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Raikkosen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, Lehtoranta 
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  Kuva 1. Kaava-alueen rajaus opaskartalla 
 
Kaavan laatija: 
Hollolan kunta, kaavoitusyksikkö 
Virastotie 3, 15870 Hollola  
 
 
 
Vireilletulo: 25.2.2014 
Tekninen lautakunta: 18.4.2017 
Kunnanhallitus: 24.4.2017 
Hollolan valtuusto: 22.5.2017     
      098-23-243 
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2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

2.1 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 

2.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Vesijärven rannalla Hollolan kunnan Kukkilan kunnanosassa 
Lahden kaupungin rajalla noin 6 km pohjoiseen Lahden keskustasta. Alueen koko on noin 
19,4 hehtaaria. Alue liittyy etelässä Lahden puoleiseen Karjusaaren asuinalueeseen, ja 
idässä Hollolan kunnan puoleiseen Toisenmäentiehen ja sen varren asutukseen. 

2.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet 
 

Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Alue on suurelta osin ennestään 
asemakaavoittamatonta aluetta, jolle laaditaan nyt ensimmäinen asemakaava. Kaava-alueen 
itäisimmät osat ovat asemakaavoitettuja, ja tältä noin 6 hehtaarin laajuiselta osalta laaditaan 
asemakaavan muutos. 
 
Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Tavoitteena on saada 
kaavoitettua alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille 
asuinrakennuksille ja kehittää aluetta korkeatasoiseksi asuinalueeksi. Kaavahankkeen 
tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena 
luontoarvot huomioiden. 
 
Kaavoituksen aloitusvaiheessa sovitun mukaisesti maanomistajan konsulttina toimiva 
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy on laatinut kaava-asiakirjat asemakaavan 
valmisteluvaiheeseen saakka. 
 
Asemakaavaehdotuksen kaava-asiakirjat ja kaavan hyväksymisvaiheen täydennykset niihin 
laaditaan kunnan kaavoitusyksikössä. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 6.4.2017 

 
 
 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, kaavoittaja Maria Vanhala 
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3 TIIVISTELMÄ 
 

3.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavahanke oli mukana kunnan laatimassa Kaavoituskatsauksessa 2012 ja 
kaavoitusohjelmassa 2013–2015. 

- Asemakaavan vireilletulo 25.2.2014. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.3.–4.4.2014. Nähtävillä olon aikana 

pidettiin yleisötilaisuus 19.3.2014. 
- Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi kaavaluonnosta, jotka olivat nähtävillä 28.5.–

27.6.2014. Nähtävillä olon aikana pidettiin yleisötilaisuus 11.6.2014. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville, 

nähtävilläoloaika 5.1.-3.2.2017 
- Hyväksyminen: 

Tekninen lautakunta 18.4.2017 § 37 
Kunnanhallitus 24.4.2017 § 96 
Valtuusto 22.5.2017 § 26 

3.2 Asemakaava 
 
Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus, jossa alueelle osoitetaan 21 uutta erillispientalojen 
tonttia (AO) sekä 2 asuinpientalotonttia (AP). Lisäksi asemakaavassa on huomioitu yksi jo 
rakennettu asuintontti (AO). Kulku asemakaava-alueelle tapahtuu Toisenmäentieltä tulevan 
katuyhteyden, Poukamanrantatien, kautta. Lisäksi kaava-alueella on toinenkin katu, 
Lehtoranta. Omakotitalo- ja asuinpientalokorttelit sijoittuvat näiden kahden kadun varteen.  
 
Rakentamattomaksi jäävä alue on suojelu- ja virkistysaluetta. Alueen luontoarvot on otettu 
huomioon asuinkortteleiden sijoittelussa sekä viheralueiden kaavamääräyksissä. Alueella 
sijaitseva luonnonsuojelualue (lehmuslehto) on huomioitu osoittamalla se 
luonnonsuojelualueen kaavamerkinnällä. 
 

3.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Maanomistaja vastaa omistuksessaan olevan yksittäisen tontin tai kaavassa esitetyn 
korttelialueen rakentamisesta. Kunta vastaa katualueiden ja kunnallistekniikan 
rakentamisesta. Kunnalle kaavoituksesta koituvien katujen ja kunnallisteknisten verkostojen 
rakentamiskustannukset huomioidaan maanomistajan kanssa tehtävässä 
maankäyttösopimuksessa, joka laaditaan ennen asemakaavan hyväksymistä. 
 
Asemakaavan toteuttaminen aloitetaan asemakaavan vahvistuttua. 
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4 LÄHTÖKOHDAT 
 

4.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 
 

Lounaassa ja lännessä alue rajautuu Vesijärveen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu 
Sokonpohjan suoalueeseen, idässä ja etelässä pientaloalueisiin. 

 
Kuva 2. Ilmakuva vuodelta 2014 osoittaa miten kaava-alue liittyy olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Suunnittelualueella on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Maanpinnan korkeus alueella 
vaihtelee välillä +81.7 Korkeimmat kohdat (+104 metriä meren pinnan yläpuolella) sijaitsevat 
suunnittelualueen itäosissa. Alueen koillis- ja itäreunassa maanpinnan taso on lähellä järven 
pinnan tasoa (+83 metriä) ja maaperä on soista. 
 
Maaperä on pääosin routivaa kivistä moreenia ja silttiä. Suunnittelualueella on myös 
muutamia avokallioita rannassa ja keskellä aluetta. Lahden puoleisen Karjusaaren ja Hollolan 
puoleisen Raikkosen alueen rantakalliot sekä vaihtelevat maastonmuodot ovat selkeästi 
erottuva näkymä Vesijärven maisemassa. 
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Kuva 3. Näkymä Vesijärveltä Karjusaareen ja Raikkosen alueelle (Havas Rosberg Oy, 
17.5.2014). 

Kasvillisuus ja luonnonympäristö, luontoselvitys 2009 
Suunnittelualueelle tehtiin luontoselvitys vuonna 2009, jonka tulosten perusteella valtaosa 
kaavoitettavasta alueesta on eri lehtotyyppien mosaiikkia. Lounaisranta ja alueen ainoan 
vapaa-ajan asunnon viereinen kalliomäki ovat karumpaa männikköä. 
 
Lehdot jaetaan esiintymispaikan kosteuden perusteella kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin 
lehtoihin. Valtaosa suunnittelualueesta on tuoretta lehtoa (kasvillisuuskartan osa-alue 1).  

 
Kuva 4. Kasvillisuustyyppikartta (Tilan Raikkostenmaan luontoselvitys, Ramboll / Kaisa Torri, 
18.6.2009) 
 
Tuore lehto 
Puusto on lehtipuuvaltaista, mutta myös mäntyjä ja kuusia esiintyy. Puuston valtalajeja ovat 
rauduskoivu ja haapa. Pensaskerros on tiheä ja siinä kasvavat runsaina mm. lehtokuusama, 
metsälehmus, pihlaja, tuomi ja taikinamarja. Metsälehmus on alueen jalopuista runsain, mutta 
taimina esiintyy myös tammea, vaahteraa ja pähkinäpensasta. Aluskasvillisuus on 
monipuolista, vaateliaaseen lajistoon kuuluvat mm. näsiä, valkolehdokki, kevätlinnunherne, 
lehtotesma ja lehto-orvokki. 
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Tuoreen lehdon alueella on muutamia pienialaisia kallioita, joiden kasvillisuus poikkeaa 
lehdon muusta lajistosta. Kalliot ovat melko loivapiirteisiä ja pienialaisia, eikä niitä ole 
erikseen rajattu kasvillisuuskartalle. Niiden lajisto kuitenkin poikkeaa lehdon muusta lajistosta 
ja näillä alueilla esiintyy mm. mäkiarhoa, kallioimarretta ja kalliokieloa. 
 
Alueelle on muodostettu luonnonsuojelulain 29§:ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi, koska 
alueella on lukuisia yksittäisiä runkomaisia lehmuksia sekä lehmuksen taimia. Alue on 
luontaisesti syntynyt ja merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö, joka 
muodostuu kahdesta osasta ja on pinta-alaltaan yhteensä noin 0,8 hehtaaria. 

 
Kuiva lehto 
Kuivaa lehtoa esiintyy kasvillisuuskartan osa-alueilla 2 ja 3. Paikoitellen näiden kuivien 
lehtojen kasvillisuudessa esiintyy mosaiikkimaisesti lehtomaisen kankaan piirteitä etenkin 
osa-alueella 3 kohdissa, joissa metsätyyppi vaihettuu kalliomänniköksi. Näissä kuivissa 
lehdoissa pääpuulaji on mänty, mutta myös rauduskoivua ja haapaa esiintyy paikoin 
runsaasti. Pensaskerroksessa esiintyy mm. katajaa, lehtokuusamaa, pihlajaa ja näsiää. 
Alueen kasvillisuutta hyvin luonnehtivia lajeja ovat nuokkuhelmikkä, kielo, sinivuokko ja 
puolukka. 
 
Kostea lehto 
Kosteaa lehtoa esiintyy selvitysalueen itälaidalla (kasvillisuuskartan osa-alueet 4 ja 5). Tällä 
alueella puuston valtalajit ovat haapa ja rauduskoivu. Pensaskerroksessa esiintyy näiden 
lisäksi mm. tuomea, pihlajaa, lehtokuusamaa, pajuja (Salix sp.), punaherukkaa, taikinamarjaa 
ja vaahteraa. Aluskasvillisuuden valtalajit vaihtelevat huomattavasti lehdon eri osissa, yleisiä 
lajeja ovat mm. ojakellukka, vuohenputki, metsäkurjenpolvi, kielo ja hiirenporras. Kostean 
lehdon vaateliaampaa lajistoa edustavat mm. jänönsalaatti, mustakonnanmarja, 
lehtopähkämö, koiranheisi ja kotkansiipi. Osa-alueen 4 pohjoisosassa on kotkansiipityypin 
saniaislehtoa. Lehdon sammalpeitteessä esiintyvät yleisenä mm. palmusammal ja 
metsäliekosammal, kosteammilla paikoilla myös lehväsammalet ovat runsaita. 
 
Ruohokorpi 
Kasvillisuuskartan osa-alueella 6 esiintyy luhtaista ruohokorpea. Ruohokorven puusto on 
lehtipuuvaltaista, mutta koivun ja tervalepän lisäksi alueella kasvaa myös mäntyä. 
Ruohokorpi on paikoitellen hyvin märkä alueelle kaivetusta ojasta huolimatta. 
Kenttäkerroksen kasvillisuudessa esiintyy mm. rentukkaa, vehkaa, kurjenmiekkaa, 
kurjenjalkaa, raatetta, terttualpia, suokortetta ja myrkkykeisoa. Rehevät korvet kuuluvat 
luonnontilaisina esiintyessään metsälain 10 §:n tarkoittamiin erityisen arvokkaisiin 
elinympäristöihin. Ojitus on kuitenkin muuttanut tämän alueen luonnontilaa ja paikoitellen 
alueella esiintyy turvekangasmuuttumia (lajistossa mm. mustikka). Alueella on kuitenkin 
edelleen myös luhtaisempia ja vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia alueita. 
 
