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1 JOHDANTO  
Hollolan Pyhäniemen kartanon maille on valmisteilla asemakaava ja 

asemakaavan muutos. Kaavan tarkoituksena on säilyttää historiallista 

Pyhäniemen kartanomiljöötä ja samalla mahdollistaa elinkeinotoiminnan 

sekä matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittämisen. Kaava on tullut vireille 

18.12.2012 ja kaavaluonnos on valmistunut 18.2.2014 ja ollut nähtävillä 

6.3.–4.4.2014.  Kulttuuriympäristövaikutusten arviointi tehtiin 

kaavaehdotuksesta, joka valmistunut 14.10.2015. Luonnoksessa 

kartanoalue on merkitty matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialueeksi. Rantatien ja Pyhäniemenlahden väliselle alueelle on 

osoitettu loma- ja matkailualue. Kartanon lähiympäristössä on myös 

virkistys-, maatalous- ja asuntoalueita. 

Pyhäniemen asemakaavaa varten on tehty kulttuuriympäristöselvitys ja 

rakennusinventointi vuonna 2013. Kaavasta ei ole tehty 

kulttuuriympäristövaikutusten arviointia, jolla olisi tarkasteltu kaavan 

toteutumisen vaikutuksia valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja maisema-alueeseen taikka alueelta inventoituihin 

paikallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristökohteisiin. Hankkeesta 

vastaava Pyhäniemen Kiinteistöt Oy tilasi kaavan 

kulttuuriympäristöarvioinnin Selvitystyö Aholalta. Arvion on laatinut FM 

Teija Ahola. 

2 ASEMAKAAVA  

2.1 Kaavaehdotus 

Arvio on laadittu Pyhäniemen kartanoympäristön 14.10.2015 päivätystä 

kaavaehdotuksesta (ks. luku 5.2).    

Asemakaavaehdotuksen suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria.  

Suunnittelualueen sisälle jää valtakunnallisesti merkittävä Pyhäniemen 

kartanon rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualue vuorostaan jää 

kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaan Kastari–Hatsina–Kutajoen 

maisema-alueen sisälle. Kyseinen maisema-alue säilytti valtakunnallisen 

merkityksensä myös 2011 valmistuneessa valtakunnallisten maisema-

alueiden päivitysinventoinnissa, alueen uudeksi nimeksi esitettiin Länsi-

Hollolan kulttuurimaisemat. Aluetta laajennettiin siten, että myös 

Kotomäen kallioinen niemenkärki rajattiin mukaan.  

2.2 Muu aineisto 

Vaikutusten arvioinnin tietolähteenä käytettiin seuraavia Pyhäniemen 

kartanoympäristön asemakaavaa varten vuonna 2011–14 tehtyjä 

selvityksiä.  

• Pyhäniemen kartano, arkeologisten kohteiden selvitys ja 

arvottaminen (Lahden museot, Teemu Tiainen 2014)  

• Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys ja rakennusinventointi 

(Selvitystyö Ahola, Teija Ahola 2013)  

• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventointi (Hämeen ELY-keskus, Katriina Koski 2011).    

Vaikutusten arvioinnin oppaina käytettiin ympäristöministeriön julkaisuja: 

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SY 14/2013 ja Vaikutusten 

arviointi kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006 sekä 

Pohjoismaisen ministeriöneuvoston julkaisua Kulttuuriympäristö 

ympäristövaikutusten arvioinnissa - opas pohjoismaiseen käytäntöön, Nord 

2002:5.  
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3 VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN  
Asemakaavan tehtävänä on osoittaa alueen maankäyttö. Kaava ohjaa 

alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Asemakaavamääräyksissä voidaan 

huomioida valtakunnallisten kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen 

edellyttämät reunaehdot.   

Käytettävissä oleva rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemia koskeva 

tieto arvioitiin riittäväksi ja ajantasaiseksi asemakaavan toteutumisesta 

rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan kohdistuvien 

vaikutusten tunnistamiseen ja niiden merkittävyyden arviointiin. Arviointia 

varten ei tämän vuoksi tehty täydentäviä inventointeja.   

3.1 Alueen kulttuuriympäristön tunnuspiirteet ja arvot   

Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitykseen (2013) sisältyi rakennetun 

ympäristön ja kulttuurimaiseman osalta mm. maisemarakenneselvitys, 

maisema- ja kyläkuva-analyysi ja arvoluokittelu.   

 
Kuva 1. Kuvaan on merkitty arvokas maisema-alue ja RKY-alueet. 

Pyhäniemen kartanoalue on osa laajaa Kastari–Hatsina–Kutajoen 

valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä Hollolan kirkon ja 

pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä, joka käsittää kaksi erillistä aluekokonaisuutta.  

 
Kuva 2. Kuvaan on merkitty RKY-alueet ja kartanot (siniset renkaat). 

Pyhäniemen kartanoympäristölle antaa luonnetta maisemarakenne ja 

vuosisatoja jatkuneeseen maankäyttöön pohjautuvat peltomaisemat ja osa 

tieverkosta sekä kartanon päärakennusta edelleen ympäröivä puutarha ja 

puistoalueet. Teitä reunustavat vanhat puukujat ovat yksi tieympäristöjä 

yhtenäistävä tekijä, samalla ne jäsentävät maisemaa tavalla, joka erottaa 

Pyhäniemen kartanon muusta ympäristöstä. Rakennetusta ympäristöstä 

löytyy edelleen merkkejä kartanossa harjoitetusta teollisuustoiminnasta ja 

edistyksellisestä maataloudesta (tiiliset tuotanto/talousrakennukset). 

Vesijärven rannoilla sijaitsee useita kartanoita tai suurtiloja, jotka ovat 

sijoittuneet alueelle viljelykelpoisten maiden ja hyvien kulkuyhteyksien 

ansiosta. Kartanoiden merkitystä maisemassa on korostanut yleensä 

muusta asutuksesta erillään oleviin sijaintipaikkoihin liittyvät 



5 

 

tunnusmerkit, laajat avoimet maisematilat, rakennusryhmän arvokkuutta 

korostavat sisääntuloteiden puukujat ja laajat puisto- ja puutarha-alueet 

päärakennuksen ympärillä.     

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 3: Arvoluokituksen kuvaus (kulttuuriympäristöselvitys 2013) 

S, K1 ja K2 Rakennushistoriallisia arvokohteita.  

 

A1 r Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

 

A2 r Kyläkuvallisesti arvokasta aluetta, jonka ominaispiirteet tulee ottaa 

huomioon maankäytössä ja rakennustoiminnassa. 

 

A1 m  Maisemahistoriallista merkittävyyttä omaava peltoalue / 

kartanoympäristön maisemakuvan kannalta tärkeä metsäalue. 

 

A2 m  Kartanoympäristön maisemakuvan kannalta tärkeä avoin maisema-

alue / maisemahistorialliseen peltomaisemaan rajautuva viheralue. 
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4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

4.1 Työmenetelmät  

Työ tehtiin kaksivaiheisena. Vaikutusten arvioinnin ensimmäinen työvaihe 

tehtiin kaavaluonnoksen pohjalta, toinen kaavaehdotuksesta.  

Arvioinnissa hyödynnettiin vuonna 2013 laadittuun Pyhäniemen 

kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvää taulukkomuotoista yhteenvetoa 

kulttuuriympäristön ominaispiirteistä.  Taulukko oli laadittu erityisesti 

kaavoituksen yhteydessä tehtävää vaikutusten arviointia varten, ja siinä 

kuvataan maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta alueen 

kehitykseen vaikuttaneet tekijät ja se miten ne ovat säilyneet nykyisessä 

ympäristössä. 

Arvioinnin tietolähteet on luoteltu edellä luvussa 2.2.    

Kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin 

kaavasuunnitelman vaikutuksia aikaisemmissa selvityksissä tunnistettuihin  

A) maisemapiirteisiin 

B) historiallisiin kulkuyhteyksiin (ja toiminnallisiin yhteyksiin)  

C) rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan sekä valtakunnallisesti 

merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön 

D) maankäytön jatkuvuuteen ja maisemakuvaan sekä valtakunnallisesti 

arvokkaaseen maisema-alueeseen.  

4.2 Luokitus  

Vaikutusselvityksessä arvioitiin ennen kaikkea kaavan mukaisen 

maankäytön ja rakentamisen vaikutuksia suhteessa alueella harjoitettuun 

aikaisempaan rakentamiseen ja maankäyttöön sekä rakennetun 

kulttuuriympäristön ja maiseman tunnustettuihin arvopiirteisiin. 

Menettelyyn päädyttiin sen takia, että kaava ei itsessään ole niin 

yksityiskohtainen, että sen pohjalta olisi esimerkiksi rakentamisen 

haitallisia tai eheyttäviä vaikutuksia arvioitavissa ilman merkittävää 

epävarmuutta.    

Neutraali vaikutus  

Ei haitallisia vaikutuksia nykytilanteeseen rakennetussa ympäristössä, kylä- 

tai maisemakuvassa. Neutraali vaikutus voi olla myös eheyttävää ja alueen 

ominaispiirteitä ja kulttuuriympäristöarvoja vahvistavia vaikutuksia. 

Vähäinen vaikutus 

Vaikutus ei merkitse suurta muutosta nykytilanteeseen rakennetussa 

kulttuuriympäristössä, kylä- tai maisemakuvassa.    

Vaikutus merkitsee muutosta pienellä alueella.   

 

Kohtalainen vaikutus 

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta maankäytössä. 

Vaikutus ei merkitsee muutosta laajalla alueella.   

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta kylä- tai maisemakuvassa, mutta 

muutoksella ei ole suurta vaikutusta kulttuurihistoriallisesti merkittävään 

kohteeseen.  

 

Merkittävä vaikutus 

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta maankäytössä ja pitkäaikaisen, 

historiallisen toiminnan loppumista (esim. maatalousmaa muuttuu 

rakennusmaaksi). 

Vaikutus merkitsee muutosta laajalla alueella.   

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta kylä- tai maisemakuvassa ja 

muutoksella on suurta vaikutusta kulttuurihistoriallisesti merkittävään 

kohteeseen.  
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4.3 Käsitteet 

Maisemapiirre: Tässä selvityksessä käsitteellä tarkoitetaan ensisijaisesti 

maiseman luonnonelementtejä, kuten maa- ja kallioperää, topografiaa ja 

vesistöjä, jotka ovat ohjanneet alueen maankäyttöä ja maisemakuvan 

muodostumista.    

Historiallinen yhteys, kulkuyhteys: Kyläalueen vanhat tiet ja muut 

toiminnallisesti yhteen kytkeytyneet osa-alueet, kuten kartano ja sitä 

ympäröivät puisto- ja puutarhat, kartano ja työväen asuntoalueet. 

Rakennettu kulttuuriympäristö: Rakennettu kulttuuriympäristö 

muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista, pihoista, puistoista 

sekä erilaisista rakenteista, kuten kaduista ja kanavista. Käsitteellä viitataan 

konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja 

rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. 

Kyläkuva: Maaseutukylän visuaalisesti hahmotettava ilmiasu.  

Maisemakuva: Maiseman visuaalisesti hahmotettava ilmiasu. 

Maankäytön jatkuvuus: Pitkään jatkunut, maisemakuvaa luonut 

maankäyttö, yleensä yhteen päätoimintaan, kuten elinkeinotoimintaan 

liittyvää.    

 

 

 

 

 

 

5 TULOKSET 
Seuraavana on tiivistelmä ja varsinaisena aineistona taulukko 

kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.  

5.1 Tiivistelmä arvioinnin tuloksista   

A) Vaikutukset maisemapiirteisiin 

Asumista ja matkailua palvelevat alueet sijoittuvat pääosin perinteiselle 

toimintavyöhykkeelle (korkeustasolle), mutta osa loma- ja 

matkailualueesta alavalle rantavyöhykkeelle, jossa aikaisemmin on ollut 

teollisuutta.  Vaikutukset alueen maisemapiirteisiin ovat neutraaleja tai 

vähäisiä. 

Ranta-alueen luonnonsuojelutavoitteet eivät mahdollista ranta-alueen 

palauttamista yhtä avoimeksi, mitä se oli teollisen toiminnan aikaan 1900-

luvun alkupuolella.  Tämä tulee vähentämään loma- ja matkailualueen 

rakentamisen maisemallista vaikutusta vesistön suuntaan, mutta ei 

myöskään palauta vesistön ja kylän maisemallista vuorovaikutusta. Alueen 

korkeimman mäen, Aittomäen, rakentamattomat ylärinteet ja lakialue 

pysyvät kaukomaisemassa vaikuttavana vihreänä maisemareunana. 

Kartanokylää ympäröivät vuosisatoja viljelyksessä olleet pellot. Jatkossakin 

saviperäiset maat ovat maatalouden käytössä. Kalaojantien 

ulkokaarteessa, teiden ja kuusiaidan rajaamassa kolmiossa vanhaa 

peltomaata siirtyy rakennusmaaksi. Alue ei ole kovin suuri, noin 5200 m2.   

Maisemallisen vaikutuksen suuruus liittyy siihen, miten luontevasti 

rakentaminen sovitetaan metsämaisemaan ja toisaalta viereiseen 

kartanopuiston luonteeseen.      
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B) Vaikutukset historiallisiin kulkuyhteyksiin (ja toiminnallisiin 

yhteyksiin) 

Tieluokituksen muutoksista syntyy vaikutuksia, jotka liikenneturvallisuuden 

kannalta ovat positiivisia ja vanhojen yhteyksien kannalta neutraaleja. 

Alueella säilyvät vanhat historialliset kulkuyhteydet, mutta maantie ja 

kyläteitä muutetaan kaduiksi. Kaavassa ei ratkaista muutamilla tonteilla 

sijaitsevien vanhojen kulkureittien säilyttämistä. Näitä on esimerkiksi 

nykyinen Rantatieltä tykinpyörätehtaan tontille vielä tonttitie.  

Kotomäentien muuttuminen kaduksi ei muuta vanhaa historiallista 

kulkuyhteyttä niemeen, mutta soratien päällystäminen ja 

perusparantaminen kaduksi tuo uudenlaista tieympäristöä vanhan 

maatalousmaiseman reunalle. 

Rantatien muuttuminen kaduksi rauhoittaa liikennettä, alentaa 

meluhaittoja ja tukee välillisesti kartanomiljöön arvopiirteisiin lukeutuvan 

puiston kehittämistä osana nykyistä matkailutoimintaa.  Maantien muutos 

kaduksi voi vahvistaa kartanon ja ranta-alueen vanhaa toiminnallista 

yhteyttä. Tieluokituksen muutos siirtää muutamalta tontilta 

ajoneuvoliittymän toisaalle.  Lähinnä Poppelin ja tykinpyörätehtaan 

tonttien osalta olisi toivottavaa saada vanhat porttikohdat ja kulkureitit 

säilymään jalankulun käytössä.     

   

 

 

 

  

C) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan sekä 

valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Kaava mahdollistaa maankäytön ja rakentamisen, joiden vaikutukset 

voidaan arvioida neutraaleiksi (suojelumääräyksillä eheyttävää vaikutusta) 

siltä osin, kuin niillä on vaikutusta valtakunnallisesti merkittävän 

Pyhäniemen kartanon piha- ja puistoalueen (RKY-alue) luonteeseen ja 

arvopiirteisiin (rakennukset ja niitä ympäröivä puisto ja puistokuja kirkon 

suuntaan). Kartano voi säilyttää todistusvoimansa suurtilataloudesta 

kertovana historiallisena kohteena (kortteli 1201).   

Aittomäen länsirinne muodostaa sarkapeltoalueelle maiseman reunan, ja 

näin ollen kaavan mukaisesta rinteeseen ja teiden rajaamaan peltolohkoon 

sijoittuvasta asuntorakentamisesta syntyvän vaikutuksen laatu määrittyy 

lopullisesti, kun selviää, miten luontevasti rakentaminen sovitetaan 

ympäristöönsä ja toisaalta kartanopuiston maisemakuvaan. 

Rakentamisesta voi syntyä kohtalaista tai merkittävää vaikutusta 

kyläkuvaan ja peltomaiseman reunavyöhykkeen visuaalisiin painopisteisiin, 

kuten kartanon ja puistokolmion asemaan kirkon suuntaan aukeavassa 

maisemassa. 

Kaava mahdollistaa kartanon aikaisemmasta maatalous- ja 

teollisuustoiminnasta jäljellä olevien rakennusten säilymisen RKY-alueen 

välittämässä läheisyydessä.  

Yleisesti kaavan mukainen täydennysrakentaminen olemassa olevien 

asuntotonttien ympärillä ja teiden muuttaminen kaduiksi tuo muutosta 

kyläkuvaan. Rakentaminen palauttaa kartanon ympäristöön sieltä välillä 

hävinnyttä asutusta, mutta modernilla tavalla, uudistaen samalla 

luonteeltaan maaseutumaista rakennettua ympäristöä. Vaikutukset 

vaihtelevat vähäisestä kohtalaiseen. Rantaan tulevan loma- ja 

matkailualueen rakentamisesta syntyvien vaikutusten laatu kyläkuvaan 

määräytyy sen mukaan, miten suuresti rakentaminen nousee esille 

Rantatien suuntaan, kartanopuiston rinnalle, ja miten se asettuu suhteessa 

korttelin reunoilla olevaan vanhempaan asutukseen.      
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D) Vaikutukset maankäytön jatkuvuuteen ja maisemakuvaan sekä 

valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen  

Kaava mahdollistaa maankäytön jatkumisen nykyistä maisemakuvaa 

vaalivana Pyhäniemen kartanon piha- ja puistoalueilla sekä kohteeseen 

välittömästi liittyvillä peltomailla. 

Aittomäen länsirinteeseen sekä mäen ja rinteen reunavyöhykkeelle 

osoitetusta asuinpientalojen korttelialueen rakentamisesta syntyvät 

vaikutukset jäävät paikallisiksi, mutta rakentamisen tavasta riippuen 

muutoksen vaikutus voi olla joko kohtalaista tai merkittävää. Sen sijaan 

vaikutuksilla ei ole merkitystä niihin perusteisiin, joiden vuoksi Pyhäniemen 

kartano on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.  

Pyhäniemen kartano pysyy hämäläistä suurtilataloutta edustavana 

kartanona, jota ympäröi tasapainoinen, laaja ja tilallisesti mielenkiintoinen 

maatalousmaisema.  

Uusi maankäyttö ja voimaperäinen rakentaminen ei katkaise rannassa 

merkittävää historiallista maankäyttöä, koska teollisuutta alueella ei ole 

harjoitettu vuosikymmeniin. Muutos tuo vaikutuksia maisemakuvaan, 

koska jo alueen kasvillisuuden raivaus palauttaa alueelle sen 1900-luvun 

alun ilmettä. 

5.2 Taulukko ja kartta 

Seuraavan vaikutusten arviointitaulukon kolme sinisellä korostettua 

saraketta ovat kulttuuriympäristöselvityksen liitetaulukosta ja ne sisältävät 

tietoa alueen kulttuurihistoriallisen ja maisemallisen luonteen kannalta 

keskeisistä ympäristötekijöistä. Näihin kohdentuvia kaavamerkintöjä ja 

ohjausvaikutusta on esitetty vihreällä korostetuissa sarakkeissa. Kahdessa 

viimeisessä sarakkeessa, punaisella korostetuissa, on arvioitu vaikutuksen 

merkitystä kulttuuriympäristöarvoille ja esitetty vaikutusluokitus.      

  

 



 Selvitystyö Ahola 15.10.2015

TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys  

Maisemarakenteen 

vaikutus asutuksen 

sijoittumiseen ja 

elinkeinotoimintaan

Maaperä: kallio, moreeni Vanhin asutus keskittyy 

moreenipeitteisten mäkien alarinteille, 

pääasiassa 87 m - 100 m mpy väliselle 

tasolle. 

AO Erillispientalojen korttelialue, 

AP Asuinpientalojen korttelialue, 

RM matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialue ja R 

Loma- ja matkailualue.

