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1.2

PERUS- JA TUNN ISTETIEDOT

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Pyhäniemen kunnanosan korttelin 1200 tontteja 1-2, 7-8 sekä
Rantatien katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 1200 tontit 10-13 sekä katualuetta.

1.3

Kaava-alueen sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa. Kaava-alue käsittää Kotomäentien
ja Ritanraitin välisen osuuden Rantatiestä sekä Rantatien pohjoispuolella tiehen rajautuvat
kiinteistöt. Etelässä kaava-alue rajautuu Pyhäniemen kartanon puutarhaan.

1.4

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Rantatien katualueen rajaus laaditun
katusuunnitelman mukaisena niin, että Rantatien pohjoispuolelle on mahdollista toteuttaa
kevyen liikenteen väylä.

Hollolassa 12.2.2019

Hankekaavoittaja

Henna Kurosawa
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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Asemakaavan seurantalomake
Voimassa oleva asemakaava (ote)
Asemakaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TI IVI STELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
-

2.2

Asemakaava vireilletulo 16.10.2018
Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 10.1.8.2.2019.
Elinvoimavaliokunta hyväksyy vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan

Asemakaava
Asemakaavalla osoitetaan Rantatien katualue ja siihen pohjoispuolella rajautuvat kolme
omakotitonttia sekä loma- ja matkailupalvelujen korttelialue.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Maanomistajat vastaavat kukin omistuksessaan olevan yksittäisen tontin tai kaavassa
esitetyn korttelialueen rakentamisesta. Kunta vastaa katualueiden ja kunnallistekniikan
rakentamisesta.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1
3.1.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Kaavoitettava alue sijoittuu Pyhäniemen kartanomiljööseen, joka on rakennushistoriallisesti
merkittävä kohde ja osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue on lisäksi osa
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Suunnittelualueen lähiympäristössä on
merkittäviä luontoarvoja.

3.1.2

Luonnonympäristö
Vesistöt ja vesitalous, hulevesi
Kaavoitettava alue sijoittuu Vesijärven Pyhäniemenlahden ympäristöön. Vesijärven pinnan
korkeus on noin 81,7 metriä merenpinnasta. Kutajärvi sijaitsee kaava-alueen
kaakkoispuolella noin kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta.
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Vesijärven valuma-alueeseen. Suuremmassa
mittakaavassa alue kuuluu Kymijoen valuma-alueeseen. Kymijoki laskee Suomenlahteen.
Suunnittelualueen hulevesistä osa laskee Vesijärven Kirkonlahteen Kalasillanojan kautta ja
osa Vesijärven Pyhäniemenlahteen.
Kaava-alueen pohjoispuolella on Pyhäniemenlahdesta entiselle höyrysahalle johtaneen
uittokanavan uoma, jota pitkin uitettiin tukkipuuta höyrysahalle.
Karkeat hiekka- ja soramoreenit soveltuvat hulevesien imeyttämiseen. Pääasiassa
kaavoitettavan alueen kuivatus perustuu avo-ojiin ja rumpuihin. Alueella on vain vähän lyhyitä
hulevesiviemäreitä, jotka palvelevat yksittäisiä rakennuspaikkoja. Alueella on kohtia, joissa
kuivatus ei toimi toivotulla tavalla. Alueen avo-ojat ovat varsin umpeenkasvaneita ja paikoin
niiden toiminta on puutteellista umpeenkasvun, huonojen viettokaltevuuksien ja puutteellisten
rumpujen takia. Monet oletetut rummut eivät olleet havaittavissa.
Maa- ja metsätalous
Kaava-alueen vieressä sijaitsee viljeltyä peltoaluetta. Pyhäniemen ensimmäiset ja edelleen
viljelyksessä olevat pellot on perustettu savimaalle Kotomäenniemelle.