Saraneva 
Ruohokorpi vaihettuu saranevaksi, jossa on sekä ruohoisen että varsinaisen saranevan 
ominaispiirteitä (kasvillisuuskartan osa-alue 7). Myös saranevan alue on luhtainen ja hyvin 
kostea. Puusto on harvaa ja kituliasta hieskoivua, myös pajuja esiintyy. Kenttäkerroksessa 
ovat vallitsevina sarat, joista tavataan mm. luhtasaraa ja viiltosaraa. Muita yleisiä lajeja 
alueella ovat raate, kurjenjalka ja suoputki, myös karpaloa ja luhtakuusiota esiintyy. 
Pohjakerros koostuu rahkasammalista, joista tavataan mm. sararahkasammalta ja 
kalvakkarahkasammalta. 
 
Kalliomännikkö 
Vesijärven rantaan rajautuvilla alueilla esiintyy monin paikoin kalliomännikköä. Puusto 
koostuu lähes yksinomaan männystä, mutta alikasvoksena esiintyy myös koivua, pihjalaa, 
haapaa ja katajaa. Aluskasvillisuuden valtalajeja ovat puolukka, kanerva ja mustikka. Kalliot 
ovat monin paikoin poronjäkälien (valkoporonjäkälä, harmaaporonjäkälä ja 
palleroporonjäkälä) peitossa. 
 
Ranta-alueet 
Selvitysalue rajautuu länsilaidaltaan Vesijärveen, yhteensä rantaviivaa on noin 700 metriä. 
Alueen rantatyyppi vaihtelee karusta kalliorannasta hiekkapohjaiseen poukamaan, 
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selvitysalueen pohjoisosassa on myös ruovikkoa. Monin paikoin ranta-alue rajautuu 
tuoreeseen ja kuivaan lehtoon. Rannan vaikutus näkyy myös puulajistossa, sillä rannoilla 
esiintyy yleisenä tervaleppää ja harmaaleppää. 
 

Kasvillisuus ja luonnonympäristö, luontoselvitys 2016 
Kaava-alueen laajennuttua käsittämään Toisenmäentiehen rajautuvat alueet laadittiin uuden 
alueen osalta luontoselvitys vuonna 2016.  
 
Kasvillisuuden osalta tässä selvityksessä todetaan, että inventoidulla alueella ei ole 
luonnonsuojelulain 29 § tai vesilain 2. luvun 11 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai 
metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  
 
Länsiosan koivuluhta on vaarantuneeksi luontotyypiksi luokiteltu koivuluhta, jonka luonnontila 
on kuitenkin heikentynyt ojitusten vuoksi. Kuvioiden 7, 8, 9, 10, 13 ja 14 laaja lehtoalue on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue, jonka arvoa nostaa alueella kasvavat 
lukuisat metsälehmukset ja runsas ja monipuolinen lehtokasvillisuus. Lehtoalueen puusto on 
kuitenkin voimakkaasti käsiteltyä, eikä alue täytä sen vuoksi uhanalaisten luontotyyppien 
kriteerejä eikä lehmusesiintymä täytä luonnonsuojelulain 29 § mukaisen jalopuumetsikön 
kriteerejä. Mahdollisen tien rakentamisen yhteydessä suositellaan välttämään ylimääräistä 
maanmuokkausta ja puuston raivausta luhta- ja lehtoalueilla kuvioilla 1, 7, 8, 9, 10, 13 ja 14. 
 

 
Kuva 5. Vuoden 2016 inventoinnin kuviointi ja huomionarvoisten kasvilajien kasvupaikat. 
(Luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016) 
 

Eläimistö 
Alueelle on tehty kattavat eläimistöselvitykset vuosina 2010-2014 ja 2016.  
 
Liito-orava 
Liito-oravan papanahavainnot (16 havaintopaikkaa) keskittyivät suunnittelualueen itä- ja 
keskiosiin. Lisäksi neljä havaintopaikkaa löydettiin selvitysalueen ulkopuolelta idästä 
tarkastettaessa ekologisia kulkureittejä. Lajin varsinaisia lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi 
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tulkittavia kohteita löytyi alueelta kolme. Havaintojen perusteella alueella on ainakin yksi 
naarasreviiri. Liito-oravalle soveliasta aluetta on noin kahdeksan hehtaaria ja se on rajattu 
papanahavaintojen, alueen maastonmuotojen sekä kolopuiden ja muun puuston avulla. 
Reviirin ydinaluetta on noin 3-4 hehtaaria. 
 

 
Kuva 6. Liito-oravan pesäpaikat on esitetty kartalla punaisin palloin ja muut papanahavainnot 
keltaisin. Lajille sovelias alue on rajattu vaaleanvihreällä ja ydinalue tumman vihreällä. Nuolet 
osoittavat kulkureittejä. (Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueella keväällä 2010, 
Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 7.7.2010) 
 
Kaava-alueen laajennuttua käsittämään Toisenmäentiehen rajautuvat alueet laadittiin uuden 
alueen osalta luontoselvitys vuonna 2016, jossa inventoitiin myös liito-orava. 
Suunnittelualueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kolmella eri alueella vuonna 2016. Näillä 
alueilla sijaitsi myös mahdollisiksi pesäpuiksi tulkittavia kolopuita. Todetut liito-oravan elinpiirit 
jatkuvat alueelta länteen sekä pohjoiseen päin puustoisia kulkuyhteyksiä myöten. 
Suunnittelualueen pohjoisosan kautta on mahdollista toteuttaa itä-länsisuuntainen tieyhteys 
siten, että sen alle ei jää liito-oravan mahdollisia pesäpuita. Tien rakentamisen yhteydessä 
tulee välttää tarpeetonta puuston kaatamista, jotta liito-orava pystyy siirtymään tiealueen 
poikki suunnittelualueen pohjoispuolelle. 
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Kuva 7. Vuoden 2016 inventoinnin liito-orava havainnot. (Luontoselvitys, Ramboll, 
12.10.2016) 
 

 
Lepakot 
Vuonna 2010 tehdyssä inventoinnissa todetaan, että suunnittelualueella esiintyy lepakoita 
melko paljon ja siellä on havaittu 4-5 lepakkolajia. Lajit olivat pohjanlepakko, vesisiippa, 
lajipari viiksi-/isoviiksisiippa ja pikkulepakko. Viiksi- ja isoviiksisiippaa ei voida nykytiedon 
perusteella määrittää varmasti äänistä, vain anatomisista ominaisuuksistaan. Havaittuja laji- 
ja yksilömääriä voidaan pitää seudulle korkeana. Suunnittelualue on erittäin hyvää 
lepakkoaluetta ja soveltuu kauttaaltaan lepakoille. 
 
I-luokan alueet: 

Tähän luokkaan kuuluvat lainsuojaamat lepakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikat (yhdyskunnat ja talvehtimispaikat rakennuksissa, louhoksissa, 
luonnon elementeissä jne.). Alueelta ei ole löydetty varmoja lepakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 
II-luokan alueet: 

Tähän luokkaan luetaan lepakoille tärkeät ruokailualueet ja siirtymä- ja 
muuttoreitit sekä mahdolliset kerääntymisalueet keväällä ja syksyllä. Alueilla 
havaitaan yleensä useampia lajeja ja yksilöitä läpi kauden ja niillä lepakoiden 
tiheydet ja muu aktiivisuus on lähialueita suurempaa. 
 
Selvitysalueen pohjoisosan mäki ja erityisesti sen pohjoispuoli on 
kolopuurikasta aluetta. Alue osoittautui lepakkoselvityksessä myös useiden 
lajien säännölliseksi saalistusalueeksi. Siellä tavattiin kaikki selvitysalueella 
esiintyvät lajit. 
 
Kärjen länsipuolinen suojainen ranta keräsi paikalle saalistavia vesisiippoja. 
Niemeen johtavalla uralla havaittiin niin ikään usein lepakoita ja niiden havaittiin 
sekä saalistavan että lentävän suoraviivaisesti sitä myöden. Ura tuntui 
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erityisesti olevan siippojen mieleen. Selvitysalueen eteläosan kallioinen 
mäntymäki ja pihoihin rajautuva reuna-alue osoittautui toiseksi hyväksi 
lepakoiden ruokailualueeksi. Siellä havaittiin niin ikään runsaasti siippoja sekä 
yksittäisiä pohjanlepakoita ja pikkulepakko. Kallio toimii todennäköisesti myös 
lepakoiden kulkua ohjaavana elementtinä. 

 
III-luokan alueet: 

Tähän luokkaan sisältyy alueita jotka ovat hyviä saalistusympäristöjä lepakoille 
tai niillä on johonkin aikaan vuodesta merkitystä ravinnonsaannille. III-luokan 
alue voi olla myös siirtymäreitti. 
 
Alueella oleva polku, joka kulkee kaakkois-luoteis-suuntaisesti alueen halki, 
luokiteltiin lepakkoselvityksessä III-luokan siirtymäreitiksi. Samoin 
selvitysalueelta koilliseen johtava ura ja sen pohjoispuolella oleva linja ohjaavat 
alueen lepakoiden lentoa. 