1 Asumista ja matkailua palvelevat alueet 

sijoittuvat pääosin perinteiselle 

toimintavyöhykkeelle, mutta osa R-alueesta sitä 

alavammalle rantavyöhykkeelle, jossa ennenkin 

on ollut rakennustoimintaa. 

Rakentaminen ja maankäyttö jatkuvat 

alueilla, joita on ennenkin käytetty 

rakentamiseen. Poikkeuksena alava 

rantavyöhyke, jonne ensimmäistä kertaa 

ohjataan  asuntorakentamista.

Neutraali vaikutus. 

Kotomäentien varrella 

vähäinen  vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Maaperä: eloperäiset 

maalajit (savi, turve)

Savimaille raivatut pellot ympäröivät 

metsäisiä moreenimäkiä ja 

kartanokeskusta.  

MA maisemallisesti arvokas 

peltoalue, R Loma- ja 

matkailualue ja EV-1 

Suojaviheralue.

2 Ainoa laajempi kaava-alueelle jäävä pelto on 

osoitettu avoimena, rakentamiselta vapaana 

pidettävänä alueena. Kotomäen peltomaasta n. 

30 m leveä alue AO-tontin jälkeen jää 

viheralueeksi ja ajoyhteydeksi R-kortteliin.   

Rakentamista ohjataan vähäisessä märin 

alueille, joita on perinteisesti käytetty 

maataloudessa. Pienialainen peltomaata 

koskeva muutos sijaitsee Kotomäentiehen 

rajautuvan AO-korttelin pohjoisreunalla. 

Neutraali, tai 

Kotomäentiellä vähäinen 

vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Topografia Lähimaisemassa Kotomäki, Myllymäki, 

Aittomäki ja Tiskallio erottuvat 

loivapiirteisessä peltomaisemassa 

itsenäisinä asutusta keskittäneinä 

metsäkumpareina.

VL/s Lähivirkistysalue, arvokas 

viheralue ja AP.

3 Aittomäelle ohjattu asuntorakentaminen on 

enintään kaksikerroksista ja sijoittuu mäen 

alarinteeseen.  Yli puolet mäellä sijaitsevat 

kaava-alueesta jää viheralueeksi. Kotomäki, 

Myllymäki ja Tiskallio jäävät kaavarajauksen 

ulkopuolelle. 

Rakentaminen jatkuu alueilla, joita on 

ennenkin käytetty rakentamiseen.  Alueen 

korkeimman mäen, Aittomäen, 

rakentamattomat ylärinteet ja lakialue 

pysyvät kaukomaisemassa vaikuttavana 

vihreänä maisemareunana. 

Neutraali vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Vesistö: järvet Hollolan vanhimpia asutusalueita 

yhdistävä Vesijärvi ei enää näy 

Pyhäniemen maisemassa  (jää 

rantapuuston taakse).

SL Luonnonsuojelualue. MY Maa- 

ja metsätalousalue, jolla on 

erityisiä ympäristöarvoja ja R.  

4 Vesijärven Kirkonselän arvo lintujärvenä on 

tuonut rajoituksia ranta-alueen puuston 

käsittelylle ja maankäytölle.  

Ranta-alueen luonnonsuojelutavoitteet 

eivät mahdollista ranta-alueen 

palauttamista yhtä avoimeksi, mitä se oli 

teollisen toiminnan aikaan 1900-luvun 

alkupuolella.  Tämä tulee vähentämään 

loma- ja matkailualueen rakentamisen 

maisemallista vaikutusta vesistön suuntaan.

Neutraali vaikutus 

maisemapiirteisiin (ks. 

Maisemakuva-

vaikutukset)

PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

TULOKSET

A) VAIKUTUKSET  MAISEMAPIIRTEISIIN  



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys 

arvopiirteille

Liikenne Maantiet: Rantatie Vanhaan kylätiehen pohjautuva 

Rantatie (mt. 2956) on 

kestopäällystetty yhdystie Hollolan 

kirkolta Lahteen; osa matkailureittiä 

"Hollolan kulttuuritie". 

Katualue, katualueen rajan osa, 

jonka kohdalta ei saa järjestää 

ajoneuvoliittymää. Osin RKY 

2009 -aluerajaus.   

5 Rantatie muuttuu kaava-alueen kohdalla 

kaduksi.  Kunn.tekn.yleissuunnitelmassa 

todetaan tien leveyden pysyvänä samana, 6 m. 

Kaavakartassa katualue noudattelee 

kiinteistörajoja ja on siksi pohjakartan 

tiemerkintää leveämpi, ja riittävä myös kevyen 

liikenteen väylälle.  Muutaman tontin kohdalla 

ajoneuvoliittymät suljetaan.  

Rantatien muuttuminen kaduksi rauhoit-taa 

liikennettä, alentaa meluhaittoja ja tukee 

välillisesti kartanomiljöön arvopiir-teisiin 

lukeutuvan puiston matkailullista 

kehittämistä.  Tieluokituksen muutos 

paremmin kevyttä liikennettä palvele-

vammaksi voi vahvistaa kartanon ja ranta-

alueen vanhaa toiminnallista yhteyttä.

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen (ei 

arvioitu kevyen 

liikenteen väylän 

vaikutuksia).  

Kylätiet Sorapäällysteinen Kotomäentie lienee 

yhtä vanha kuin niemessä sijaitsevat 

sarkapellot.

Katualue   6 Tie muuttuu kaava-alueen osalta kaduksi ja AO-

tonttien ajoneuvoliittymät osoitetaan 

Kotomäentieltä. Kaavakartassa katualue on 

kokonaisuudessaan tietä leveämpi, koska 

kaavassa on huomioitu kevyen liikenteen  

väylän vaatima tila. 

Kotomäentien muuttuminen kaduksi ei 

muuta vanhaa historiallista kulkuyhteyttä 

niemeen. Soratien päällystäminen ja 

perusparantaminen kaduksi tuo uudenlaista 

tieympäristöä vanhan maatalousmaiseman 

reunalle.

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen. 

Kotomäentien 

katurakentamisella 

kohtalainen vaikutus  

vanhan Kotoniemen 

maisemakuvaan.  

 Oikotie Pyhäniemestä Kirkkotielle eli 

etelään on kulkenut vuosisatoja 

Kalasillanojan yli, nykyistä Kalaojantien 

linjausta (kartanon puiston vierestä) 

ainakin jo 1800-luvulla.  Kuusirivin 

eteläpuolelta kaartuva Kalaojantie on 

1900-luvulta.

Katualueena nykyinen 

Kalaojantie. Vanha kartanon 

puutarhan ja puiston välistä 

kulkeva  kylätie  pp/h Yleiselle 

jalankululle ja polkupyöräilylle 

varattu alueen osa.  RM/s 

Matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään. Sp-1 

Alueen osa, jolla olevan 

kartanopuiston 

kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta 

arvokkaat ominaispiirteet tulee 

säilyttää. RKY 2009 -aluerajaus.  

7 Vanha tie Rantatieltä nykyiselle Kalaojantielle 

on merkitty yleiselle kevyelle liikenteelle, vaikka 

se jää yksityisen kartanoalueen sisälle.  Ei 

puukujaa koskevia merkintöjä, mutta 

suojelumääräysten mukaan kartanopuiston 

ominaispiirteet säilytetään.  

Vanha kylätie säilyy paikallaan ja 

nykyisenlaisena päällystämättömänä ja 

kapeana puistotienä, jota reunustavat 

puurivit.   

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen.  

Puistokäytävä lännestä suoraan 

kartanolle perustuu vähintään 1700-

luvun jälkipuolen kulkuväylään.

Säilytettävä/istutettava puurivi, 

RM/s  ja sp-2 Alueen osa, joka 

voidaan rakentaa 

kartanopuistoksi ja jonka 

käytössä tulee huomioida alueen 

kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta 

arvokkaat ominaispiirteet.  RKY 

2009 -aluerajaus.  

8 Lännen-idän suuntaista puistokäytävää 

reunustava puukujanne on merkitty 

säilytettäväksi/istutettavaksi puuriviksi.  

Vanha historiallinen kulkuyhteys kartanolle 

ja alueen puistosommitelman keskeinen 

elementti säilyy.   

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen. 

 Aittomäen itärinteessä ja laitosalueen 

sivuitse kulkevat raitit myötäilevät 

vanhaa talvitietä  Kutajärven suunnalta 

Pyhäniemeen.  

Katualue 9 Ritanraitti (n. 3 m) muuttuu  kaduksi, jonka 

linjaus ja tasaus noudattelee nykyistä tien 

pintaa. Kunn.tekn.yleissuunnitelman mukaan 

5,5 m levyiseksi muuttuva katu päällystetään.

Tielinjaus säilyy, mutta nykyistä 

leveämpänä.

Neutraali vaikutus 

vanhaan 

kulkuyhteyteen,  

vähäinen vaikutus 

kyläkuvaan.

B) VAIKUTUKSET HISTORIALLISIIN KULKUYHTEYKSIIN (JA TOIMINNALLISIIN YHTEYKSIIN)   



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys 

arvopiirteille

Asutus Kylätontti Kylä sijainnut karttalähteiden mukaan 

ainakin 1700-luvulta lähtien  nykyisellä 

paikalla Rantatien varrella; on 

saattanut sijaita aikaisemmin 

Kotomäen niemessä, vanhojen 

peltojen keskellä sijaitsevassa 

metsäsaarekkeessa, josta on löytynyt 

kuppikiviä (ei tutkimustietoa tai 

karttalähteitä).

AO, RM/s, sp-1 ja sp-2 sekä rm I 

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa 

sijoittaa aluetta palvelevia 

rakennuksia ja rakennelmia. RKY 

2009 -aluerajaus.   

10  Kaavan suojelumääräykset kohdentuvat 

asianmukaisesti suurtilavaiheen luoman 

kulttuuriympäristön vaalimiseen. Kyseinen 

kartanomiljöö on myös RKY-aluetta. Kaavassa ei 

ole otettu huomioon kaava-alueella 

mahdollisesti sijainnutta keskiaikaista 

kylätonttia, koska sitä ei ole pystytty 

paikantamaan eikä siitä ole löytynyt 

maanpäällisiä merkkejä.    

Ympäristö voi säilyttää todistusvoimansa 

suurtilataloudesta kertovana historiallisena 

kohteena.

Neutraali vaikutus 

suurtilavaiheesta 

säilyneen 

kartanokeskuksen 

rakennettuun 

ympäristöön ja 

kyläkuvalliseen 

asemaan. 

Kylätyyppi Peltoaukean reunoille ja tien varteen 

kartanokeskuksen ympärille 

rakentunut kumpukyläasutus.  

Suurtilatalouden aikaan kylärakenne oli 

moniryhmäinen -  nykyään 

aikaisempaa väljempi ja ajallisesti 

kerroksellinen (suunnittelematonta ja 

suunniteltua rakentamista).

RM/s, AO, AP, R ja MA, RKY 2009 

-aluerajaus.  

11 Kaavamääräyksillä suojellaan kylän korkeimman 

mäen alarinteeseen perustettu kartanokeskus 

ja ohjataan säilyttämään länsipuolelle jäävä 

sarkapeltoalue avoimena. Asuntorakentamista 

ohjataan vanhoille työväen asuntoalueille sekä 

teollisuustontille.  - Merkittävä osa 

kumpukyläalueesta jää kaavarajauksen 

ulkopuolella.  

Kartanossa harjoitettavaa 

matkailuelinkeinoa palveleva 

asuntorakentaminen sijoittuu olemassa 

olevaa rakentamista tiivistäen, mutta 

laajentuen myös vanhan toiminnan 

päättymisen jälkeen luonnontilaan 

palautuneille alueille laaksoon sekä jyrkkään 

rinteeseen, levittäytyen hieman perinteisen 

toimintavyöhykkeen ulkopuolella 

(korkeustaso, peltomaa). 

Vähäinen vaikutus 

alueelle tyypillisen 

rakennustavan 

(asutuksen 

sijoittuminen) 

synnyttämään 

kyläkuvaan. 

Kylävaiheet a)  Tiivis ryhmäkylä: maanomistuksen 

keskittyminen hävittänyt jo vuosisatoja 

sitten talonpoikaisen ryhmäkylän 

rakenteen.

12 ks. kohdat  10 ja 11

b)  Kartanokeskus, teollisuutta ja 

työväen asutusta: jäljellä suurtilan 

ydinalue peltomaisemineen sekä 

fragmentteja muusta rakennetusta 

ympäristöstä.

RM/s, sp-1 ja sp-2, rm, RM ja R, 

RKY 2009 -aluerajaus.  

13 Suojelu-, rakentamis- ja suunnittelumääräykset 

kohdetuvat korttelissa 1201 vanhimman 

tunnetun historiallisen toimijan eli 

suurtilatalouden aikaisiin rakennuksiin, 

puistoon ja puutarhaan, tiestöön ja 

näkymälinjoihin Rantatieltä kartanolle. Kaava 

edellyttää kartanomiljöön visuaalisten 

piirteiden säilyttämistä.  Korttelissa 1202 

tyhjilleen jäänyt alue on osoitettu matkailua 

palvelevien rakennusten alueeksi, pieni osa-alue 

loma- ja matkailualueeksi. 

Valtakunnallisesti merkittävä kartanoalue 

(RKY-alue) voi säilyttää todistusvoimansa 

suurtilataloudesta kertovana historiallisena 

kohteena (kortteli 1201). Konttorin ja 

väentuvan purkamisen jälkeen joutomaaksi 

jäänyt alue korttelissa 1202 on matkailua 

palvelevan rakentamisen ohella mahdollista 

rakentaa puistomaiseksi ja sovittaa 

kartanopuiston luonteeseen.

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja 

kyläkuvaan.

c)  Harva-asuttu maalaiskylä: 

suurtilatalouden loppu ja 

maanomistuksen pirstaloituminen 

näkyy elinkeinotoiminnasta 

riippumattomana pientaloasutuksena; 

vanha suunnittelemattomasti 

rakentunut työväen asutus pitkälti 

hävinnyt tai korvautunut paikoin 

uudemmalla suunnitelmallisesti 

rakennetulla asumusryhmällä.  

AO, Istutettava alueen osa. 14 Erillispientalokorttelit on sijoitettu vanhojen 

ajoväylien yhteyteen, korkotasoltaan 

perinteiselle toimintavyöhykkeelle.  

Rakentaminen on enintään kaksikerroksista. 

Tontit ovat erikokoisia ja rakentamista ei ole 

ohjattu tiukoin rakennusalamerkinnöin. 

Asuntotonttien ja matkailualueen välille on 

osoitettu istutettava alueen osa, jolla 

käyttökelpoinen kasvillisuus on säilytettävä. - 

Muut työväen asunnot jäävät kaavarajauksen 

ulkopuolelle.  

Entisen teollisuusalueen ympärille tulevat 

uudet asuntotontit tiivistävät vanhaa 

pientaloasutusta, joka käsittää sekä 

kartanon aikaisia että myöhempinä vuosina 

rakennettuja pientaloja. Kylälle perinteisen 

rakennustavan mukaan rakentaminen tulee 

sovittaa maastonmuotoihin eikä niinkään 

toisiinsa nähden säännönmukaisesti.

Kohtalainen vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja 

kyläkuvaan.

C) VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA KYLÄKUVAAN



AP, sp-2 ja RM/s 15 Aittomäen länsirinteelle osoitettu 

asuntorakentaminen (2460 k-m2 

rakennusoikeutta) on sijoitettu olemassa 

olevien ajoväylien varrelle ja maastollisesti  

kuten lähialueella sijaitseva rinnemaiden 

työväenasutusta korvannut omakotiasutus, 

joskin jyrkempään rinteeseen. Kaavassa 

ohjataan ottamaan huomioon kartanopuiston 

maisemakuvan kannalta tärkeitä ominais-

piirteitä. Lisäksi uudesta asuntokorttelista 

kartanomiljöölle mahdollisesti aiheutuvia 

haitallisia vaikutuksia pehmentävät määräykset 

säilyttää tai istuttaa rakentamattomille tontin 

osille puistomaiseen ympäristöön soveltuvaa 

puustoa ja kasvillisuutta. 

Aittomäen länsirinne muodostaa läntiselle 

sarkapeltoalueelle maiseman reunan, ja 

näin ollen rinteeseen ja pellolle sijoittuvasta 

rakentamisesta syntyvän vaikutuksen laatu 

liittyy siihen, miten  luontevasti 

rakentaminen sovitetaan metsämaisemaan 

ja toisaalta kartanopuiston luonteeseen. 

Nyt kuusirivi muodostaa tärkeän 

maisematiloja rajaavan elementin kartanon 

puistoalueen ja uuden  

asuinpientalokorttelin välille, mutta saman 

asian voi toteuttaa pehmeämmillä 

ratkaisuilla, kuitenkin ottaen huomioon 

riittävän näkymälinjan säilyttämisen 

Rantatieltä kartanon päärakennukselle.   

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä vaikutus 

kyläkuvaan ja Aittomäen 

länsipuolella 

reunavyöhykkeen 

visuaalisiin 

painopisteisiin: kartanon 

ja puistokolmion 

asemaan kirkon 

suuntaan aukeavassa 

maisemassa.   

Talot Kartano Tilan loistokauden ajan päärakennus 

puistoalueineen säilynyt, samoin 

kookas sivurakennus ja muutama 

ulkorakennus; yleisölle osan vuotta 

avoimena oleva taidekartano.

RM sp-1,sp-2, VL/s, sr-1, sr-2 ja 

sr-3 Suojelurakennukset, RKY 

2009 -aluerajaus.  

16 Suojelumääräykset kohdentuvat 

kartanokeskukseen, sen vanhoihin rakennuksiin 

ja puukujaan sekä laajemmin koko 

kartanopuistoon. Vanhoihin 

puistoelementteihin (kuja, tasanne) välittömästi 

liittyvä Aittomäen metsäalue osoitetaan 

lähivirkistysalueeksi, jonne voidaan palauttaa 

vanhoja puistorakenteita.   

Rakennettu kulttuuriympäristö voi säilyttää 

todistusvoimansa suurtilataloudesta 

kertovana rakennushistoriallisena kohteena 

sekä ympäristön historiallisena 

maamerkkinä.

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.

Kartanon maatilan ja 

teollisuuden työväen 

asunnot

Vain muutama vanha rakennus 

säilynyt: Poppeli vanha karjakon 

asuintalo ulkorakennuksin, Pajamäki 

II:n työväen sauna, Martti vanha 

puutalo ulkoasultaan säilynyt, Pomola  

ulkoasultaan uudistunut (Puikkeli 

sotien jälkeen perustettu).

AO II sr-2, sr-1, sr-1 17 Suojelumääräykset kohdentuvat Poppelin 

asuinrakennukseen ja saunaan  (ent. 

ylävesisäiliö) ja Pajamäki II:n työväen saunaan.  

Poppelin asuinrakennuksen laajennukselle on 

merkitty oma rakennusoikeus.  

Kartanon talouspihasta säilyvät viimeiset 

toimintaan liittyneet rakennukset, ja 

Pajamäki II:n tontilla kartanon työväen 

sauna (tiili).

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.  

Teollisuus Tehdasrakennukset, 

varastot, muut 

rakennelmat

Pyhäniemen 1880-luvulla perustetusta 

höyrysahasta on jäljellä vähäisiä kivi- ja 

betoniperustusten jäänteitä, 

konehuoneen raunio sekä  vaatimaton 

kaivettu uittokanava, Maamme 

ensimmäisestä kärryn- ja 

tykinpyörätehtaasta on jäljellä  tiilestä 

muurattu puutavaran 

käsittelyrakennus ja paja (AO-tontilla).  

sr-1 ja sr-2, R, AO, k, k-1 18 Suojelumääräykset kohdentuvat 

tykinpyörätehtaan aikaiseen puutavaran 

kuivaamoon (tiili/puu; rakennuksen 

laajennukselle on merkitty oma 

rakennusoikeus) ja Pajamäen tontilla 

sijaitsevaan tehtaan pajaan (tiili).  Paja jää AO-

tontille.  Kaavassa sahan konehuoneen raunio 

jää loma- ja matkailualueen ohjeelliselle 

rakennusalalle.  Uittokanava, konehuoneen 

raunio ja saharakennusten perustusjäänteet 

eivät arkeologisen selvityksen mukaan ole 

historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, mutta 

niiden osittaista säilyttämistä suositellaan.  