Kasvillisuus
Pyhäniemenlahden ranta on luontotyypiltään pääosin kosteaa käenkaali-mesiangervotyypin
(OFiT) lehtoa. Pellon reunassa on myös pienialainen tiheä istutuskuusikko sekä pienialainen
vuohenputkityypin lehto (AegT). Vuohenputkityypin lehto jatkuu laajempana rannasta etelään
päin kuljettaessa. OFiT-lehdon puusto koostuu harmaa- ja tervalepästä, koivusta, pihlajasta
ja paikoin myös kuusesta.
Rannassa on myös kapea luhtainen vyöhyke (kartalla numero 10), jonka puusto koostuu
terva- ja harmaalepästä. Kenttäkerroksen kasvillisuuden lajistoa ovat mm. ranta-alpi,
rantakukka, raate, vehka ja kurjenjalka. Luhta vaihettuu järvelle päin järviruovikoksi (kartalla
numero 11).
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Kuvassa kartta
selvitysalueen
luontotyypeistä.
Numerointi viittaa
luontoselvityksen
tarkempaan
selostukseen
luontokohteista.
Luonnonsuojelu ja huomionarvoiset luontokohteet
Pyhäniemenlahti on osa laajempaa Kutajärven Natura-aluekokonaisuutta. Vesijärvestä
yhteensä neljä erillistä lahtea sekä Kutajärvi muodostavat Kutajärven Natura-alueen (VNp
20.8.1998, FI0306006) ja kuuluvat myös valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistamaan
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO040093). Kutajärven alue on hyväksytty
kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.
Kaavoitettava alue rajautuu idässä Myllymäen luonnonsuojelualueeseen (YSA238284).
Kaavoitettavan alueen vieressä Pyhäniemenlahden rannassa on inventoitu tervaleppäkorpi,
joka on luonnonsuojelulain 29 §:n edellytykset täyttävä suojeltava luontotyyppi.
Tervaleppäkorpi sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle rajoittuen kuitenkin 6.2.2017
hyväksyttyyn Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavaan (20-232). Tervaleppäkorpi saa
vetensä keväällä sulamisvesien mukana sekä korven itäpuolella sijaitsevan kaivon
ylivuotoputkesta.
Kotomäentien varressa oleva pieni metsäsaarekkeen on inventoinnin yhteydessä todettu
olevan jalopuumetsikkö, eli luonnonsuojelulain 29 §:n edellytykset täyttävä suojeltava
luontotyyppi. Peltoihin rajautuvassa kulttuurivaikutteisessa lehdossa kasvaa yli 20
runkomaista vuorijalavaa.

7

Lepakko
Alueelle vuonna 2013 laadituissa selvityksissä on todettu, että Pyhäniemen kartanon
pihapiirissä on lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Linnusto
Rantatien pohjoispuolinen osa kaava-alueesta on todettu linnustollisesti arvokkaaksi
rantametsäksi, joka on osa pikkutikan ja harmaapäätikan (direktiivilaji) reviirejä ja alueella on
tavallista tiheämpi ja rikkaampi lintulajisto. Pikkutikka havaittiin tykinpyörätehtaan
läheisyydestä. Yksi harmaapäätikkapari havaittiin Pyhäniemen kartanon selvitysalueelta sekä
Rantatien pohjois- että eteläpuolelta. Harmaapäätikkaparin havainnoista toinen tehtiin
Rantatieltä tykinpyörätehtaalle johtavan tien läheisyydessä ja toinen Rantatien ja kartanon
parkkipaikkana toimivan hiekkakentän välisellä alueella, jonka tuntumassa tehtiin myös
havainto silmällä pidettäviin lajeihin lukeutuvasta punavarpusesta.
Muita huomionarvoisia lintulajeja kaava-alueella Rantatien pohjoispuolella ovat ruoko- ja
viitakerttunen, tuulihaukka ja puukiipijä. Ruokokerttusten reviirit sijoittuivat Pyhäniemenlahden
rantametsiköihin ja –ruovikoihin. Ruokokerttusista tehtiin useampia havaintoja
Pyhäniemenlahden ranta-alueilla. Yksi kaava-alueelle sijoittuva havainto viitakerttusesta
tehtiin tykinpyörätehtaan lähistöllä. Yksi tuulihaukka havaittiin tykinpyörätehtaan lähellä
varsinaisen linnustoselvityksen ulkopuolella, mahdolliseen pesintään viittaavaa ei havaittu.
Selvitysalueilta havaittiin kolmesta neljään puukiipijäreviiriä. Yksi puukiipijähavainto sijoittui
kaava-alueelle, lähelle Pyhäniemenlahden rantaa kaava-alueen itärajan tuntumaan.

Liito-orava
Vuoden 2013 luontoselvityksissä inventoitiin myös liito-oravat. Kaava-alueen tuntumassa
Rantatien pohjoispuolella Myllymäellä todettiin liito-oravien elinympäristö joka todennäköisistä
pesäpuista johtuen täyttää myös lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerit (luontodirektiivin
liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
kielletty).

