi siten, että alue sijoittuu kaavaehdotuksessa kokonaisuudessaan 
sähkölinjan eteläpuolelle. 
 
 

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut lausui, että asemakaavaluonnoksen mukainen 
rakentaminen vaarantaa reviirin tärkeitä osa-alueita 
ja voi merkittävästi heikentää valkoselkätikan pesimismahdollisuuksia alueella. 
Valkoselkätikkaseurannasta vastaava Timo Laine on antanut asiasta lausunnon 
suoraan kaavoittajalle 9.5.2014. 
 
Muutoin Metsähallitus lausui, ettei sillä ei ole kiinteistöjä kaavoitettavalla alueella eikä sen 
välittömässä läheisyydessä, joten vireillä olevasta kaavasta ei aiheudu vaikutuksia Metsähallituksen 
alueille 
 
2.2.4. Vastine 
Timo Laineen antaman asiantuntijalausunnon sisältöä on referoitu kaavaselostukseen. 
Valkoselkätikasta on tehty havaintoja kaava-alueella ja sen ympäristössä, pesintää ei ole todettu 
vuoden 2012 jälkeen. Ruokailujälkien perusteella kaava-aluetta lähiympäristöineen voidaan pitää 
edelleen kuitenkin valkoselkätikan ruokailualueena. 
 
Kaavaehdotuksessa asuinrakentamiseen esitetyt korttelit kiertävät valkoselkätikalle tärkeän alueen 
reunaa siten, että pääosa tästä valkoselkätikalle suotuisasta alueesta jää viher- ja suojelualueeksi 
kaava-alueen keskiosaan. Kaavaratkaisu palvelee useita aluetta hyödyntäviä luontokappaleita. Myös 
kaava-alueen ulkopuolelle jää valkoselkätikalle soveltuvia alueita. Kaava-alueen luontoarvot on 
huomioitu viheralueita (VL-alueet) koskevissa kaavamääräyksissä. 
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Kaavaluonnoksesta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista 2. vaihtoehdossa sisääntulotien varren 
kortteleihin on osoitettu rakennusoikeutta pienkerrostaloille. 1. vaihtoehdossa näihin kortteleihin tulisi 
yhteensä yhdeksän kaksikerroksista erillispientaloa. Ongelmallisempaa lienee kuitenkin molemmissa 
vaihtoehdoissa rantaan sijoitettujen 14 erillispientalotontin rakennettavuus ja rakennusten 
sopeuttaminen jyrkkäpiirteiseen rantamaastoon. Rakentamisen ohjausta on tarpeen täydentää 
kaavamääräyksillä ja vaikutusten arviointia tarkentaa rantamaiseman voimakkaasta muutoksesta. 
Vanhan huvilan säilyminen tulee turvata täsmällisemmällä kaavamääräyksellä. 
 
2.2.5. Vastine 
Asuintonttien korttelialueiden (AO ja AP) kaavamääräyksiä on tarkistettu kaavaehdotukseen ja 
kaavaselostuksen vaikutusten arviointia on täydennetty. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan 
myös aluetta koskevat rakennustapaohjeet (kaavaselostuksen liitteenä). 
 
Kaava-alueella sijaitseva loma-asunto on kaavaehdotuksessa merkitty sr-merkinnällä suojeltava 
rakennus. Lisäksi kaavamääräyksessä todetaan, että rakennusta ei lasketa tontin 
kokonaisrakennusoikeuteen, ja rakennuksen ulkoasun ominaispiirteet tulee huomioida mahdollisissa 
muutoksissa.  
 
 

Arkeologian yksikkö toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa. 
 
2.2.6. Vastine 
Ei aiheuta muutoksia. 
 
 

Lahti Aqua Oy on antanut kaavan vireilletulo-vaiheessa lausunnon (sähköposti 27.3.2014). Tässä 
vaiheessa asiasta ei ole muuta lausuttavaa. 
 
2.2.7. Vastine 
Ei aiheuta muutoksia. 
 
 

Kortteliin 255 osalle tonteista on kulku ajorasitealueen kautta. Ajorasitteen alueelle pyydän 
merkitsemään myös johtorasitteen liittymisjohtojen rakentamisen ja ylläpidon varmistamiseksi. Alueelle 
tarvitaan ohjeeilinen 10m x 10m sijoitusalue puistomuuntamolle. Esitän paikaksi Arkkitehdintien 
itäpuolta korttelin 251 etelä- tai pohjoispuolella. 
 
2.2.8. Vastine 
Ajorasite merkitään kaavaehdotukseen. Puistomuuntamolle merkitään ohjeellinen sijoitusalue korttelin 
251 eteläpuolelle (kaavamerkintä et). 
 
 

Kaavaa koskevista asiakirjoista selviää, että suunnittelualueen luontoarvot ovat huomattavat. Tämän 
vuoksi alueen maankäytön suunnittelu vaatii tarkkaa suojeltavien lajien elinympäristöjen huomioon 
ottamista ja yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä luontoarvojen turvaamiseksi. Kaavaluonnoksen 
mukaan suunnittelualueesta vain noin 40 prosenttia jää tonttialueiden, katujen ja 
venevalkamarajausten ulkopuolelle, mikä jo sinänsä muuttaa oleellisesti alueen luonnontilaa. 
 