Entiselle tehdasalueelle osoitetusta uudesta 

maankäytöstä ja rakentamisesta huolimatta 

säilyy kartanon mailla viimeiset teollisesta 

toiminnasta jäljellä olevat rakennukset eli 

kuivaamo ja paja.   Kaavassa osoitetun 

matkailua palvelevan 8 m leveän kanavan 

rakentaminen  vanhan uittokanava kohdille 

(edellyttää Natura-arvioinnin) pitää 

uutenakin rakenteena viittauksen alueen 

teolliseen historiaan.   

Neutraali vaikutus 

rakennetun 

kulttuuriympäristön 

yksittäisiin historiallisiin 

elementteihin.  Loma- ja 

matkailualueen 

rakentamisesta 

syntyvien vaikutusten 

laatu kyläkuvaan 



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys  

Maa- ja metsätalous, 

puutarhaviljely

Peltomaat: historiallinen 

jatkuvuus

Kotomäessä ja Kalaojantien ympärillä 

on säilynyt sarkapeltoalue eli kylän 

vanhat rintapellot.

MA, AP, R ja EV-1. 19 Ks. Kotomäentien osalta Kohta 2. Suurin 

yhtenäinen kaava-alueelle jäävä osa viljelyk-

sessä olevista sarkapelloista tulee kaava-

määräyksen mukaan säilyttää avoimena eikä 

rakentamista alueelle sallita. Kolmion muotoi-

nen vanha peltolohko pellon ja metsän rajalla 

muuttuu asuinpientalojen korttelialueeksi.

Kalaojantien ulkokaarteeseen jäävässä 

teiden ja aidan rajaamassa kolmiossa 

vanhaa peltomaata siirtyy rakennusmaaksi. 

Alue ei ole kovin suuri, noin 5200 m2.  

Kohtalainen vaikutus 

maankäytön 

jatkuvuuteen 

Kalaojantien kaarteessa, 

vähäinen vaikutus 

Kotomäentien varrella. 

Peltomaat: 

kartanoympäristön 

maisemakuva

Hämäläistä suurtilataloutta edustavaa 

kartanoa ympäröi tasapainoinen, laaja 

ja tilallisesti mielenkiintoinen 

maatalousmaisema.

ks. kohdat 2 ja 19. 20 ks. Kotomäentien osalta kohdat 2 ja 19. - 

Etelässä, pohjoisessa ja idässä 

kartanokeskukseen rajautuvat viljelymaisemat 

jäävät kaavarajauksen ulkopuolelle.

Avoin maisematila säilyy ja maatalous voi 

jatkua  vanhalla sarkapeltoalueella 

puistokolmion eteläpuolella.  Kalaojantien 

ulkokaarteeseen jäävässä peltokolmiossa 

maankäyttö muuttuu ja maisemakuvaan 

tulee uutta elinkeinotoimintaa palvelevaa 

asuntorakentamista. Vaikutuksia syntyy 

maiseman reunavyöhykkeelle.

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä vaikutus 

maisemakuvaan 

Kalaojantien kaarteessa, 

vähäinen vaikutus 

Kotomäentien varrella.

Kartanopuutarha Pyhäniemen kartanossa harjoitettiin 

ammattimaista kasvihuoneviljelyä. 

Rantatien eteläpuolella oli marja- ja 

hedelmätarhat ja vihannesmaat.

RM/s, sp-1 ja sp-2, RKY 2009 -

aluerajaus.  

21 Kaavassa ohjataan ottamaan huomioon 

kartanopuiston kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta arvokkaat 

ominaispiirteet; joihin selvityksen perusteella 

lukeutuvat kolmiossa sijainneet 

puutarhaviljelmät.   

Pyhäniemen kartanon historiaan liittyvät 

puutarha-alueet (marja- ja hedelmätarhat) 

voivat säilyä ja uudistua osana 

kartanopuistoa.  

Neutraali vaikutus 

maankäytön 

jatkuvuuteen ja 

maisemakuvaan

Teollisuus Tehdasalueet; saha ja 

puusepänteollisuus

Pyhäniemen 1880-luvulla perustetusta 

höyrysahasta on jäljellä vaatimaton 

kaivettu uittokanava sekä vähäisiä kivi- 

ja betoniperustusten jäänteitä. 

Teollisuustontti on alavalla maalla ja 

rehevän kasvillisuuden sulkema.

R, MY,  ulkoilureittimerkintä, SL 

Luonnonsuojelualue, hv-1 

Hulevesien  viivytysallas tai 

hulevesikosteikko, K ja K-1 

enintään 8 m leveä kanava, jp 

varauduttava 

kiinteistökohtaiseen jäteveden 

pumppaukseen, nat Natura-

2000 alue, luo Metsäluhta

22 Kaavassa vanhalle teollisuusalueelle ohjataan 

uutta maankäyttöä ja toimintaa sekä n. 6510 k-

m2 rakennusoikeutta, jonka toteutuksesta on 

kartanokiinteistön omistajan toimesta tehty 

Master-Plan luonnos. 

Uusi maankäyttö ja voimaperäinen 

rakentaminen ei  katkaise historiallista 

maankäyttöä, koska teollisuutta alueella ei 

ole harjoitettu vuosikymmeniin. 

Maisemakuvaan kohdistuu vaikutuksia  

uuden käyttötarkoituksen ja rakennustavan 

myötä.

Kohtalainen vaikutus 

luonnontilaan 

palautuneen 

tehdasalueen 

maankäyttöön.  

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä 

maisemakuvallinen 

vaikutus.

Kursiivilla vuoden 2013 taulukkoon tämän työn yhteydessä tehty tarkentava lisäys.

D) VAIKUTUKSET MAANKÄYTÖN JATKUVUUTEEN JA MAISEMAKUVAAN (VISUAALISUUS)



   

Asemakaavaehdotus 14.10.2015, 

Hollolan kunta. 

Kaavaehdotuskarttaan on lisätty eri 

värein numerot, jotka viittaavat 

arviointitaulukossa käytettyyn 

numerointiin.     

 



 
 

HOLLOLA  
 

PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Kiinteistöjä 98-441-1-251, 1-136, 1-400, 1-472, 1-474, 1-517, 1-518, 1-552, 1-603, 1-648, 
1-656, 1-657, 1-658, 1-659 sekä tiealuetta koskeva asemakaava.  Maatalous-, tie ja 
katualueita koskeva asemakaavan muutos. 
 

 

 
Ylin kuva; viistokuva, otettu 1900-l. alkupuolella Kutajärveltä pohjoiseen päin. Kuvassa on etualalla Pyhäniemen kartano ja taka-
alalla puusepän tehdas ja saha Vesijärven rannalla. 
Alimmat kuvat vasemmalta oikealle; opaskartta, peruskartta, ilmakuva vuodelta 2014 

maria.vanhala
Tekstiruutu
Liite 10



 
 
Suunnittelualue 

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan kirkolta itään. 
Kuntakeskukseen on etäisyyttä noin 12,5 km ja Lahteen 17 km.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 24 
hehtaaria, josta valtaosa on asemakaavoittamatonta. Kaavahankkeen aikana asemakaavoittamattomalle alueelle 
laaditaan ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan muutos laaditaan noin 2,49 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa 
on vanhaa rakennuskaavoitettua aluetta. 
 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja pohjoispuolelle. Rantatien eteläpuolella alueeseen kuuluu Pyhäniemen 
kartano pihapiireineen sekä pelto- ja metsäaluetta. Rantatien pohjoispuolella on kartanon rakennuksiin kuuluva 
vanha tykinpyörätehdas sekä metsäaluetta. 
 
Kaavoitettava alue on esitetty etusivun opaskartalla harmaalla rajauksella. Kaavoitettavan alueen rajausta voidaan 
tarkistaa työn edetessä. 
 

Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

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

 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 

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

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



 
 

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

 
Osa-alueet 1-3 esitetty peruskartalla mustalla rajauksella 

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

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

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



 
 

 

 
Ote, Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006.  

 
 
Maakuntakaava 2014 

Maakuntakaava 2014 on hyväksytty Päijät-Hämeen maakuntavaltuustossa 2.12.2016. Uusi maakuntakaava ei ole 
vielä lainvoimainen. Maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A37) ja alueelle on 
merkitty keskustatoimintojen alakeskus ca-kohdemerkinnällä. Pohjavesialueen rajaus on poistettu. Kaava-alue on 
osa maakuntakaavassa esitettyä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv12): Messilä-Pyhäniemi-
Kirkonseudun matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue matkailun eri muotojen, virkistyksen, asumisen ja 
vapaa-ajan vieton ja vapaa-ajanasumisen lähtökohdista. 

 
Ote, Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 (päivätty 14.11.2016) 

 
 
Osayleiskaava 

Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu 1.11.1995 ja siinä Pyhäniemen kartanon alue on merkitty 
matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kartano on merkitty rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin 
perustein suojeltavaksi rakennuksen tai rakennusryhmän kohdemerkinnällä sr-1/25 (numerointi viittaa 
rakennusinventointiluetteloon). Lisäksi sr-rajauksella on osoitettu kartanon tärkeä rakennushistoriallinen 
aluekokonaisuus, joka ulottuu Rantatien molemmin puolin. Suunnittelualueen eteläosa on osayleiskaavan mukaista 
virkistysaluetta (VL). Rantatien pohjoispuolelle on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) 
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on ympäristöarvoja metsäalueiden osalta (MU-3). Kaava-alueen 
lounaisnurkka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja pelto- ja avomaisemien osalta (MU-



 
 

1). Suunnittelualue on vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (pv-2 -rajaus). Pyhäniemenlahti on merkitty 
tärkeäksi lintuvesialueeksi (sl-1 -rajaus). Osa suunnittelualueesta on erityisiä maisema-, pohjavesi- ja luonnonarvoja 
omaavaa aluetta, joka on osayleiskaavassa merkitty mal-1 –aluerajauksena. 

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

 
 
Asemakaava 

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

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty harmaalla rajauksella. 

 
 
 



 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

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

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

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

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

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

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

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

Selvitystarpeet / Asemakaavatyön aikana tehdyt selvitykset 
- Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll, 30.9.2013 
- Hollolan Pyhäniemen lepakkoselvitys 2013, BatHouse, 30.8.2013 
- Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
- Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen, Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen 

maakuntamuseo, Teemu Tiainen 2014 
- Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset, Ympäristösuunnittelu Enviro, 24.9.2015 
- Hulevesiselvitys, Ramboll, 16.7.2015, kartat päivitetty 21.6.2016 
- Liikenneselvitys, Ramboll, 2.10.2015 
- Pyhäniemen alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll, 9.10.2015 
- Meluselvitys, Ramboll, 13.10.2015 
- Kulttuurivaikutusten arviointi, Selvitystyö Ahola, 2015 
- Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 

2000 -alueeseen, Ympäristösuunnittelu Enviro, 23.3.2016.  
 

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

 



 
 
Vaikutusten arviointi 

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

 
 
Osalliset 

- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat, yksityisteiden hoitokunnat 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Hollolan Kirkonseudun Kylät ry 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut (v. 2015 loppuun) 
- kunnan ympäristönsuojelutarkastaja (v. 2016 alkaen) 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö ja arkeologian yksikkö 
- rakennustarkastaja 
- kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera 
- Lahti Energia Oy 
- L-E Sähköverkko Oy 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus (nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Hollolan ympäristöyhdistys 

 
 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

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

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

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

- Tekninen lautakunta päätti asemakaavan vireilletulosta 18.12.2012.  

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

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

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

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

- Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

- Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

- Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
Tavoitteellinen aikataulu 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 17.1.-15.2.2013 
Asemakaavaluonnos nähtävillä:  6.3.-4.4.2014 
Asemakaavaehdotus nähtävillä:  5.11.-4.12.2015 
Hyväksymiskäsittely   joulukuu 2016 - helmikuu 2017 

 



 
 
Viranomaisyhteistyö 

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

 
MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu pidettiin 29.8.2012. 
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 
nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 
15.12.2015. Lisäksi kaavaprosessin aikana on pidetty useita työneuvotteluja. 

 
 
Maankäyttösopimukset 

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

 
 
Yhteystiedot 

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

 
 
 
 
  
 
Hollolassa 15.1.2013 
päivitetty: 4.3.2014, 26.10.2015, 9.12.2016 
 
 
 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela  Kaavoittaja Maria Vanhala 

maria.vanhala
Maria mv

maria.vanhala
Kata mv
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AP Asuinpientalojen korttelialue, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia.
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin.
Rakentamisessa tulee huomioida alueen rajoittuminen valtakunnallisesti merkittävään
rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti
osaksi valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä kiinnittäen huomiota etenkin rakennusten
mittasuhteisiin ja muotoon, materiaalivalintoihin sekä väritykseen. Erillisten sivurakennusten tulee
olla päärakennuksia pienempiä ja yksikerroksisia.
Rakentaminen tulee sovittaa maastonmuotoihin ja rakennuksia tarvittaessa porrastaa.
Tarpeettomia täyttöjä ja leikkauksia tulee välttää. Mikäli pengerrykset tai luiskat tontilla kuitenkin
ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla viereiseen alueeseen sovittaen.
Rakentamattomilla tontin osilla tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Jos
säilyttäminen ei ole mahdollista tai säilyttämisen arvoista kasvillisuutta ei ole, tulee
rakentamattomille tontin osille istuttaa puistomaiseen ympäristöön soveltuvaa uutta puustoa ja
kasvillisuutta.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä pihasuunnitelma, jonka perusteella voidaan tarkemmin
arvioida rakentamisen ja pihan istuminen kulttuuriympäristöön. Pihasuunnitelmassa on esitettävä
korkeustasot, maanpinnan liittyminen viereisiin alueisiin, eri toimintojen sijoittuminen
piha-alueella, piharakennukset ja rakenteet kuten esim. tukimuurit, pihan rajaaminen, säilytettävä
ja istutettava kasvillisuus.

AO Erillispientalojen korttelialue.
Alueella voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja. Asumisen yhteyteen saa
sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja.
Uudisrakennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti
arvokasta ympäristöä ja olemassa olevaa rakennuskantaa.
Rakentaminen tulee sovittaa maastonmuotoihin tarpeettomia täyttöjä ja leikkauksia välttäen.
Mikäli pengerrykset tai luiskat tontilla ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin
reunoilla viereiseen alueeseen sovittaen.

VL/s Lähivirkistysalue.
Kartanoympäristön maisema-arvojen kannalta arvokas viheralue, jonne voidaan palauttaa
puistorakenteita. Avohakkuita ei sallita. Maisemaa muokkaavat toimenpiteet vaativat
maisematyöluvan.

R Loma- ja matkailualue.
Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja ja kulttuuri- ja matkailuelinkeinoa tukevia ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja. Uudisrakennukset ja julkisivumuutokset
tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä ja olemassa olevaa
rakennuskantaa kiinnittäen huomiota etenkin rakennusten mittasuhteisiin ja muotoon,
materiaalivalintoihin sekä väritykseen. Alueelle tulee rakentaa yhteiset varasto-, talousrakennus-
ja jätehuoltotilat. Erillisten sivurakennusten tulee olla päärakennuksia pienempiä ja
yksikerroksisia. Autopaikoitus tulee järjestää keskitetysti. EV-1 alueen istutukset tulee olla tehtynä
ennen rakentamisen aloittamista.

RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueen toimintojen suunnittelussa ja lisärakentamisessa tulee huomioida alueen rajoittuminen
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). Kortteliin saa
sijoittaa asuntoja. Uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallisesti ja
maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Rakentaminen tulee sovittaa kartanopuiston
luonteeseen ja maastonmuotoihin. Rakennuksia tulee tarvittaessa porrastaa. Tarpeettomia
täyttöjä ja leikkauksia tulee välttää. Mikäli pengerrykset tai luiskat tontilla kuitenkin ovat tarpeen,
tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla viereiseen alueeseen sovittaen.

RM/s Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Korttelissa sallitaan neljä (4) asuntoa. Alueen toimintojen suunnittelussa, korjaus- ja
lisärakentamisessa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa
kulttuuriympäristössä (RKY 2009).  Rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen
lausunto.
Alueella olevat suojellut rakennukset ja rakennelmat sekä kartanopuiston ominaispiirteet
säilytetään. Uudisrakentaminen ohjataan sille erikseen osoitettuun paikkaan. Toimintojen
suunnittelussa ja lisärakentamisessa tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallisesti ja
maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Kortteliin on myös osoitettu alueet, jotka
voidaan rakentaa kartanopuistoksi ja joille voidaan palauttaa alueella aiemmin sijainnutta puisto-
ja hyötypuutarhakäyttöä ja niihin liittyviä rakenteita.

EV-1 Suojaviheralue. Alueella sijaitsee pintavesien johtamiseen käytettävä avo-oja sekä viereisen
korttelin rajalle osoitettu vesi- ja viemäriverkoston rasite. Muilta osin alue tulee istuttaa ryhmitellen
luonnonmukaisesti kotimaisia puu- ja pensaslajeja niin, että ne muodostavat
näkösuojavyöhykkeen. Istutukset tulee olla tehtynä ennen rakentamisen aloittamista
R-korttelissa.

SL Luonnonsuojelualue.

MA Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Alue tulee säilyttää avoimena, rakentamista ei sallita.

MY Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue on linnustollisesti arvokas. Puustoa ei saa käsitellä hulevesialtaan tai -kosteikon ulkopuolella
(esitetty hv-1 merkinnällä) ja alueen kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti. Alueella
sijaitseva metsäluhta on esitetty erillisellä luo-merkinnällä.
Maanpintaa ei saa muokata tai täyttää alle 20 metrin etäisyydellä Natura-alueesta.
Maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät maisematyöluvan. Maisematyölupaan on
liitettävä ympäristöviranomaisen lausunto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.



20 Kunnanosan numero.

PYHÄ Kunnanosan nimi.

1201 Korttelin numero.

1 Ohjeellinen tontin numero.

KOTOMÄENT Kadun nimi.

300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

t200 Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

1/2 k I Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

I u 2/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

rm Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa virkistystä ja matkailua palvelevia talousrakennuksia ja
-rakennelmia. Alueelle saa rakentaa pihaton, esiintymislavoja, katoksia, paviljonkeja yms. aluetta
palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle ei saa muodostua suuria yhtenäisiä
rakennusmassoja. Rakentamisessa tulee huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti
merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 2009) ja alueen kulttuurihistoriallisesti ja
maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Rakennusten ja rakennelmien tulee sopia
kartanopuiston luonteeseen.

Istutettava alueen osa, jolla käyttökelpoinen kasvillisuus on säilytettävä ja jolle on istutettava
pensaita sekä havu- ja lehtipuita.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Ulkoilureitti. Sijainti likimääräinen. Reitin saa toteuttaa valaisemattomana hiekkapintaisena
kulkuyhteytenä ja kosteilla osuuksilla pitkospuurakenteena. Reitin varrelle tai sen päähän voidaan
luontotyyppien ja linnuston suojeluarvoja vaarantamatta rakentaa lintutorni tai muu paalujen
varaan perustettu katselupaikka (matala lava). Katselupaikan maanpintaa ei saa muokata.

ajo Alueella oleva ajoyhteys.

pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jossa huoltoajo on sallittu.

pp/h Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

sp-1 Alueen osa, jolla olevan kartanopuiston kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan kannalta
arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää.

sp-2 Alueen osa, joka voidaan rakentaa kartanopuistoksi ja jonka käytössä tulee huomioida alueen
kulttuurihistorialliset ja maisemakuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet. Alueella ovat sallittuja
sellaiset toimenpiteet ja rakenteet, jotka sopivat viereisen kartanopuiston luonteeseen ja tukevat
matkailu- ja kulttuurielinkeinoa.

sr-1 Suojeltava rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa heikentää korjaus- ja muutostöissä (MRL
118 §). Rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta.