 
Kuva 8. Lepakkoselvityksen mukaiset II- ja III-luokan alueet sekä tehdyt lepakkohavainnot 
kartalla. (Lepakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella kesällä 2010, Luontoselvitys Metsänen 
/ Timo Metsänen, 20.8.2010) 
 
Kaava-alueen laajennuttua käsittämään Toisenmäentiehen rajautuvat alueet laadittiin uuden 
alueen osalta luontoselvitys vuonna 2016, jossa inventoitiin myös lepakot. 
Lepakkoselvityksen yhteydessä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tehtiin runsaasti 
havaintoja lepakoista, joista valtaosa oli lajilleen määrittämättömiä siippoja. Lähes koko 2016 
inventoitu alue on tulkittavissa lepakoille tärkeäksi ruokailualueeksi (luokka II). 
Suunnittelualueelta ei kuitenkaan todettu lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita (luokan I 
lepakkoalueet). Suunnittelualueella säilyy myös tieyhteyden mahdollisen toteutumisen jälkeen 
rehevää metsää, kosteita painanteita ja järvenrantaa lepakoiden saalistusympäristönä. 
Tieyhteyden ei arvioida oleellisesti heikentävän lepakoiden ruokailualuetta, mutta ylimääräistä 
puustonraivausta ja alueen vesitalouteen kajoamista suositellaan välttämään. 
Todennäköisesti lähimmät lepakoiden lisääntymispaikat sijaitsevat rakennuksissa 
suunnittelualueen ulkopuolella. 
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Kuva 9. Vuoden 2016 inventoinnin lepakoille tärkeän ruokailualueen rajaus vihreällä värillä. 
Erilaiset tähti- ja pallomerkinnät viittaavat inventoituihin lepakkohavaintoihin (laji ja paikka). 
(Luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016) 

 
 
Viitasammakko 
Viitasammakon esiintymistä kaava-alueella on selvitetty vuosina 2010, 2014 ja kaava-alueen 
laajennuttua uuden alueen osalta vuonna 2016. Selvitystulosten perusteella kaikkein 
potentiaalisinta viitasammakon levähdysaluetta on kosteapohjainen tulvametsä sekä 
Sokonpohjaan rajoittuva suoalue. Lajin lisääntymisalueet ja potentiaalisin levähdysalue on 
esitetty kartalla. Vuoden 2016 inventoinnissa todettiin, että suunnittelualueen laajennusosalla 
ei ole viitasammakon lisääntymispaikkoja. 
 

 
Kuva 10. Viitasammakon lisääntymisalueet ja potentiaalisin levähdysaluerajaus. 
(Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella 2014, Luontoselvitys Metsänen / Timo 
Metsänen, 4.8.2014) 
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Linnusto 
Vuonna 2010 suunnittelualueella tulkittiin olevan yhteensä 33 pesivää lintulajia. Lintupareja 
alueella tulkittiin olevan 106. Yleisimpiä lajeja olivat pajulintu, peippo ja punarinta. Muita 
yleisiä lajeja olivat tali- ja sinitiainen, lehtokerttu ja punakylkirastas. Eri suojeluluokituksissa 
mainittuja lajeja alueelta tavattiin yhteensä 15, niistä viisi olivat alueella pesiviä. Suojelullisesti 
merkittävimpiä alueella pesiviä lajeja ovat pikkutikka (kansallisesti uhanalainen, vaarantunut 
laji VU), harmaapäätikka ja uuttukyyhky (molemmat alueellisesti uhanalaisia RT). 
 
Lintuhavainnot jakautuivat alueelle melko tasaisesti, mutta eniten huomioitavia lajeja vuonna 
2010 tavattiin alueen pohjoisosasta ja länsipuolen rannoilta. 
 
Vuoden 2010 linnustoselvityksessä alueella havaittiin valkoselkätikan (kansallisesti 
uhanalainen, erittäin uhanalainen CR) talvisia ruokailujälkiä. Valkoselkätikan pesintä alueella 
on viimeksi varmistettu vuonna 2012. Lajihavaintoja on tehty sen jälkeenkin, mutta pesintää 
ei ole voitu varmistaa. Tarkastuskäyntien ja aiemman reviirihistorian perusteella Raikkosen 
aluetta voidaan pitää erittäin uhanalaisen valkoselkätikan potentiaalisena pesimäreviirinä. 
Syöntijälkien perusteella alue on tärkeä ruokailualue paikallisille valkoselkätikoille myös 
pesimäajan ulkopuolella. 
 

 
Kuva 11. Punaisella valtakunnallisesti uhanalaiset lajit, keltaisella alueellisesti, sinisellä 
Lintudirektiivin I-liitteen lajit, vihreällä EVAlajit ja mustin palloin muut huomionarvoiset lajit. 
(Hollolan Raikkosen alueen pesimälinnustoselvitys, Luontoselvitys Metsänen / Timo 
Metsänen, 14.7.2010) 
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Kuva 12. Violetilla rajauksella merkittynä Raikkosen luontokokonaisuus (käsittää myös kaava-
alueen ulkopuolisia alueita) ja punaisella palloviivalla valkoselkätikan kannalta parhaimmat 
osa-alueet. (Valkoselkätikalle tärkeiden alueiden suurpiirteinen kartoitus, Metsähallitus, Etelä-
Suomen luontopalvelut / Timo Laine, 2.4.2014) 
 
Kaava-alueen laajennuttua käsittämään Toisenmäentiehen rajautuvat alueet laadittiin uuden 
alueen osalta luontoselvitys vuonna 2016, jossa inventoitiin myös pesimälinnustoa.  
Suunnittelualueen linnusto koostuu pääosin rehevien lehti- ja sekametsien ja 
kulttuuriympäristöjen lajeista. Huomionarvoista linnustossa on tikkojen runsaus sekä kaksi 
uhanalaista lajia, taivaanvuohi ja kuhankeittäjä. Alueen järeitä haapoja ja koivuluhdan 
lahopuustoa suositellaan jätettäväksi mahdollisimman runsaasti tikkojen pesä- ja 
ruokailupuiksi. Luhta-alue suositellaan säilytettäväksi vesitaloutensa puolesta 
mahdollisimman nykyisenkaltaisena, mistä hyötyvät alueella pesivien taivaanvuohen ja 
kuhankeittäjän lisäksi useat muut lajit sekä suoraan kostean elinympäristön että välillisesti 
lehti- ja lahopuuston runsauden kautta. Mahdollinen puustonraivaus suositellaan tehtäväksi 
lintujen pesimäkauden (huhti-heinäkuu) ulkopuolella. 
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Kuva 13. Vuoden 2016 pesimälinnustoinventoinnin huomionarvoisten lajien reviirit.  
(Luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016) 
 

Vesistöt ja vesitalous 
Kaava-alue rajoittuu Vesijärven rantaan noin 700 metrin pituudelta. Kantakartan mukainen 
rantaviiva on noin 82 metriä merenpinnan yläpuolella (mmpy). 
 
Vesijärven pintaa on alennettu vuosien saatossa useaan otteeseen. Nykyinen Vesijärven 
vedenpinnan keskivesi on +81.72 mmpy (1961-2010) ja ylin vesipinta on +82.18 mmpy 
(2.1.1975).  Esitetyt korkeudet ovat korkeusjärjestelmän N2000 mukaisia. 
 
Alueen valumavedet laskevat nykyisin pääosin suoraan Vesijärveen. Suunnittelualue tai sen 
lähialue ei ole pohjavesialuetta. 
 
Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueella sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi, joka 
on luontaisesti syntynyt ja merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö. 
Luonnonsuojelualue (lehmuslehto) on perustettu 16.6.2010 Hämeen ELY-keskuksen 
päätöksellä nro LUO/210A/2010. Lehmusalue koostuu kahdesta osasta, joiden yhteiskoko on 
noin 0,8 hehtaaria. 
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Kuva 14. Kartalla on esitetty suunnittelualueella sijaitseva luonnonsuojelualue, lehmuslehto. 
 

Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Hollolan ja Lahden rajalle. Alue rajautuu Karjusaaren rakennettuun 
pientaloalueeseen. Karjusaaren nykyinen asukasmäärä on noin 300 asukasta. Hollolan 
kunnan puolella Karjusaaren asuinalueen ja kaava-alueen välittömässä läheisyydessä asuu 
noin 30-40 asukasta. 
 
Karjusaaren alue on alun perin lähtenyt rakentumaan huvila-asumisena jo 1900-luvun 
alkupuoliskolla. 1950-luvulla huviloita on ollut noin 60. Asuinalue on sittemmin kasvanut lisää, 
mutta kuitenkin pysynyt pääpiirteissään melko väljänä ja vehreänä. Nykyisin Karjusaari on 
pääosin pientaloaluetta. Alueella on pääosin omakotitaloja, mutta myös muutamia pari- ja 
rivitaloja. Karjusaaressa on omarantaisia tontteja. 

Suunnittelualueen rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1950 valmistunut hirsinen vapaa-ajan asuinrakennus 
sekä talousrakennus Vesijärven rannassa. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Kalle 
Lehtovuori perheelleen kesänviettopaikaksi. Vuonna 1950 valmistunut hirsirakennus sijaitsee 
jyrkähkön kalliorinteen juurella niemessä, jonka kärki muodostaa rakennuksen 
luonnonvaraisen piha-alueen. Rakennukseen kuuluu myös saunahuone ja avokuisti. 
Rakennuspaikalle pääsee vesitse sekä pientä metsäpolkua pitkin. 
 
Rakennus kuvastaa 50-luvun romanttista näkemystä piilopirttimäisestä loma-asumisesta 
luonnon helmassa. Rakennukselle ominaisia tyylipiirteitä ovat ylöspäin levenevät 
ristisalvokset, tumman vihreä väritys ja valkeat ikkunoiden vuorilaudat, ikkunaluukut ja 
punainen tiilikate. Mökki on sähköistetty 80-luvulla ja sinne on rakennettu parvi sekä 
laajennettu terassialuetta. Lisäksi pihapiiriin on tehty lautarakenteinen puuvaja. Sisällä 
mökissä on tehty muutoksia 90-luvun alussa. Mökissä ei ole juoksevaa vettä. 
 
Alueella on lisäksi omakotitontti suunnittelualueen eteläreunassa. Tontilla on yksi olemassa 
oleva omakotitalo, joka liittyy osaksi Karjusaaren asuinaluetta. Kulkuyhteys omakotitalolle on 
Karjusaarenkadun ja Virekujan kautta. 
 
Suunnittelualueella ei ole rakennussuojelu- tai muinaismuistokohteita. 
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Palvelut 
Kukkilan kylän palveluihin kuuluu päivittäistavarakauppa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin 
päässä suunnittelualueelta, ja päiväkoti, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Kukkila 
kuuluu Kalliolan alakoulun vaikutusalueeseen. Kalliolan koulu sijaitsee noin 3,5 km päässä 
suunnittelualueesta. 
 
Laajemmin kaupallisia palveluita on saatavillla Lahden kaupungin puolella, noin kolmen 
kilometrin päässä Mukkulassa, ja noin neljän kilometrin päässä Holmassa. Lahden keskustan 
palvelut sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä. 

Virkistys 
Suunnittelualueella on virkistyskäyttöä ja ajansaatossa muodostunut polkuverkosto. 

Liikenne 
Nykyiset kulku- ja katuyhteydet 
Suunnittelualueelle on nykytilanteessa mahdollista kulkea Toisenmäentieltä sekä Lahden 
kaupungin puolelta Karjusaarenkadulta risteävältä Poukamanpolulta. Karjusaarenkatu toimii 
Lahden puoleisen asuinalueen kokoojakatuna, johon liittyy useita asuinkortteleille johtavia 
tonttikatuja. Karjusaarenkatu päättyy Karjusaaren asuinalueelle. Toisenmäentie on 
Karjusaarenkadun ja Kukkilantien välinen katuyhteys, jonka kautta suuntautuu jonkin verran 
läpikulkuliikennettä Hollolan Kukkilan kunnanosan ja Lahden kaupungin välillä. 
 