3.1.3

Kulttuuriympäristö
Maisema- ja kyläkuva
Pyhäniemi sijaitsee alueella, joka on Salpausselkien väliin jäävää maisemarakenteen
vaihettumisvyöhykettä, ja siellä oman suurvyöhykkeen muodostavaa Vesijärven laaksoa.
Pyhäniemessä asutus ja kartano on perustettu vesistöalueiden ja mantereen
leikkauspisteeseen, jossa savimaapeltojen keskeltä nousevat moreenimäet ovat
lähimaiseman kiintopisteitä. Niistä yhdellä sijaitseva vanha kartano itsessään muodostaa
sekä visuaalisen että historiallisen maamerkin. Vanhan kylä- ja kartanokeskuksen sisään
jäävistä rakennetun ympäristön elementeistä merkittävin on kartanon päärakennus, joka on
myös maisemahistoriallinen avainkohde, kuten kirkko vanhassa pitäjänkeskuksessa.
Pyhäniemessä maiseman alatasoa hallitsevat peltomaisemat ja ylätasoksi nousevat
metsäiset moreenimäet sekä etäällä kaukomaisemien reunana näkyvät kumpuilevat
metsävaltaiset mäenharjanteet. Useimmat tiet kulkevat avoimessa maisematilassa, pellon ja
metsän reunavyöhykkeellä tai peltojen halki. Kartanonkeskuksen sisällä maisema sulkeutuu,
mutta samalla hetkellisesti tieympäristössä on puistomaisuutta ja kyläasutuksen luonnetta.

8

Kartanokylävaiheen vapaamuotoinen kylärakenne ei ole säilynyt aivan entisellään, sillä
vanhan rakennuskannan hävikki on ollut suurta ja uudisrakennetuilla alueilla rakennustapa on
perustunut aikaisempaa tehokkaampaan ja yhtenäisempään piha-alueiden muodostukseen
kuin yli vuosisata sitten. Hävinneiden asumusten tontit sekä etenkin tehdasalue ovat
metsittyneet, välillä lähes läpikulkemattomaksi rämeiköksi, maapohjan rehevyyden ja
kosteuden vuoksi.
Viimeisen sadan vuodan aikana on tapahtunut muutoksia kartanoympäristön
aluerakenteessa, rakennuskannan määrässä ja rakentamisen mittasuhteissa.
Rakennuskannan määrän väheneminen ja sen myötä tapahtunut kylärakenteen väljeneminen
on muuttanut suuresti pienen yhdyskunnan luonnetta ja pitkälti hävittänyt kartanolta sen
elinkeinotoimintaan liittyneet piha-alueet. Vanhan asutuksen tilalle on tullut aikaisempaa
suoraviivaisemmin muodostettuja rakennusryhmiä ja mittakaavallisesti monotonisempaa
rakennuskantaa, joka ei kaikilta osin jatka alueen vapaamuotoista ja maaston muotoihin
sovitettua rakentamista.

Kuva: Vuonna 1938 otettu ilmakuva tehdasalueesta.
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Kulttuurimaisema
Pyhäniemen kartanoympäristölle antaa luonnetta maisemarakenne ja vuosisatoja
jatkuneeseen maankäyttöön pohjautuvat peltomaisemat ja osa tieverkosta sekä kartanon
päärakennusta edelleen ympäröivä puutarha ja puistoalueet. Teitä reunustavat vanhat
puukujat ovat yksi tieympäristöjä yhtenäistävä tekijä, samalla ne jäsentävät maisemaa
tavalla, joka erottaa Pyhäniemen kartanon muusta ympäristöstä. Rakennetusta ympäristöstä
löytyy edelleen merkkejä kartanossa harjoitetusta teollisuustoiminnasta ja edistyksellisestä
maataloudesta (tiiliset tuotanto/talousrakennukset).
Kartanokylässä on säilynyt sen avainkohde, useiden omistajien omistuksessa ollut kartanon
päärakennus. Uusi asutus muodostaa Pyhäniemessä tiiviisti rakennettuja asuntoalueita.
Niiden vaikutukset kulttuurimaisemalle ovat jääneet vähäisiksi. Alueet muodostavat keskeisen
peltomaiseman ulkopuolelle oman ympäristönsä, kuten loma-asuntoalue Kotomäessä, tai ne
jatkavat vanhaa maankäyttöä maisematilojen reunavyöhykkeillä, kuten Pätiäläntien varressa
Mäentaustan alueella.

