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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kuntakeskuksen eteläpuolella Kartanon kunnanosassa. 
Suunnittelualue rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, 
idässä Kumpulan asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen. 
Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 6,7 hehtaaria. 
 

1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet 
 

Suunnittelualue koostuu kolmesta kunnan omistaman kiinteistön osasta, jotka ovat ennestään 
asemakaavoittamattomia ja joille laaditaan tässä yhteydessä ensimmäinen asemakaava. 
Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös Kuntotien katualuetta noin 0,31 hehtaarin 
verran, joka on asemakaavoitettua ja tältä osin on kyse asemakaavan muutoksesta. 
 
Kuntakeskuksen eteläpuolelle viime vuosina kaavoitetut ja osittain jo rakentuneet 
Vanhatalonrinteen sekä Perhoslehdon asuinalueet ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi 
alueiksi. Asemakaavalla lisätään kunnan tonttitarjontaa kysytyltä Kartanon alueelta hyvien 
liikenneyhteyksien ääreltä, läheltä kuntakeskuksen palveluja. Suunnittelualue hyödyntää 
olemassa olevan infran verkostoja ja tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta. 
 
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle noin 20 omakotitonttia alueen ominaisuudet 
huomioiden, mm. luontoselvityksen tulokset ja rakennettavuuden haasteet. Tonttitavoite 
vastaa noin 55 uutta asukasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 9.11.2017 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Asemakaavan vireilletulo tela 20.9.2016 § 93, vireilletulosta kuulutettiin 5.10.2016  
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.10.-4.11.2016 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 1.6.-30.6.2017 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 5.10.-

3.11.2017 
- Hyväksyminen: 

Elinvoimavaliokunta 21.11.2017 
Kunnanhallitus 27.11.2017 
Valtuusto11.12.2017 
 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle on laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos, jossa esitetään yhteensä 21 uutta 
erillispientalotonttia (AO). Tontit sijoittuva uuden katuyhteyden, Esa-äijän tien, varteen. 
Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0.20, eli rakennusoikeus on 20 % 
tontin pinta-alasta. Rakennusoikeus vaihtelee 177 - 305 kerrosneliömetrin välillä. Tonteille 
saa rakentaa yksikerroksisia rakennuksia. Kaava-alueen länsipuolella sijaitseva rinnemaasto 
sekä itäosan puronvarsi on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). 

 
Kaava-alueen koillis- ja itärajalla sijaitsevan puron varren rakennettavuus on tutkittu ja 
todettu huonoksi. Kaavassa korttelin 1421 tontit 1 ja 2 ulottuvat pieneltä osin tälle 
rakennettavuudeltaan huonoksi todetulle maaperälle. Näiden tonttien rakennusalat on 
kuitenkin osoitettu rakennettavuudeltaan hyväksi todetulle maalle, joten ainoastaan tonttien 
piha-alueita tulee sijaitsemaan huonommin kantavalla maaperällä. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan verkostoa lähdetään toteuttamaan asemakaavan 
saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  
 

Noin 3-4 hehtaaria alueesta on viljelykäytöstä poistunutta peltoa, joka nykyisin kasvaa jo 
paikoin tiheää puustoa ja pensaikkoa, osittain alue on niittyä. Länsiosassa nousee jyrkkä 
metsäinen rinne. Maaperältään alue on savea ja silttiä. 
 
Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, mutta alueella on todettu paineellista pohjavettä. 
Lisäksi alueen itäreunalla sijaitsevan puron varsi on todettu rakennettavuudeltaan huonoksi. 
 

 
Kuva. Vuoden 1992 peruskartta. (Ramboll, Luontoselvitys 2017) 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Kasvillisuus 
Alueen luontoa ja eläimistöä on kartoitettu kevään ja kesän 2016 aikana. Alueelta ei löydetty 
metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia 
kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja suojeltuja luontotyyppejä.  
 
Alueen metsät ovat lehtoja tai lehtomaisia kankaita. Puusto on paikoin uudistuskypsää, mutta 
lahopuustoa alueella on vain vähän. Pellon pohjoisosassa kasvaa paikoin lähes 
läpitunkemattoman tiheää nuorta puustoa ja pajupensaita, mutta pellon eteläosa on kehittynyt 
tuoreeksi avoimeksi niityksi. Suunnittelualueen itärajalla sijaitsevan puron lisäksi alueella ei 
ole muita pienvesiä tai soita. 
 