Liikennemäärät 
Karjusaarenkadun ja Toisenmäentien liittymässä tehtiin syksyllä 2014 liikennelaskenta sekä 
ajoneuvoliikenteen että polkupyöräilijämäärän osalta. Laskennan perusteella 
Karjusaarenkadun kokonaisliikennemäärä on voinut kasvaa hieman tasolle 650 – 700 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Pääosan raskaasta liikenteestä muodostavat linjan 32 bussit. 
Toisenmäentien liikennemäärä oli laskennan perusteella luokkaa 700 – 800 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Välillä Karjusaari-Toisenmäentie sekä Toisenmäentie-Kukkila liikkui 5 – 10 
polkupyörää tunnissa. Toisenmäentien risteyksestä Lahden keskustan suuntaan puolestaan 
liikkui yli 20 polkupyörää tunnissa. 
 
Joukkoliikenne 
Suunnittelualuetta palvelee Karjusaarenkadun joukkoliikenne. Karjusaareen kulkee 
Lahden Seudun Liikenteen linja nro 32. Suunnittelualuetta lähinnä sijaitseva linja-
autopysäkkipari on Karjusaarenkadulla Poukamanpolun risteyksen kohdalla.  

Tekninen huolto 
Kaava-alueella ei ole olemassa olevaa kunnallistekniikan verkostoa. Lähimmät 
kunnallistekniikan ja vesihuollon verkostot (talousvesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemärit), 
joihin kaava-alue olisi liitettävissä, sijaitsevat Karjusaarenkadulla. Suunnittelualueen 
pohjoisosissa sijaitsee maahan kaivettu sähkökaapeli. 

Maanomistus 
 

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. 
 

4.2 Suunnittelutilanne 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

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

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

Metsänen, 14.7.2010 



 

 

19 

 

- Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueelta, Luontoselvitys Metsänen / Timo 
Metsänen, 20.8.2010 

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

- Hollolan Raikkosen asemakaava-alueen luontovaikutusten arviointi, Luontoselvitys 
Metsänen / Timo Metsänen, 7.10.2010 

- Päätös suojellusta luontotyypistä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
16.6.2010 

- Valkoselkätikalle tärkeiden alueiden suurpiirteinen kartoitus, Metsähallitus, Etelä-Suomen 
luontopalvelut / Timo Laine, 2.4.2014 

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

- Toisenmäentien asemakaava-alueen alustava luontoarvoselvitys, Ramboll, 27.10.2015 
- Raikkosen alueen luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016 
- Raikkosen asemakaavan luontovaikutusten arviointi, Ramboll, 23.2.2017 

 
Liikenne ja kunnallistekniikka 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll / A. Vaittinen, 

4.10.2010 
- Yleissuunnitelma Poukamapolun katujärjestelyistä, Lahden kaupunki / kunnallistekniikka, 

18.11.2013 
- Asemakaava-alueen liikenteellinen kuvaus, Hollolan kunta / Tekninen toimiala, 9.5.2014 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelman päivitys, Ramboll 6.11.2014 
- Raikkosen asemakaavan vaikutukset liikenteeseen Karjusaarenkadulla, Ramboll 

5.11.2014 
- Tilanvaraussuunnitelma, Raikkosen katuyhteys, Ramboll, 7.12.2016 
 
Muut selvitykset ja suunnitelmat 
- Rakennusinventointi, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy / Sauli Havas, 30.4.2014 
- Master-Plan -suunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 3.2.2011 

 
Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 

 
Maakuntakaava 
Asemakaavatyön aikana alueella on ollut voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, 
jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 11.3.2008. Asemakaavatyön ollessa loppuvaiheessa 
on maakuntavaltuustossa (2.12.2016) hyväksytty uusi maakuntakaava 2014. 
Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan 
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman 
ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 
vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavasta ilmenevät alueeseen 
kohdistuvat valtakunnalliset ja maakunnalliset intressit. 
 
Maakuntakaavassa 2006 alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jolla osoitetaan asumiseen ja 
muille taajamatoiminnoille alueita. Alueelta on osoitettu viheryhteystarve alueen itäpuolella 
sijaitsevalle virkistysalueelle. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee tärkeä 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja alueen eteläpuolella useita 
luonnonsuojelukohteita. 
 
Maakuntakaavassa 2014 alue on osoitettu edelleen taajamatoimintojen alueeksi (A). 
Suunnittelualue on kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi 
osoitetun alueen eteläisin osa. Suunnittelualue kuuluu myös kaupunkialueeksi osoitettuun 
alueeseen. Tällä kaavamerkinnällä on osoitettu kaupunki-/taajama-alueet, joita eheytetään ja 
merkinnän suunnittelumääräyksessä sanotaan mm.: Kaupunki- ja taajama-alueiden 
tarkemmassa suunnittelussa edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, 
olevan rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja 
riittävät viheralueet turvaten. 
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Suunnittelualueen läheisyyteen on edelleen osoitettu viheryhteystarpeen merkintä 
(Salpausselkä-Kilpiäinen-Pesäkallio) sekä suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitseva 
pohjavesialueen merkintä.  
 

  
Kuva 15. Kuvaparissa vasemmalla ote maakuntakaavasta 2006, oikealla ote 
maakuntakaavasta 2014.  

 
 
Kukkila-Kalliolan osayleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava, joka on vahvistettu 
Hämeen ympäristökeskuksessa 20.6.1996. Se osa suunnittelualueesta, jolle nyt laadittavalla 
asemakaavalla osoitetaan asuinrakentamista, on varattu maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen ja asumisen reservialueeksi (M-1). Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen 
liittyvä rakentaminen. Haja-asutus on sallittua vähintään 5000 m2:n rakennuspaikalla, mikäli 
viemäröinnistä ei aiheudu haittaa naapurikiinteistölle ja rakentaminen ei haittaa alueen 
kaavoitusta. Rakentaminen tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä 
reunavyöhykkeisiin. Mikäli alueelle rakentaminen tapahtuu ilman rakennuskaavaa, on vesi- ja 
viemärihuolto järjestettävä kiinteistökohtaisesti. 
 
Alueen länsikärki on varattu omarantaiseen loma-asumiseen (RA-1), jossa on kaksi 
rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi ei sallita. Rakennetun 
ympäristön ja rantakasvillisuuden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti 
rantaa rajaava puusto tulee säilyttää. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, 
kuivakäymäläjätteet saa kompostoida. Pesuvedet on imeytettävä maastoon vähintään 20 
metrin päähän rannasta. 
 
Muu osa suunnittelualueesta kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on 
ympäristöarvoja (MU-1). Metsäalue on merkittävä luonnon ja maiseman kannalta ja alueella 
on sallittua vain maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Vesi- ja 
viemärihuolto on hoidettava kiinteistökohtaisesti. Metsänhoidossa ja metsäsuunnitelman 
laatimisessa on otettava huomioon alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot. 
 
 
Strateginen koko kunnan yleiskaava 
Kunnassa on käynnissä koko kunnan kattava strateginen yleiskaavatyö, joka on edennyt 
hyväksymisvaiheeseen. Strateginen yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 3.4.2017, 
mutta se ei ole vielä lainvoimainen. Suunnittelualueen Vesijärven rannan puoleisilla osilla on 
jäämässä voimaan Kukkila-Kalliolan osayleiskaavamerkinnät. Muilta osin suunnittelualue on 
strategisessa yleiskaavassa osoitettu taajama-alueena kehitettäväksi alueeksi, jossa 
edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, olevan rakennuskannan, 
joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja riittävät viheralueet 
turvaten. 
 
Alue on pientaloasutuksen aluetta eli väljänä pientaloalueena kehitettävä asuinalue jonka 
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suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenne 
ympäristöjä sekä korkea laatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
lähivirkistyksen tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. Alueen rakentaminen edellyttää 
asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee 
noudattaa pääkartan lisäksi yleiskaavakarttojen 2-5 merkintöjä ja määräyksiä. 
 
Kukkilan ja Kalliolan alueella tulee tarkemman suunnittelun yhteydessä tarkistaa ranta-
alueella voimaan jääneen Kukkila-Kalliolan osayleiskaavan ranta-alueen rajautuminen ja 
suunnitella aluetta yhdyskuntarakenteen kannalta kokonaisuutena tarkoituksenmukaisella 
suunnittelualueen rajauksella. 
 
Kaavoitettava alue on lisäksi osoitettu oleellisesti muuttuvaksi alueeksi, eli tiivistyvä tai uusi 
toiminnoiltaan monipuolinen taajama-alue. Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä 
tulevan maankäytön liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen osana 
taajamarakennetta. 
 
Alueelle on myös osoitettu laajempi, sijainniltaan ohjeellinen viheryhteystarvemerkintä. 
Viheryhteys toimii virkistys yhteytenä ja ekologisena käytävänä laajempien viheralueiden 
välillä. Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katsottava, ettei viherreitin 
toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä tarpeettomasti katkaista. 
 

 
Kuva 16. Ote Kukkila-Kalliolan osayleiskaavasta. Kaava-alue rajattu punaisella. 
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Kuva 17. Ote strategisesta yleiskaavasta (hyväksytty 3.4.2017). 
 

 
Lahden yleiskaava 
Suunnittelualueen eteläpuolella on voimassa Lahden yleiskaava 2025, jonka 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.5.2012. Suunnittelualue rajautuu yleiskaavan 
asuinalueeseen (A-29). 
 

 
Kuva 18. Ote Lahden yleiskaavasta 2025. 

 
 
Asemakaava 
Alue on valtaosin asemakaavoittamaton. Alueen itäosat kuitenkin ovat asemakaavoitettuja 
(rakennuskaava). Suunnittelualueelle on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta, jolla on 
ympäristöarvoja ja ulkoilunohjaustarvetta (M-1), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualue 
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rajautuu Toisenmäentien sekä Perähaanpolun katualueeseen ja erillispientalokortteleihin 
(AO). Nämä jäävät kuitenkin suunnittelualueen ulkopuolelle. 
 
Lahden kaupungin puolella, rajautuen suunnittelualueen eteläosiin, on voimassa 
asemakaava. Raikkosen kaava-alueeseen rajautuvat alueet on Lahden asemakaavassa 
varattu erillispientalojen korttelialueiksi (AO) ja puistoksi (P). 