Hämeen EL Y -keskus ja Lahden seudun ympäristöpalvelut edellyttävät asemakaavaa käsittelevissä 
kannanotoissaan, että alueen luontoarvot otetaan huomioon. Alueelta on tehty luontoselvitys, jossa on 
kartoitettu mm. luontotyyppejä sekä laadittu linnusto-, liito-orava-, lepakko- ja 
viitasammakkoselvitykset. Uuden viitasammakkoselvityksen raportti on valmistumassa, mutta se ei 
ollut vielä käytössä tätä mielipidettä tehtäessä. 
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Kaava-alueen lajistoon liittyvistä luontoarvoista erityistä huomiota vaativat alueella todetut 
valkoselkätikan ja liito-oravan elinympäristöt sekä lepakot ja viitasammakko, josta tehtiin havainto 
ensimmäisessä selvityksessä ja jolle sopivaa elinympäristöä sisältyy kaava alueeseen. 
Valkoselkätikka on erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, liito-orava, lepakot ja 
viitasammakko puolestaan EU:n luontodirektiivin IV -liitteen lajeja, joita on suojeltava tiukasti. 
 
Luontoselvityksistä ja Metsähallituksen lausunnosta ilmenevät yllä mainituille lajeille tai lajiryhmille 
rajatut tärkeät ja soveliaat alueet. Metsähallituksella on paras valkoselkätikan suojeluun liittyvä 
viranomaistieto. Laitoksen edustaja on tehnyt aiempien havaintojen ja omien käyntiensä perusteella 
rajauksen lajille soveliaimmasta alueesta. Hänen lausuntonsa mukaan: "Rajaus tulee ottaa huomioon 
kaavasuunnittelussa siten, että näitä alueita ei oleellisesti heikennetä. Muussa tapauksessa se voi 
ratkaisevasti vähentää valkoselkätikan elinmahdollisuuksia tällä tärkeällä reviirin osa-alueella." 
 
Luonnoksessa huomattava osa kaavoitetuista tonteista sijoittuu valkoselkätikalle tärkeään 
reviirinosaan. Merkille pantavaa on, että lajille sovelias rantaosa on kaavoitettu lähes kokonaan 
tonteiksi (kortteli 253). Kyseisen rannan tonttien kohdalla on kaavamääräysmerkinnän mukaan 
rakennusalueen ja rantaviivan välille jäävä puusto säilytettävä. Määräys on oikean suuntainen, mutta 
ei riittävä. Rantojen rakentaminen yhdessä suunnittelualueen metsäpinta-alan voimakkaan 
supistumisen kanssa pienentää oleellisesti valkoselkätikalle sopivan elinympäristön määrää ja 
vähentää lajin elinmahdollisuuksia alueella. Kyseisen rantaosan tontit ja kortteli en 251, 252, 254, 257 
tontit sekä korttelin 255 koillisin tontti tulee poistaa kaavaluonnoksesta ja samalla pohjoinen 
venevalkama siirtää etelämmäs vapaaksi rannaksi merkityn rantaosan länsipuolelle, jotta kaava 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vaatimukset valkoselkätikan osalta. 
 
Pohjoisrannan tonttien poistoa ja venevalkaman siirtoa tukee myös alueelta laadittu 
pesimälinnustoselvitys, jossa todetaan, että alueen suojelustatuslajien reviirien keskipisteet 
painottuvat alueen pohjoisosan mäelle ja siitä länteen olevaan rantametsävyöhykkeeseen. 
Kaavaluonnoksessa alueelle jätetyt tonttikortteleiden ulkopuoliset vapaat rannat ovat marginaalisia, 
eikä niillä ole luontoarvojen kannalta suurta merkitystä. Yli puolet vapaiksi jätetyistä rannoista on 
lisäksi karua kalliorantametsää, joka ei ole soveliasta elinympäristöä valkoselkätikalle eikä liito-
oravalle. 
 
Liito-oravaselvityksessä on osoitettu lajin reviiri ja sen ydinalue. Ydinalue ulottuu kaava alueen 
pohjoiseen rantaosaan (oka kuuluu myös valkoselkätikalle tärkeään metsäosaan). Rantametsässä 
kasvaa liito-oravalle tärkeää ravintopuuta tervaleppää ja pesäpuiksi sopivaa puustoa, joten myös liito-
oravan kannalta alueen pohjoisten rantojen jättäminen rakentamatta on perusteltua. 
 
Liito-oravalle sovelias rakentamaton metsäalue supistuu huomattavasti keskimääräistä naaraan 
reviirikokoa pienemmäksi ja elinalue heikkenee parhaalta rantaosaltaan, mikäli nykyinen 
kaavaluonnos toteutetaan. Liito-oravalle on tyypillistä, että se vaihtaa pesäpuita ja niitä on käytössä 
useita vuoden aikana. Myös eri vuosina on käytössä eri pesäpuita, kun osa vanhoista pesäpuista on 
pois käytöstä tilapäisesti tai kokonaan hylätty. Oleellista liito-oravan suojelun kannalta on säilyttää 
metsän vaihteleva rakenne, johon kuuluu vanhaa puustoa, suojapuita (yleensä suuria kuusia), eri-
ikäisiä ravintopuita ja turvalliset puustoiset yhteydet muihin metsiköihin. Raikkosen kaavan 
kaavamääräyksissä tulee ilmetä ohjeet näiden piirteiden säilyttämiseksi. Liito-oravaselvityksessä on 
esitetty erilaisia keinoja negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi. Kaavassa tulee noudattaa 
suosituksia ja yksilöidä kaavamääräyksiä suositusten mukaisiksi. Lisäksi tulee varmistaa, että 
määräyksiä noudatetaan alueen kaavan toteutuksessa. Käytännössä metsänkäsittelyssä tulee 
noudattaa suurta pidättyvyyttä, koska alueella tehdyt vanhat harvennushakkuut ovat jo muuttaneet 
metsän rakennetta epäedulliseen suuntaan niin liito-oravalle kuin valkoselkätikalle. Aluetta ei saa 
heikentää enempää kaavoituksella, ja liito-oravan huomiointi alueella edellyttää korttelien 251, 252, 
253 ja 254 poistamista kaavaluonnoksesta, jotta lajin esiintyminen ja liikkuminen voidaan turvata. 
 