Suunnittelualueella ei sijaitse löydetty metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita 
elinympäristöjä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä 
mainittuja suojeltuja luontotyyppejä. Uhanalaisia luontotyyppejä tai uhanalaisten tai 
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silmälläpidettävien kasvilajien esiintymää alueella ei ole todettu. Kuvioilta 2 ja 9 tavattiin 
muutama yksittäinen kullero. Laji on yleisesti ottaen Etelä-Suomessa harvinainen, mutta 
Lahden seudulla sitä kuitenkin tavataan monin paikoin lehdoissa ja erilaisilla niityillä ja tien 
pientareilla. 
 

 
Kuva. Selvitysalueen luontotyyppien kuviointi. (Ramboll, Luontoselvitys 2017) 
Kaava-alue rajattu oranssilla.  
 
Eläimistö 
Asemakaavoittavalla alueelle sijaitsevassa rinteessä esiintyy paikoin varttunutta 
kuusivaltaista sekapuustoa, joka on liito-oravien elinympäristöksi soveltuvaa. Alueella ei 
kuitenkaan ole tehty havaintoja liito-oravista. 
 
Alueella havaittuja lintulajeja voi luonnehtia varsin tavanomaiseksi Etelä-Suomen 
lehtometsien ja asutuksen läheisyyden lajeiksi. 
 
Suunnittelualueelta kartoitettiin myös huomionarvoisia perhoslajeja. Lahden seudulla tavatun, 
vaarantuneeksi (VU) luokitellun aurinkoyökkösen (Panemeria tenebrata) esiintyminen 
suunnittelualueella kartoitettiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä, mutta sitä 
ei tavattu suunnittelualueelta tai sen ympäristöstä. Kirjoverkkoperhosta (Hypodryas maturna), 
joka on luontodirektiivin IV(a) –liitteen laji, tavattiin yksi yksilö suunnittelualueen ulkopuolella 
olleella tuoreella niityllä. Luonnonsuojelulain 49 § perusteella lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka 
käsittää toukkien ravintokasvien (maitikat) esiintymien lisäksi myös niiden läheisyydessä 
sijaitsevat runsaasti kukkivia kasveja sisältävät alueet, jotka toimivat aikuisten yksilöiden 
mesilähteinä. 
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Kuva. Kirjoverkkoperhoselle ja aurinkoyökköselle soveltuvat potentiaaliset lisääntymispaikat. 
Kirjo-verkkoperhosen toukka elää maitikoilla ja aurinkoyökkösen toukat lehtotähtimöillä. 
Kirjoverkkoperhosen aikuisen yksilön havaintopaikka on osoitettu sinisellä pisteellä. (Ramboll, 
Luontoselvitys 2017)  
Kaava-alue rajattu oranssilla. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Asutus 
Suunnittelualueella ei ole rakennuksia, alue kuitenkin sijaitsee omakotivaltaisella 
asuinalueella. Kumpulan asuinalueella sekä Kuntotien pohjoispuolella rakennuskanta on 
valtaosin 1980-1990 -luvuilla rakennettua, mutta myös joitakin 2000-luvulla rakennettuja 
omakotitaloja löytyy. Lähiympäristön rakennukset ovat puurakenteisia ja julkisivultaan puuta 
tai tiiltä. Kumpulan alueella asuinrakennukset ovat yksikerroksisia, Kuntotien pohjoispuolella 
on myös puolitoistakerroksia omakotitaloja. 
 
Palvelut 
Etäisyys Salpakankaan kouluun (yhtenäiskoulu) on alle kilometri. Kuntakeskuksen palvelut 
(mm. terveyskeskus, apteekki, päivittäistavarakauppa, erikoisliikkeet) sijaitsevat noin 1,5 
kilometrin etäisyydellä. 
 