Kuva: Alueelta kartoitetut kivirakenteet ja niiden sijoittuminen vuoden 1930 aluerakenteeseen.
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Valtakunnalliset arvot
Pyhäniemen kartanoalue on osa laajaa Kastari – Hatsina – Kutajoen valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta sekä osa Hollolan kirkon ja pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kuva: Pohjakartta ja aluerajaukset OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue vihreällä rajauksella ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö punaisella.
Pyhäniemi lukeutuu ympäristöarvoiltaan monimuotoisiin ja ajallisesti kerroksellisiin alueisiin.
Pyhäniemen kartanon todetaan edustavan maisema-aluekokonaisuuden hämäläistä
suurmaanomistusta ja siellä kehittynyttä varhaista teollisuutta. Hollolan keskiaikaisen
kirkonkylän yhdeksi maisema-arvoksi nostetaan kylää kehystävä tasapainoinen
viljelymaisema, joka kirkon itäpuolella avautuu aina Pyhäniemen kartanoon ulottuvana
viljelymaisemana (nykyään näkymiä katkaisee välille kasvanut kapea lehtipuusaareke).
Valtakunnallista merkittävyyttä Pyhäniemen rakennetulle ympäristölle antaa kartanon
vaiheittain rakennettu juhlava tornillinen päärakennus sekä suuri sivurakennus 1880-luvulta.
Erityispiirteenä mainitaan myös kartanon puisto ja pihasta kirkon suuntaan johtava puistokuja.
Merkittävää on myös Pyhäniemen kylän kuuluminen keskiaikaisiin kyläasutuksiin ja kartanon
ratsutilataustainen syntyhistoria.

Kartanokylä
Ratsutilojen perustamisesta alkanut kehitys vei Pyhäniemen kylän muut asukkaat yhä
alistetumpaan asemaan, ja 1700-luvun loppuun mennessä kylässä ei ollut ratsutilat
omistavan herrasväen lisäksi kuin työväkeä, vuokraviljelijöitä ja torppareita.
1800-luvun loppupuolelta lähtien Pyhäniemen kartanossa harjoitettu suurmaanviljelys,
karjanhoito, kasvihuoneviljelmät ja saha sekä kärryn- ja tykinpyörätehdas tarvitsivat paljon
työväkeä. Vuonna 1917 kartanoyhteisön vakinainen asujaimisto muodostui noin 130
ruokakunnasta. Jokaisesta oli vähintään yksi henkilö työssä kartanolla.
Suurin osa työväestä asui kartanon välittömässä läheisyydessä. Vain torpat olivat erillään
muusta asutuksesta ulkopelloilla. Kartanokylässä aluerakenne oli sosiaalisesti hierarkkinen.
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Puisto eristi herrasväen asuinympäristön muusta kylästä. Kartanon työväen asunnot
sijaitsivat talous- ja tehdastonttien ympärillä, kylän sisäisten teiden varsilla tai mäkialueiden
rinteillä, mutta kuitenkin niin että ne eivät näkyneet päärakennukselle.

Muinaismuistot
Kaava-alueella on tehty arkeologisten kohteiden selvitys- ja arvottamistyö, jonka perusteella
alueelta ei kuitenkaan löytynyt kohteita, jotka täyttäisivät kiinteän muinaisjäännöksen kriteerit.
Lähialueelta muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tunnetaan
neljä:
Kutajärvi
kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat kivikautinen
Kutajärvi 2
kiinteä muinaisjäännös
hautapaikat rautakautinen
Kotomäentie 1 kultti- ja tarinapaikat
kuppikivi
rautakautinen
Kotomäentie 2 kultti- ja tarinapaikat
kuppikivi
rautakautinen
Kotomäen niemen keskiosassa sijaitsevasta metsäsaarekkeesta on löydetty kaksi
kuppikiveä, molemmissa yksi pyöreä kuppi. Kutajärven luoteisrannan peltoalueelta, joka
sijaitsee Aittomäen eteläpuolella, on löydetty kvartsiesineitä ja –iskoksia, jotka viittaavat
kivikautiseen asuinpaikkaan. Rautakautiseen polttokenttäkalmistoon viittaavat esineet
löytyivät viljelysten keskellä sijaitsevasta metsäsaarekkeesta, jonka kautta kulkee polku
järven rannassa olevalle lintutornille.

3.1.4

Rakennettu ympäristö
Asutus
Kiinteä asutus on arkeologisten löytöjen perusteella alkanut Hollolan kirkonseudulla jo
esihistoriallisella ajalla.
Hollolan Pyhäniemen kylä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1467, jolloin
siellä asui Olle Pyhäniemi -niminen katselmusmies. Vesijärveen työntyvän niemen suojiin oli
muodostunut kahdeksan talon kylä, joka tuolloin kuului Asikkalan pitäjän Viitailan
neljänneskuntaan. Kylä oli mitä ilmeisimmin tiheästi rakennettu ryhmäkylä.