Lepakkoselvityksessä suositellaan välttämään rakentamista korttelien 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
258 ja 259 alueille, joten tämäkin puoltaa huomattavaa korttelien poistamista kaavaluonnoksesta. 
Selvityksessä todetaan myös, että mikäli alueelle osoitetaan rakentamista, tulee rakennusten 
sijoittelussa, tiestön ja valaistuksen suunnittelussa olla erityisen tarkka. Nykyinen käsitys ei vastaa 
PHLY:n käsitystä suunnittelun erityisestä tarkkuudesta tai lepakoiden huomioon ottamisesta.  
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Maastokokemuksemme ja ilmakuvan perusteella kaava-alueen ainoa mahdollinen viitasammakon 
lisääntymisalue (kutualue) sijoittuu luoteiskulmaan, jonne on suunniteltu venevalkama. Mikäli laji on 
sieltä löytynyt tämänvuotisessa selvityksessä, estyy venevalkaman toteuttaminen. Edelleen, vaikka 
lajia ei kyseisessä kohdassa olisikaan havaittu, olisi suositeltavaa kosteikkorantaosan säästäminen. 
Tämän alueen välittömässä läheisyydessä ovat myös suunnittelualueen suoelin ympäristöt, jotka on 
luontoselvityksessä määritetty ruohokorveksi ja saranevaksi. Nämä ovat sopivaa sammakoiden 
elinympäristöä, mikä todettiin vuonna 2010 tehdyssä ensimmäisessä viitasammakkoselvityksessä. 
Kosteikko osan kaavamerkintä on VL. Alue vaatisi viitasammakon vuoksi lisämerkinnän ja 
yksiselitteisen kaavamääräyksen, joka turvaisi alueen viitasammakon elin ympäristönä. 
 
Luontoselvityksen mukaan alueella oleva ruohokorpi on osittain luonnontilainen, ja selvitysalueeseen 
kuuluva saraneva on ilmeisesti myös luonnontilaisuudeltaan hyvä. Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarvion mukaan ruohokorvet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja 
saranevat vaarantuneita, mikä puoltaa osaltaan suoalueet säästävien kaavamääräysten 
yksityiskohtaista kirjaamista kaavaan. Ruohokorven alueelle on sijoitettu ohjeellinen hulevesien 
suodatuskenttä ja paikoitusalue, jotka tulee poistaa, sillä ne vaarantavat kyseisen osa-alueen 
luontoarvot. 
 
Edustavat lehdot ovat Suomessa lehtotyypistä riippuen silmälläpidettäviä-äärimmäisen uhanalaisia 
luontotyyppejä. Luontoselvityksessä alueen lehtojen laatua ei ole tarkemmin eritelty, mutta yleisesti 
ottaen alueella esiintyvien lehtojen monipuolisuus lisää alueen luontoarvojen merkitystä, mikä tulisi 
näkyä kaavassakin pidättymällä tonttien sijoittelusta arvokkaimmille lehto-osille. Esimerkiksi kuivat 
keski- ja runsasravinteiset lehtotyypit ovat kumpikin erittäin uhanalaisia lehtotyyppejä. Kuivien lehtojen 
säästämiseksi Raikkosen alueella tulisi kaavaluonnoksesta poistaa alueen 253 neljä eteläisintä tonttia 
ja alueen 254 pohjoinen tontti. 
 
Raikkosen asemakaavassa tulee ottaa huomioon myös ylempi kaavataso, jossa alue on merkitty 
pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja vasta toissijaisesti asumisen reservialueeksi. 
Asuinrakentamisen mitoittamisessa tulee huomata myös tämä alueen rakennuspaikkojen merkittävää 
vähentämistä puoltava seikka. 
 
Asemakaava-alueen pohjoisosaan sijoitettu venevalkama on osittain osayleiskaavamerkinnän MU-1 -
alueella, jonka määräykset sallivat vain maa- ja metsätalouteen liittyvän rakentamisen. Venevalkamaa 
ei voida pitää tällaisena rakentamisena, joten sitä ei voida tästäkään seikasta johtuen toteuttaa 
esitetyn kaltaisena. 
 
Yhteenveto: Nähtävillä ollut Raikkosen kaavaluonnos vaatii vielä paljon muutoksia, jotta se täyttäisi 
edes MRL:n vähimmäisvaatimukset luontoarvojen huomioon ottamisesta kaava alueella. Muutokset 
ovat niin merkittäviä, että kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee asettaa uudelleen 
nähtäville. Alueelta pitää poistaa useita kortteleita ja liittää kaavamääräyksiin selkeät luontoarvot 
turvaavat merkinnät. PHLY ehdottaa lisäksi kaavan laatijalle, että useiden päällekkäisten 
luontoarvojen kohteilla käytetään SL- tai S-merkintöjä, jotka turvaavat parhaiten erityiset luontoarvot 
Näitä kohteita ovat ainakin korttelit 250- 254 sekä niiden väliin jäävät alueet sekä aikaisemmin rajatut 
sl-merkityt alueet. PHLY pyytää kirjallista palautetta mielipiteeseensä. 
 
2.2.9. Vastine 
Asemakaavaehdotusta on valmisteltu yhteen sovittaen alueen luontoarvoja ja uudisrakentamista. 
Merkittävimmät luontoarvot on pyritty turvaamaan. Alueelle perustettu luonnonsuojelukohde 
(lehmuslehto) on merkitty asemakaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi (SL). Lisäksi 
viheralueiden (VL) ja asuintonttien korttelialueiden (AO ja AP) kaavamääräyksiä on tarkistettu. 
 