Virkistys 

Uimahalli, uimaranta, jäähalli ja Heinsuon urheilukeskus sijaitsevat kuntakeskuksessa. 
Salpakankaan koulun yhteydessä on noin kilometrin pituinen valaistu ulkoilureitti, jossa on 
talvisin hiihtolatu. 

Liikenne ja kadut 
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee Kuntotien katu. Muita katuja, teitä ym. kulkuyhteyksiä 
alueella ei nykytilanteessa ole. Kuntotien kautta on hyvät yhteydet sekä kuntakeskukseen 
että Ala-Okeroistentielle, joka johtaa valtatielle 4. 
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Tekninen huolto ja kunnallistekniikka 
Kaava-alueen nykyiset kunnallistekniset verkostot sijaitsevat Kuntotien varressa, jossa 
kulkevat vesi- ja viemärijohdot sekä sadevesijohto. Kuntotien ja Notkolantien alueen nykyisen 
viemäriverkoston kapasiteettia on tarkasteltu Perhoslehdon uuden asuinalueen rakentamisen 
takia. Vuoden 2013 tarkastelussa on arvioitu alueen nykyisiä jätevesimääriä sekä uudella 
Perhoslehdon alueella syntyviä jätevesimääriä. Tarkastelun yhteenvetona arvioidaan, että 
Perhoslehdon alueen rakentuessa tulisi rakentaa uusi viemärilinja Kuntotieltä Leipäläntielle ja 
Leipäläntien yhteyteen rakennettavalle uudelle jätevesipumppaamolle. Uusi viemärilinja 
palvelisi myös alueen maankäyttöä. 
 
Kaava-alueen etelärajalla kulkee Lahti Energian sähkökaapeli. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kaavahankkeen aikana laaditut selvitykset ja inventoinnit 
- Kunnallistekniikan yleissuunnitelma, valmistuu 2017, Ramboll Finland Oy 
- Luontoselvitys (sis. kasvillisuus ja luontotyypit, liito-orava, linnusto, huomion arvoiset 

perhoset), 3.4.2017, Ramboll Finland Oy  
- Kuntotie-Notkolantie jätevesiviemärin kapasiteetti tarkastelu ,30.12.2013, Ramboll 

Finland Oy 
- Rakennettavuusselvitys, 8.6.2012, Ramboll Finland Oy  
- Liito-orava- ja linnustoselvitys, 25.8.2011, Ramboll Finland Oy  

Muut suunnitelmat: 
- Kunnan rakennusjärjestys  
- Kuntakeskuksen osayleiskaavaa koskevat selvitykset 

 

3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavasta ilmenevät alueeseen kohdistuvat valtakunnalliset ja maakunnalliset 
intressit. Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu 
10.3.2017 alkaen. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 kumoaa 
voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 
valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon. Sekä maakuntakaavassa 
2006 että maakuntakaavassa 2014 suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
(A). 

Yleiskaavoitus 
 
Kunnassa on hyväksytty (valtuusto 3.4.2017) koko kunnan kattava oikeusvaikutteinen 
strateginen yleiskaava. Strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty 
asemakaavoitettavaksi pientalotaajamaksi. Strategisen yleiskaavan hyväksymispäätöksestä 
on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitus ei koske asemakaava-aluetta. 
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Strateginen yleiskaava on kuulutettu osittain lainvoimaiseksi lukuun ottamatta valituksen 
alaista aluetta. 
 
 
 

Asemakaava 
Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta Kuntotietä lukuun ottamatta. Kuntotien alueella on 
voimassa kaksi asemakaavaa, joissa molemmissa Kuntotie on osoitettu kaduksi. 
 
Kuntotien pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu Korsikujan, Tähkätien ja Orastien varren 
pientaloalueisiin (erillispientalojen korttelialue AO) sekä lähivirkistysalueeseen (VL). 
Korsikujan varrella kaava sallii puolitoistakerroksisten omakotitalojen rakentamisen ja tonteille 
on annettu rakennusoikeutta 300 kerrosneliömetriä, josta 250 on tarkoitettu päärakennukselle 
ja 50 autotalli/talousrakennukselle. Tähkätien ja Orastien varrelle on osoitettu sekä 
yksikerroksista että puolitoistakerroksista omakotirakentamista, ja rakennusoikeus on ilmaistu 
tehokkuusluvulla e=0.20. 
 