 

 

 
Kuva 19. Kuvapari: Yllä ote Hollolan kunnan ajantasa-asemakaavasta, johon rajattu 
suunnittelualue punaisella. Alla ote Lahden kaupungin ajantasa-asemakaavasta (ote 
6.4.2017). 
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5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaavoitukseen on ryhdytty maanomistajan aloitteesta. Tilan 98-414-2-207 maanomistajat 
ovat esittäneet aluetta kaavoitettavaksi 14.1.2014 päivätyssä hakemuksessaan. Alueen 
kaavoittamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista on käyty neuvotteluja useamman vuoden ajan 
ennen kaavoitushakemuksen saapumista. 
 

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 
 

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

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

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

Muut yhteisöt 
- Lahden kaupunki 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus (nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy 
- Lahti Energia Oy 
- LE-Sähköverkko Oy 
- Telia Sonera 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry 
- Hollolan ympäristöyhdistys ry 
- Salpausselän luonnonystävät ry 
- Metsähallituksen luontopalvelut 
- Metsäkeskus Häme-Uusimaa 

Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaluonnoksen ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan 
Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
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ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti 
kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 
nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo 
Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 25.2.2014 ja siitä ilmoitettiin 5.3.2014 
Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 §:n ja MRA 
30 §:n mukaisesti nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin 
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 6.3.-4.4.2014. 
Yleisötilaisuus järjestettiin 19.3.2014. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
aikana. OAS kaavaselostuksen liitteenä (liite 3). 
 
Asemakaavaluonnos 
Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi asemakaavaluonnosta. Tekninen lautakunta 
asettaa asemakaavaluonnokset MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 
vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksista 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksista pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Kaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 28.5.-27.6.2014. 
Yleisötilaisuus järjestettiin 11.6.2014. 
 
Asemakaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.1.-3.2.2017. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin 
laadittujen vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. Mikäli muistutusten ja lausuntojen 
johdosta kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen 
nähtäville. Uutta nähtävilläoloa ei kuitenkaan tarvita jos muutos koskee vain yksityistä etua ja 
niitä, joita se koskee, kuullaan erikseen. 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa ja muistutusta, joiden perusteella tehtiin 
täydennyksiä kaava-asiakirjoihin. Tehdyistä muutoksista kerrotaan tarkemmin selostuksen 
kohdassa 4.4. (Asemakaavan valmistelu ja kaavaehdotus -otsikon alla). Muutokset eivät 
olleet merkittäviä, eikä asemakaavaa siten ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

 
Hyväksyminen 
Tekninen lautakunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Tekninen lautakunta 18.4.2017 
Kunnanhallitus 24.4.2017 
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Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan 22.5.2017 (§ 26) 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Sopimusasiat 
 
Asemakaavoitusta hakeneen maanomistajan ja Hollolan kunnan välillä tehtiin sopimus 
kaavoituksen käynnistämisestä. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan 
käynnistämissopimuksen 21.1.2014 (§ 2). 
 
Ennen asemakaavan hyväksymistä laaditaan ja allekirjoitetaan kunnan ja kaavoitusta 
hakeneen maanomistajan välinen maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksen hyväksyy 
kunnanhallitus. 
Sopimuksen käsittely: 
Tekninen lautakunta 18.4.2017 
Kunnanhallitus 24.4.2017 (§ 95) 

Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. 
Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Kaavahankkeesta on pidetty aloitusviranomaisneuvottelu ja tarvittaessa pidetään myös 
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä. 
Kaavahankkeen aikana pidetään työneuvotteluja viranomaisten kesken tarpeen mukaan. 
Kunnassa kaavahankkeesta on keskusteltu teknisen toimialan yksiköiden kanssa pidettävissä 
kaavapalavereissa. 

 
Viranomaisneuvottelut: 
- aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.2.2011 
- ehdotusvaiheessa ei ole tullut esiin tarvetta viranomaisneuvottelun pitämiseksi 
 

5.3 Asemakaavan tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kunnan tavoitteena on uudisrakentamisen ohjaaminen olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen eli asuinalueiden, työpaikka-alueiden, palveluiden, liikenneverkoston ja 
kunnallisteknisten verkostojen sisään tai niiden välittömään läheisyyteen. Kunnan tavoitteena 
on luoda toimivaa yhdyskuntarakennetta, jolla edistetään joukkoliikenteen käyttöä ja 
lähipalvelujen, kuten koulun ja päiväkodin säilymistä. Kunnan tavoitteena on myös, ettei 
yksityisten kaavahankkeiden toteuttamisesta aiheudu ylimääräisiä kustannuksia kunnalle. 

Kaavoituksen hakijan tavoitteet 
 

Tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena 
luontoarvot huomioiden. Alueesta tavoitellaan korkeatasoista asuinaluetta jolle kaavoitetut 
tontit soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille asuinrakennuksille.  

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Alueelle on laadittu kattavat luontoselvitykset ja kaava-alueella on todettuja luontoarvoja. 
Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset nykyisen asuinalueen jo olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen jatkamiseksi, kuitenkin säilyttäen alueen keskeiset luontoarvot. 
Laadullisina tavoitteina on alueen kehittäminen korkeatasoiseksi asuinalueeksi, hyödyntää 
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tuleva katuverkko mahdollisimman tehokkaasti sekä hyödyntää alueen sijainti Vesijärven 
rannalla. 
 
Aluetta käytetään nykyisellään virkistäytymiseen ja yhtenä tavoitteena on virkistyskäytön 
säilyminen myös jatkossa. 
 
Suunnittelualueella sijaitseva arkkitehti Kalle Lehtovuoren suunnittelema loma-asunto pyritään 
säilyttämään. 

Prosessin aikana tarkentuneet tavoitteet 
 
Kaavaprosessin aikana on todettu, että viitasammakkoinventointia tulee täydentää, sillä 
vuonna 2010 toteutettu inventointi ei osunut viitasammakon kannalta suotuisaan aikaan. 
Selvitystä täydennettiin kevään ja kesän 2014 aikana. 
 
Valkoselkätikkaa ei havaittu suunnittelualueella vuonna 2010 tehdyssä linnustoselvityksessä, 
ainoastaan lajin talvisia ruokailujälkiä. Kaavaprosessin aikana Metsähallituksen Etelä-
Suomen luontopalvelujen asiantuntija kävi maastossa arviointikäynneillä, jonka jälkeen 
saatiin asiantuntijalausunto kaavasuunnittelussa huomioon otettavaksi. 
 
Kaavaprosessin aikana on tutkittu kulkuyhteyden toteuttamisen erilaisia vaihtoehtoja. 
Vaihtoehtoja on ollut kaksi; liikenteen ohjaaminen Lahden kaupungin Poukamanpolun kautta, 
ja kulkuyhteyden tutkiminen Toisenmäentien kautta. 

 

5.4 Asemakaavan valmistelu 

Alustavat suunnitelmat 
 
Ennen asemakaavan laadinnan aloittamista alueelle on laadittu alustava maankäyttöluonnos 
(Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy). Alustava maankäyttöluonnos eli MasterPlan on 
tutkielma alueen maankäyttömahdollisuuksista, joita kartoitettiin ennen asemakaavatyön 
käynnistämistä. Maankäyttöluonnoksessa on tutkittu rakentamiseen soveltuvia paikkoja 
alueella. 
 
Alueelle laadittiin myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma ennen asemakaavan laadinnan 
aloittamista. Yleissuunnitelmaa on tarkistettu kaavasuunnittelun edetessä. 
 
Asemakaavatyön aikana alueen suunnittelua on lähdetty viemään eteenpäin ajatuksella, että 
uudisrakentaminen sovitetaan alueen luonnonarvoihin ja maastonmuotoihin. Suunnittelun 
edetessä ja luontoselvitysten tarkentuessa alueen keskeinen osa jätettiin viheralueeksi ja 
kaavaluonnosvaihtoehtoja valmisteltaessa rakennuspaikkoja karsittiin. Asuinalueelle tutkittiin 
kahta kulkuyhteysvaihtoehtoa, Toisenmäentien kautta Hollolan kunnan puolelta sekä 
Poukamanpolun kautta Lahden kaupungin puolelta. 
 
Asemakaavoitusta lähdettiin viemään eteenpäin samassa aikataulussa Lahden kaupungin 
puolella etenevän Poukamanpolun kaavamuutoksen kanssa. Poukamanpolun 
kaavamuutoksella tutkittiin kulkuyhteyden järjestämisen mahdollisuutta kaupungin puolelta 
Poukamanpolun kautta. 

Asemakaavan valmistelu ja kaavaehdotus 
 
Asemakaavaluonnoksesta laadittiin kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan 
alueen kokoojakadun varteen sijoittuvien kolmen korttelin osalta. Vaihtoehdossa 1 korttelit 
osoitettiin omakotiasumiselle ja vaihtoehdossa 2 kyseiset korttelit osoitettiin pienkerrostalojen 
rakentamiselle. 
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Molemmissa vaihtoehdoissa muut asuinrakentamiseen varatut korttelit sijoitettiin rantaan 
sekä alueen eteläosaan. Luonnosvaiheessa kulkuyhteys asuinalueelle osoitettiin 
Poukamanpolun kautta. Kaava-alueelle sijoitettiin myös kaksi venevalkama-aluetta alueen 
asukkaiden käyttöön. 
 
Vaihtoehdossa 1 rakennusoikeutta alueella oli yhteensä 10 533 k-m2 ja 1 100 k-m2 
talousrakennuksille. Vaihtoehdossa alueelle oli esitetty yhteensä 26 omakotitonttia (AO) sekä 
kaksi asuinpientalotonttia (AP). Omakotitonteista14 oli rantaan rajoittuvia. 
 
Vaihtoehdossa 2 rakennusoikeutta alueella on yhteensä 11 435 k-m2 ja 950 k-m2 
talousrakennuksille. Tässä vaihtoehdossa alueelle esitettiin yhteensä 17 omakotitonttia (AO), 
kolme asuinkerrostalotonttia (AK) ja kaksi asuinpientalotonttia (AP). Myös vaihtoehdossa 2 
rantaan rajoittuvia omakotitontteja oli 14. 
 
Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella päädyttiin jatkosuunnittelussa jättämään 
pois vaihtoehto 2, jossa alueelle oli esitetty kolme pienkerrostalokorttelia ja joka siten oli 
rakennusoikeudeltaan tehokkaampi, kuin vaihtoehto 1 jossa alueelle esitettiin omakoti- sekä 
asuinpientaloasumista. 
 

  
Kuva 20. Kuvaparissa vasemmalla kaavaluonnos vaihtoehto 1, oikealla kaavaluonnos 
vaihtoehto 2. 
 
Kulkuyhteysvaihtoehdot 
Kulkuyhteyden toteuttamiseksi alueelle on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa; vaihtoehto 1 eli 
kulku järjestetään Karjusaarenkadun ja Poukamanpolun kautta sekä vaihtoehto 2 eli kulku 
järjestetään Toisenmäentien kautta. Kaava-alueen sisäinen katuverkko on molemmissa 
vaihtoehdoissa sama. 
 