Asuinkortteleiden määräykseen on tuotu seuraava lisäys: ”Tonteilla olevat isot haavat ja kuuset tulee 
mahdollisuuksien mukaan säästää.” Rantaan rajoittuville tonteille on myös osoitettu rantavyöhykkeelle 
alueen osa (sp), jolla puusto ja luonnonmuoto on säilytettävä. 
 
Viheralueet on jaettu alueiden ominaisuuksien mukaan kolmeen: VL-1/s, VL-2/s ja VL-3. VL-1/s 
määräyksessä sanotaan: ”Alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, joita ei saa vaarantaa. Alue 
on liito-oravan, lepakon ja valkoselkätikan elinympäristöä. Alue tulee säilyttää metsäisenä ja rannassa 
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on säilytettävä rantapuusto. Avohakkuu on kielletty. Alueen metsiä saa käsitellä vain 
harvennushakkuuna luonto- ja ympäristöarvot huomioiden. Alueen maastonmuotoa ei saa muuttaa.” 
 
VL-2/s kaavamääräys on samantyyppinen, mutta alueen todetaan olevan viitasammakon mahdollinen 
elinympäristö. Alueella on myös tärkeää säilyttää eliöstön liikkumisen kannalta riittävä puusto ja 
kulkuyhteydet viereisille alueille, joten myös tämä todetaan määräyksessä. VL-2/s alueelle ei 
kaavaehdotuksessa esitetty ohjeellista pysäköintipaikkaa. Ohjeellinen aluevaraus hulevesien 
viivytysrakenteiden rakentamista varten sen sijaan on esitetty. Kyseinen kohta on 
maastonmuodoiltaan paras vaihtoehto kaava-alueen hulevesien purkamista varten. Kaavaehdotuksen 
aluevaraus on ohjeellinen ja sen tarkempi paikka ja koko tulee määräytymään asemakaavoituksen 
jälkeisen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 
VL-3 alueet ovat eliöstön liikkumisen ja kulkuyhteyksien kannalta tärkeitä ja näiden alueiden 
kaavamääräys säilyttää eliöstön liikkumisen kannalta riittävän puuston ja kulkuyhteydet viereisille 
alueille. 
 
Lisäksi kaavan yleismääräyksiin on lisätty seuraavaa: ”Asemakaava-alueella maisemaa muokkaavista 
toimenpiteistä tulee hakea maisematyölupa. VL-alueilla maisematyölupaan on liitettävä 
ympäristöviranomaisen lausunto.” 
 
Keväällä 2014 on arvioitu suurpiirteisesti valkoselkätikalle tärkeitä alueita ja saatu Metsäkeskuksen 
luontopalvelujen 9.5.2014 päivätty lausunto valkoselkätikan reviiristä Raikkosen alueella. 
Valkoselkätikasta on tehty havaintoja kaava-alueella ja sen ympäristössä, pesintää ei ole todettu 
vuoden 2012 jälkeen. Ruokailujälkien perusteella kaava-aluetta lähiympäristöineen voidaan pitää 
edelleen kuitenkin valkoselkätikan ruokailualueena. Kaavaehdotuksessa asuinrakentamiseen esitetyt 
korttelit kiertävät valkoselkätikalle tärkeän alueen reunaa siten, että pääosa tästä valkoselkätikalle 
suotuisasta alueesta jää viher- ja suojelualueeksi kaava-alueen keskiosaan. Myös kaava-alueen 
ulkopuolelle jää valkoselkätikalle soveltuvia alueita. 
 
Korttelin 235 rajausta on tarkistettu. Kaavaluonnoksissa esitetty kortteli 254 on poistettu 
asemakaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksessa venevalkamaksi varattu alue on esitetty osana 
lähivirkistysaluetta. Venevalkama-aluetta on siirretty etelämmäksi siten, että alue sijoittuu 
kaavaehdotuksessa kokonaisuudessaan alueella kulkevan sähkölinjan eteläpuolelle. 
 
Kaavahankkeesta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty ja se tulee nähtäville 
muun kaavaehdotusmateriaalin kanssa. Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavahankkeen 
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luontoon, luonnonoloihin, 
maisemakuvaan ja eläimistöön sekä liikenteeseen. Myös sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia 
talouteen arvioidaan.  
 
Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaavaluonnosvaiheen palautteen ja tarkentuneiden selvitysten 
pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. 
Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavaehdotuksesta. 
Ehdotusvaiheessa saatu palaute huomioidaan ja jos asemakaavaan tulee merkittäviä muutoksia, 
asetetaan se kaavaehdotuksena uudelleen nähtäville. 
 

 

Ko. Raikkosen alue on luonnonolosuhteiltaan rikas ja monipuolinen Vesijärven rantametsikkö. 
Tällaiset lehtomaiset ranta-alueet ovat ekosysteemipalvelujen kannalta kaikista parhaimmat, sen takia 
aluetta ei saa tontittaa niin rankasta kuin luonnoksissa on esitetty. Vaikka Karjusaaren rannat on 
kaavoitettu tonteiksi, ei se ole syy jatkaa herkkien ja arvokkaiden ranta-alueiden kaavoittamista 
edelleen. Vesijärven vedenlaadun parantamiseen on satsattu yhteiskunnan rahoja, joten sen rannat ja 
rantametsiköt tulee olla pääsääntöisesti myös kaikkien käytössä. Luonnonsuojelu ei saa olla kiinni 
rahasta, vaan kunnan on käytettävä Maankäyttö-ja rakennuslain (MRL) suomia mahdollisuuksia 
suojella kaavalla tarpeelliset alueet luonnonsuojelualueiksi ja yhteisiksi virkistysalueiksi. 
 