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Viime vuosikymmenet Pyhäniemen kartano on ollut yleisölle kesäaikaan avoin taidekartano.
Kartanossa järjestettiin kuvataidenäyttelyitä kesäisin vuodesta 1982 vuoteen 2003 asti.
Näyttelytoiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 2010 ja se on ollut toiminnasta siitä lähtien.
Lisäksi kartanolla on järjestetty kesäisin konserttien sarja. Kartanolla vierailee vuosittain 10
000-15 000 matkailijaa.
Kaava-alueella ei ole palveluja. Pyhäniemen alakoulu ja päiväkoti sijaitsevat noin 2 km itään
kaava-alueesta.
Noin 1,5 km kaava-alueesta länteen sijaitsevalta kirkonkylältä löytyy lähin
päivittäistavarakauppa, kioski, kahvila ja ravintola. Hollolan kuntakeskuksen palvelut
sijaitsevat noin 12,5 kilometrin päässä. Lahden palvelut sijaitsevat noin 17 kilometrin päässä
suunnittelualueesta.

Virkistys
Kotomäellä, reilun viidensadan metrin päässä kaava-alueesta sijaitsee yleinen uimaranta,
jonka yhteydessä on myös kunnan venepaikkoja. Toinen yleinen uimaranta sijaitsee
kirkonkylällä.
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Pyhäniemen koululla on valaistu, noin 2 km pitkä ulkoilureitti. Talvisin reitillä on hiihtolatu.
Kutajärvelle on rakennettu lintujen tarkkailua varten lintutorni sekä pitkospuureitti. Rantatie on
hieno näköalareitti mm. pyöräilijöille, ja on etenkin kesäisin vilkkaassa käytössä.
Suunnittelualue sijaitsee myös lähellä Messilän lomakeskuksen harrastusmahdollisuuksia ja
ulkoilureittejä.
Kadut, tiet ja liittymät
Kaavoitettava alue jakautuu Rantatien pohjoispuolelle, käsittäen Rantatien katualueen
Kotomäentien ja Ritanraitin väliseltä osuudelta. Rantatie on maantie 2956 eli Lahti- Hollola
yhdystie välillä Hollola kk-Messilä-Lahti ja on Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima.
Rantatie on tärkeä läpikulkutie Hollolan kirkonseudulta ja myös laajemminkin kunnan
luoteisosista Messilän ja Lahden suuntaan. Tie jatkuu Messilästä Jalkarannantienä Lahden
keskustaan. Kaava-alueen kohdalla tien nykyinen nopeusrajoitus on 60 km/h. Rantatie on
asfalttipäällysteinen ja sen leveys kaava-alueen kohdalla on 6,0 metriä.
Rantatien nykyinen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) on Liikenneviraston
Tierekisterin mukaan noin 1500 autoa (raskaan liikenteen osuus 5 %). Liikennemäärien
odotetaan kasvavan seudulla noin 20 % vuoteen 2030 mennessä (Lahden seudun
liikennemalli ja Liikenneviraston tieliikenne-ennuste 13/2014).
Rantatien pohjoispuolella on kaksi aktiivisessa käytössä olevaa tonttiliittymää ja niiden lisäksi
Kotomäentien liittymä sekä vähemmän käytössä oleva liittymä kartanon vanhalle
tykinpyörätehtaalle. Kotomäentien liittymää lukuun ottamatta kyseiset liittymät jäävät
kaavoitettavalle alueelle. Rantatien eteläpuolella kaava-alueella on Ritanraitin liittymä.