Vaihtoehdossa 1 nykyinen Poukamanpolku jatkuisi Poukamanrantatie-nimisenä 
kokoojakatuna Hollolan kunnan puolelle. Nykyinen Poukamanpolku tulisi noin 50 metrin 
matkalta leventää, sillä katu jatkuu Raikkosen alueelle kokoojakatuna. Uutta katuverkostoa 
tulisi tässä vaihtoehdossa rakennettavaksi vähemmän. 
 
Vaihtoehdossa 2 kaava-alueen sisäisten uusien katujen lisäksi tulee rakennettavaksi 
katuyhteys kaava-alueelta Toisenmäentielle. Tämän katuyhteyden pituus on noin 510 metriä. 
Vaihtoehdossa on myös aikomus toteuttaa kevyen liikenteen yhteys sekä vesihuolto 
Poukamanpolun kautta, vaikka katuyhteyttä tätä kautta ei ole. 
 
Asemakaavaluonnoksiin valittiin vaihtoehto, jossa kulku kaava-alueelle ohjattiin 
Poukamanpolun kautta. Tämä edellyttäisi Lahden kaupungin puolella nykyisen asemakaavan 
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muuttamista siten, että Poukamanpolku levennetään kokoojakaduksi, jonka kautta voidaan 
ohjata liikenne Raikkosen alueelle. Poukamanpolun asemakaavan muutos tulisi edetä 
samanaikaisesti Raikkosen asuinalueen asemakaavoituksen kanssa. 
 
Kulkuyhteysvaihtoehtojen vertailu 
Raportissa Raikkosen asemakaavan vaikutukset liikenteeseen Karjusaarenkadulla (Ramboll, 
2014) tutkittiin kaavan vaikutuksia Karjusaarenkadun-Toisenmäentien liikenteeseen ja 
turvallisuuteen sekä tarvittavat autoilun, joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet 
Lahden suuntaan. Raikkosen alueen automatkatuotoksen arvioidaan olevan noin 160-200 
ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 
Raportin yhteenvetona todettiin molempien vaihtoehtojen olevan liikenteellisesti toimivia 
ratkaisuja. Vaihtoehdossa 1 liikennemäärät eivät nouse niin korkeiksi, että ne aiheuttaisivat 
merkittävää haittaa liikenteen toimivuudelle, liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle. 
Rakentamisen aikaiset haitat kohdistuvat vaihtoehdossa 2 pienemmälle asukasmäärälle, sillä 
Toisenmäentien varressa ei ole yhtä paljon asutusta, kuin Karjusaarenkadun varressa. 
Raportissa todetaan, että alueen toteutumisen jälkeen vaihtoehdoissa ei ole niin merkittäviä 
liikenteellisiä eroja, että valinta voitaisiin tehdä vain niiden perusteella. 
 
Raikkosen asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma –raportissa (Ramboll, 
2014) on esitetty vaihtoehdon 1 pohjalta alueelle laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma 
sekä kustannusarviot molemmista vaihtoehdoista. Vaihtoehdon 1 kustannukset ovat 
yhteensä 770 000 €. Vaihtoehdon 2 kustannukset ovat yhteensä 1 250 000 €. Kustannusero 
vaihtoehtojen välillä on siten 480 000 €. 
 
Asemakaavaratkaisun valinta ja kaavaprosessin eteneminen 
Asemakaavaratkaisun valintaan vaikuttivat luonnosvaiheessa saatu palaute sekä täydentynyt 
selvitystieto. Ensimmäinen asemakaavaehdotusta valmisteltiin kaavaluonnosvaihtoehdon 1 
pohjalta huomioiden luonnosvaiheen palaute ja tarkentuneet selvitykset. 
 
Ensimmäisen kaavaehdotuksessa kulkuyhteys osoitettiin Poukamanpolun kautta. Lahden 
kaupungilla vireillä olevaa Poukamanpolun asemakaavan muutosta sekä Raikkosen 
asemakaavaa vietiin eteenpäin samalla aikataululla. Raikkosen ensimmäinen 
asemakaavaehdotus käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 18.11.2014 (§ 117) ja 
asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville. Poukamanpolun asemakaavan muutosehdotus 
oli myös 18.11.2014 (§ 186) Lahden kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä. Lahden 
tekninen lautakunta palautti Poukamanpolun kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun sillä 
ohjeella, että Poukamanpolun kautta mahdollistetaan ainoastaan kevyen liikenteen yhteys 
Hollolan puolelle. Edelleen lautakunta edellytti, että Hollolan kunnalle esitetään Lahden 
kaupungin näkemyksenä, että Raikkosen alueelle tulisi esittää vaihtoehtoinen asemakaava 
siten, että ajoneuvoliikenne suuntautuu Toisenmäentien kautta Karjusaarenkadulle. Lahden 
teknisen lautakunnan päätöksestä johtuen Raikkosen asemakaavaehdotusta ei ollut enää 
edellytyksiä asettaa nähtäville, sillä kulkuyhteyttä alueelle ei pystytty tuolloin osoittamaan.  
 

 Poukamanpolun kaavamuutoksesta on laadittu uusi asemakaavaehdotus Lahden teknisen 
lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti siten, että Poukamanpolun katualuetta ei levennetä, 
vaan se on osoitettu pohjoisosastaan jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetuksi kaduksi, jolla 
tontille ajo on sallittu. Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 
(§ 64) ja se on saanut lainvoiman 16.2.2017. 

 
 Raikkosen alueen kaavoituksen jatkoedellytyksiä on selvitetty ja tutkittu tarkemmin 

mahdollisuuksia järjestää kulkuyhteys asuinalueelle Hollolan puolelta. Raikkosen asuinalueen 
kaavasta on laadittu uusi asemakaavaehdotus, jossa asuinalueen kulkuyhteys osoitetaan 
Toisenmäentien kautta. Samassa yhteydessä kaavoitettavan alueen pinta-ala on kasvanut, 
kun kulkuyhteys ja sen ympäristö on otettu mukaan kaavaan. 

 
Toisenmäentieltä tulevan katuyhteyden mahdollisuuksien ja soveltuvan sijainnin 
selvittämiseksi alueelle on tehty lisäselvityksiä. Luontoarvojen selvittämiseksi tehtiin vuonna 
2015 alustava maastokatselmus Rambollin toimesta sekä vuoden 2016 aikana varsinainen 
luontoselvitys. Lisäksi kulkuyhteyden optimaalisen sijainnin sekä kustannusten selvittämiseksi 
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on vuoden 2016 aikana laadittu kadun tilanvaraussuunnitelma. Tilanvaraussuunnitelma 
tehtiin Toisenmäentien ja asuinalueen väliselle matkalle, ja siinä esitetyn katuyhteyden pituus 
on noin 520 metriä. Aiemmin tehtyä katuyhteyden kustannusarviota tarkistettiin samalla, ja 
tarkistuksen jälkeen kadun rakentamiskustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 €. 
 
Poukamanpolun kautta mahdollistetaan edelleen kevyen liikenteen kulku. Myös 
kunnallistekniset verkostot (kuten vesi- ja viemäri) on mahdollista tuoda asuinalueelle 
Poukamanpolun kautta kaupungin puolelta, jossa lähimmät rakennetut verkostot sijaitsevat. 
 

 
Kuva 21. Ensimmäinen asemakaavaehdotus, jonka tekninen lautakunta käsitellyt (18.11.2014 
§ 117). 

 
Tehdyt muutokset asemakaavaehdoksen nähtävillä olon jälkeen 
VL-alueiden (VL-1/s, VL-2/s, VL-3) sisältöä tarkennettiin: alueilla sallitaan vain sellaiset 
metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka huomioivat luonto- ja ympäristöarvot sekä säilyttävät 
eliöstön liikkumisen kannalta riittävän puuston ja turvaavat eliöstön kulkuyhteydet viereisille 
alueille. 
 
VL-alueille osoitettuja venevalkamia (lv-1 ja lv-2) koskevia kaavamääräyksiä täydennettiin 
sen osalta mitä alueella sallitaan ja mitä ei: alueella ei sallita veneen säilytykseen liittyvien 
tilojen rakenteita, laiturirakenteiden sijoittaminen alueelle sallitaan. 
 
VL-2/s alueelle osoitettiin erillisenä luo-kaavamerkintänä viitasammakon lisääntymisalueen 
rajaus rantaan. Rajaus noudattelee vuoden 2014 viitasammakkoselvityksen tuloksia. 

 
AO-korttelien kaavamääräykseen on tehty lisäys, että kaupungin rajaan rajoittuvien tonttien 
(korttelit 257 ja 258) rakennuslupia haettaessa tulee pyytää lausunto Lahden 
rakennusvalvonnalta. 
 
SL-alueen kaavamääräykseen lisättiin suojelun peruste: Raikkosen lehmusalueet 
(LTA205818, päätös pvm 16.6.2010). 
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Lehtoranta-kadun päässä olevan kääntöpaikan muotoa tarkistettiin hieman. 
Lisäksi asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on tehty pieniä täydennyksiä kaava-
asiakirjoihin. 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

Kaavaprosessin aikana saadut kommentit, mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sekä 
kaavoittajan vastineet niihin, on koottu erilliseen asiakirjaan, joka on tämän kaavaselostuksen 
liitteenä (liite 4).  
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6 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavan rakenne 
 

Asemakaavassa on osoitettu aluevaraukset ja rakennusoikeudet, jotka jakaantuvat likimäärin 
alla olevan mukaisesti. Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen, joten pinta-alat ja pinta-alan 
mukaan määräytyvät rakennusoikeudet tarkentuvat asemakaavan hyväksymisen jälkeen 
tehtävän maanmittaustoimituksen yhteydessä. 
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6.2 Korttelialueet ja aluevaraukset 
 
AO-korttelit 
Asemakaavassa on osoitettu seitsemän erillispientalojen korttelialuetta AO.  
 
Kortteleita 250-252 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on 250 k-m2 ja lisäksi 50 k-m2 talousrakennuksille 
- päärakennuksen tai sen osan tulee ehdottomasti olla kaksikerroksinen 
- tonteilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- korttelissa 250 rakennuksien alin sallittu lattiapinnantaso on +83,70 metriä 

(korkeusjärjestelmä N2000). 
- kortteleissa 251 ja 252 maanpinnan likimääräinen korkeusasema on +84,00 
- korttelin 251 itärajalle on osoitettu maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolle ei 

saa istuttaa puita eikä maanpinnan korkeutta saa oleellisesti muuttaa 
- tontille tulee varata kaksi autopaikkaa 
 
Korttelia 253 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,25. Tontin pinta-alan mukaan 

määräytyvä rakennusoikeus on likimäärin esitetty tämän selostuksen kohdassa Kaavan 
rakenne. 