Muutaman rantatontin kaavoittamisen maanomistajien tarpeisiin ymmärrämme, mutta 
myyntitarkoituksiin tonttien kaavoittamista emme. Mahdolliset muut uudet tontit tulee sommitella niin, 
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että uutta katua tarvitsee rakentaa mahdollisimman vähän. Mielestämme Hollolan olisi pitänyt ensin 
tehdä koko Kukkilasta kattava luontoselvitys ja osayleiskaavan tarkistus, joiden perusteella olisi voinut 
arvioida tämän alueen luonnonsuojelu- ja virkistysaluetarve paremmin kokonaisuuden kannalta. Myös 
Lahden ja Hollolan osalta olisimme kaivanneet Vesijärven ranta-alueiden arvokkaiden luontoalueiden 
ja ekologisten yhteyksien kokonaistarkastelua ennen yksittäisten postimerkkikaavojen tekemistä. 
 
2.2.10. Vastine 
Asemakaavaehdotusta on valmisteltu yhteen sovittaen alueen luontoarvoja ja uudisrakentamista. 
Merkittävimmät luontoarvot on pyritty turvaamaan. Alueelle perustettu luonnonsuojelukohde 
(lehmuslehto) on merkitty asemakaavaehdotuksessa luonnonsuojelualueeksi (SL). Kaava-alueelle on 
osoitettu reilusti viheralueita (VL-alueet), jotka ovat virkistäytymiseen yleisesti käytettävissä olevia 
alueita sekä luonnonsuojelualuetta. Viher- ja luonnonsuojelualueita on kaavaehdotuksessa yhteensä 
noin 11,7 hehtaaria. 
 
Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu eliöstön liikkumisen ja kulkuyhteyksien kannalta tärkeät 
yhteydet kaava-alueen viereisille alueille. Viheralueiden kaavamääräys säilyttää eliöstön liikkumisen 
kannalta riittävän puuston ja kulkuyhteydet viereisille alueille. Virkistysalueiden jatkuvuus kaava-
alueelta ulkopuolisille alueille on huomioitu kaavaehdotuksen VL-aluevarauksien sijoittumisessa. 
 
Alueelle on kaavaprosessin aikana tehty kunnallistekniikan yleissuunnittelua ja 
tilanvaraussuunnittelua. Kaavaehdotukseen osoitettu katuverkko on pyritty parhaalla mahdollisella 
tavalla hyödyntämään, mutta luontoarvojen huomioimisen johdosta alueen rakennettavasta 
katuverkosta tulee silti pitkä. 
 
Kunnassa on vireillä koko kunnan kattava strateginen yleiskaavatyö, jonka yhteydessä tulee 
arvioitavaksi myös nykyisten osayleiskaavojen ajantasaisuus. Raikkosen asemakaavoituksessa on 
huomioitu voimassa olevan Kukkila-Kalliolan osayleiskaavan lisäksi myös strategisen yleiskaavan 
luonnos. 
 
 

Vastustan Raikkosen alueen kaavoittamista alueen merkittävien luontoarvojen vuoksi. Alueella on 
mm. liito-oravia ja siippatyypin lepakoita. Kaavalla lisäksi rikotaan luonnonsuojelulain mukaista 
luonnonsuojelukohdetta, metsälehmusaluetta. 
 
2.2.11. Vastine  
Asemakaavaehdotusta on valmisteltu yhteen sovittaen alueen luontoarvoja ja uudisrakentamista. 
Merkittävimmät luontoarvot on pyritty turvaamaan. Lisää luontoarvojen huomioimisesta 
kaavaehdotuksessa ja kaavamääräyksien sisällöstä on kerrottu vastineessa, joka annettiin Päijät-
Hämeen lintutieteelliselle yhdistykselle (yhdistyksen kaavaluonnosvaiheessa esittämä mielipide). 
 
Alueelle perustettu luonnonsuojelukohde (lehmuslehto) on merkitty asemakaavaehdotuksessa 
luonnonsuojelualueeksi (SL). Kaava-alueen eteläosan katu Lehtoranta sijoittuu vähäiseltä osin 
suojelualueen reunalle. Tällä ratkaisulla vältetään kallion louhinta tielinjalta ja vastaavasti 
suojelualuetta laajempi yhtenäinen luontoalue jää rakentamattomaksi. Perustetun suojelualueen 
rajauksesta poikkeaminen vaatii Hämeen ELY-keskuksen poikkeamisluvan. Asiasta on saatu ELY-
keskuksen poikkeamispäätös marraskuussa 2014, jossa lupa myönnetään.  

 
 

Uuden asuinalueen kaavassa huolestuttaa; rakennusaikainen liikenne, lapsiperheiden turvallisuus, 
melu ja ilmansaaste. Kulku kaava-alueelle on kaavaluonnoksissa esitetty Karjusaarenkadun kautta. 
Kaava-asiakirjoihin toivotaan tutkittujen vaihtoehtojen osalta täydennystä, kaavaluonnoksissa esitetyn 
ja Toisenmäentien vaihtoehdon vertailua.  
 
2.2.12. Vastine  
Kaavaprosessin aikana alueelle on tehty useita selvityksiä liittyen liikenteeseen ja kulkuyhteyden 
järjestämisen vaihtoehtoihin. Kulkuyhteysvaihtoehtojen vertailua on täydennetty kaavaselostukseen. 
Kaavaehdotus on valmisteltu siten, että asuinalueen ajoneuvoliikenne ohjataan Toisenmäentien 
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kautta. Kevyen liikenteen kulku asuinalueelta Karjusaarenkadulle kuitenkin mahdollistetaan 
kaavaehdotuksessa. 
 