Julkinen liikenne ja kevyt liikenne
Joukkoliikennepalvelu alueella on kohtuullinen. Alueen nykyiset linja-autopysäkit sijaitsevat
Ritanraitin liittymässä. Paikallisliikenteen linjat 11A ja 11B liikennöivät alueen kautta Hollolan
kirkolle ja Lahteen. Lisäksi koulujen toiminta-aikana Rantatiellä kulkee koulubusseja. Alueella
ei ole kevyen liikenteen väyliä. Rantatien vartta kulkee päivittäin koululaisia sekä kirkonkylän
että Lahden suuntaan.
Rantatien pohjoispuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylää ja vuonna 2009 laadittuun
tiesuunnitelmaan on tehty tiesuunnitelman muutos vuonna 2018. Asemakaavassa osoitetuille
katualueille on laadittu katusuunnitelma vuonna 2018. Tiesuunnitelma on hyväksytty Hollolan
kunnan teknisessä lautakunnassa Kutajoentie-Pyhäniementie välisen tieosuuden osalta.
Kyseisellä tieosuudella kevyen liikenteen väylän rakentaminen on aloitettu kesällä 2012.
Muilta osin tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
Pyhäniemen kartanon tapahtumien pysäköinti on järjestynyt kartanon mailla lukuun ottamatta
kerran kesässä järjestettävää suurempaa konserttitapahtumaa, jolloin lisätilaa on saatu
erityisjärjestelyin viereiseltä peltoalueelta.
Tiemelu
Rantatien tieliikenteen aiheuttamat melutasot suunnittelualueella on selvitty vuonna 2017
lainvoiman saaneen kaavaprosessin aikana. Tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot
mallinnettiin nykyisellä maankäytöllä ja nykyisellä liikenteellä, sekä suunnitellulla
maankäytöllä ja ennusteliikenteellä. Molemmissa tilanteissa mallinnettiin sekä päivä- (klo 722) että yöajan (klo 22-7) melu.
Mallinnuksen perusteella nykytilanteen melualueet ovat hiukan suuremmat kuin
ennustetilanteen, vaikka vuorokausiliikenteelle odotetaan noin neljänsadan auton kasvua.
Tämä johtuu nopeusrajoituksen suunnitellusta pudottamisesta. Tällä hetkellä nopeusrajoitus
on 60 km/h, ennustetilanteessa nopeusrajoitusta on suunniteltu laskettavan 50 km/h:ssa.
Kaava-alueen meluvaikutuksia on arvioitu ennusteliikenteen määrän ja nopeusrajoitusten
mukaisesti.
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Kuvaparissa on esitetty meluvyöhykkeet päivällä nykytilanteessa (ylempi kuva) ja yöllä
(alempi kuva).
Pysäköinti
Pyhäniemen kartanossa on järjestetty kesäisin taidenäyttely sekä konserttien sarja. Kartanon
omat pysäköintitilat riittävät muuten, paitsi kerran kesässä järjestettävän yleisömäärältään
suuremman konsertin pysäköintitarpeeseen. Lisätilaa pysäköintiä varten on saatu
peltoalueelta, joka on maanomistajan luvalla ollut käytettävissä kartanovieraiden pysäköintiin.
Järjestettävien konserttien aikana järjestelyt voivat ruuhkautua. Ruuhkautumista aiheuttaa se,
että useat vieraat saapuvat henkilöautolla, mutta autoilijoille ei ole selvää, minne henkilöauto
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kannattaisi pysäköidä ja mitä reittiä alueelle pitäisi saapua. Osa vieraista saapuu myös
taksilla tai järjestetyllä bussikuljetuksella.

Liikenneturvallisuus
Rantatiellä välillä Pyhäniementie - Hollolan kirkko on tapahtunut vuosien 2010-2014 aikana
yhteensä 4 onnettomuutta. Onnettomuuksista 2 oli omaisuusvahinkoon johtaneita
eläinonnettomuuksia. Onnettomuuksista yksi oli loukkaantumiseen johtanut ja yksi
omaisuusvahinkoon johtanut yksittäisonnettomuus.
Yleisesti tieosuus Pyhäniemen kohdalla koetaan vaaralliseksi. Osuudella ajetaan ylinopeutta
taajamamaisesta ympäristöstä huolimatta. Rantatiellä on nykyisellään useita yksityistie- ja
maankäyttöliittymiä, joiden näkemät ovat osassa puutteellisia Rantatien geometrian ja
tienvarren kasvillisuuden vuoksi. Varsinaisia liikenteellisiä ongelmia ei kuitenkaan ole, sillä
kaikkien liittymien liikennemäärät ovat varsin pieniä.
Rakennussuojelukohteet
Alueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä rakennuksia, jotka olisi
suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010).

Tekninen huolto ja kunnallistekniikka
Kotomäentien alkupäässä noin 200 metrin päässä Rantatiestä sijaitsee nykyinen jäteveden
pumppaamo, jolle johdetaan Kotomäentien alkupään kiinteistöjen jätevedet. Pumppaamolta
jätevedet johdetaan etelään kartanon maiden läpi. Vesijohto kulkee viemärin kanssa
samassa kaivannossa. DNA:n maanalainen johto kulkee Rantatiellä tien pohjoispuolella sekä
Kotomäentiellä tien länsipuolella.

3.1.5

Maanomistus
Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Voimassa olevat kaavasuunnitelmat
- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017.
- Strateginen yleiskaava on tullut osittain voimaan 7.6.2017.
- Voimassa oleva asemakaava (098 20-232) on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.2.2017.