- päärakennus tai sen osa saa olla enintään kaksikerroksinen, tämän lisäksi 
kellarikerroksessa saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi enintään 50% rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta. Järveltä päin katsottuna päärakennus voi siis näyttää 
kolmekerroksiselta 

- päärakennuksen pitkän julkisivun tulee olla rinteeseen nähden poikkisuuntainen 
- rakennuksien alin sallittu lattiapinnantaso on +83,70 metriä (korkeusjärjestelmä N2000) 
- tonteilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- rantavyöhykkeellä tulee säilyttää rantapuusto ja luonnonmuoto 
- tonteilla tulee varautua kiinteistökohtaiseen jätevedenpumppaamoon 
- tontille tulee varata kaksi autopaikkaa 
 
Korttelia 254 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,2. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä 

rakennusoikeus on likimäärin esitetty tämän selostuksen kohdassa Kaavan rakenne. 
- päärakennus tai sen osa saa olla enintään kaksikerroksinen, tämän lisäksi 

kellarikerroksessa saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi enintään 50% rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta. Järveltä päin katsottuna päärakennus voi siis näyttää 
kolmekerroksiselta 

- päärakennuksen pitkän julkisivun tulee olla rinteeseen nähden poikkisuuntainen 
- rantavyöhykkeellä tulee säilyttää rantapuusto ja luonnonmuoto 
- tonteilla tulee varautua kiinteistökohtaiseen jätevedenpumppaamoon 
- tonteilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- korttelin 254 tontilla 4 sijaitsee nykyinen loma-asunto, joka on merkitty suojeltavaksi. 

Rakennusta ei lasketa tontin kokonaisrakennusoikeuteen. Rakennuksen ulkoasun 
ominaispiirteet tulee huomioida mahdollisissa muutoksissa 

- tontille tulee varata kaksi autopaikkaa 
 
Korttelia 257 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,2. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä 

rakennusoikeus on likimäärin esitetty tämän selostuksen kohdassa Kaavan rakenne. 
- päärakennus tai sen osa saa olla enintään kaksikerroksinen 
- tontilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- rantavyöhykkeellä tulee säilyttää rantapuusto ja luonnonmuoto 
- tontti on aidattava suojelualuetta vastaan enintään 1 m korkealla aidalla 
- ajoyhteys kortteliin on VL-3 alueen kautta 
- rakennuslupaa haettaessa tulee pyytää lausunto Lahden rakennusvalvonnalta 
 
Korttelia 258 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on 200 k-m2 
- päärakennus tai sen osa saa olla enintään kaksikerroksinen 
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- tontilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- tontille tulee varata kaksi autopaikkaa 
- ajoyhteys kortteliin on VL-3 alueen kautta 
- rakennuslupaa haettaessa tulee pyytää lausunto Lahden rakennusvalvonnalta 

 
AP-korttelit 
Asemakaavassa on osoitettu kaksi asuinpientalojen korttelialuetta AP. 
 
Kortteleita 255 ja 256 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
- rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,3. Tontin pinta-alan mukaan määräytyvä 

rakennusoikeus on likimäärin esitetty kohdassa 5.1.1 
- päärakennukset tai niiden osat saavat olla enintään kaksikerroksisia 
- tontilla olevat isot haavat ja kuuset tulee mahdollisuuksien mukaan säästää 
- korttelin 256 asuinpientalotontti on aidattava suojelualuetta vastaan enintään 1 m 

korkealla aidalla 
- tontille tulee varata yksi autopaikka 100 kerrosneliömetriä kohden tai vähintään kaksi 

autopaikkaa asuntoa kohden 
 

AH-kortteli 
Kortteliin 254 on osoitettu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue AH. Alueelle saa 
toteuttaa tarvittavan ajoyhteyden korttelin 254 AO-tonteille sekä varataan paikka maanalaista 
johtoa varten (tonttien vaatiman kunnallistekniikan toteuttaminen). 
 
VL-aluevaraukset 
Asemakaavassa on osoitettu kolme lähivirkistysalueen aluevarausta.  
 
VL-1/s -aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: 
- alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, joita ei saa vaarantaa. Alue on liito-oravan, 

lepakon ja valkoselkätikan elinympäristöä 
- alue tulee säilyttää metsäisenä ja rannassa on säilytettävä rantapuusto. Avohakkuu on 

kielletty 
- alueella sallitaan vain sellaiset metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka huomioivat luonto- ja 

ympäristöarvot sekä säilyttävät eliöstön liikkumisen kannalta riittävän puuston ja turvaavat 
eliöstön kulkuyhteydet viereisille alueille 

- alueen maastonmuotoa ei saa muuttaa 
- asemakaava-alueella maisemaa muokkaavista toimenpiteistä tulee hakea 

maisematyölupa. Raikkosen asemakaava-alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, 
joten VL-alueilla maisematyölupaan on liitettävä ympäristöviranomaisen lausunto 

- alueelle on osoitettu ulkoilureitti (likimääräinen sijainti) 
 
VL-2/s -aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset: 
- alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, joita ei saa vaarantaa. Alue on 

mahdollinen viitasammakon elinympäristö, viitasammakon lisääntymisalue on rajattu luo-
merkinnällä. 

- alue tulee säilyttää metsäisenä ja rannassa on säilytettävä rantapuusto. Avohakkuu on 
kielletty 

- alueella sallitaan vain sellaiset metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka huomioivat luonto- ja 
ympäristöarvot sekä säilyttävät eliöstön liikkumisen kannalta riittävän puuston ja turvaavat 
eliöstön kulkuyhteydet viereisille alueille 

- alueen maastonmuotoa ei saa muuttaa 
- asemakaava-alueella maisemaa muokkaavista toimenpiteistä tulee hakea 

maisematyölupa. Raikkosen asemakaava-alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, 
joten VL-alueilla maisematyölupaan on liitettävä ympäristöviranomaisen lausunto 

- alueelle on osoitettu ulkoilureitti (likimääräinen sijainti) 
- alueelle on osoitettu venevalkamaksi varattu alueen osa, jonne saa sijoittaa kortteleiden 

250-252 ja 258 venepaikkoja. Alueelle ei saa rakentaa veneenlaskupaikkaa. Alueella 
sallitaan laiturirakenteet, mutta ei veneen säilytykseen liittyvien tilojen rakenteita. 
Rannassa on säilytettävä rantapuusto ja luonnonmuoto. 
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- alueelle on varattu alueen osa, jolle saa sijoittaa hulevesien viivytysrakenteita. Lisäksi 
alueelle on varattu rakennusala kunnallisteknisiä rakennuksia varten 
(jätevesipumppaamo) 

 
VL-3 -alueita koskevat seuraavat kaavamääräykset: 
- alue tulee säilyttää metsäisenä, avohakkuu on kielletty 
- alueella sallitaan vain sellaiset metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka huomioivat luonto- ja 

ympäristöarvot sekä säilyttävät eliöstön liikkumisen kannalta riittävän puuston ja turvaavat 
eliöstön kulkuyhteydet viereisille alueille 

- alueen maastonmuotoa ei saa muuttaa 
- asemakaava-alueella maisemaa muokkaavista toimenpiteistä tulee hakea 

maisematyölupa. Raikkosen asemakaava-alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, 
joten VL-alueilla maisematyölupaan on liitettävä ympäristöviranomaisen lausunto 

- kaava-alueen länsirantaan on VL-3 alueelle osoitettu venevalkamaksi varattu alueen osa 
ja ajoyhteys venevalkamalle. Venevalkamaan saa sijoittaa kortteleiden 255 ja 256 
venepaikkoja. Alueelle ei saa rakentaa veneenlaskupaikkaa. Alueella sallitaan 
laiturirakenteet, mutta ei veneen säilytykseen liittyvien tilojen rakenteita. Rannassa on 
säilytettävä rantapuusto ja luonnonmuoto. 

- kaava-alueen itäreunaan VL-3 alueelle on varattu rakennusala kunnallisteknisiä 
rakennuksia varten (puistomuuntamo) 

 
SL-alue 
Luonnonsuojelualueen merkinnällä SL on osoitettu kaava-alueella sijaitseva 
luonnonsuojelukohde, Raikkosen lehmusalueet (LTA205818, päätös pvm 16.6.2010). 
 
W-alue 
Vesijärven ranta-alueita on osoitettu asemakaavassa vesialueen kaavamerkinnällä W. 
 
Katualueet 
Katualueina asemakaavassa on esitetty uudet katuyhteydet Poukamanrantatie ja Lehtoranta. 
 

6.3 Kaavan vaikutukset 

Suhde yleiskaavaan 
 

Asemakaava noudattaa kunnassa hyväksytyn strategisen yleiskaavan tavoitteita. Kukkilan-
Kalliolan osayleiskaavassa (joka tällä asemakaava-alueella jää voimaan ranta-alueen osalta) 
kaava-alueen länsikärki on varattu omarantaiseen loma-asumiseen (RA-1), jossa on kaksi 
rakennuspaikkaa. Olemassa oleva loma-asuinrakennus sijaitsee tällä alueella ja on 
asemakaavassa osoitettu suojeltavan rakennuksen kaavamerkinnällä. Loma-asumiseen 
osayleiskaavassa osoitetut aluevaraukset osoitetaan asemakaavalla pysyvään asumiseen. 
 
Osayleiskaavassa asumiskäyttöön osoitetut alueet Kukkilassa on hyvin pitkälti jo asuinalueiksi 
rakentuneita, joiden yhteyteen voidaan kaavoittaa vain vähäistä täydennysrakentamista. 
Mahdolliset täydennysrakentamisalueet ovat suurimmaksi osaksi myös yksityisessä 
omistuksessa. Kunnan tulee siis ensin hankkia maat käyttöönsä, jotta voi käynnistää 
tällaiselle alueelle asemakaavaprosessin, ellei maanomistaja itse hae asemakaavoitusta.  
 
Valtaosa Raikkosen suunnittelualueesta on osayleiskaavassa varattu maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen ja asumisen reservialueeksi. Asumisen reservialueet liittyvät olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Niitä on Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa esitetty 
yhteensä kolme, joista kaksi sijaitsee Kukkilan alueella. Raikkosen kaava-alue on toinen 
näistä kohteista ja tällä asemakaavalla otetaan käyttöön kyseinen asumisen reservialue. 
Osayleiskaavassa asumisen reservialueiksi varatuilla alueilla tulee selvittää niiden 
käyttömahdollisuudet ja tarve rakentamisalueina. 