 

Hollolan kunta on suunnittelemassa noin 200- 250 asukkaan asuntoaluetta Raikkosen alueelle heti 
Lahden kaupungin rajan viereen. Liikenne sinne on suunniteltu hoidettavaksi Lahden kaupungin läpi 
Kilpiäistentien, Karjusaarenkadun ja Poukamanpolun kautta. Läpiajoliikenteen mahdollistamiseksi 
Lahden kaupungin maankäyttö on valmistellut asemakaavan muutosta, jolla Poukamanpolku on 
tarkoitus leventää kokoojakaduksi. 
 
Karjusaariseura on jyrkästi vastustanut Lahden kaupungin suunnittelemaa asemakaavan muutosta, 
jolla mahdollistetaan ajo Karjusaarentien kautta Hollolan kunnan puolelle. Lähes 100% Karjusaaren 
asukkaista on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan seuraavaa: Vaadimme, että autoliikenne 
Poukamanpolun kautta Raikkosen alueelle estetään.  
 
Karjusaariseuraa vaatii, että Raikkosen alueen liikenne tulee hoitaa Hollolan kunnan kautta yleiseen 
tieverkkoon. Liikennettä ei saa ohjata Lahden kaupungin katuverkkoon. 
 
Perustelemme kantaamme seuraavilla seikoilla: 
Kaava-asiakirjojen mukaan Raikkosen alueen kaavoitus ja suunniteltu liikenneratkaisu aiheuttaisivat 
200-250 ajotapahtumaa päivässä lisää nykyiseen liikenteeseen. Raskaan rakennusaikaisen liikenteen 
vaikutukset ovat vielä merkittävästi suuremmat (vaikutusaika arviolta 15-20 v.). 
 
Nykyinen katuverkko on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan ja yleiskaavan osoittamaa 
liikennöintitarvetta varten eikä suinkaan läpikulkutieksi naapurikunnan tulevia asuntoalueita varten. 
Ajoyhteyden avaaminen suunnitellulle Raikkosen alueelle mahdollistaisi asutuksen edelleen 
laajentamisen Hollolan kunnan puolella. 
 
Raikkosen asuntoalueen tukeutuminen Karjusaaren-Kilpiäisten katuverkkoon aiheuttaa alueen 
asukkaille kohtuutonta melu-, saaste-, turvallisuus- ja viihtyvyyshaittaa sekä kiinteistöjen arvon laskua. 
Myös kaavoitusta säätelevä maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää elinympäristön heikentämisen (MRL 
54 §). Asukkaiden täytyy voida luottaa voimassa olevien kaavojen tarkoitukseen. Lahden kaupungille 
suunniteltu ratkaisu aiheuttaa mm. liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edellyttämiä investointeja 
sekä jatkuvia katuverkon ylläpitokustannuksia. Jatkuvan hyödyn kaikesta tästä kerää Hollolan kunta. 
 
2.2.13. Vastine  
Kaavaprosessin aikana alueelle on tehty useita selvityksiä liittyen liikenteeseen ja kulkuyhteyden 
järjestämisen vaihtoehtoihin. Kulkuyhteysvaihtoehtojen vertailua on täydennetty kaavaselostukseen. 
Kaavaehdotus on valmisteltu siten, että asuinalueen ajoneuvoliikenne ohjataan Toisenmäentien 
kautta. Kevyen liikenteen kulku asuinalueelta Karjusaarenkadulle kuitenkin mahdollistetaan 
kaavaehdotuksessa. 
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10.11.2014!!
JOHDANTO!

Rakennustapaohjeet koskevat Kukkilan (23) kunnanosan kortteleita 250-257. Suunnittelualue 
sijaitsee Vesijärven rannalla Hollolan kunnan Kukkilan kylässä Lahden kaupungin rajalla noin 6 km 
pohjoiseen Lahden kaupungin keskustasta. Alueen koko on noin 12,2 ha. Alue liittyy etelässä ja 
idässä olemassa olevaan asuntoalueeseen. Tieyhteys alueelle on Lahden kaupungin puolelta 
Karjusaarenkadulta. Alue rajautuu lännessä Vesijärveen, pohjoisessa suoalueeseen ja idässä ja 
etelässä olemassa olevaan pientaloalueeseen.!

Rakennustapaohjeiden tavoitteena on ohjata Raikkosen alueen rakentumista niin, että syntyy 
laadukas ja yhtenäinen asuinalue, joka sopeutuu maisemaan ja vaihtelevaan maastoon. Alueelle 
on haettu modernia nykypäivän arkkitehtuuria henkivää ilmettä.!

Rakentamisessa noudatetaan Raikkosen xx.xx.2014 vahvistettua asemakaavaa, Hollolan 
rakennusjärjestystä sekä muita rakentamista koskevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. 
Rakennustapaohje liittyy Raikkosen asemakaava-aineistoon. Asemakaavan määräyksien mukaan 
alueen rakentamisessa on noudatettava näitä ohjeita.!

Liitteenä kaavan viitesuunnitelman 3D-mallista näkymiä alueen mahdollisesta ilmeestä.!

YLEISIÄ OHJEITA SUUNNITTELUUN, KAIKKI KORTTELIT!