Ennen kaavaprosessia alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit
- Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll, 30.9.2013
- Hollolan Pyhäniemen lepakkoselvitys 2013, BatHouse, 30.8.2013
- Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013
- Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen, Lahden kaupunginmuseo / PäijätHämeen maakuntamuseo, Teemu Tiainen 2014
- Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset, Ympäristösuunnittelu
Enviro, 24.9.2015
- Hulevesiselvitys, Ramboll, 16.7.2015, kartat päivitetty 21.6.2016
- Liikenneselvitys, Ramboll, 2.10.2015
- Pyhäniemen alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll, 9.10.2015
- Meluselvitys, Ramboll, 13.10.2015
- Kulttuurivaikutusten arviointi, Selvitystyö Ahola, 2015
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-

Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset
Kutajärven alueen Natura 2000 -alueeseen, Ympäristösuunnittelu Enviro, 23.3.2016.

Muut suunnitelmat:
- Rakennusjärjestys tullut voimaan 1.1.2017
- Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet –inventointi
- Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet, Päijät-Hämeen liitto
- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), www.rky.fi
- Tiesuunnitelma Lahti-Hollola maantien 2956 (Rantatie) parantamiseksi rakentamalla
kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie (mt 3161) -Pyhäniementie (1.rakennusvaihe),
laadittu 2010
- Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitto 2008
- Luonto-, kulttuurihistoria- ja maisemaselvitys, 31.12.2007, Ramboll
- Hollolan rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste
110/2006
- Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto, Henrik Wager 2006
- MARY - maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, Päijät-Hämeen
maakunnallinen inventointi, Henrik Wager 2005
- Hollolan Vesijärven rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi. Timo
Sepänmaa, Lahden kaupunginmuseo 2002
- Hollola kk Pappilan kylä. Arkeologinen prospektointi kevyenliikenteen linjalla. Hannu
Takala & Hannu Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998
- Hollolan kirkonseudun arkeologinen inventointi. Hannu Poutiainen, Lahden
kaupunginmuseo 1998
- Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavahanketta varten tehdyt ympäristöselvitykset:
- perustiedot, luonto- ja maisemaselvitys, tavoitteet – raportti, 1991
- rakennusinventointi, 1992
- selvitys kaava-alueen viemäröintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, 1993
- Erkki Härön tekemä Pyhäniemen kartanon Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen selvitys,
1976

3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa 2014 kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A37) ja
alueelle on merkitty keskustatoimintojen alakeskus ca-kohdemerkinnällä. Alueen
kulttuurihistoriaan ja maisemaan liittyvät arvot on osoitettu maakuntakaavassa, samoin
ohjeellinen ulkoilureitti. Kaava-alue on osa maakuntakaavassa esitettyä matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealuetta: Messilä-Pyhäniemi-Kirkonseudun matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv12): Messilä-Pyhäniemi-Kirkonseudun matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealue matkailun eri muotojen, virkistyksen, asumisen ja vapaaajan vieton ja vapaa-ajanasumisen lähtökohdista.
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Ote Maakuntakaavasta 2014.
Yleiskaavoitus
Hollolan kunnan strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu matkailun kehittämisen
alueeksi ja kyläalueeksi.
Matkailun aluetta kehitetään seudullisesti merkittävänä, toisiaan tukevina matkailualueina tai kohteina (keltainen). Kirkonkylän ja Pyhäniemen alueita kehitetään monipuolisena
kulttuurimatkailun alueena. Rakentamisen määrä ja laatu tulee sovittaa valtakunnallisesti
arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin.
Kylämäisenä alueena kehitettävällä alueella rakentaminen voi olla ympäröivää maaseutua
tehokkaampaa (vaalean ruskea). Alueella voi sijaita kyläasutusta ja siihen liittyviä asutusta
häiritsemättömiä yritys-, palvelu- ja työtiloja.
Kyläalue on määritelty strategisessa yleiskaavassa MRL 16:n mukaiseksi
suunnittelutarvealueeksi. Uusien rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavaa
tai muuta rakentamisajankohtana voimassa olevaa lainsäädännön mukaista maankäytön
suunnitelmaa tai selvitystä. Uudisrakentamisen tulee soveltua kylämiljööseen, eikä se saa
haitata myöhäisempää kaavoitusta. Rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon, jos se
sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Pyhäniemen kyläalueella tulee huolehtia siitä, että vesihuollon toiminta-alue on tulevaa
yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaava. Uusien rakennuspaikkojen
muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista maankäytön ja tieyhteyksien suunnittelua ja
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selvitystä vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyydestä. Uusien rakennuspaikkojen on
liityttävä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon.
Rantatien varteen on merkitty pyöräilyn laatukäytävänä kehitettävä pääyhteys, jota kehitetään
turvallisena ja viihtyisänä pyöräilyä edistävänä yhteytenä (vihreä palloviiva).