 
Asemakaavassa noudatetaan osayleiskaavan ja strategisen yleiskaavan ohjausvaikutusta. 
Asemakaavan asuinkorttelit on sijoitettu osayleiskaavassa osoitetulle asumisen 
reservialueelle, alueen käyttömahdollisuus on asemakaavoituksen yhteydessä tutkittu. 
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Rakentaminen on pyritty sovittamaan ympäröivään rakennuskantaan ja maastoon.  
Rantakasvillisuuden säilyttämiseen on kiinnitetty huomiota. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
 
Asemakaavalla olemassa olevan yhdyskuntarakenteen viereen kaavoitetaan uusi noin 80-100 
asukkaan asuinalue. Asemakaavaratkaisu tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
pyrkimystä toimivaan aluerakenteeseen sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja 
joukkoliikenteen hyödyntämiseen. Ratkaisu tehostaa viereiselle alueelle jo rakennetun 
infrastruktuurin käyttöä. 
 
Kaavan toteutuessa lisääntyvä väestöpohja tukee lähialueen nykyisten palvelujen säilymistä 
sekä parantaa palvelujen kehittymismahdollisuuksia. 
 
Asemakaavaratkaisussa on huomioitu riittävät viheralueyhteydet sekä ekologiset yhteydet 
ympäröiville alueille. Asemakaavan reuna-alueille on osoitettu viheralueita, jotka yhdistyvät 
Lahden kaupungin puoleiseen kaavoitettuun viheralueiseen sekä Hollolan puoleisiin 
kaavoittamattomiin metsäalueisiin. Uudisrakentaminen kaava-alueella ei juuri vaikeuta alueen 
virkistyskäyttöä sillä kaava-alueella säilyy reilusti viheraluetta virkistyskäyttöön. 

 
Kaava-alueella oleva arkkitehdin suunnittelema loma-asunto säilyy. 
 
Kaavahankkeesta ei aiheudu haittaa alueen jatkokaavoittamiselle tai maankäytön 
suunnittelulle tulevaisuudessa. 

Vaikutukset liikenteeseen 
 
Asemakaavan toteutuessa liikennemäärät tulevat jonkin verran kasvamaan. Raikkosen 
alueen automatkatuotoksen arvioidaan olevan noin 160-200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemäärää lisääntyy nykyiseen verrattuna, mutta lisäyksellä ei arvioida olevan 
merkittävää haittaa liikenteen toimivuudelle, liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle. 
Lisääntyvä ajoneuvoliikenne tulee olemaan henkilöautoliikennettä. Rakennusaikana raskas 
liikenne lisääntyy jonkin verran, ei kuitenkaan merkittävästi. Karjusaaren alueen asutukselle ei 
liikenteen lisääntyminen aiheuta häiriötä. 
 
Asemakaavan mukainen ratkaisu on melko tehoton katuverkon hyödyntämisen kannalta.  
Kaava-alueella ei tule olemaan läpiajoa, sillä kadut päättyvät kaava-alueelle, ja tämä 
rauhoittaa alueen ajoneuvoliikennettä. 
 
Poukamanpolun liikenteelle saattaa aiheutua jonkin verran väliaikaista haittaa, kun 
asuinalueelle rakennetaan kevyen liikenteen väylää ja kunnallistekniikkaa. 

Vaikutukset luontoon, luonnonoloihin ja maisemakuvaan  
 

Rakentamiseen tarkoitetut korttelit on sijoitettu luontoarvot huomioiden siten, että alueelle on 
voitu osoittaa mahdollisimman suuret yhtenäiset viher- ja luonnonsuojelualueet. Tämä 
hyödyttää useita alueelta inventoituja luontokappaleita, sillä luonnonoloiltaan arvokkaimmat 
alueet voidaan säästää rakentamattomina. Luontoon ja luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia 
on selvitetty tarkemmin kaavaselostuksen liitteenä (liite 6) olevassa Luontovaikutusten 
arviointi-raportissa. 
 
Kaava-alueen eteläosan katu Lehtoranta sijoittuu vähäiseltä osin suojelualueen (lehmuslehto) 
reunalle. Suojelualueesta muutaman metrin levyinen alue jää katualueeksi lehmusalueen 
etelä- ja lounaisosassa. Ratkaisulla vältetään kallion ylimääräinen louhinta tielinjalta ja 
vastaavasti suojelualuetta laajempi yhtenäinen luontoalue jää rakentamattomaksi. Asiasta on 
saatu ELY-keskuksen poikkeamispäätös marraskuussa 2014, jossa lupa myönnetään. 
Päätöksen perusteluissa todetaan, että kyseinen vähäinen poikkeaminen ei vaaranna 
huomattavasti luontotyypin suojelutavoitteita. Myös Lehtorannan kadunrakentamisen 
maisemavaikutukset jäävät sitä vähäisemmiksi, mitä vähemmän kalliota tarvitsee louhia. 
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Poukamanrantatien kadunrakentamisen yhteydessä kalliota on tarpeen louhia jonkin verran 
enemmän Lehtorantaan verrattuna. Korttelin 253 kohdalla viheralueen reunaan rakennetaan 
tukimuuri noin 75 metrin matkalta. Tukimuurin rakentamisella vältetään pitkät viheralueelle 
ulottuvat katuluiskat, vaikka tukimuurin maisemavaikutus onkin suurempi. Tukimuurin 
rakentaminen on luontoarvoja kannalta kuitenkin parempi ratkaisu, sillä sen ansiosta 
viheralueelle jää enemmän luonnontilaista aluetta. 
 
Rakentamisen määrä alueella kasvaa ja maisema muuttuu rakennetummaksi. Asuinalue on 
kuitenkin hyvin väljä ja alueelle jää runsaasti viheralueita. Kaava-alueella on rakentamiseen 
osoitettuja korttelialueita (AO- ja AP-alueet) noin 4 hehtaaria. Viheralueiksi (VL-alueet) sekä 
suojelualueiksi (SL-alueet) jäävää aluetta on noin 11,7 hehtaaria. 
 
Kortteleilla 253, 254 ja 257 on vaikutusta rantamaisemaan ja ne muuttavat rannan ilmettä 
rakennetuksi nykytilanteeseen verrattuna. Kaavamääräyksissä on huomioitu rantaan 
kohdistuva maisemavaikutus niin, että rantaan on määrätty jätettäväksi vyöhyke, jolla on 
säilytettävä puusto ja luonnonmuoto. Kortteleissa 253 ja 254 päärakennuksen pitkä julkisivu 
on määrätty rinteen poikkisuuntaiseksi, jolloin järveltä katsottuna jää enemmän vapaata tilaa 
päärakennusten väliin. Maisema pysyy näin avoimempana. 
 

 
Kuva 22. Näkymä asuntoalueen mahdollisesta ilmeestä (Havas Rosberg Oy, kaavan 
viitesuunnitelman 3D-malli) 
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Kuva 23. Näkymä asuntoalueen mahdollisesta ilmeestä (Havas Rosberg Oy, kaavan 
viitesuunnitelman 3D-malli) 

Vaikutukset eläimistöön 
 

Alueelle on tehty kattavat luonto- ja eläimistöinventoinnit kaavatyön aikana. Huomionarvoisiin 
lajeihin (linnusto, liito-orava, lepakot, viitasammakko) kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty 
tarkemmin kaavaselostuksen liitteenä (liite 6) olevassa Luontovaikutusten arviointi-raportissa. 
Raportissa on annettu myös suosituksia eläimiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. 
Lisää suosituksia eläimiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi on annettu eläimistöä 
koskevissa inventoinneissa. 

Vaikutukset talouteen ja sosiaaliset vaikutukset 
 

Kaava-alue jatkaa alueen eteläpuolella sijaitsevia tiiviitä asuinalueita. Kaava sisältää 
ainoastaan asuinrakentamista. Asuinalue tukeutuu olemassa oleviin kunnallisiin palveluihin, 
joten siitä ei aiheudu kunnalle velvoitteita. Vakituiset asukkaat tuovat kunnalle verotuloja. 
Muutoin taloudelliset vaikutukset rajoittuvat rakennusaikaiseen työhön. Katujen ja 
kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset peritään kaavoituksen hakijalta. Alueen 
rakentaminen kasvattaa alueen asukasmäärää, joka voi vaikuttaa myönteisesti alueen 
palvelujen tarjontaan. Merkittävä osa alueesta säilyy edelleenkin virkistys- ja ulkoilukäyttöön 
hyödynnettävinä viheralueina. 

 

6.4 Ympäristön häiriötekijät 
 
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole siihen kohdistuvia häiriötekijöitä. 
 

6.5 Nimistö 
 

Kaava-alueen uutta nimistöä ovat asemakaavassa osoitetut uudet kadut Lehtoranta ja 
Poukamanrantatie.  
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavan yhteydessä alueelle on laadittu rakennustapaohjeet (selostuksen liite 5). 
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa rakennustapaohjetta. 
 
Asemakaavatyön aikana valmistuneet kunnallistekniset yleissuunnitelmat ohjaavat alueen 
jatkosuunnittelua ja toteuttamista. 

 

7.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kaava-alueen katuyhteys, Lehtoranta, sijoittuu vähäiseltä osin lehmuslehdon suojelualueen 
reuna-alueelle. Näin vältetään kallion louhinta tielinjalta ja vastaavasti suojelualuetta laajempi 
yhtenäinen luontoalue jää rakentamattomaksi. 
 
Hämeen ELY-keskuksen poikkeaminen luonnonsuojelualueen rajauksesta tarvitaan silloin, 
kun katu viistää perustettua luonnonsuojelualuetta. Poikkeamislupa tulee hakea ennen 
asemakaavan hyväksymistä, sillä kaavaa ei voida hyväksyä ilman poikkeamispäätöstä. 
Asiasta on saatu ELY-keskuksen poikkeamispäätös marraskuussa 2014, jossa lupa 
myönnetään. Päätöksen perusteluissa todetaan, että kyseinen vähäinen poikkeaminen ei 
vaaranna huomattavasti luontotyypin suojelutavoitteita. Asemakaava voidaan siten hyväksyä 
ja alueen toteuttaminen voi alkaa asemakaavan saatua lainvoiman. 
 
Kaava-alueen rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista sovitaan maanomistajan ja 
Hollolan kunnan välillä tehtävässä maankäyttösopimuksessa. Alueen rakentamisesta Lahden 
kaupungin puolelle koituvista kustannuksista sovitaan Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan 
välillä, kustannukset on ennakoitu maankäyttökorvauksessa. 

 

7.3 Toteutuksen seuranta 
 

Asemakaavan toteutumista seurataan rakennuslupaprosessien yhteydessä. 
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