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

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

hv-1 Alueen osa, jolle voidaan sijoittaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti hulevesien
viivytysallas tai hulevesikosteikko. Viivytysallas tai hulevesikosteikko, mukaan lukien siihen
liittyvät rakenteet, saa olla pinta-alaltaan enintään 2500 m2.
Viivytysallasta tai hulevesikosteikkoa ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi Natura-aluetta, eikä
sen rakentamisella saa olla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena oleviin
luonnonarvoihin.

hv-2 Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti
hulevesien viivytysallas tai hulevesikosteikko.

jp Merkintä osoittaa, että rakennusalalla on varauduttava kiinteistökohtaiseen jäteveden
pumppaukseen.

nat Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue.
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ja katualuetta.
arvokasta peltoaluetta, maa- ja metsätalousaluetta jolla on erityisiä ympäristöarvoja
lähivirkistysaluetta, suojaviheraluetta, luonnonsuojelualuetta, maisemallisesti
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1200-1202,
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luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Metsäluhta.
Metsäluhdaksi osoitetulla alueella maanpintaa ei saa muokata eikä täyttää ja alueen pensas- ja
puustorakenteen tulee antaa kehittyä luontaisesti.

RKY2009 Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus (RKY 2009).

Yleiset kaavamääräykset

Rakennuksien alin sallittu lattiapinnantaso on +83,70 metriä (korkeusjärjestelmä N2000).

Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.

Hulevedet:
Kiinteistöillä syntyviä hulevesiä on viivytettävä kiinteistön alueella siten, että jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pihapinta-alaneliötä ja kattopinta-alaneliötä kohti on vähintään 1,0
kuutiometriä viivytystilavuutta. Alueelle on tehty hulevesiselvitys, jossa esitetään kaava-alueen
hulevesien hallinnan pääperiaatteet. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien
viivytys- ja käsittelyratkaisut tontilla.
Hulevesien hallinnan sekä kulttuuriympäristön luonteen kannalta korttelialueilla on suositeltavaa
välttää tiiviillä pinnoitteella päällystettyjä kulkuväyliä ja piha-alueita sekä suosia sora- ja
nurmipintoja ja harvasaumaisia kiveyksiä.

Melu:
Korttelin 1200 tontilla 7 ja korttelissa 1202 tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, että tontilta
on löydettävissä riittävästi leikki- ja oleskelualueena käytettävää piha-aluetta, jossa
pääkäyttötarkoituksen mukaiset melun ohjearvot eivät ylity. Rakennusten ja rakennelmien
sijoittelulla tontilla voidaan vaikuttaa piha-alueen melusuojaukseen.

Autopaikat:
AP- ja AO-korttelialueilla on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohti.
RM/s ja RM-korttelialueilla on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohti ja 1 autopaikka
loma-asuntoa ja majoitusyksikköä kohti.
R-korttelialueella on varattava 1 autopaikka loma-asuntoa ja majoitusyksikköä kohti.
Muuta matkailutilaa varten on varattava 1 autopaikka 60 k-m2 kohti.

Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen eikä kaavan hyväksyminen edellytä
kiinteistönmuodostamista.
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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
OAS:n nähtävillä olon aikana 17.1.–15.2.2013 saatiin yhteensä 11 kommenttia. Kommentit lyhennettyinä ja 
kaavoittajan vastineet niihin on esitetty alla. 
 

Päijät-Hämeen liitto toteaa kommenttinaan kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 
että siinä ei ilmene ristiriitoja Päijät-Hämeen vahvistettuun maakuntakaavaan eikä uuden 
maakuntakaavan tavoitteisiin. Lisäksi kommentissa on avattu maakuntavaltuuston 3.12.212 päätöksen 
mukaiset, meneillään olevan maakuntakaavan tavoitteet koskien kulttuuriympäristöä, 
luonnonympäristöä ja matkailua. 
 
1.1.1. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Maakuntamuseolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Lausunnossa on 
lisäksi todettu, että alueen maankäyttöä sitovat valtioneuvoston määrittelemät valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on maankäytön sekä 
maankäytön tavoitteiden sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. 

 
1.1.2. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään lähtökohdiltaan perusteellisena ja hyvänä. Asiakirjaan 
ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 
 
1.1.3. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Asemakaavatyön yhteydessä on suunniteltu myös aikoinaan Pyhäniemenlahdelta tykinpyörätehtaalle 
ulottuneen kanavan avaamista ja kunnostusta. Koska Pyhäniemenlahti osin vesijättö-/ranta-alueineen 
on Natura-/luonnonsuojelualuetta, on alueella syytä tehdä Natura-arviointi. Tehdyn arvioinnin 
perusteella lupaviranomainen (aluehallintovirasto) voi arvioida ruoppaus-/kanavanavaamisluvan 
myöntämisen edellytyksiä Pyhäniemenlahden suojelualueella.  Natura-arviointi on parasta tehdä 
asemakaavoituksen yhteydessä.  
 
Asemakaavoituksessa tulee huomioida tänä vuonna tehtävät luontoselvitykset. Myös jo valmistuneen 
Metso- kartoituksen tulokset tulisi huomioida.  
 
Mahdolliset täydennysrakentamiskohteet ulottunevat osin osayleiskaavan VL-alueelle. 
Asemakaavoituksessa tulee turvata itä-länsi -suuntainen VL-yhteys riittävän leveänä. Pyhäniemen 
pohjavesialue on poistunut pohjavesiluokituksesta keväällä 2012. 
 
1.1.4. Vastine 
Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa kaavahankkeen yhteydessä. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 
ohjeellinen alueen osa (kaavaluonnoksessa merkintä hv), johon on mahdollista sijoittaa kosteikko- ja 
puhdistusjärjestelmä sekä kunnostaa Pyhäniemenlahteen johtava kanava, jonka kautta rakennetun 
alueen hulevedet sekä peltoalueiden valumavedet voidaan johtaa puhdistettuina Vesijärveen. 
Kaavamääräyksissä on todettu, että näiden toteuttaminen edellyttää natura-arviointia. 
 
Tehdyt luontoselvitykset on kaavaluonnosta valmisteltaessa huomioitu. Asemakaavaluonnoksessa on 
esitetty virkistysalueen (VL) aluevaraukseksi yli 2 hehtaaria. Itä-länsi suuntainen VL-yhteys on esitetty 
kapeimmillaankin15 metriä leveänä. Pohjavesiluokituksen poistamisesta on lisätty maininta 
kaavaselostukseen. 
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Kaavaprosessin yhteydessä tehtävässä liikenneselvityksessä tulisi huomioida erityisesti 
alueen liikenneturvallisuus. Palvelutoimintojen sijoittuminen eri puolille Rantatietä saattaa toiminnan 
luonteesta riippuen asettaa liikennejärjestelyille tältä osin erityisvaatimuksia. 
Kotomäentien liittymällä on vaikutusta liikenteen kokonaisturvallisuuteen ja se tulisi siksi huomioida 
liikenneselvityksessä. 
 
Suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella tulisi huomioida kaavoituksessa lisäämällä pohjaveden 
suojelua koskevat määräykset yleisiin kaavamääräyksiin. Alueelle suunnitelluista kulttuuripalveluista 
saattaa enenevässä määrin aiheutua melukuormaa alueen asutukselle. Melun torjunta on hyvä 
huomioida mm. mietittäessä palvelutoiminnan sijoittumista suhteessa asumiseen. 

 
1.1.5. Vastine 
Kaavaprosessin aikana otetaan huomioon keinot liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueella. 
 
Myllymäki on poistettu pohjavesialueluokituksesta. Muutos astui voimaan 16.4.2012 ja 
kaavaluonnoksessa ei siten ole annettu pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Kaavaluonnoksen 
RM-korttelialueella tapahtuvan toiminnan laatu ei juuri tule nykytilanteesta muuttumaan eikä siten 
aiheuta lisämelukuormaa ympäristöön. R- ja AO-korttelialueille on kaavaluonnoksessa annettu 
määräys, että sinne saa sijoittaa vain ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja 
työtiloja. 

 
 

Kommentissa on todettu, että Rantatien eteläpuolella on jo olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa ja 
mahdollinen lisärakentaminen liittyy tällä alueella kiinteistöjen sisäisen verkoston rakentamiseen. 
Rantatien pohjoispuolella olevalla alueella uutta kunnallista vesihuoltoverkostoa olisi rakennettava 
noin 120 metriä, jotta se ulottuisi kartanon kiinteistön rajalle. 
 
Kommentin liitteenä oli karttakuva, jossa esitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekartan 
päälle on esitetty alustavasti ne osat, joissa on olemassa olevaa verkostoa, ne minne tulisi rakentaa 
uutta vesihuoltolinjaa ja ne osat, joissa ei ole suoraa viemäröintimahdollisuutta (tarvittaessa 
pumpattava). Jätevesipumppauksen järjestäminen nostaa kustannuksia. 
 
1.1.6. Vastine 
Esitetyt huomiot merkitään tiedoksi. Tämän perusteella kaavaluonnoksessa Rantatien eteläpuolelle 
esitetyt AO-korttelit olisivat siis liitettävissä nykyiseen vesihuoltoverkkoon. RM-korttelissa sijaitseva rm-
1 alueelle viemäröinti jouduttaisiin järjestämään pumppaamalla. Samoin Rantatien pohjoispuolella R-
korttelin pohjoisimmassa osassa. Lisäksi Rantatien pohjoispuolella joudutaan rakentamaan uutta 
vesihuoltolinjaa. 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa oli puute, sillä siinä ei ollut mainintaa Kalaojantien 
yksityistiestä. Kalaojantien yksityistien lainvoimainen reitti kulkee kaavoitusalueen läpi ja liittyy 
Rantatiehen kartanon kohdalla Rantatien eteläpuolella hiukan itään (kohti kartanoa) Kotomäentiestä. 
Vuonna 1995 tienhoitokunnan, kunnan ja Pyhäniemen kartanon silloisen omistajan allekirjoittaman 
sopimuksen mukaan kartano ja kunta rakennuttivat valtion tuella Kalaojantielle uuden reitin. Myöskään 
tätä tietä ei mainita suunnitelmassa. 
 
Kaavaa suunniteltaessa on muistettava, että edellä mainitussa tienhoitokunnan, kunnan ja kartanon 
välisessä sopimuksessa on edellytetty, että ns. vanhan Kalaojantien, siis edelleen ainoan 
lainvoimaisen Kalaojantien, kohdalla säilyy Kalaojantien osakkaille läpikulkuoikeus ja –mahdollisuus 
Rantatielle. 
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1.1.7. Vastine 
Kaava-asiakirjoihin lisätään maininta Kalaojantien yksityistiestä. Kaavaselostukseen asiaa avataan 
myös. Asemakaavaluonnokseen Kalaojantien uusi linjaus on otettu mukaan katualueena. Kulkuyhteys 
Kalaojantieltä Rantatielle on säilytetty yleisenä jalankulkureittinä. 

 
 

Yhdistys pitää myönteisenä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuo esille alueen erikoislaadun eli 
kulttuurihistorialliset arvot, maisema- ja luontoarvot. Kaavoituksessa toivotaan, että nämä reunaehdot 
otetaan korostetusti huomioon. Kommentissa todetaan, että suunnittelualueen pohjoisosa 
todennäköisesti ulottuu natura-alueelle ja luonnonsuojelualueelle. Myös lähialueelle suunnitellusta 
maankäytöstä voi aiheutua vaikutuksia natura-alueelle. 
 
Kommentissa on kiinnitetty huomiota osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekarttaan, jossa kohta 4 
on esitetty kanavan kunnostuksena. Kanava ulottuisi natura-alueen ja luonnonsuojelualueen puolelle. 
Kommentissa todetaan, että niitä arvoja, joita varten natura-alue on perustettu, ei saa vaarantaa. 
Hankkeesta joudutaan laatimaan natura-arvio. 
 
Luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin perustana tulee olla hyvät tiedot alueen luonnonoloista. 
Linnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitysten lisäksi alueella tulisi huomioida mahdollinen viitasammakon 
ja luontodirektiivin IV a) liitteen sudenkorentolajien esiintyminen. 
 
Alueen pesimälinnuston todetaan olevan monipuolinen ja siihen kuuluvan useita vähälukuisia 
lehtipuulehtojen lintulajeja. Linnustoselvitys tulisi toteuttaa vähintään kolmen käyntikerran 
kartoituslaskennoilla ja täydentää yöaktiivisten lajien kartoituksella. Voimassa olevassa 
osayleiskaavassa kaavamerkinnän sl-1 todetaan edelleen olevan alueelle sopiva linnuston ja muiden 
luontoarvojen perusteella. 
 
1.1.8. Vastine 
Kaavaluonnoksessa on esitetty natura-alueen raja kaamerkinnällä. Natura-alueen ja 
luonnonsuojelualueen puolelle jäävä alue on merkitty kaavaluonnoksessa luonnonsuojelualueeksi 
(SL). SL-alueen ja rakennettavaksi tarkoitetun R-korttelin väliin jäävä alue on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaavamääräyksessä alueen on todettu 
olevan linnustollisesti arvokas, ja ettei avohakkuita sallita. 
 
Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa kaavahankkeen yhteydessä. Kaavaluonnoksessa  on osoitettu 
ohjeellinen alueen osa (kaavaluonnoksessa merkintä hv), johon on mahdollista sijoittaa kosteikko- ja 
puhdistusjärjestelmä sekä kunnostaa Pyhäniemenlahteen johtava kanava, jonka kautta rakennetun 
alueen hulevedet sekä peltoalueiden valumavedet voidaan johtaa puhdistettuina Vesijärveen. 
Kaavamääräyksissä on todettu, että näiden toteuttaminen edellyttää natura-arviointia. 
 
Luontoselvityksissä inventoitiin myös viitasammakko, josta ei kuitenkaan tehty havaintoja. 
Valmistuneet luontoselvitykset ovat Lahden seudun ympäristöpalveluiden edustajien ja Hämeen ELY-
keskuksen osalta todettu riittäviksi. 

 

Kommentissa toivotaan kaavoitettavan alueen rajauksen ulottamista itäpuolella Martinraittiin saakka 
niin, että I. Hervolan omistamat tilat tulevat mukaan kaava-alueeseen. Kommentissa on esitetty 
perustelut toiveelle. 
 
1.1.9. Vastine 
Kaavoitettavan alueen rajausta on kaavaprosessin aikana mietitty. Kunnalla on maanomistusta kaava-
alueen itäpuolella ja alueiden kytkemistä mukaan kaavaprosessiin tutkittiin. Tällöin kaava-alueeseen 
olisi ollut mahdollista ottaa mukaan myös kommentissa ehdotetut tilat. Tarkastelun jälkeen todettiin 
kuitenkin, että Martinraitti ja sen ympäristö on järkevä kaavoittaa vasta sitten, kun kunnan 
maankäytölliset tavoitteet alueille on tarkemmin mietitty. Tässä vaiheessa I. Hervolan omistamien 
tilojen kytkeminen kaava-alueeseen jäisi muusta kokonaisuudesta irralliseksi, sillä tilat eivät rajoitu 
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kaavoitettavaan alueeseen vaan väliin jää kunnan omistamaa maata. Kaavoitettavan alueen rajausta 
ei uloteta Martinraittiin saakka. 
 
 

Kommentissa vastustetaan kaavasuunnitelmaa Ritanraitin itäpuoliselta osalta, sillä kyseinen maa-alue 
tulee yrityksen tien/parkkipaikan viereen. Tämän koetaan aiheuttavan uhkaa Rei-Kalusteen 
yritystoiminnalle. Alueella on kuorma-auto-, pakettiauto- ja henkilöautoliikennettä. 
 
1.1.10. Vastine 
Asemakaavaluonnoksessa Ritanraitin itäpuolelle osoitetun rakennusalan eli rm-1 alueen ja Rei-
Kalusteen tontin väliin jää välimatkaa yli 30 metriä. Uudisrakentaminen jää siis hyvän välimatkan 
päähän yritystoiminnasta. 
 
 

Luontoselvityksissä olisi hyvä selvittää esim. viitasammakot kanavan kunnostusta varten (oas liite, 
mainittu kanavan kunnostus). Kartanorakennuksen takana mahdolliset kehittämisalueet (oas liite, alue 
3) menevät kokonaan osayleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle. Vaikka osayleiskaava on 
yleispiirteinen, niin virkistysalueyhteys kartanon takana pitää säilyttää riittävän leveänä ja mahdollinen 
rakennuskanta sijoittaa virkistys- ja luontoarvoja tukevasti. Tykinpyörätehtaan mahdollinen kehitysalue 
(oas liite, alue 4) tulisi sovittaa huolellisesti alueen luontoarvojen kanssa, koska sekin poikkeaa 
hieman osayleiskaavasta. 
 
1.1.11. Vastine 
Luontoselvityksissä inventoitiin myös viitasammakko, josta ei kuitenkaan tehty havaintoja. 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty virkistysalueen (VL) aluevaraukseksi yli 2 hehtaaria. Itä-länsi 
suuntainen VL-yhteys on esitetty kapeimmillaankin15 metriä leveänä. 
 
Rantatien pohjoispuolella on natura-alueelle jäävät osa kaava-alueesta merkitty 
luonnonsuojelualueeksi (SL). SL-alueen ja rakennettavaksi tarkoitetun R-korttelin väliin jäävä alue on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaavamääräyksessä 
alueen on todettu olevan linnustollisesti arvokas, ja ettei avohakkuita sallita. 
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2. Valmisteluvaihe 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 6.3.–4.4.2014 saatiin yhdeksän lausuntoa ja mielipidettä, lisäksi 
nähtävillä oloajan jälkeen saatiin yksi lausunto. Nähtävillä olon aikana pidettiin kaavoittajan vastaanotto, 
jossa kaavaluonnoksesta kävi keskustelemassa kolme asiakasta. Kommentit lyhennettyinä ja kaavoittajan 
vastineet niihin on esitetty alla. 
 

Asemakaavaluonnos noudattaa pääosin osayleiskaavaa, mutta siinä osoitetaan kartanon eteläpuolelle 
asumista (AO) ja Rantatien pohjoispuolelle loma- ja matkailualuetta (R), joka ulottuu osayleiskaavassa 
osoitettu lähemmäksi rantaa. 
 
RM-korttelin itäosiin ja sen eteläpuolella, osittain kaava-alueen ulkopuolella oleville asuinrakennuksille 
kulku ohjataan ajoyhteyden kautta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edellyttää, 
että näille alueille järjestetään katuyhteys, joka kulkee tarvittaessa suunnittelualueen itäpuolella olevan 
Martinraitin kautta. 
 
Pyhäniemen kartanoalueen eteläpuolelle osoitetaan kaksi uutta AO-korttelia, jotka eivät perustu 
osayleiskaavaratkaisuun. Yleiskaavasta poikkeava ratkaisu tulee perustella kaavaselostuksessa. 
Korttelit on sijoitettu siten, että kartanolta Aittamäelle johtavalle puistokäytävälle jää noin 50 metrin 
levyinen alue. ELY-keskus esittää harkittavaksi vapaa-alueen leventämistä puistokäytävän 
länsipuolelta. 
 
Rantatien pohjoispuolelle osoitetaan loma- ja matkailualue (R), jonka rakennusoikeus on 
seurantalomakkeen mukaan lähes 12 000 k-m2. ELY-keskus pitää määrää suurena ottaen huomioon 
alueen kulttuurihistorialliset ja luontoarvot. Vesijärvi on osa Kutajärven Natura 2000 -aluetta. 
Suunnitellun rakentamisen takia ELY-keskus edellyttää, että kaavan vaikutukset natura-alueeseen 
arvioidaan. Arviointi voidaan yhdistää natura-arviointiin, joka tehdään Pyhäniemenlahteen johtavan 
kanavan suunnitellusta rakentamisesta. 
 
Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että maantie 2956 (Lahti-Hollola) merkitään asemakaavaan 
katuna, sillä maantie ei ole MRL 83.4§ mukaan LT-kelpoinen maantie. Kaavaan tulee osoittaa 
liittymäkieltomerkinnällä ne kohdat, joista liittyminen ei ole sallittua. ELY-keskus katsoo, että liikenteen 
osalta tulisi kaavassa käsitellä koko Pyhäniemen alueen liittyminen Rantatiehen. ELY-keskus 
ehdottaa, että katualueen osalta kaava-alue rajataan Kalaojantiestä Martinraittiin tai vaihtoehtoisesti 
Ehtootiehen. Rantatien nopeusrajoitus on suunnittelualueella nykyisin 60 km/h:ssa. Ympäristö ei 
kuitenkaan tue riittävästi nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen lasku on Rantatiellä tarpeen, sillä 
Pyhäniemen Kartanon toiminnot laajenevat Rantatien pohjoispuolelle. Tieympäristön parantaminen 
sellaiseksi, että alhaisempi nopeusrajoitus on mahdollinen edellyttää tarkempaa katusuunnittelua ja 
ajonopeuksia hillitsevien toimenpiteiden toteuttamista. ELY keskuksella ei ole mahdollisuuksia 
toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneratkaisuja. Tien 
keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 1300 ajoneuvoa ja kesäaikaan 1700. 
 
Kaavan yhteydessä tulee tarkastaa, että liittymissä täyttyy turvallisuusvaatimukset. Erityisesti tulee 
tarkistaa liittymisnäkemät (130m) ja liittyvien suuntien soveltuva kaltevuus (http://alk. tiehallinto. 
fi/thohje/pdf/21 00050-v-07-yksityisten teiden liittvmat-ohje.pdf). Ritanraitin ja sen vastapuoleisen 
liittymän liittymisnäkemät ovat heikot. Mikäli nykytilanteessa on puutteita, tulee turvallisuutta 
parantavat toimenpiteet suunnitella asemakaavan yhteydessä.  
 
Maantien suoja-alue on 20 metriä tien keskilinjasta ja suoja-alueelle ei sallita rakentamista. Sallitun 
rakennusalueen rajan tulisi alkaa suoja-alueen ulkopuolelta. Lisäksi maantieltä kantautuu melua, joka 
tulee huomioida kun asemakaavalla mahdollistetaan uutta asutusta ja loma- ja matkailupalveluita. 
Melualue ulottunee teoreettisen tarkastelun perusteella 30-40 metrin etäisyydelle maantiestä kun 
nopeusrajoitus on 60 km/h:ssa. 
 
Hulevesien käsittelystä tulee tehdä suunnitelma. Alueen hulevesiä ei saa johtaa maantien sivuojaan. 
 
Rakennusoikeusmerkinnät tulee tarkistaa mm talousrakennusta osoittava merkintä puuttuu 
kaavamääräyksistä. 
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Edellä olevan perusteella ELY-keskus katsoo, että Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaava- ja 
asemakaavamuutosluonnoksessa on paljon tarkennettavaa ja kaavan jatkotyöstäminen vaatii myös 
natura-arvioinnin. 
 
2.2.1. Vastine 
Kaavaehdotuksessa esitetty R-kortteli ulottuu jonkin verran osayleiskaavan MU-3 -alueelle. Korttelin 
aluerajausta on kuitenkin kaavaluonnoksessa esitetystä tarkistettu ja MY-alueen määrä 
kaavaehdotuksessa on kasvanut. Asemakaavaprosessin aikana tehdyissä luontoselvityksissä ei ole 
tullut esiin sellaisia ehdottomia luontoarvoja, jotka estäisivät R-korttelialueen rajauksen esittämisen 
kaavaehdotuksen mukaisessa muodossa. 
 
R-korttelin rakennusoikeutta on myös tarkistettu. Korttelin tehokkuusluku on nyt 0.26, mikä on 
huomattavasti luonnosvaiheessa esitettyä matalampi. 
 
Kaavaluonnoksessa esitettiin VL-alueen itäpuolelle AO-kortteli, jolle johti ajoyhteys (Ritanraitin jatke). 
Kaavaehdotuksesta kyseinen AO-kortteli jätettiin kokonaan pois. Ritanraitti esitetään katuna, jonka 
kautta tapahtuu kulku kaava-alueen viereiselle muutaman rivitalon asuntoalueelle. Myös 
kaavaehdotuksessa esitetylle RM-korttelille kuljetaan Ritanraitin kautta. Rantatie esitetään katuna ja 
liittymäkieltomerkinnät on osoitettu. 
 
Kaava-alueen laajentamista katualueen osalta ei enää tässä vaiheessa kaavaprosessia nähdä 
tarpeellisena, varsinkaan kun kaavaluonnoksessa esitetty AO-kortteli jätettiin pois kaavasta ja 
Rantatie on osoitettu katuna. ELY-keskuksen kanssa käydyssä työneuvottelussa 13.8.2014 todettiin, 
että AO-korttelin jättäminen pois kaavasta parantaa oleellisesti kaavan tarkoituksenmukaista rajausta. 
 
Kaavaehdotuksessa esitetyn AP-korttelin sekä VL/s-alueen aluevarauksia on tarkistettu. Aittomäelle 
johtavan puistokäytävän ja AP-korttelin väliin jää nyt enemmän väljyyttä. 
 
AP-kortteli sijoittuu rinteeseen, jossa on aiemmin sijainnut kartanon työväen asuinrakennuksia. Uusi 
rakentaminen ja maankäyttö pohjautuu alueen historiaan. Nykyisin rinteeseen, maiseman reuna-
alueelle sijoittuu asuinrakennuksia (jää kaava-alueen ulkopuolelle) ja uusi rakentaminen jatkaa tätä 
linjaa. Kalaojantien uuden linjauksen yhteydessä kadun pohjoispuolella pieni osa peltoalueesta on 
jäänyt pois maanviljelyskäytössä, ja kaavassa tälle kadun ja RM/s –korttelin väliin jäävälle osalle 
osoitetaan asumista.  
 
Luonnosvaiheen jälkeen on tehty lisäselvityksiä. Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan 
luontovaikutukset on arvioitu (Ympäristösuunnittelu Enviro, 24.9.2015) sekä hulevesialtaan ja 
uittokanavan kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen on myös arvioitu 
(Ympäristösuunnittelu Enviro, 10.3.2015). Luontovaikutusten arviointi on kaavaselostuksen liitteenä. 
Hulevesialtaan ja kanavan kunnostukseen liittyvässä arvioinnissa ei tullut esiin sellaista, joka estäisi 
hankkeen jatkosuunnittelun. Tehdyssä arvioinnissa on annettu suosituksia jatkosuunnitteluun. 
 
Kesän ja syksyn 2015 aikana on tehty kaava-alueelta hulevesiselvitys, liikenneselvitys, meluselvitys 
sekä kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Selvitysten perusteella kaavaselostusta ja kaavakarttaa on 
täydennetty sekä kaavamääräyksiä lisätty. Liikenneselvityksessä ja kunnallistekniikan 
yleissuunnitelmassa on käsitelty mm. liikenneturvallisuus, tilavaraukset, kevyt liikenne ja ylitykset 
Rantatiellä, nopeusrajoitus. 
 
Kaavamerkintöjä on tarkistettu ja puuttuvat kaavamääräykset lisätty. 

 
 

Alueen läpi ja sen reunassa kulkee nykyinen vesihuollon runkolinja, johon jo pääosalla kaava alueen 
nykyisistä rakennuksista on vesi- ja viemäriliitokset. Nykyisen vesihuoltolinjan päässä Kotoniementiellä 
on jätevesipumppaamo (JVP-82). Uudet viemäröintikohteet ovat suurimmalta osin liitettävissä 
ongelmitta nykyiseen vesihuoltoon. 
 
Hulevesiverkostoa ei alueella ole, niille on suunniteltava paikallinen käsittely ja purut maastoon joko 
kiinteistökohtaisesti tai isompina kokonaisuuksina. Lausunnon liitteessä on esitetty joitain vesihuollon 
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rakenteeseen ja kustannustasoon liittyviä huomioita, jotka koskevat kaavassa esitettävien, 
viemäröitävien rakenteiden sijoittelua ja niiden mahdollista ohjeistusta esim. viemäröintitasojen 
suhteen. 
 
2.2.2. Vastine 
Kaava-alueelle on tehty kaavahankkeen edetessä vuoden 2015 aikana kunnallistekniikan 
yleissuunnittelua, jossa on huomioitu lausunnossa ja sen liitekartalla esitetyt seikat. Myös 
hulevesiselvitys on tehty, jossa esitetään kaava-alueen hulevesien hallinnan pääperiaatteet. 

 
 

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

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



 

10 

hallinnan pääperiaatteet. Kaavamääräyksiä on tarkistettu hulevesiä koskevien määräysten ja 
varausten osalta. 
 
 

Varhaisin historian lähteiden maininta Pyhäniemen kylästä on jo vuodelta 1467. Kartanon lisäksi nyt 
kaavoitettavalla alueella on ollut runsaasti teollista toimintaa. Teija Aholan laatiman 
kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä alueelta paikannettiin useita selviä rakennusten kivijalkojen 
jäänteitä ja muita tunnistettavia rakenteita sekä suuri määrä tarkemmin määrittelemättömiä 
kiviröykkiöitä ja kuoppia. Ahola totesi havainnoistaan seuraavaa: " Useimmat tarkastelualueelta 
löytyneet kiviset rakenteet ovat kiviperustusten jäänteitä rakennuksista, jotka on purettu joko 1900- 
luvun alkupuolella tai myöhemmin eli alle 100 vuotta sitten. Museoviranomaiset arvioivat niiden 
arkeologisen arvon ja lisäselvitysten tarpeen". 
 
Museoviraston historiallisen ajan muinaisjäännöksiä koskevassa ohjeistuksessa puolestaan todetaan 
yhtäältä, että Muinaismuistolain piiriin voidaan lukea väistynyttä teknologiaa edustavien 
tuotantolaitosten jäännökset ja toisaalta että "suojelutavoitteiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon 
kunkin teollisuudenalan yleinen historia ja kohteen merkittävyys suhteessa siihen". Edelleen todetaan, 
että kartanoihin liittyvät kivi- tai puurakennusten jäännökset on otettava huomioon tutkimuksen ja 
suojelun kannalta. 
 
Edellä sanotun perusteella Lahden kaupunginmuseo esittää, että Pyhäniemen kartanon kaavatyöhön 
tullaan liittämään vielä erillinen arkeologinen inventointi, jossa keskitytään historiallisen ajan jäänteisiin 
ja kulttuuriympäristöselvityksessä löytyneisiin, mutta tarkemmin määrittelemättömiin kiviröykkiöihin 
sekä määritetään niiden suojelullinen arvo ja kaavamerkintä. 
 
2.2.4. Vastine 
Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo suoritti Hollolan Pyhäniemen alueen 
arkeologisten kohteiden selvitys- ja arvottamistyön syksyllä 2014. Inventointi tehtiin alueelle 
laadittavan asemakaavan johdosta. Todennetut kohteet eivät täytä kiinteän muinaisjäännöksen 
kriteerejä, eivätkä ne siten ulotu muinaismuistolain suojelun piiriin. 
 

 

Luonnoksessa kartano pihapiireineen ja puistoalueineen on osoitettu matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi RM. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön (RKY2009) 
rajaus tulee merkitä kaava karttaan. 
 
Kartanokokonaisuuden arvokkain osa päärakennus ympäröivine rakennuksineen on suojeltu sr-
kohdemerkinnöin, puistoalue on jaettu kahteen osaan sp-1 ja sp-2 merkinnöillä. Sp-2 alueille on 
osoitettu matkailupalvelurakentamista. Rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön avoimella 
puistoalueella tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Kartanon eteläpuolella oleva historiallisia arvoja omaava puistomainen metsä on osin VL/s aluetta, 
mutta sen molemmilta reunoilta on osoitettu laajahkot osat erillispientaloille AO. Näiden AO-alueiden 
laajuutta ja rakennusoikeuden määrää tulee vielä tutkia tarkemmin, sillä AO-alueet sijoittuvat lähelle 
arvokasta kartanoympäristöä ja pilkkovat puistometsän tavanomaisen lähivirkistysalueen luonteiseksi. 
Rakentamisen sijoittumista metsäalueen reunoille on perusteltu vanhoilla asuinpaikoilla, mutta 
rakentamisen määrä on kaavassa huomattavan suuri, yhteensä 4 100 k-m2. AO-alueiden määräyksiä 
tulee täydentää rakentamista ohjaavilla ja maaston muokkausta rajoittavilla määräyksillä. Sama 
koskee Rantatien pohjoispuolisia AO-alueita, joille on osoitettu uutta rakentamista. 
 
Tykinpyörätehtaan ympäristö on merkitty R, loma- ja matkailualueeksi. Alueen käyttötarkoitus on 
todennäköisesti pisimmälle suunniteltu ja kaavamääräys huolellisesti valmisteltu. Kaavan 
jatkosuunnittelussa olisi hyvä, jos käytettävissä olisi havainnekuvia uudis- ja muutosalueilta. 
Rakennusinventoinnin arvioinnin pohjalta on osoitettu suojeltaviksi kartanokokonaisuuteen kuuluneet 
rakennukset sr-1 ja sr-2 -merkinnöin. Tykinpyörätehtaan sr-2-merkintä sallii pienen laajennusalan. 
Suojelumääräysten sisältöä on syytä vielä tarkentaa, nykyisessä muodossaan eriasteisiksi tarkoitetut 
merkinnät ja määräykset eivät ole täysin johdonmukaisia. 
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Tavoitteiden yhteensovittaminen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyttämiseksi ja 
ympärivuotisen vapaa-ajan ja matkailukäytön laajentamiseksi vaatii vielä työstämistä. 
 
2.2.5. Vastine 
 Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön (RKY2009) rajaus merkittiin kaavakarttaan. 
Kaavamääräyksiä on täydennetty koskien rakentamisen ohjausta, rakentamisen sopeuttamista 
ympäristöön ja maastonmuokkaukseen liittyen. 
 
Kaavaluonnoksessa esitettiin VL-alueen itäpuolelle AO-kortteli, jolle johti ajoyhteys (Ritanraitin jatke). 
Kaavaehdotuksesta kyseinen AO-kortteli jätettiin kokonaan pois. Kaavaehdotuksessa esitetyn AP-
korttelin sekä VL/s-alueen aluevarauksia on tarkistettu. Aittomäelle johtavan puistokäytävän ja AP-
korttelin väliin jää nyt enemmän väljyyttä. 
 
Kaavaluonnokseen verrattuna suojelumääräysten varsinaista sisältöä ei ole kaavaehdotuksessa 
muutettu rakennusta koskevien seikkojen osalta. Kaavaehdotukseen on esitetty uudella sr-3 
merkinnällä kartanon päärakennus, jonka osalta määräykseen tehtiin seuraava lisäys: rakennuksen 
ullakolla sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittama lepakon lisääntymis- tai levähdyspaikka, sen 
hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. 
 
Suojelluksi tarkoitettujen rakennusten merkintätapaa on pyritty johdonmukaistamaan, siten että 
kaavaehdotuksessa on osoitettu sr-2 merkinnällä ne rakennukset, joiden laajentaminen on mahdollista 
ja joiden laajennusalalle on merkitty oma rakennusoikeus. Näiden rakennusten osalta sallitaan 
rakennuksen ulkopuolisia korjaus- ja muutostöitä, mutta niiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
luonne säilyy. Muut suojelukohteet on osoitettu sr-1 merkinnällä. 
 
 

Päijät-Hämeen liitto katsoo, että lausunnolla olevat suunnitelmat ovat laadittu asiallisiin selvityksiin 
perustuen ja toteuttavat sekä vahvistetun maakuntakaavan että valmisteilla olevan uuden 
maakuntakaavan muutospainealueen henkeä. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista 
suunnitelmiin. 
 
2.2.6. Vastine 
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Terveydensuojelun kannalta on tärkeää huomioida radonhaitan torjuminen asunto-, majoitus- ja 
toimitilojen rakentamisen yhteydessä, koska Hollolan kunnan alueella on toistuvasti todettu korkeita 
huoneilman radonpitoisuuksia. Radonhaitan torjumista koskeva määräys tulisi liittää yleisiin 
kaavamääräyksiin. 
 
Hulevesien hallinnan osalta asemakaavaselostuksessa on maininta rakennetun alueen hulevesien 
johtamisesta puhdistettuina Vesijärveen, mikä viittaa jonkinlaisen hulevesien käsittelysuunnitelman 
olemassaoloon. Hulevesiriskien hallinta saattaa olla aiheellista myös Aittomäen rinteelle sijoitetuilla 
erillispientalojen korttelialueilla. Hulevesien hallinta tulisi huomioida kaavaprosessissa esimerkiksi 
koko aluetta koskevana hulevesisuunnitelmana tai kaavamääräyksenä kiinteistökohtaisen 
hulevesisuunnitelman laatimisesta. 
 
Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa nähtävillä olevaan asemakaavan 
muutosehdotukseen. 
 
2.2.7. Vastine 
Kaavamääräyksiin on lisätty seuraava radonia koskeva yleismääräys: Uudisrakentamisessa ja 
korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan. 
 
Alueelta on tehty hulevesiselvitys, jossa esitetään kaava-alueen hulevesien hallinnan pääperiaatteet. 
Kaavamääräyksissä annetaan ohjeita hulevesien käsittelyyn. 
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Rantatien pohjoispuolelle ollaan kortteliin 1200 muodostamassa tontit 3 ja 9, jotka tarvitsevat 
ajorasitteen. Ajorasitteen yhteydessä pyytäisin merkitsemään myös johtorasitteen, jotta tonttien 3 ja 9 
liittymisjohdot voitaisiin rakentaa ajotien pohjalle ilman myöhempiä riitoja. 
 
2.2.8. Vastine 
Ajorasitteen yhteyteen on merkitty johtorasite, joka palvelee korttelin 1200 tonttia 3 ja tarvittaessa 
myös tonttia 2. Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on tutkittu, että tätä kautta tontti 3 voidaan 
liittää Kotomäen vesi- ja viemäriverkkoon. Toisen ajorasitteen yhteyteen on merkitty ohjeellinen 
johtorasite, joka palvelee korttelin 1200 tonttia 9. Tontti liittyy kunnallistekniikkaan toista kautta, joten 
rasite palvelee näiltä näkymin vain sähköverkkoon liittymistä. Koska sijaintia ei ole tarkemmin tutkittu, 
on merkintä ohjeellinen. 
 
 

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



 

14 

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

 

Kaavaehdotuksesta ei käy ilmi kevyenliikenteen väylän rakentaminen tai edes sen aikataulu. Tie on 
mutkainen kapea ja näkemältään onneton. Tie on nyt myös lasten koulutie Uskilasta asti. Tiellä on 
myös runsaasti ylitys kulkua, kartanon kohdalla, erityisesti tilaisuuksien aikana, jolloin myös katuvalot 
on sammutettu energian säästösyistä. Näistä syistä on tarpeen huomioida ja tehdä päätökset. 
Nopeusrajoituksen alentaminen 40 km/h Itärinteentien ja Kalaojantien välillä. Samoin kevyenliikenteen 
väylän rakentaminen Kartanon kohdalle, tien pohjoispuolelle. Riippumatta muusta aikataulusta 
kevyenliikenteen väylän osalta. Kutajärven tieltä kevyenliikenteen väylän voi toteuttaa myös tien 
eteläpuolella Ritantielle asti. Tai pohjoispuolella peltoa pitkin, kallis vaihtoehto pellon kohdalla. 
 
2.2.10. Vastine 
Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ei ole tehty aikataulutusta. Kaavahankkeen yhteydessä 
rakentamisaikataulua ei ratkaista, vaan aikatauluttaminen ja väylän toteuttaminen liittyy 
asemakaavoituksen jälkeen tehtävään jatkosuunnitteluun. Kaavaprosessin aikana on tehty 
liikenneselvitys ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma, joissa on käsitelty Rantatien 
liikenneturvallisuuden parantamista ja esitetty sitä lisääviä toimenpiteitä. 
 