Asemapiirros!
Rakennusluvan yhteydessä esitetään asemapiirros, joka on tehtävä riittävän laajana, jotta siitä 
voidaan arvioida rakennuksen ja tontin liittyminen ympäröiviin alueisiin. Piirroksessa on esitettävä 
piha-alueen korot ja maanpintojen liittyminen naapuritonttien, virkistysalueiden ja katualueiden 
korkeustasoihin; ulkopuoliset rakenteet kuten portaat, tukimuurit, luiskat ja pengerrykset; 
pintavesirakenteet; kulkuväylät sekä luonnonvaraisina säilytettävät alueet.!

Maastoon sovittaminen!
Pihaa ja rakennusten lattiakorkoja suunniteltaessa tulee huomioida alueen vaihtelevat 
maastonmuodot. Lattian korkeusasemaa suunnitellessa on huomioitava myös naapuritonttien 
rakennusten korkoasemat. Tontin rakentamattoman osan pinnanmuotoa ei saa merkittävästi 
muuttaa. Voimakkaasti rinteisillä tonteilla tulee käyttää porrastettuja lattiaratkaisuja, jolloin 
rakennusten sijoittaminen helpottuu. Rakennusmassa tulee porrastaa maaston mukaisesti siten, 
että ei synny yli 2 m korkeita umpisokkeleita. Liitteenä on esitetty viitteellisiä esimerkkejä 
poikkileikkauksista rakennusten sijoittamisesta tontilla.!

Pengerrykset ja luiskat tulee toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla naapuritonttiin sovittaen. 
Naapuritontin vastaisella rajalla tulee säilyttää luonnollinen maanpinnan korkeusasema, ellei 
viereisten tonttien kesken yhdessä sovita muunlaisesta järjestelystä. Yli 1,2 metriä korkeita 
yhtenäisiä tukimuureja ja pengerryksiä tulee välttää. Maastonmuokkaukset tulee sitoa ympäristöön 
esimerkiksi viherratkaisuin tai luonnonkivillä. Tarvittaessa korkeuserot hoidetaan tukimuureilla. 
Tukimuurit tulee olla luonnonkivellä verhottuja tai rapattuja.!

Jyrkkiin maastokohtiin voidaan rakentaa maastoon sopeutetut portaat puusta tai luonnonkivestä, 
jotka voidaan varustaa puurakenteisella kaiteella. Olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta tulee 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää tonteilla, jotta rakennettu alue istuu pehmeämmin ympäröivään 
luontoon. Kortteleissa 253, 254 ja 257 rantapuusto ja rannan luonnonmuoto tulee säilyttää.!

!



10.11.2014!!
Rakennusten sijoitus tontilla!
Rakennusten sijoittamisessa tontille tulee huomioida ilmansuunnat, maastonmuodot sekä 
ympäristön muut rakennukset. Naapurirakennusten maisemasuunta tulee pyrkiä pitämään 
vapaana ja toiminnot sijoittamaan siten, että kullekin turvataan mahdollisimman hyvä yksityisyys. 
Rakennusten tarkka sijoittelu maastoon tulee tehdä paikan päällä ympäristön todelliset 
pienipiirteiset olosuhteet huomioiden.!

Alueelle ominainen luonne muodostuu yhdessä alueen muiden rakennusten kanssa. Myös 
kadunvarren järjestelyihin tulee kiinnittää huomiota. Talousrakennukset sopivat hyvin tontin rajoille. 
Kortteleissa 255 ja 256 asuinrakennukset voidaan rakentaa kytkettyinä ja liittää toisiinsa katoksilla/
talousrakennuksilla. Jäteastioiden vaatima tila tulee rajata kevyellä rakenteella ja/tai 
kasvillisuudella.!

Kortteleissa 253 ja 254 tulee huomioida se, että kaava sallii rakennuksen sijoittamisen alle 4 m 
etäisyydelle tontin rajasta. Rakenteet on toteutettava palomääräysten mukaan siten, että tontin 
rajaan kiinni rakentaminen on mahdollista molemmilla viereisillä tonteilla rakentamisjärjestyksestä 
riippumatta.!

Tontin rajaaminen!
Tontit voidaan aidata puu- tai luonnonkivipintaisella enintään 1,2 m korkuisella aidalla. Aidan värin 
tulee sopia asuinrakennuksen väritykseen, mutta sen ei tarvitse olla sävyltään sama. Aita ei saa 
olla valkoinen tai vaalea. Tontin rajaamisessa voidaan myös käyttää leikattua pensasaitaa, 
vapaasti kasvavien pensaiden muodostamaa aidannetta tai luonnonkiviä. Pensasaidan tulee 
täysikasvuisenakin mahtua omalle tontille eikä se saa kaventaa kadunvarren lumitilaa tai rajoittaa 
näkyvyyttä.!

Autopaikat!
AP-alueilla tulee osoittaa vähintään 1 autopaikkaa 100 kerrosalaneliömetriä varten tai 2 
autopaikkaa asuntoa kohden. AO-alueilla tulee varata 2 autopaikkaa tontille. Tonttiliittymän leveys 
saa olla enintään 5,0 metriä. Kortteleiden 255 ja 256 autopaikat tulee järjestää keskitetysti.!

Hulevesien käsittely!
Hulevedet eli sade- ja pintavesistä aiheutuva pintavalunta tulee imeyttää omalla tontilla tai johtaa 
alueen hulevesien suodatuskenttiin. Tonttien piha-alueilla tulisi suosia imeyttäviä pintamateriaaleja 
ja välttää tiiviitä, laajoja kiveyksiä tai asfaltointia.!

Kerrosluvut!
Kortteleissa 250-252 ja 255-257 kerrosluku on kaksi (II). Voimakkaammin rinteisissä kortteleissa 
253 ja 254 kerrosluku on 1/2 k II, joka tarkoittaa sitä, että rakennuksen kellaritasolla kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi saa käyttää enintään 50% rakennuksen suurimman kerroksen alasta, jolloin 
rakennukset voivat fyysisesti olla osittain kolmekerroksisia.!