Idässä Kumpulan asuinalueen puolella suunnittelualue rajautuu lähivirkistysalueeksi 
asemakaavoitettuun alueeseen (VL). Purotien ja Koivusillantien varteen on kaavoitettu 
yksikerroksisia omakotitaloja (AO). Kuntotien varteen (kadun eteläpuolelle) on kaavan 
mukaan mahdollista sijoittaa asuin, liike- ja toimistorakennuksia (AL), käytännössä kuitenkin 
myös nämä ovat toteutuneet omakotirakentamisena. Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu 
tehokkuusluvulla ja vaihtelee välillä e=0.15 … e=0.25. 
 
Lännessä suunnittelualue rajautuu Perhoslehdon asuinalueen asemakaavassa osoitettuun 
lähivirkistysalueeseen (VL) sekä kaksikerroksisten omakotitalojen korttelialueeseen (AO). AO-
korttelissa tontin rakennusoikeus on yhteensä 300 kerrosneliömetriä, josta 250 on tarkoitettu 
päärakennukselle ja 50 autotalli/talousrakennukselle. 

 



 

 

10 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kunnanhallitus hyväksyi 2.5.2016 Kaavoitusohjelman vuodelle 2016, jossa tämä 
kaavoituskohde on esitetty aloitettavaksi vuoden 2016 aikana. 

 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen 
maanomistajat, kuntalaiset ja kaikki ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat:  

− Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
− Päijät-Hämeen liitto  
− kunnan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja -valvonta, kuntatekniikka, 

sivistystoimiala  
− Hollolan vesihuoltolaitos  
− Päijät-Hämeen pelastuslaitos  
− Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Ympäristöterveyskeskus  
− Lahti Aqua Oy  
− TeliaSonera  
− DNA Oy/Etelä-Suomi  
− L-E Sähköverkko Oy  
− Lahti Energia Oy  
− Hollolan ympäristöyhdistys  

4.2.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 20.9.2016 § 93, ja siitä ilmoitettiin 
5.10.2016 Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan 
Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnanviraston 
ala-aulan ilmoitustaululla nähtävilläoloaikana sekä kunnan kotisivuilla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti 
kirjeitse. 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 
§:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 
vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta 
kirjallisesti tai suullisesti. 
 
OAS pidettiin nähtävillä 6.10.-4.11.2016 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
aikana. 
 
 
Asemakaavaluonnos 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide 
kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset 
lausunnot. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 1.6.-30.6.2017. 
 
 
Asemakaavaehdotus 
Asemakaavan luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella valmistellaan 
asemakaavaehdotus. 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset 
lausunnot. 
 
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 5.10.-3.11.2017 

 
Mikäli muistutusten ja lausuntojen johdosta kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, 
asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville. 
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 

 
Hyväksyminen 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
Mikäli kaavaehdotuksesta tehdään muistutuksia, laaditaan niihin kaavoittajan vastine, joka 
lähetetään tiedoksi muistutuksen tekijälle elinvoimavaliokunnan käsittelyn jälkeen, ennen 
kaavan etenemistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Elinvoimavaliokunta 21.11.2017 
Kunnanhallitus 27.11.2017 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan 11.12.2017 (§ 52) 

 

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. 
Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot.  
 
Tarvittaessa pidetään MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu 
ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä 
koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 

4.3.1 Asetetut tavoitteet 
 
Kaavan tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa vetovoimaiselta Kartanon alueelta hyvien 
liikenneyhteyksien ääreltä, läheltä kuntakeskuksen palveluja. Tavoite on kaavoittaa 10-20 
omakotitonttia alueen ominaisuudet huomioiden, mm. luontoselvityksen tulokset ja 
rakennettavuuden haasteet. 
 

4.4 Valmisteluvaihe 

4.4.1 Alustavat maankäytön luonnokset 
 

 
Kuva. Alustavat vaihtoehdot alueen maankäytölle. 
 