 

Kaava-alueen asukas: Keskusteltiin leveämmän istutusalueen jättämisestä kaavaluonnoksessa 
esitetyn korttelin 1200 tontin 9 sekä viereiselle R-korttelin väliin. Kaavaluonnoksessa leveydeksi on 
esitetty 6 metriä. 

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

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

Miten huomioitu kaavaehdotuksessa: 
Rantatien tieliikennemelua on selvitetty. Yritystoiminnasta aiheutuvaa melua ei huomioitu. 
Kaavaehdotuksen RM-korttelin rakennusalan etäisyys Rei-Kalusteen kiinteistörajasta on yli 30 
metriä ja etäisyys itse rakennuksesta on yli 50 metriä. Koska RM-korttelin ja kyseisen kiinteistön 
väliin jäävät rivitalokiinteistöt sekä noin 4 m korkea mäki, jotka estävät melun kantautumista R-
kortteliin päin, ei yritystoiminnan melua katsottu tarpeelliseksi mallintaa. 
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3. Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 5.11.–4.12.2015 saatiin 11 lausuntoa ja muistutusta. Nämä ja 
kaavoittajan vastineet niihin on esitetty alla. 
 

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutuksista on tehty luontoselvitys. Lisäksi 
erikseen on selvitetty hulevesialtaan ja uittokanavan vaikutuksia Kutajärven alueen Natura-alueeseen 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Selvityksissä on noussut esiin seikkoja, jotka on otettava 
huomioon asemakaavassa. Luonnonsuojelulain 64a §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Luonnonsuojelulain 
66 §:n mukaan viranomainen ei saa hyväksyä suunnitelmaa, joka merkittävästi heikentää 
luonnonarvoa, jonka suojelemiseksi alue on Natura-alueeksi sisällytetty. Kaava on tässä yhteydessä 
käsitettävä lain tarkoittamana suunnitelmana. Merkittävyyden tulkinnassa on otettava huomioon 
luontodirektiivin tulkinta ja siitä annetut ratkaisut. 
 
Hulevesiallas on tarkoitus rakentaa kaavoitettavalle alueella, mutta Natura-alueen ulkopuolelle. 
Uittokanava puolestaan menee osittain Natura-alueen puolelle. Lisäksi kanavan toimivuus edellyttää 
kaava-alueen ulkopuolisia ruoppauksia, jotka tapahtuisivat Natura-alueella. 
Kaavamääräyksissä puhutaan hulevesialtaasta, mutta kohteen Vesijärven rantaan rajoittuvasta 
luonteesta johtuen ja kaavan havainnekuvan perusteella on syytä olettaa kyse olevan samalla myös 
jonkinlaisesta venesatamasta. 
 
Natura-arvion mukaan hulevesialtaan rakentamisella voi olla vaikutusta Natura 2000 -alueen 
valintaperusteena olevaan luontotyyppiin vaihettumissuot ja rantasuot, jos se toteutetaan siten, että 
maa-aineksia läjitetään alueelle tai sen läheisyyteen tai jos kaivamisella on rantaa kuivattava vaikutus. 
Kaavamääräyksissä tämä on huomioitu maininnalla, ettei maanpintaa saa muokata tai täyttää alle 20 
metrin etäisyydellä Natura-alueesta. Määräyksissä on myös hulevesialtaan osalta (hv-1) maininta, että 
rakentamisella on vaikutusta Natura-alueeseen ja ennen hankkeen hyväksyvää Natura arviointia 
alueella ei saa toteuttaa metsänhakkuita tai maastoa muokkaavia toimenpiteitä. Kaavamääräys on 
tarkennettava selvityksen jälkeen. Määräyksen osalta jää epäselväksi, tarkoitetaanko 
kaavamääräyksellä jo tehtyä Natura-arviointia vai onko vielä tarkoitus tehdä tarkentavaa arviointia. 
Kaavamääräyksessä on kyse ns. delegoivasta määräyksestä, joka ei ole mahdollinen. Natura 
vaikutusten arviointi on tehtävä riittävällä tarkkuudella ennen kaavan hyväksymistä. 
 
Uittokanavan kunnostamisella on Natura-vaikutusten arvioinnissa todettu olevan haitallisia ja 
heikentäviä vaikutuksia kahteen alueen valintaperusteena olleeseen luontotyyppiin (luontaisesti 
runsasravinteiset järvet sekä vaihettumissuot ja rantasuot), joista toinen on priorisoitu luontotyyppi. 
Lisäksi alueen linnustoon saattaa välillisiä kielteisiä vaikutuksia mahdollisen lisääntyvän 
veneliikenteen johdosta. Näitä vaikutuksia ei ole erikseen arvioitu. 
 
ELY-keskus katsoo selvityksen perusteella, että uittokanavan kunnostamisella on haitallisia ja pysyviä 
vaikutuksia Natura 2000 -alueen valintaperusteena oleviin luontoarvoihin. Viranomainen ei voi 
luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan hyväksyä kaavaa. Lisäksi on selvittämättä, mitkä vaikutukset 
mahdollisesti lisääntyvällä veneliikenteellä on Natura-alueen lintulajeihin. Tämän osalta ei ole 
selvityksin osoitettu, ettei Natura-vaikutuksia olisi. Kaavaa ei voi uittokanavan osalta hyväksyä 
ehdotuksen mukaisena, vaan sitä on muutettava siten, ettei haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -
alueeseen aiheudu. 
 
Natura-alueeseen rajoittuva lehtipuuvaltainen rantametsä on merkitty kaavaan linnustollisesti 
arvokkaana MY-alueena, jossa alueen puustoa ei saa kanavan ja hulevesialtaan tai -kosteikon 
ulkopuolella käsitellä eikä maanpintaa saa muokata 20 metriä lähempänä Natura-alueen rajaa. Alueen 
reunaosien kasvillisuuden on annettava kehittyä luontaisesti. Merkintä sinällänsä turvaa linnustollisen 
alueen ominaispiirteet. Alueen säilymisen kannalta on tärkeää, että kaavamääräystä myös 
noudatetaan ja valvotaan, sillä kokemusperäisesti voidaan todeta, että alueen puistomaiseen 
hoitamiseen on paineita. 
 
Kaava-alueelta on luontoselvityksessä todettu metsäluhta, joka on luontotyyppinä arvokas. Se on 
merkitty kaavaan luo-merkinnällä, jolle ei ole annettu erikseen MY-alueen määräyksiä tiukempia 
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määräyksiä. Luo-alueen osalta määräyksiä on syytä tarkentaa siten, että metsäluhdan luontaista 
vesitasapainoa puustorakennetta muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta, sillä Hollolan kunta 
on huomioinut ELY-keskuksen luonnosvaiheen lausunnon. Maantie 2956 (Lahti-Hollola) on merkitty 
asemakaavaan katuna ja kaavaan on osoitettu liittymäkieltomerkinnällä ne kohdat, joista liittyminen ei 
ole sallittua. Rantatien nopeusrajoitus on suunnittelualueella nykyisin 60 km/h:ssa. Nopeusrajoituksen 
lasku on Rantatiellä tarpeen, sillä Pyhäniemen Kartanon toiminnot laajenevat Rantatien 
pohjoispuolelle. Tieympäristön parantaminen sellaiseksi, joka tukee alhaisempaa nopeusrajoitusta 
edellyttää kaavan yhteydessä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista. Kaavan yhteydessä on 
tunnistettu tarve näkemäraivausten toteuttamiselle. 
 
ELY-keskuksella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa maankäytön kehittymisestä aiheutuvia 
liikenneratkaisuja rahoituksellaan eikä sillä ole mahdollisuutta osallistua mahdollisten 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamiskustannuksiin tai meluhaitan korvauskustannuksiin. ELY-
keskus tulee laskemaan Rantatien nopeusrajoitusta tulevaisuudessa. 

 
3.3.1. Vastine 
Natura-arvio, joka korvaa aiemman asiaa käsittelevän raportin (Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan 
ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen, 10.3.2015) on 
valmistunut 23.3.2016. Kunta pyysi Hämeen ELY-keskukselta lausuntoa vaikutusten arvioinnista 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Lausunnossa todettiin: Vaikutusten arviointi on riittävä ja 
asiantuntevasti laadittu. Johtopäätösten mukaan kanavahanke heikentää merkittävästi ensisijaisesti 
suojeltavaa metsäluhdat-luontotyyppiä Kutajärven Natura 2000 -alueella. Lisäksi hankkeella on lieviä 
vaikutuksia kahteen muuhun luontotyyppiin ja lisääntyvä liikkuminen vaikuttaa epäsuorasti 
suojeluperusteena oleviin lintulajeihin. 
 
Tarkistetun Natura-arvion ja ELY-keskuksen antaman lausunnon pohjalta on päätetty, että 
asemakaava valmistellaan siten, ettei siinä esitetä kanavaa. Kaavaehdotusta ei kuitenkaan katsottu 
tarpeelliseksi asettaa uudelleen nähtäville, sillä tehty muutos (kanava-merkinnän poistaminen) koskee 
vain yksityistä etua ja asiasta on sovittu erikseen sen maanomistajan kanssa jota kyseinen muutos 
koskee. 
 
Hulevesialtaan toteuttamiselle ei ELY-keskuksen kanssa käydyssä työneuvottelussa 3.5.2016 nähty 
estettä, kunhan altaan vesien purku tapahtuu ennen Natura-aluetta. Kaavamääräystä hv-1 on 
tarkennettu seuraavasti: Viivytysallasta tai hulevesikosteikkoa ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi 
Natura-aluetta, eikä sen rakentamisella ei saa olla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena 
oleviin luonnonarvoihin. Kaavamääräyksestä on poistettu viittaus Natura-arviointiin, ja hv-1 alueen 
rajausta kartalla on tarkistettu pinta-alallisesti pienemmäksi. 
 
MY-aluevarauksen kaavamerkintää on tarkistettu siten, että nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa 
esitettyä määräystekstiä ”Ranta-alueen puustoa ei saa käsitellä kanavan ja hulevesialtaan 
tai -kosteikon ulkopuolella (esitetty k ja hv-1 merkinnöillä). Alueen reunaosien kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti.” on haluttu selkeyttää ja siksi se on muutettu muotoon ”Puustoa ei saa 
käsitellä hulevesialtaan tai -kosteikon ulkopuolella (esitetty hv-1 merkinnällä) ja alueen kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti.”  
 
Luo-aluerajauksen kaavamääräykseen on lisätty, että metsäluhdaksi osoitetulla alueella maanpintaa 
ei saa muokata eikä täyttää ja alueen pensas- ja puustorakenteen tulee antaa kehittyä luontaisesti. 
Lisäyksen tavoitteena on turvata luontainen vesitasapaino ja puustorakenne metsäluhdaksi osoitetulla 
alueella. 
 
  

Kartanon päärakennuksen ympäristö puistoalueineen korttelissa 1201 on osoitettu RM/s -alueeksi ja 
arvokas rakennuskanta on merkitty suojelumerkinnöin. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
ympäristö on kaavassa merkitty asianmukaisesti, RM/s-alue on kutakuinkin RKY 2009 rajauksen 
mukainen. RM/s-alueella kartanon vanhaan puutarhakolmioon, päärakennukselle johtavan 
lehmuskujan ja kuusiaidan väliin on osoitettu ohjeellinen rakennusala 1000 k-m2 virkistystä ja 
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matkailua yms. palveleville rakennuksille tai rakennelmille. Rakentamisen luonne on määritelty hyvin 
väljästi. Museon näkemys on, että näin laajaksi arvioidun rakentamisen tulisi olla vain tilapäiseen 
käyttöön, kuten konsertteihin tarkoitettuja esiintymislavoja ja paviljonkeja tai kevyitä, helposti 
purettavia rakennelmia. 
 
Maakuntamuseo esitti 15.4.2014 antamassaan lausunnossa huolensa siitä, että kaavaluonnoksessa 
kartanon eteläpuolella olevaan puistometsään oli osoitettu asuinrakentamisen alueita lähelle kartanon 
pihapiiriä. Rakentamisen määrää on luonnosvaiheesta pienennetty, mutta edelleen uudisrakentamisen 
ja valtakunnallisesti merkittävän ympäristön suojelutavoitteiden yhteensovittamisessa on ristiriita. 
 
Aittomäen puistometsän länsirinne ja Kalaojantien peltokolmio on yhdistetty AP-alueeksi, johon kaava 
sallisi rakentaa kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja 2460 k-m2. AP-alueen raja on noin 90 metrin 
etäisyydellä kartanon päärakennuksesta. Rakentamisaluetta on perusteltu vanhoilla asuinpaikoilla, 
joiden kivijalkoja on löydetty rinteestä. Rakentamisen määrä ja tehokkuus on kuitenkin aivan toista 
luokkaa kuin 1900 luvun alussa kartanon työväen asuntojen aikana. 
 
AP-aluetta rajaa pellon kohdalla RM/s-alueesta kuusiaita, joka osittain sulkee näkymän Rantatien 
suunnasta. Aidan säilymiseen kuusiaitana tai korvaamisesta jollain muulla puulajilla kaavassa ei ole 
otettu kantaa. Aidan poistaminen voi muuttaa maisematilan luonnetta dramaattisesti. 
 
Vaikutusten arvioinnissa pohditaan, onko AP-alueen rakentaminen luontevasti sovitettavissa 
puistomaiseen metsämaisemaan ja kartanopuiston luonteeseen. Uudisrakentamisen vaikutukset on 
arvioitu kohtalaisiksi tai merkittäviksi. Museon näkemys on, että AP-alueen osoittaminen näin lähelle 
kartanon ydinaluetta tuo maisemaan sellaisen uuden elementin, joka ei ole luontevasti liitettävissä 
valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Museo ei pidä mahdollisena sallia AP-aluetta 
näin lähelle kartanon pihapiiriä. Rinnemaasto asettaa omat haasteensa rakentamiselle. Kaava 
ohjeistaa AP-alueen pihojen rakentamista yksityiskohtaisesti. Muuta ohjausta, kuten talojen 
materiaaleja, kattomuotoja ja väritystä ei kuitenkaan ole huomioitu kaavamääräyksessä. Museo 
esittää, että AP-alue tulisi poistaa, sillä sen maisemavaikutus on huomattava ja lisäksi se pienentää 
kartanon puistomaisen metsän alaa, joka kaavassa on saanut VL/s-merkinnän. 
 
Kartanon puistosta ja puisto metsästä ei ole tehty erillistä puistoselvitystä, jonka perusteella selviäisi 
eri historialliset kerrostumat, mitä kasveja ja puulajeja puistoon ja metsään on eri aikoina suunniteltu ja 
istutettu. Alueella toteutetut hakkuut ovat osaltaan heikentäneet mahdollisuuksia tehdä luotettavaa 
arviointia ilman historiallisia dokumentteja ja tutkimusta. Puistoselvitys tulisi tehdä. 
 
Kartanon vaikutuspiiriin kuuluneista rakennuksista kymmenelle on osoitettu sr-1, sr-2 tai sr-3 -
merkintä. Kartanokokonaisuuden rakennustaiteellisesti arvokkain osa on päärakennus. Sen 
suojelumerkinnän kaavamääräyksen korjaustöitä koskevan lauseen museo esittää muutettavaksi 
muotoon: "Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas luonne säilyy." 
 
Kaava-alueelle on osoitettu yhteensä yli 10 000 k-m2 rakennusoikeutta. Näin suuri 
rakentamistehokkuus vaatii uudisrakennusten suunnittelijoilta kokonaisnäkemystä ja arviointikykyä 
siitä, miten rakennukset sovitetaan huolellisesti ympäristöönsä niin, että maisemalliset ja rakennetun 
kulttuuriympäristön valtakunnalliset arvot pystytään edelleen säilyttämään. 
 
3.3.2. Vastine 
RM/s-kortteliin osoitetun ohjeellisen rm-rakennusalan kaavamääräykseen on kaavaehdotuksen 
nähtävillä olon jälkeen tehty lisäys ”Alueelle ei saa muodostua suuria yhtenäisiä rakennusmassoja.”  
Kaavamääräyksessä on kuvailtu esimerkein millaista rakentamista kaavamääräyksellä tarkoitetaan, ja 
korostettu että alueelle saa sijoittaa talousrakennuksia ja -rakennelmia. Rakennusalaa koskee myös 
RM/s-korttelin määräys, jonka mukaan rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen 
lausunto. 
 
Uudisrakentamisen suhteen asemakaavalla halutaan luoda mahdollisuus kokonaisuuden kannalta 
parhaimman ratkaisun löytämiseksi AP-korttelissa. Kaavamääräystä on tarkistettu seuraavasti: 
”Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin”. Maininta 
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kytketyistä pientaloista on poistettu, sillä erillispientalot ovat kartanoympäristön kannalta tähän 
kortteliin soveliaampi ratkaisu. 

 
Rakentamiseen osoitetut alueet pohjautuvat sijainniltaan vanhoihin rakennuspaikkoihin ja 
toteutuessaan luovat kerroksellisuutta alueen rakennuskantaan. Asemakaavassa osoitettu 
rakentamisen tehokkuus vastaa nykypäivän tarpeita ja odotuksia. AP-korttelialueen 
rakentamistehokkuus on 0.16, mikä on väljä tehokkuus pientalokorttelille. 

 
Kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnissa (15.10.2015/Teija Ahola) todetaan AP-kortteliin liittyen, että 
maisemallisen vaikutuksen suuruus liittyy siihen, miten luontevasti rakentaminen sovitetaan 
metsämaisemaan ja toisaalta viereiseen kartanopuiston luonteeseen. Arvioinnissa todetaan myös, 
että Aittomäen länsirinteeseen sekä mäen ja rinteen reunavyöhykkeelle osoitetusta asuinpientalojen 
korttelialueen rakentamisesta syntyvät vaikutukset jäävät paikallisiksi, mutta rakentamisen tavasta 
riippuen muutoksen vaikutus voi olla joko kohtalaista tai merkittävää. Sen sijaan vaikutuksilla ei todeta 
olevan merkitystä niihin perusteisiin, joiden vuoksi Pyhäniemen kartano on osa valtakunnallisesti 
merkittävää maisema-aluetta. Tarkentamalla rakentamista ohjaavaa kaavamääräystä kortteli on 
sopeutettavissa kartanoympäristöön. AP-korttelin määräykseen on kaavaehdotuksen nähtävillä olon 
jälkeen lisätty ”Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti arvokasta 
ympäristöä kiinnittäen huomiota etenkin rakennusten mittasuhteisiin ja muotoon, materiaalivalintoihin 
sekä väritykseen. Erillisten sivurakennusten tulee olla päärakennuksia pienempiä ja yksikerroksisia.” 
 
Puistoselvityksen hyödyllisyys jatkosuunnittelun ja puistoalueiden kunnostuksen sekä hoidon kannalta 
on tullut esiin kaavasta käytyjen keskustelujen yhteydessä. Kaavaprosessin eteenpäin viemisen 
kannalta puistoselvitystä ei kuitenkaan nähdä välttämättömänä ja siksi siihen ei ole ryhdytty. 
 
Asemakaavassa on haluttu mahdollistaa AP-korttelin ja sen piha-alueiden yhdistäminen osaksi 
kartanopuistoa, ei eristää sitä kartanoympäristöstä. Tästä johtuen kaavaan ei ole annettu määräystä 
kuusiaidan tms. rakentamisesta kortteleiden rajalle. Kulttuuriympäristöselvityksessä 
puistolehmuskujannetta on pidetty arvokkaana puistoelementtinä, joka onkin kaavassa osoitettu 
säilytettäväksi. 
 