Julkisivut!
Rakennusten massoittelussa ja julkisivussa tulee suosia yksinkertaisuutta ja sopusuhtaisuutta. 
Julkisivussa yksikertaisuudella tarkoitetaan pelkistettyä ja koristelematonta ilmettä, esimerkiksi 
yhdensuuntaista laudoitusta ja pelkistettyä muotokieltä ovi- ja ikkunapuitteissa. Julkisivuväreinä 
tulee käyttää alueen luonnossa esiintyviä murrettuja ruskean ja harmaan sävyjä. Alla on esitetty 
viitteellisiä esimerkkejä. Kirkkaat värit eivät ole sallittuja. Rakennuksen pääväreinä tulisi käyttää 
korkeintaan kahta väriä. Materiaalivalinnoissa tulee huomioida olemassa olevat ja suunnitellut 
naapurirakennukset ja pyrkiä yhtenäisyyteen.!

!
!
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Korttelit 253, 254 ja 257!

Julkisivumateriaalin tulee olla rappaus ja/tai puu. Hirsijulkisivu sallitaan esimerkiksi erillisessä 
saunarakennuksessa, joka on kytketty muuhun rakennusmassaan. Hirsien tulee olla suorapintaisia 
ja nurkat lyhennettyjä ja samaa väriä kuin rakennuksen muut puuosat. Julkisivuissa on 
suositeltavaa käyttää vähintään kahta eri materiaalia.!

Korttelit 250-252, 255 ja 256!
Julkisivumateriaalin tulee olla rappaus tai puu. Rakennuksessa tulisi käyttää vain yhtä pääasiallista 
julkisivumateriaalia, jota tulisi käyttää yhtenäisenä pintana sokkelista räystääseen. Muita 
luonnonmukaisia materiaaleja kuten puuta ja luonnonkiveä voidaan julkisivussa käyttää selkeästi 
rajatuissa täydentävissä osissa.!

Sokkelit!
Sokkelit tulee olla luonnonkivellä verhottuja tai rapattuja.!

Katot!

Korttelit 253, 254 ja 257!
Rakennusten kattomuoto tulee olla tasakatto tai vastakkainen pulpettikatto. Tasakattoinen 
rakennusmassa voidaan jaotella eri korkuisiin osiin. Pulpettikattoisissa rakennuksissa voi olla sille 
alisteisia satulakattoisia osia. Kate tulee olla tummanharmaata tai mustaa bitumihuopaa, sileää 
tiiltä, konesaumattua peltiä tai konesaumatun pellin jäljitelmää. Kattokaltevuus tulee olla 1:4 – 1:3.!

Korttelit 250-252, 255-256!
Rakennusten kattomuoto tulee olla vastakkainen pulpettikatto. Rakennuksissa voi olla 
satulakattoisia osia. Kate tulee olla tummanharmaata tai mustaa bitumihuopaa, sileää tiiltä, 
konesaumattua peltiä tai konesaumatun pellin jäljitelmää. Kattokaltevuus tulee olla 1:4 – 1:3.!

Ikkunat!
Ikkunoiden sijoittelussa tulee tutkia tarkoin tontilta aukeavia näkymiä, ilmansuuntia ja suhdetta 
naapuritaloihin. Ikkunoiden koko ja avautumissuunta vaikuttaa merkittävästi huoneen 
valaistukseen. Tärkeimpään maisemasuuntaan suositellaan käytettävän isoja ikkunapintoja. 
Naapureiden suuntaan ikkunoiden tulisi olla pienikokoisia. Rakennusten aukotuksella on myös 
suuri merkitys katukuvaan, eikä katujulkisivua tulisi tehdä liian sulkeutuvaksi.!

Ikkunoiden tulee olla kirkasta lasia. Rakennuksissa suositellaan käytettävän vaihtelevan kokoisia 
suorakulmaisia ikkunoita kunkin tilan käyttötarkoituksen mukaisesti. Ikkunoissa ei sallita ristikoita.!

!
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Terassit!
Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua yhtenäisenä useammalle kuin rakennuksen kahdelle 
julkisivulle. Matalat terassit eivät tarvitse aitoja ympärilleen. Näkösuojaa saa esimerkiksi terassin 
reunalle istutettavista pensaista tai kevytrakenteisista pergoloista ja niitä pitkin kipuavista 
kasveista. Mikäli terassin lattiapinta on yli 1,5 m korkeudella maanpinnasta, tulee se siltä osin 
rakentaa pilareille alta avoinna. Mikäli terassin alaosa halutaan verhota esimerkiksi säleseinällä, 
tulee se tehdä sisäänvedettynä. Terassin käyttöaikaa ja käyttömahdollisuuksia voidaan lisätä 
esimerkiksi lasittamalla tai kattamalla terassi valokattein. Terassin pääasiallisina materiaaleina tulisi 
käyttää puuta ja lasia.!

Talousrakennukset!
Erillisen talousrakennuksen ja autosuojan julkisivumateriaalin tulee olla puu tai rappaus. 
Julkisivultaan sen tulee sopia asuinrakennuksen väritykseen, mutta sen ei tarvitse olla sävyltään 
sama. Erillisen rakennuksen katto tulee olla pulpettikatto tai vastakkainen pulpettikatto. 
Kattokaltevuuden tulee olla sama kuin päärakennuksessa mikäli päärakennuksessa on käytetty 
pulpettikattoa. Erillisen autosuojan ja talousrakennusten tulee olla selvästi päärakennusta 
pienempiä ja yksikerroksisia.!
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