Kunnan omistamalle alueelle tutkittiin vaihtoehtoisia tapoja maankäytön toteuttamiseksi. 
Yllä olevan kuvan mukainen alustava vaihtoehto 1 (ve1) kaava-alueelle sijoitettiin 1 
rivitalotontti (AR) ja 23 omakotitonttia (AO). Uutta katua tulisi rakennettavaksi noin 680 m, ja 
sen lisäksi vesihuoltolinja joka alueelle tulee rakentaa, sijoittuisi erilleen kadusta ja huonosti 
kantavalle maapohjalle lähelle puron vartta. Pohjavesiolosuhteiden takia vesihuoltolinjan 
toteutus olisi kallis, ja mikäli linja siirrettäisiin paremmin kantavalle maalle, menetettäisiin 
useampi AO-tontti. Tässä vaihtoehdossa myöskään liittymä Kuntotielle ei ole sijainniltaan 
ihanteellinen. 
 
Alustavassa vaihtoehdossa 2 (ve2), kaava-alueelle sijoitettiin 21 AO-tonttia ja uutta katua tuli 
rakennettavaksi noin 330 m. Vesihuoltolinja voitaisiin toteuttaa suurimmaksi osaksi kadun alle 
ja tonttikadun liittyminen Kuntotiehen on sijainniltaan parempi. Vaihtoehto 2 on 
toteuttamiskustannuksiltaan edullisin, mistä syystä asemakaavoitusta lähdettiin viemään 
eteenpäin sen pohjalta ja valmistella asemakaavaluonnosta. 

 

4.4.2 Kaavaluonnoksen aluevaraukset ja mitoitus 
 

Rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet 
Asemakaavan luonnoksessa kaava-alueelle osoitetaan yhteensä 21 omakotitonttia 
erillispientalojen korttelialueille (AO). Tonttien rakennusoikeus esitetään tehokkuusluvulla 
e=0.20, jolloin rakennusoikeus vaihtelee tontista riippuen 177-305 kerrosneliömetrin välillä. 
Tonttien suurin sallittu kerroskorkeus on 1. 
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Lähivirkistysalue ja kadut 
Kaava-alueen länsipuolella sijaitseva rinnemaasto sekä itäosan puronvarsi on osoitettu 
lähivirkistysalueeksi (VL). Kuntotie ja kaava-alueelle tuleva uusi katuyhteys esitetään katuina. 
Uudelle katuyhteydelle on kaavaluonnoksessa annettu nimi Esa-äijän tie. 

 
Mitoitus eli aluevarausten pinta-alat: 
AO-korttelit:  23 665 m2 
VL-aluevaraus: 33 488 m2  
Katualue:  9 529 m2 
Kokonaispinta-ala: 66 682 m2 

4.5 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus pohjautuu kaavaluonnoksissa esitettyihin ratkaisuihin. Kaavaehdotuksessa 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkennettu. Erillispientalojen korttelialueelle (AO) on lisätty 
kahden tontin piha-alueita koskeva melumääräys (korttelit 1420 ja 1421, tontit 1). Tonteille on 
myös esitetty harjan suuntaa kuvaavat merkinnät, kadun itäpuolen tonteilla harjan suunta on 
kadun suuntainen ja länsipuolella kadun vastainen.    
 
Asemakaavalla määrätään rakennusten kaukolämpöön liittymisvelvollisuudesta. 
Asemakaavaan määräyksestä on mahdollista poiketa MRL 57a §:n mukaisesti mm. jos 
rakennuksen pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Asemakaavalla on kielletty maalämpökaivot, koska 
alueella on paineellista pohjavettä. 
 
Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen asemamakaavan maalämpökieltoa koskevaa 
määräystä on muutettu siten, että alueella ei sallita paineellisen pohjaveden vuoksi 
toimenpiteitä, jotka puhkaisevat savi- ja silttikerroksen. 
 
Asemakaavaan tehty tarkennus ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten kaavaehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

4.6 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset eivät antaneet lausuntoa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, Päijät-Hämeen liitolla ei myöskään ollut huomautettavaa. 
 