Pyhäniemen kartanon päärakennuksen sr-3 kaavamääräyksen tarkennusta lausunnossa esitetyllä 
tavalla ei koeta aiheelliseksi, sillä muutoksella määräyksen luonne muuttuisi ja siinä viitattaisiin silloin 
myös sisätilojen korjaus- ja muutostöihin. Kartanon sisätiloissa on osassa jo tehty joitakin 
muutostoimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet sen rakennustaiteelliseen arvoon. Muutokset on kuitenkin 
katsottu tarpeellisiksi matkailutoiminnan kehittämisen kannalta. Myös jatkossa kartanossa tulee säilyä 
edellytykset jatkaa ja kehittää matkailupalvelutoimintaa. 
 
 

Ympäristöpalveluiden asemakaavaluonnoksesta antama lausuntoa on asemakaavaehdotuksessa 
huomioitu hyvin pitkälle. Vaikka alueelta tehtyjä luontoselvityksiä ja kaavoituksen luontovaikutusten 
arvioinnin tuloksia on kaavaehdotuksessa huomioitu, tulee kaavaehdotuksen mukaisella 
rakentamisella olemaan vaikutuksia alueen luonnonoloihin. Kaavan MY- ja R-alueen hyvällä 
rakentamisen suunnittelulla ja toteutuksella luontovaikutuksia voitaneen lieventää. 
 
Kaavoitustyön edetessä alueelle on tehty Rantatien liikennemeluselvitys. Uusia asuinkäyttöön (loma- 
tai vakituinen asunto) tarkoitettuja rakennuksia ei pitäisi rakentaa yli 50 dB:n (päivä) alueelle. Etenkin 
Rantatien pohjoispuolella uudet asuinrakennukset tulisi sijoittaa Rantatiestä kauemmaksi kuin 
kaavaehdotuksen rakennusalan raja. Myös RM-korttelissa tulee turvata riittävän hiljaiset 
oleskelualueet. 
 
3.3.3. Vastine 
Yleisiin kaavamääräyksiin on lisätty seuraava ulkoalueiden melua koskeva määräys: ” Korttelin 1200 
tontilla 7 sekä kortteleissa 1201 ja 1202 tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, että tontilta on 
löydettävissä riittävästi leikki- ja oleskelualueena käytettävää piha-aluetta, jossa pääkäyttötarkoituksen 
mukaiset melun ohjearvot eivät ylity. Rakennusten ja rakennelmien sijoittelulla tontilla voidaan 
vaikuttaa piha-alueen melusuojaukseen.” 
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Meluselvityksessä (13.10.2015/Ramboll) todetaan, että julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat 
suhteellisen pieniä, joten Suomessa yleisesti käytettävien rakennusmateriaalien täyttämä 30 dB 
äänitasovaatimukset ovat riittäviä, eivätkä suunnitellut rakennukset edellytä kaavamääräystä 
julkisivujen ääneneristävyydelle. 
 
 

Kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta. 
 
3.3.4. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 

 

Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon asemakaavahankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 15.2.2013 sekä kaavaluonnoksesta 1.4.2014. Kaavoittaja on huomioinut 
lausunnoissa esille nostetut asiat riittävässä laajuudessa ja tehnyt tarvittavat lisäykset yleisiin 
kaavamääräyksiin. 
 
Kaava-alueen meluvaikutuksia on arvioitu mutta arviota ei ole kokonaisuudessaan liitetty nähtävillä 
olevaan kaavamateriaaliin. Kaavaselostukseen liitettyjen kuvien perusteella voidaan tulkita, että osa 
nykyisistä asuinrakennuksista sekä nykyisistä tai kaavaluonnoksen muista rakennuksista rajautuu 
korkeamman liikennemelun alueelle sekä päivä- että yöajan arvion mukaan. Kaavoittaja ei ole nähnyt 
tarpeelliseksi erillisten, rakennusmateriaalien äänieristävyyttä koskevien kaavamääräysten asettamista 
vaan katsoo yleisesti käytettyjen rakennusmateriaalien äänitasovaatimukset riittäviksi. 
Terveydensuojelun näkökulmasta kaavaan tulisi lisätä rakennusmateriaalin äänieristävyyttä koskevat 
määräykset tai merkinnät, mikäli ei voida muuten varmistua, että rakennusten sisäilman melutaso 
alittaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) mukaiset 
asunhuoneiden, oleskelutilojen ja kokoontumishuoneistojen keskiäänitasojen toimenpiderajat. 

 
3.3.5. Vastine 
Meluselvityksessä (13.10.2015/Ramboll) todetaan, että julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat 
suhteellisen pieniä, joten Suomessa yleisesti käytettävien rakennusmateriaalien täyttämä 30 dB 
äänitasovaatimukset ovat riittäviä, eivätkä suunnitellut rakennukset edellytä kaavamääräystä 
julkisivujen ääneneristävyydelle. Selvityksen myötä saatua tietoa on tuotu kaavaselostukseen, mutta 
kokonaisuudessaan meluselvitystä ei katsottu tarpeelliseksi liittää mukaan nähtävillä olevaan 
materiaaliin. Kaikki kaavaan liittyvät asiakirjat ja selvitykset ovat tutustuttavissa kunnanvirastolla ja 
esimerkiksi selvitykset myös lähetetään pyydettäessä. 
 
Yleisiin kaavamääräyksiin on lisätty seuraava ulkoalueiden melua koskeva määräys: ” Korttelin 1200 
tontilla 7 ja korttelissa 1202 tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, että tontilta on löydettävissä 
riittävästi leikki- ja oleskelualueena käytettävää piha-aluetta, jossa pääkäyttötarkoituksen mukaiset 
melun ohjearvot eivät ylity. Rakennusten ja rakennelmien sijoittelulla tontilla voidaan vaikuttaa piha-
alueen melusuojaukseen.” 
 
 

Asemakaava luo edellytykset matkailun ja lomanviettotoimintojen kehittämiselle Pyhäniemen kartanon 
lähiympäristössä ja tuo uusia mahdollisuuksia kulttuuritoiminnalle. Asemakaavan toteutuessa alueelle 
tulee ympärivuotista elinkeinotoimintaa mahdollistavia tiloja, jossa yhdistyy ympärivuotinen asuminen, 
loma-asuminen ja matkailu- ja kulttuuritoiminta. Asemakaava mahdollistaa uusien työpaikkojen 
syntymisen, mutta myös tukeutuu lähipalveluihin. Asemakaavan toteutuminen luo mahdollisuuksia 
uusien asuntojen rakentamiselle. Nämä edellä mainitut vaikutukset edistävät 
maakuntakaavaehdotuksen tavoitteita. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin. 
 
3.3.6. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
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Soneralla ei huomautettavaa. 
 
3.3.7. Vastine 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Yhdistys on tutustunut kaava-aineistoihin, kaavoitusta varten tehtyyn luontoselvityskokonaisuuteen ja 
kaavaehdotukseen. Yhdistys on tyytyväinen, että muun muassa hulevesikenttää on pienennetty ja 
MY-alueen kaavamääräyksiä on tarkennuttu. Kaavaehdotus ei kuitenkaan edelleenkään täytä kaikkia 
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia ja edellyttämiä seikkoja. Ehdotusta tulee vielä muuttaa, 
jotta se ei olisi ristiriidassa lain ja luontoarvojen huomioimisen kanssa. 
 
PHLY vaati kaavan luonnosvaiheessa kaavan laatijaa tekemään Natura-vaikutusten arvioinnin. Kunta 
on liittänyt aineistoihin mukaan kaavan luontovaikutusten arvioinnin, mutta tämä raportti ei kuitenkaan 
ole luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio. Asia todetaan myös kyseisen raportin johdannossa. 
Kunta ei myöskään ollut laittanut verkkosivuilleen nähtäville kaavan allas- ja kanavahankkeesta tehtyä 
Natura 2000  alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointia (tilanne 29.11.2015). Kunta toimitti arvion 
PHLY:lle kuitenkin erikseen, mutta se olisi pitänyt liittää mukaan esillä olevaan aineistoon, jotta kaikki 
osalliset olisivat voineet tutustua siihen kaavan nähtävillä olon aikana ilman erillistä pyyntöä. Samoin 
esille olisi pitänyt laittaa kaavatyöhön liittyvät luontoselvitykset. 
 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan maankäytön suunnittelussa on noudatettava aina erityistä 
varovaisuutta Natura-alueen lähellä. Vaikutukset on arvioitava, jos on todennäköistä, että hankkeesta 
kohdistuu Natura-alueelle haitallisia vaikutuksia. Luonnonsuojelulain määräys koskee myös 
kaavoitusta. Yhdistys huomauttaa, nyt toistamiseen, että kaava luonnoksen ja -ehdotuksen mukainen 
rakentaminen ja kanavavaraus edellyttävät luonnonsuojelulain 65 §:n ja 66 §:n mukaista 
yksityiskohtaista Natura-arviointia ja lupamenettelyä. Mikäli kaavoitusprosessin yhteydessä ei ole 
hankittu riittäviä tietoja suorittaa ko. vaikutusten arviointi, on nämä seikkaperäiset tiedot hankittava 
(esimerkiksi veneväylän mahdollisen niittämisen toteuttaminen, hv-kentän maamassojen määrät ja 
mahdollinen sijoittaminen). 
 
Kaavan luontovaikutusten arvioinnissa todetaan, että kanavan suunniteltu reitti kulkisi Natura-alueen 
suojeluperusteena olevien luontotyyppien (vaihettumissuot ja rantasuot sekä metsäluhdat) poikki ja 
toteutuessaan heikentäisi luontotyyppien tilaa. Tällä tiedolla on oleellinen merkitys, koska 
suojeluperusteena olevia Natura-alueen luontotyyppejä ei saa hävittää tai heikentää. Ohjeellinen 
kanava-merkintä tuleekin siis poistaa kaavasta, ettei kaava ole luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin 
vastainen. Asiaa ei voida enää kiertää kaavamääräyksellä asemakaavavaiheessa, vaan asia on 
ratkaistava nyt. Kaavaselostuksessa kanava-asia esitetään siten, että kanavan jatkosuunnittelulle ei 
ole esteitä. Tämä on kuitenkin harhaan johtavaa, koska kaava ja kanavan suunnittelu ikään kuin 
erotettaisiin omiksi prosesseikseen. Kaavaa ei voida hyväksyä ennen kuin kanavan tarkka suunnittelu 
ja Naturavaikutusten arviointi on tehty ja arvioitu yhdessä koko kaavan ja muiden mahdollisten Natura-
alueeseen kohdistuvien vaikutusten kanssa (kokonaisvaikutukset). Jatkosuunnittelua voidaan toki 
jatkaa, mutta ilman että kanava osoitetaan kaavassa. 
 
Kunta myöntää, että se on osoittamassa asemakaavassa rakentamista (R) osayleiskaavan MU-1- ja 
sl-1 -alueille. Kaavaluonnoksen palautteessa kunta perustelee tätä sillä, että kaavaprosessin aikana 
tehdyissä luontoselvityksissä ei ole tullut esiin sellaisia ehdottomia luontoarvoja,jotka estäisivät R-
alueen esittämisen kaavaehdotuksen muodossa. PHLY ei ymmärrä, mitä kaavoittaja tarkoittaa 
"ehdottomilla luontoarvoilla". Kyse ei ole pelkästään esimerkiksi siitä, että onko alueella 
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymispaikkoja, vaan siitä, että ylemmän lainvoimaisen 
osayleiskaavan tulisi ohjata alempaa asemakaavaa. MRL:n mukaan asemakaavan tulee vaalia 
luonnonympäristöä ja siihen arvot on turvattu osayleiskaavassa MU-1- ja sl-1 -merkinnöin, joita nyt 
nähtävillä oleva kaavaehdotus ei huomioi riittävästi. Lisäksi asemakaavan luontoselvityksissä osa R-
alueesta ja valtaosa MY-alueesta on todettu olevan linnustolle tärkeää aluetta. Näiden faktojen 
seurauksena kaavaehdotus ei tältä osin täytä MRL:n ehtoja. PHLY vaatii supistamaan R-aluetta siten, 
että se ei sijoitu osayleiskaavan MU-1- ja sl-1 -alueille eikä linnustolle tärkeäksi todetulle alueelle. 
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Hollolan lintuvesien kansainvälisesti tärkeä lintualue, lmportant Bird Area (IBA) sijoittuu kaava-alueella 
MY-alueelle. Tämä osa, joka jää IBA-rajauksen sisään tulee esittää kaavakartalla SL-alueena. IBA-
alueiden paikkatietoaineistot ovat ladattavissa BirdLife Suomen verkkosivuilta osoitteesta: 
[http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-suomen-tarkeat-lintualueet.shtml] 
IBA-alueen rajaus on laajempi kuin Natura 2000 -alueen rajaus. IBA-alueiden rajaukset perustuvat 
tarkkoihin linnustotietoihin ja niiden status on tunnustettu EU:n tasolla sekä kansainvälisesti. Natura 
2000 -verkoston SPA-alueiden rajaukset ovat pohjautuneet pitkälti IBA-rajauksiin, mutta toisinaan 
maanomistusoloista ja muista seikoista johtuen alueiden välillä on rajauseroja. Hollolan lintuvedet -
alue tulee täyttämään myös maakunnallisesti tärkeän lintualueen (MAALI) statuksen ja se tulee 
huomioida myös tämän statuksen kautta. 
 
Kaavoittaja on parantanut kaavamääräyksiä MY-alueella, mutta ne eivät vieläkään turvaa täysin 
alueen linnustoarvoja. Määräyksestä tulee poistaa ainakin epäselvä termi "ranta alueen" ja korvata se 
sanalla alue. Lisäksi määräyksestä pitää poistaa sana "reunaosien", joka sekin on epämääräinen. 
Lisäksi kaavamääräyksestä pitää poistaa maininta "alle 20 metrin etäisyydellä Natura-alueesta", koska 
maan läjittäminen MY alueelle heikentää sen linnustoarvoja. Kaavamääräykseen tulisi kuitenkin lisätä 
maininta, että alueen linnustoarvoja ei saa hävittää tai heikentää. 
 
Hulevesialueen merkintä on ristiriidassa alueen varsinaisen kaavamerkinnän kanssa, koska se 
mahdollistaa MY-alueen Iinnustoarvojen heikentämisen kaivuuaineksen läjityksen ja allaspaikan 
puuston poistamisen seurauksena. Hv-alue tulee siirtää pois tärkeältä lintualueelta. 
 
Yhteenvetona PHLY toteaa, että kaavaehdotus ei täytä vielä kaikkia maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimuksia ja siinä on jätetty huomioimatta kansainvälisesti tärkeä lintualue, osayleiskaavan 
ohjausvaikutus ja Natura-vaikutusten arvioinnin tulokset. Nämä asiat tulee korjata ja kaavaehdotus 
laittaa uudelleen nähtäville. PHLY pyytää kunnalta kirjallista vastinetta muistutuksessa esitettyihin 
asioihin. Kaavan hyväksymispäätöksestä pyydämme ilmoittamaan viipymättä yllä olevaan 
osoitteeseen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94§:n mukaisesti. 
 
3.3.8. Vastine 
Kaavavaiheiden nähtävilläolojen yhteydessä ei kaikkea selvitysaineistoa ole asetettu nähtäville, mutta 
kaavaselostuksessa on aina maininta kaikista kyseiseen kaavaan liittyvistä asiakirjoista ja 
selvityksistä. Asiakirjat ja selvitykset ovat saatavilla kunnasta ja niihin voi kuka tahansa asiasta 
kiinnostunut perehtyä nähtävillä olon aikana sekä muulloinkin. 
 
Natura-arvio, joka korvaa aiemman asiaa käsittelevän raportin (Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan 
ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen, 10.3.2015) on 
valmistunut 23.3.2016. Kunta pyysi Hämeen ELY-keskukselta lausuntoa vaikutusten arvioinnista 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Lausunnossa todettiin: Vaikutusten arviointi on riittävä ja 
asiantuntevasti laadittu. Johtopäätösten mukaan kanavahanke heikentää merkittävästi ensisijaisesti 
suojeltavaa metsäluhdat-luontotyyppiä Kutajärven Natura 2000 -alueella. Lisäksi hankkeella on lieviä 
vaikutuksia kahteen muuhun luontotyyppiin ja lisääntyvä liikkuminen vaikuttaa epäsuorasti 
suojeluperusteena oleviin lintulajeihin. 
 
Tarkistetun Natura-arvion ja ELY-keskuksen antaman lausunnon pohjalta on päätetty, että 
asemakaava valmistellaan siten, ettei siinä esitetä kanavaa. Kaavaehdotusta ei kuitenkaan katsottu 
tarpeelliseksi asettaa uudelleen nähtäville, sillä tehty muutos (kanava-merkinnän poistaminen) koskee 
vain yksityistä etua ja asiasta on sovittu erikseen sen maanomistajan kanssa jota kyseinen muutos 
koskee. 
 
Yleiskaavoituksella ohjaa tarkemman tason asemakaavoitusta. Yleiskaava on yleispiirteinen 
suunnitelma, ja siinä esitetyt aluevaraukset tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä. Pyhäniemen 
kartanoympäristön asemakaavassa on uutta rakentamista pyritty ensisijaisesti ohjaamaan niille 
alueille, joilla on historiatiedon mukaan ennenkin sijainnut rakennuksia. Rantatien pohjoispuolella on 
aikanaan sijainnut useita rakennuksia ja rakennelmia, joista monikaan ei ole säilynyt nykypäivään. 
Yksi säilyneistä kuitenkin on R-korttelissa sijaitseva kartanon teollisuushistoriaan liittyvä rakennus, 
pyörätehtaan aikainen suuri tiili- ja lautaseinäinen nk. Tykinpyörä, joka on tällä hetkellä osittain 
kunnostettu kesäasunnoiksi. Myös entisen saharakennuksen perustusten jäänteet sijaitsevat 
lähialueella sijoittuen oikeusvaikutteisen Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan MU-1 alueelle. 
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Jäänteiden sijaintipaikka on nyt laadittavassa asemakaavassa sisällytetty R-kortteliin (sijoittuu n.1500 
m2 verran osayleiskaavan MU-1 alueen puolelle, josta noin 700-800 m2 sijoittuu sl-1 rajauksen 
sisälle). Pohjoisin osa R-korttelista sijoittuu myös noin 1500 m2 osalta osayleiskaavan MU-1 
aluevarauksen puolelle entisen tehdasalueen ja peltomaiseman reuna-alueelle. Muutoin 
osayleiskaavan merkintä AP-3 tukee asemakaavassa R-korttelin osoittamista rakentamiseen. Samoin 
alueen aiempi käyttö teollisuuteen, jolloin alueella sijaitsi useita rakennuksia ja rakennelmia. 
Poikkeamat osayleiskaavan mukaisista yleispiirteisistä aluerajauksista katsotaan olevan 
asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää tarkennusta.  
 
Asemakaavaa varten tehdyt selvitykset osoittavat ettei Rantatien pohjoispuoliselta alueelta ole 
rajattavissa osayleiskaavassa esitetyllä tavalla tiettyä aluetta, joka sisältää linnustoarvoja, vaan alue 
kokonaisuudessaan on luontoselvityksessä osoitettu linnustollisesti arvokkaaksi alueeksi. 
Asemakaavan myötä linnustolle mahdollisesti koituvat muutokset jäävät kuitenkin paikallisiksi. SL 
sekä MY kaavamerkinnöin osoitettua vapaata ranta-aluetta on jäämässä yli 2,8 hehtaaria. 
 
Alueella voimassa oleva osayleiskaava sallii alueen kehittämisen ja lisärakentamisen nykyiselläänkin 
ilman nyt laadittavaa asemakaavaa, sillä kiinteistöstä noin 2 ha sijaitsee osayleiskaavan AP-3 alueella 
(pientalovaltainen asuntoalue). Rakennusjärjestyksen mukaisesti nykyinen rakennusoikeus tuolla 
alueella on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Vaikka asemakaava sallii alueelle osayleiskaavaa 
enemmän rakentamista, on sen ohjausvaikutus rakentamiseen osoitetuilla alueilla sekä muilla ranta-
alueilla osayleiskaavaan verraten suurempi. Aluevaraukset, rakentamisalat ja rakentamisen laatu on 
määritelty täsmällisemmin. 
 
Asemakaavan MY-alueelle osoitetun hulevesialtaan toteuttamiselle ei ELY-keskuksen kanssa 
käydyssä työneuvottelussa 3.5.2016 nähty estettä, kunhan altaan vesien purku tapahtuu ennen 
Natura-aluetta. Kaavamääräystä hv-1 on tarkennettu seuraavasti: Viivytysallasta tai 
hulevesikosteikkoa ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi Natura-aluetta, eikä sen rakentamisella ei 
saa olla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luonnonarvoihin. Kaavamääräyksestä on 
poistettu viittaus Natura-arviointiin, ja hv-1 alueen rajausta kartalla on tarkistettu pinta-alallisesti 
pienemmäksi. 
 
MY-aluevarauksen kaavamerkintää on tarkistettu siten, että nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa 
esitettyä määräystekstiä ”Ranta-alueen puustoa ei saa käsitellä kanavan ja hulevesialtaan 
tai -kosteikon ulkopuolella (esitetty k ja hv-1 merkinnöillä). Alueen reunaosien kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti.” on haluttu selkeyttää ja siksi se on muutettu muotoon ”Puustoa ei saa 
käsitellä hulevesialtaan tai -kosteikon ulkopuolella (esitetty hv-1 merkinnällä) ja alueen kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti.”  
 
Luo-aluerajauksen kaavamääräykseen on lisätty, että metsäluhdaksi osoitetulla alueella maanpintaa 
ei saa muokata eikä täyttää ja alueen pensas- ja puustorakenteen tulee antaa kehittyä luontaisesti. 
Lisäyksen tavoitteena on turvata luontainen vesitasapaino ja puustorakenne metsäluhdaksi osoitetulla 
alueella. 
 
Asemakaavaan on osoitettu luonnonsuojelukohteiksi perustetut alueet suojelumerkinnöin ja virallisten 
suojeluohjelmien rajaukset. 

 
Vastine muistutuksiin lähetetään tiedoksi muistutuksen tekijälle teknisen lautakunnan käsittelyn 
jälkeen, ennen kaavan etenemistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  
 
Asemakaavan hyväksymisestä tiedotetaan kaikkia, jotka ovat sitä pyytäneet. 
 
 

Kyläyhdistyksen hallitus pitää tärkeänä kylien alueen kehittämistä hallitulla kaavoituksella ja katsoo 
Pyhäniemen kartanoympäristön kaavan vahvistavan toiminta-alueensa elinvoimaisuutta. Kyläyhdistys 
pitää tärkeänä myös sitä, että kaavan toteutuminen lisää mahdollisesti myös alueen työpaikkoja ja tuo 
lisämahdollisuuksia lähialueen yritysten toimintaan. 
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Kyläyhdistys haluaa lisäksi todeta, että kaavan mukainen rakentaminen aiheuttaa sekä 
rakennusaikana että valmistumisensa jälkeen huomattavan lisän Rantatien liikenteeseen. Siksi 
yhdistys pitää tärkeänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentamista kiirehditään. Kaavoitus 
Paakkunaisen alueella ja lisääntyvä rakentaminen kirkonkylän alueella sekä Uskilan koulun 
lopettaminen ovat lisänneet ja lisäävät olennaisesti kevyen liikenteen väylän tarvetta Rantatielle. 
 
Rakentaminen lisää myös poikittaisliikennettä Pyhäniemen kartanon kohdalla. Tämän 
vuoksi tulee suunnitella selkeä suojatie kartanon kohdalle. 
 
3.3.9. Vastine 
Alueen rakentuminen ei tule tapahtumaan kerralla vaan osissa, mikä todennäköisesti pitää 
rakentamisesta Rantatielle aiheutuvan lisäliikenteen huomattavasti maltillisempana kuin jos alue 
rakentuisi kerralla. Lisääntyvästä asumisesta ja loma-asumisesta johtuva liikenteen kasvu Rantatiellä 
on vähäistä.  Kokonaisuutena, kun huomioidaan myös matkailutoiminnan kehittämisestä aiheutuva 
liikenne, kaavasta johtuva liikenne Rantatiellä kasvanee jonkin verran, mutta kyse ei kuitenkaan ole 
suuresta kasvusta. Liikenneselvityksessä todetaan, että maankäytön luomat liikenteelliset tarpeet ovat 
hyvin vähäiset. Alueelle kaavoitetun uuden asutuksen synnyttämät liikennemäärät ovat pieniä, eivätkä 
tule aiheuttamaan liikenteellisiä ongelmia alueella. 
 
Rantatien ylistystarpeen lisääntyminen on kuitenkin tiedostettu. Asemakaavaprosessin aikana on tehty 
kunnallistekniikan yleissuunnittelua, jossa Rantatien turvallinen ylittäminen mahdollistetaan kolmella 
keskisaarekkeellisella suojatiellä. Suojatiet on esitetty Kalaojantien, Kotomäentien ja Ritanraitin 
tuntumaan. Yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut parantavat jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja 
edellytyksiä sekä rauhoittavat liikennettä erityisesti kartanolle ajettaessa. Keskisaarekkeelliset 
suojatiet edellyttävät Liikenneviraston ohjeen mukaisesti nopeusrajoituksen alentamisen 60 km/h 
rajoituksesta vähintään 50 km/h rajoitukseen niissä kohdissa, joihin suojateitä toteutetaan. Tämä 
rauhoittaa Rantatien liikennettä Pyhäniemen kartanon kohdalla, parantaa liikenneturvallisuutta sekä 
alentaa lisäksi ajoneuvoliikenteestä aiheutuvaa liikennemelua. 
 
Rantatien kevyen liikenteen väylälle on selkeä tarve, ja toteuduttuaan se parantaa alueen 
liikenneturvallisuutta olennaisesti. 

 
 

Ns. Tykinpyörä-hankkeessa vanha historiallinen kulkureitti Hollolan Rantatieltä pyörätehtaalle on 
muutettu puoliksi kulkemaan Kotomäenniemen peltojen kautta asuinaluekorttelien reunamia pitkin. 
Ensimmäisiä asemakaavaluonnoksia tehtäessä olimme yhteydessä kaavoittajaan ja 
maankäyttöpäällikköön, koska R-alueen eli Tykinpyörän liikenne oli ohjattu kulkemaan aivan 
asuintonttimme reunan viertä nykyisen vuokraviljelykäytössä olevan pellon kautta. Päädyimme silloin 
yhteisymmärryksessä siirtämään tietä n. 40 m kauemmas pellolle, jolloin tie olisi kulkenut 
suoraviivaisesti Kotomäentien pumppaamolta Tykinpyörää kohti sinne suunniteltujen lvi-linjojen 
mukaisesti. Tällöin tulevan matkailukeskuksen liikenne ei olisi yhtä suuressa mitassa häirinnyt 
omakotiasutusta kuin se nyt esillä olevan ehdotuksen toteutuessa tulisi häiritsemään. 
 
Uudessa asemakaavaehdotuksessa tielinja on vastoin toiveitamme vedetty takaisin asuintonttimme 
viereen siten, että vain 15 metrin levyinen maakaistale (EV-1) jää suojavyöhykkeeksi asuintonttimme 
ja R-tontille kulkevan huolto- rakennus- ja vapaa-ajan liikenteen väliin. 15 metrin kaistaleesta osan vie 
Kotomäentieltä R-tontille laskeva avo-oja, joten jäljelle jäävä EV-1:n suojakasvillisuudelle varattu alue 
ei riitä peittämään kasvavasta liikenteestä aiheutuvia ympärivuotisia melu- ja pölyhaittoja. 
 
Kapealle EV-1 - kaistaleelle suunniteltu kasvillisuus ei tule vuosiin riittävästi estämään tien aiheuttamia 
häiriöitä. Edessä on suuren hankkeen massiivinen rakentaminen ja sen jälkeen alueella on toimintaa, 
jonka luonteeseen kuuluu, että asukkaat vaihtuvat tiuhaan ja huoltoliikenne on vilkasta. 
Asiaa monelta kantilta punnittuamme haluamme asemakaavaa muutettavan siten, että tonttimme ja 
tieliikenteen välille pitää jäädä selkeästi suunniteltua leveämpi suojakaistale, jolle nyt suunnitellun 
kasvisuojavyöhykkeen lisäksi luodaan samalla myös tien pintaa tuntuvasti korkeampi pengerrys tien ja 
tonttimme väliin hillitsemään melua ja pölyä kaikkina vuodenaikoina. Myös suojakasvillisuutta 
suunniteltaessa ja kasvilajeja valittaessa tulee ottaa huomioon kaikki vuodenajat. 
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R-tontin rakennusluonnoksissa Tykinpyörän ympärille on hahmoteltu peräti 26 uutta 
pienrakennusta,joiden käyttöä luonnehditaan asemakaavaehdotuksessa "loma-asunnoiksi, 
matkailuelinkeinoa tukeviksi liike-, palvelu-, harraste-, ja työtiloiksi sekä näiden yhteisiksi 
varastotalousrakennus- ja jätehuoltotiloiksi". 
Nykyisen kaavaehdotuksen toteutuessa asuintonttimme reunaa pitkin voivat kaikkina 
vuorokaudenaikoina vapaasti kulkea liiketiloja käyttävät asiakkaat, raskaat jäteautot, loma-asukkaiden 
omat autot ja Kotomäen yhteistä vene- ja uimarantaa käyttävät kulkuneuvot mopoista perävaunullisiin 
perheautoihin, liikkeiden huoltoajoneuvot jne. 
 
3.3.10. Vastine 
R-korttelin ja Kotomäentien välinen yhteys on tosiaan ollut aiemminkin esillä keskusteluissa. 
Kaavaluonnoksessa tämä esitettiin maatalousalueelle sijoittuvana ajoyhteytenä, joka johti 
Kotomäentieltä R-kortteliin. Luonnosvaiheessa pohdittiin vaihtoehtoa, että tämän yhteyden varteen 
(ajoyhteyden ja asuntokorttelien väliin) olisi sijoittunut mahdollisesti viljelypalsta-alue tai 
vaihtoehtoisesti siinä olisi voitu jatkaa maanviljelyä. Maatalousalueen etelärajalle asuntokorttelia 
vasten osoitettiin luonnosvaiheessa istutettava alueen osa, johon tuli istuttaa näkösuojan antavaa 
kasvillisuutta. Kaavaehdotusvaiheessa asiaa tarkemmin pohdittaessa palstaviljelyn suosiota tällä 
alueella kyseenalaistettiin ja todettiin, että ajoyhteys rikkoisi yhtenäisen peltoalan, jolloin pienen 
peltoalan (kaavaan osoitettu maatalousalue) järkevä hyötykäyttö saattaisi vaikeutua tai loppua 
kokonaan ja kunnan rajatuilla resursseilla alue jäisi siinä tapauksessa hoitamattomaksi. 
Kaavaehdotukseen päädyttiin esittämään ratkaisua, jossa kaavaan ei oteta yhtä laajalti mukaan 
kunnan peltoaluetta. Tällöin kunnan peltoalueesta saadaan säilymään laajempi yhtenäinen ala, joka 
voidaan edelleen pitää vuokraviljelykäytössä. Kaavaehdotuksessa R-kortteli ulotettiin ns. 
kirveenvartena Kotomäentielle. Tämä yhteys tuotiin lähemmäs asuntokorttelia. Samalla kuitenkin 
asuntokorttelin ja R-korttelin väliin osoitettiin suojaviheralue, joka on luonnosvaiheessa osoitettua 
istutettavaa alueenosaa leveämpi. Suojaviheralueella sijaitsee pintavesien johtamiseen käytettävä 
avo-oja sekä tulevan vesi- ja viemäriverkoston rasite, muilta osin alue tulee istuttaa käyttäen puita ja 
pensaita niin, että ne muodostavat näkösuojavyöhykkeen. Istutukset tulee olla tehtynä ennen 
rakentamisen aloittamista R-korttelissa. 
 
Kotomäentien huonosta kunnosta johtuvat haitat ovat nousseet esiin kaavatyön aikana, mm. sallittua 
kovemmat ajonopeudet, tien kunto (tie on ns. nimismiehenkiharalla) ja pölyäminen. Ennen 
kaavaehdotuksen valmistelua on kaava-alueelle laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jossa 
esitetään yleissuunnitelmatasolla kaava-alueelle rakennettavien katujen leveydet, kuivatus, päällystys. 
Jo rakennetuista kaduista Kotomäentie on otettu myös mukaan ja sen todettuja ongelmia on pyritty 
ratkaisemaan. Kotomäentietä on mm. siirretty poispäin asuinkortteleista, sen varteen on osoitettu 
kevyenliikenteenväylä ja istutuskaista sekä tie ehdotetaan päällystettäväksi. Myös Kotomäentieltä R-
kortteliin johtavalle yhteydelle suunniteltu ajoyhteys on suunnitelmassa osoitettu päällystettäväksi. 
Pöly- ja meluhaittoja voidaan merkittävästi vähentää suunnitelmassa esitetyin ratkaisuin. 
Hyväksyttäväksi esitettävään kaavaan on myös tehty muutos Kotomäentieltä R-kortteliin johtavalle 
osalle. Muistutuksen perusteella tälle kohtaa on osoitettu uusi kaavamääräys, joka sallii vain 
jalankulun, pyöräilyn ja huoltoajon. Loma-asumisen ja muun R-korttelissa tapahtuvan toiminnan 
ajoneuvoliikennettä ei siis saa ohjata tätä kautta. 
 
Suoja-aluetta on levennetty siten, että sen kokonaisleveys on nyt 20 metriä. Siinä sijaitseva 
näkösuojan muodostava kasvillisuus tulee olla istutettuna ennen rakennustöiden aloittamista R-
korttelissa. Näkösuojan antavan kasvillisuuden muodostuminen riippuu paljon myös valituista puista ja 
pensaista. Asemakaavassa ei oteta kantaa kasvivalintoihin, vaan todetaan että alue tulee istuttaa 
ryhmitellen luonnonmukaisesti kotimaisia puu- ja pensaslajeja niin, että ne muodostavat 
näkösuojavyöhykkeen. Varsinainen istutussuunnitelma tehdään lähempänä toteutusvaihetta. R-
korttelin rakentuminen ei Pyhäniemen Kiinteistöiltä saadun tiedon mukaan alkaisi heti kaavan saatua 
lainvoiman, vaan ensin olisi tarkoitus keskittyä Rantatien eteläpuolelle. Kaava ei myöskään ota kantaa 
maan pengertämiseen suojaviheralueella. Kunnallistekniikan asiantuntijoiden kanssa käytyjen 
keskustelujen pohjalta tätä ei kuitenkaan nähdä hyvänä ajatuksena, sillä alueen maaperän ollessa 
silttiä ja savea pengertämisestä saattaa koitua haittaa esim. avo-ojan toimivuudelle. Myöskään alueen 
maisemaa laajemmin tarkasteltaessa pengertäminen ei ole tässä kohtaa paras vaihtoehto. 
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Pidän Pyhäniemen kulttuurihistoriallisen alueen varaamista asemakaavalla osittain myös asumiseen, 
loma-asumiseen sekä matkailutoimintaan sopimattomana ja epätarkoituksenmukaisena. 
Ainakin alueille AP, AO, R, ja RM/s sijoitetaan runsaasti erilaisia rakennuksia, joiden käyttö lisää ja 
mahdollistaa alueen käyttäjämääriä muuhun kuin kulttuurihistorialliseen käyttöön, käytännössä pelkän 
bisneksen tekoon, eikä tällä ole mitään tekemistä kulttuurihistoriallisen kartanomiljöön kanssa. 
Päinvastoin, toiminta poikkeaa siitä hyvin olennaisesti ja on selkeästi kaupallista toimintaa ilman 
kulttuurihistoriallisia arvoja. 
 
Pyhäniemen alueen kokonaisvaltainen nykyinen käyttö on pääasiallinen pientaloille varattu korttelialue 
ja kulttuurihistoriallinen kartanomiljöö, johon esitetty toiminta ei siis millään tavalla liity eikä estä 
kartanomiljöön nykyistä toimintaa eikä haittaa sitä. 
 
Loma-asuminen ja matkailu- sekä majoitustoiminta poikkeaa täysin kartanomiljöön toiminnasta ja tuo 
alueelle epävarmuutta sekä levottomuutta ja suuria ihmismassoja ja häiritsee siten alueen nykyisten 
asukkaiden elinolosuhteita merkittävästi sekä alentaa tonttien ja rakennuspaikkojen arvoa 
naapurustossa. Alue muuttuu vähitellen vain kaupallista toimintaa palvelevaan käyttöön myös 
kartanomiljöön osalta muullakin tavalla, kuin se nyt on. Vaikka nykyisen omistajan tarkoitus ehkä olisi 
hyvä, mutta koska esitetty toiminta on luonteeltaan puhtaasti kaupallista ilman kulttuurihistoriallisia 
arvoja, on todennäköistä, että tosiasiallinen ja pitkän tähtäimen visio on myydä kaavoitettu alue 
nykyisen käytännön mukaisesti jollekin kansainväliselle sijoittajalle ja rahastaa vain tästä 
kaavamuutoksesta kunnan ja kuntalaisten kustannuksella. Kaavamuutoksilla on ollut taipumus mennä 
läpi, joten kyse on ilmeisesti selvästä rahastuksesta. Esitetty käyttö ei näissä epävarmoissa 
taloustilanteissa tunnu kovin uskottavalta eikä toiminta pitkän päälle voi olla kannattavaa. Lähellä 
toimii jo Messilä. Kahdella samat palvelut tarjoavalla yrityksellä tuskin on elintilaa ainakaan silloin, kun 
ne ovat eri omistajan käytössä. 
 
Esitän, että kaavaehdotus hylätään. 
 
3.3.11. Vastine 
Alueella voimassa olevassa Pyhäniemen-Kirkonseudun osayleiskaavassa kaavoitettavalle alueelle on 
osoitettu varaukset mm. matkailupalvelujen alueelle sekä asuntoalueelle. Asemakaavan tavoitteena 
on ollut luoda edellytyksiä kartanossa nykyisin tapahtuvan kausiriippuvaisen matkailu- ja 
kulttuuritoiminnan kehittämiselle ja mahdollistaa ympärivuotinen toiminta. Kaava tuo uusia 
mahdollisuuksia kulttuuritoiminnalle. Asemakaavan toteutuessa alueelle tulee ympärivuotista 
elinkeinotoimintaa mahdollistavia tiloja, jossa yhdistyy ympärivuotinen asuminen, loma-asuminen ja 
matkailu- ja kulttuuritoiminta. 
 
Pyhäniemen kartanon kulttuurihistorialliset arvot ovat yksi alueen tunnuspiirteistä ja 
vetovoimatekijöistä, ja nämä arvot on huomioitu kaavassa kaavamääräyksin. Asemakaava antaa 
reunaehdot alueen kehittämiselle, joiden puitteissa alueen omistajan ja toimijan tulee toimia. 
Asemakaavan tullessa vireille on hakijan kanssa laadittu asemakaavan käynnistämissopimus, jossa 
on sovittu kaavoituksesta kunnalle aiheutuvista viranomaiskustannuksista ja niiden perimisestä 
hakijalta. Ennen asemakaavan hyväksymistä tullaan kaavan hakijan kanssa laatimaan 
maankäyttösopimus, jossa määritellään kunnalle maksettavat korvaukset liittyen alueen 
rakentamiseen. Kunta toteuttaa mm. kunnallistekniikan rakentamisen alueella ja ne kustannukset, 
jotka johtuvat hakijan tavoitteista alueen kehittämiseksi, peritään maankäyttökorvauksena hakijalta. 
Kunnassa on linjattu, että asemakaavoituksesta ja siitä seuraavasta rakentamisesta ei saa koitua 
kustannuksia kunnalle. 
 
Kunta toimii kaavahankkeessa mahdollistajana, alueen toteuttaminen ja sen mahdolliset riskit jäävät 
toiminnan harjoittajalle. 
Muistutuksessa ei nouse esiin sellaisia perusteita, jotka estäisivät kaavaprosessin etenemisen. 