Ympäristöterveyskeskuksen lausunnossa nostettiin esiin, että radonin torjuntaan tulisi 
varautua uudisrakentamisen yhteydessä ja se olisi suositeltavaa lisätä kaavamääräyksiin. 
Kaavaluonnosvaiheessa kaavasuunnitelmat eivät vielä sisällä yksityiskohtaisempia 
kaavamääräyksiä tai yleismääräyksiä. Kaavaehdotusvaiheessa tarkennetaan 
kaavamääräyksiä. 
 
Ympäristöterveys nosti esiin myös puron varren huonon rakennettavuuden ja että se tulisi 
vielä tarkemmin selvittää suunniteltu rakentaminen huomioiden, sekä tarvittaessa ohjata 
rakentamista kaavamääräyksin. Rakennettavuusselvitys on tehty vuonna 2012. Sen tulokset 
on huomioitu laadituissa kaavaluonnoksissa siten, että tontit eivät sijoitu huonosti 
rakennettavissa olevalle maalle lukuun ottamatta kahta tonttia, mutta niidenkin osalta on 
rakennusala rajattu siten, että rakennusala sijoittuu kantavalle maaperälle. Tonttimyynnin 
yhteydessä tontin ostajalta edellytetään maaperän pohjatutkimusta, sillä rakentamistavan 
selvittäminen on rakentajan vastuulla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 § mukaan 
rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista. 
 
Ympäristöterveyskeskus nosti lausunnossaan esiin tarpeen Kuntotien tulevaisuuden 
liikennemäärien arvioinnille, ja sen myötä mahdollisten varautumisen melun torjuntaan. 
Liikennemääräarvio täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. Lisäksi ympäristöterveys nosti 
esiin tieliittymien turvallisen toteuttamisen sekä hulevesien käsittelyn alueella. Nämä 
huomioidaan kaavoituksen aikana tehtävässä kunnallistekniikan yleissuunnittelussa. 
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Lahti Energian Lämpöliiketoiminta antoi lausunnon, jossa suosittelee kaava-alueen 
lämmitystavaksi kaukolämpöä ja merkintää siitä kaavaan. Kaavaluonnosvaiheessa 
kaavasuunnitelmat eivät vielä sisällä yksityiskohtaisempia kaavamääräyksiä tai 
yleismääräyksiä. Kaavaehdotusvaiheessa tarkennetaan kaavamääräyksiä. 
 
 
Lausunnot kaavaluonnoksesta 
Hämeen Ely-keskuksella ei ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Päijät-Hämeen 
liitto ei antanut lausuntoa kaavaluonnoksesta. 
 
Ympäristöterveyskeskuksella ei ollut OAS-vaiheen lausunnossa esitettyihin huomioihin 
lisättävää, koska kaavaselostuksessa on todettu, että asiat huomioidaan hankkeen 
seuraavissa vaiheissa. OAS-vaiheessa esitettiin Kuntotien tulevaisuuden liikennemäärien 
arviointia sekä varautumista asemakaavalla mahdolliseen melun torjuntaan. Kuntakeskuksen 
eteläistä osaa koskien on laadittavana liikennemäärien arvio ja tiedot täydennetään kaava-
asiakirjoihin hyväksymiskäsittelyyn mennessä. Asemakaavaan on lisätty kortteleiden 1420 ja 
1421 tonteille 1 (Kuntotien varressa olevat kaksi tonttia) piha-alueita koskeva melumääräys. 
Meluun vaikuttaa liikennemäärien lisäksi myös ajoneuvojen ajonopeus. Kuntotiellä 
nopeusrajoitus on 40  km/h, jolloin melun leviäminen on lähtökohtaisesti vähäistä.  
 
Lahti Energia Oy/ Lämpöliiketoiminta toteaa lausunnossaan, että kaukolämmön runkojohto 
sijaitsee kaava-alueen läheisyydessä Kuntotien ja Hirvikalliontien risteyksessä. 
Kaukolämmön kapasiteetti alueen tuntumassa on erinomainen. Lausunnossa alueen 
lämmitystavaksi suositellaan kaukolämpöä ja merkintää siitä kaavaan. Asemakaavaan on 
lisätty merkintä lämmitystavasta.  
 
LE-Sähköverkko antoi lausunnon, jossa kaava-alueen eteläosan keskijännitekaapeli 
pyydetään huomioimaan eteläisimmän tontin kohdalla rasitemerkinnällä. Kaavakarttaan on 
lisätty kaksi metriä leveä rasite maanalaiselle johdolle. 
 
Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen kun varmistetaan 
riittävän sammutusveden saanti alueelle. Sammutusveden riittävyyttä ei osoiteta 
asemakaavalla.  
 
Telialla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen. 
 
 
Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta 
Hämeen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella (ELY) ei ole lausuttavaa 
kaavaehdotuksesta. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole tarvetta antaa lausuntoa. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus: 
Terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä luonnosvaiheen asiakirjoista. Terveydensuojeluviranomaisen 
antamat aiemmat lausunnot on huomioitu kaavaselostuksessa, kaavassa ja sen yleisissä 
määräyksissä riittävällä laajuudella. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaluonnokseen, tontit ovat reilun kokoisia turvalliseen rakentamiseen. 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Suomen lämpöpumppuyhdistys ja Rototec Group: Kaavaehdotuksessa ja asemakaavan 
muutosehdotuksessa lämmitysmuotoa koskeva kaavamääräys ”Alueella on liityttävä 
kaukolämpöön. Asemakaava-alueella ei sallita maalämpökaivoja.” on ristiriidassa 
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maankäyttö- ja rakennuslain kanssa ja se on poistettava kokonaisuudessaan seuraavin 
perustein:  
Kaava-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.  
Maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:ssä on kaukolämpöön liittymisvelvollisuudesta säädetty 
seuraavaa: 
  

Asemakaavassa voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä 
kaukolämpöverkkoon, jos määräys on tarpeen energian tehokkaan ja kestävän 
käytön, ilman tavoiteltavan laadun taikka asemakaavan muiden tavoitteiden 
kannalta. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa 
haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on 
mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. 
 
Määräystä ei kuitenkaan sovelleta: 
1) rakennukseen, jonka laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % 
rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä; 
2) rakennukseen, jonka pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä; 
3) olemassa olevan rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön taikka 
laajennukseen; 
tai 
4) olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvään talousrakennukseen. 
 

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 48/2017 (vuosikirjapäätös) katsonut, että 
maalämpöjärjestelmä täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 57 a:n 3 momentin 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuudesta vapautumiseksi eikä 
maalämpöjärjestelmän rakentamista koskevaa toimenpidelupahakemusta siten ole voinut 
hylätä. 
 
Vastine: Kaavaehdotukseen kirjattu määräys maalämpökaivojen kiellosta perustuu alueella 
esiintyvään paineelliseen pohjaveteen. Hollolan kunta on pyytänyt muistutuksen johdosta 
asiantuntijalausunnon Ramboll Finland Oy:ltä, joka on laatinut myös alueen 
rakennettavuusselvityksen.  
 
Alueelle laaditun rakennettavuusselvityksen mukaan jopa yli 30 metriä paksujen savi- ja 
silttikerrosten alapuolella on karkeampia 2-4 metrisiä ja paksuimmillaan jopa 15 metrinen 
hiekka- ja sorakerros. Nämä vettä johtavat hiekka- ja sorakerrokset ovat kerrostuneet I 
Salpausselkämuodostumasta etelään suuntautuvan ruhjeen kohdalle ja ne voidaan arvioida 
olevan hydraulisessa yhteydessä pohjavesialueeseen. Kaava-alueella esiintyy voimakkaasti 
paineellista pohjavettä, joka on noussut tutkimusten yhteydessä enimmillään 3,7 metriä 
maanpinnan yläpuolelle (16.5.2012).  
 
Rakentamiseen osoitetut alueet ovat aivan kaavan luoteisosaa lukuun ottamatta 
korkeustasolla, jossa paineellinen pohjavesi voi purkaantua maanpinnan yläpuolelle savi- ja 
silttikerroksia puhkaistaessa. Asiantuntijalausunnossa ei suositella paineellisen pohjaveden 
vuoksi sellaisia rakentamistoimenpiteitä, joilla puhkaistaisiin savi- ja silttikerroksia. 
Paineellisen pohjaveden purkautuminen voi olla vaikeasti hallittavissa. Hallitsematon 
pohjaveden purkautuminen voi aiheuttaa muutoksia pohjavesialueen pohjaveden tilaan ja 
antoisuuteen. Lisäksi purkautuva pohjavesi voi aiheuttaa ongelmia rakennuksille ja rakenteille 
asemakaava-alueella. 
 
Asemakaavan määräyksiä on täsmennetty ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen siten, että 
asemakaava-alueella ei sallita paineellisen pohjaveden takia toimenpiteitä, jotka puhkaisevat 
savi- ja silttikerroksen. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

 
Asemakaava perustuu ratkaisuun, jossa asuinrakentaminen sijoittuu Kuntotieltä 
rakennettavan uuden katuyhteyden (Esa-Äijäntie) molemmin puolin. Asemakaavassa 
osoitetaan 21 uutta omakotitonttia, joiden koko vaihtelee 1575 – 890 m2 välillä. 
Asemakaavassa erillispientalojen korttelialuetta (AO) on osoitettu noin 2,4 hehtaaria ja uutta 
rakennusoikeutta yhteensä noin 4730 kerrosneliömetriä.  
 
Virkistykseen varattuja alueita (VL) on asemakaavassa noin 3,3 hehtaaria ja ne sijoittuvat 
kaava-alueen reunoille puron varteen ja länsiosan rinteeseen. Viheralueet liittyvät 
asemakaavoitettuihin virkistysalueisiin ja täydentävät siten viheralueverkostoa.  
 
Katualueita asemakaavassa osoitetaan yhteensä noin 1 hehtaaria, josta uutta katualuetta on 
0,6 hehtaaria. 
 
 

5.2 Mitoitus 
Asemakaava mahdollistaa 21 uuden omakotitalon rakentamisen, alueelle tulee arviolta noin 
50 uutta asukasta.   
 pinta-ala (ha) kerrosala 

(k-m2) 
AO 2,3665 4733 
VL 3,3488 - 
Kadut 0,9529 - 

 
 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 
 

Asemakaava hyödyntää olemassa olevan infran verkostoja ja tiivistää nykyistä 
yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan myötä voidaan toteuttaa uusi viemärilinja Kuntotieltä 
Leipäläntielle. 

 

5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Uusi rakentaminen noudattelee lähiympäristössä toteutunutta rakennustapaa ja 
rakennustehokkuutta. Asemakaava tiivistää rakennettua ympäristöä, muutoin kaavalla ei ole 
huomattavia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. 

 

5.3.3 Vaikutukset luonnonoloihin 
 
Vesilain 2. luvun 11 §:n, Luonnonsuojelulain 29 §:n tai Metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin ei 
asemakaavalla ole vaikutuksia. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja ei alueella ole 
todettu. 
 
Liito-oravaan tai pesimälinnustoon ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. Kirjoverkkoperhosen 
yhden yksilön havainnon perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä alueen merkityksestä lajin 
kannalta. Kirjoverkkoperhosen havaintopaikka sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle. 
Kirjoverkkoperhosen hyödyntämät maitikkakasvustot sijaitsevat alueilla, joille ei osoiteta uutta 
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maankäyttöä, ja voivat sen myötä säilyä nykyisellään. Uhanalaista aurinkoyökköstä ei kaava-
alueella tavattu inventoinnin yhteydessä, ja kyseisen perhosen potentiaalisin lisääntymisalue 
(lehtotähtimökasvustot) jää kaava-alueen ulkopuolelle. 
 

5.3.4 Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
 

Alueella säilyy reilusti virkistyskäyttöön ja liikkumiseen hyödynnettävää viheraluetta. 
 

5.4 Nimistö 
 

Kaava-alueen uutta nimistöä tulee olemaan asuinalueen uusi katuyhteys. Kaava-alueen 
viereinen maanomistaja on ehdottanut uuden kadun nimeksi Esa-äijän tie, joka on esitetty 
kaavassa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Kaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan verkostoa lähdetään toteuttamaan asemakaavan 
saatua lainvoiman. Rakennustapaohjeet laaditaan ennen tonttien luovuttamista alueelta. 
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