Ote strategisen yleiskaavan pääkartasta. Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on
esitetty mustalla katkoviivalla.
Strategisen yleiskaavan maisemaa, kulttuuriympäristöä ja virkistystä koskevassa
teemakartassa Pyhäniemen kartano on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi (paksu punainen pystyrasteri). Kaava-alue ja sitä ympäröivät alueet ovat
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (kapea punainen pystyrasteri). Kaava-alue
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kastari – Hatsina – Kutajoen maisema-alueeseen
(pisterasteri) sekä maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (vaalean keltainen).
Kaava-alueen läheisyydessä on muinaisjäännöksiä (punainen ympyrä).
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Ote strategisen yleiskaavan maisema, kulttuuriympäristö ja virkistys-teemakartasta.
Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on osoitettu mustalla katkoviivalla.
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Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava (20-232) on hyväksytty 6.2.2017 (Selostuksen liitteenä 2).
Asemakaavassa on Rantatien pohjoispuolelle esitetty kaksi erillispientalojen korttelialuetta
sekä loma- ja matkailualueen korttelialue. Kaavamuutosalueella on voimassa olevan
asemakaavan mukaan viisi suojeltua rakennusta (sr-1 ja sr-2). Rakennuksia ei saa purkaa
eikä niiden suojeluarvoja saa heikentää korjaus- ja muutostöissä. Suojelluille rakennuksille ei
ole esitetty rakennusoikeutta.
Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä ja se vaihtelee
erillispientalotonteilla 250-300 k-m2 välillä. Loma- ja matkailualueen korttelialueella
rakennusoikeutta on yhteensä 6510 k-m2, josta 450 k-m2 on tarkoitettu talousrakennuksille.
Asemakaavassa on osoitettu liittymäkieltomerkein liittymä loma- ja matkailualueen
korttelialueelle. Saman liittymän kautta on osoitettu ajoyhteys korttelialueen itäpuolella oleville
omakotitonteille. Kaava-alueen länsipuolella oleville tonteille on kulkuyhteydet
Kotomäentieltä.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNN ITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Rantatielle on laadittu tiesuunnitelman päivitys ja katusuunnitelma, jotta alueelle voidaan
toteuttaa kevyen liikenteen väylä. Suunnittelutyön yhteydessä on todettu, ettei asemakaavan
mukaiset katualuevaraukset ole kaikilta osin riittävät vaan katualuetta joudutaan ulottamaan
Rantatien pohjoispuolella olevien korttelialueiden puolelle. Asemakaavan tavoitteena on
mahdollistaa liikenneturvallisuutta parantavan kevyen liikenteen väylän toteuttaminen
Rantatien varteen.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on tullut vireille kunnan toimesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Maanomistaja ja asukkaat
- kaava-alueen sekä sen lähialueen maanomistajat ja asukkaat
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
Kunnan toimialat ja hallintokunnat
- kunnan ympäristösihteeri
- rakennustarkastaja
- kuntatekniikan päällikkö
- Hollolan vesihuoltolaitos
Viranomaiset
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö ja arkeologian yksikkö
Muut yhteisöt
- Lahti Aqua Oy
- DNA Oy/Etelä-Suomi
- L-E Sähköverkko Oy

4.3.2 Vireilletulo
Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 16.10.2018 ja siitä ilmoitettiin
24.10.2018 Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
16.10.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että
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osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä.
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 22.10.2018.
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 24.10.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 25.10.- 23.11.2018.
Kaavaehdotus:
Elinvoimavaliokunta asetti Pyhäniemen (20) kunnanosan korttelin 1200 tontteja 1-2, 7-8 sekä
Rantatien katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti julkisesti nähtäville.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot.
Kaavaehdotus lähetettiin maanomistajille ja naapureille.
Ilmoitus nähtävänäolosta julkaistiin 9.1.2019 Hollolan Sanomissa, sähköisellä ilmoitustaululla
Hollolan kunnan kotisivuilla.
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 10.1. -8.2.2019 Hollolan kunnan internetkotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus
kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.
Hollolan elinvoimavaliokunta hyväksyy hallintosäännön 16§ mukaisesti vaikutuksiltaan
vähäisen asemakaavan.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavasta käydään tarvittaessa viranomaisneuvottelu

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan asettamat tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on tarkastaa Katualueen rajautuminen Rantatien pohjoisreunalla
siten, että asemakaavan katualue kattaa katusuunnitelmassa esitetyt katuvaraukset.
Tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen yhteyden toteuttaminen Rantatien varteen ja
lisätä alueen liikenneturvallisuutta.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on huomioida alueella olevat kulttuuriympäristö- ja luontoarvot.
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavasta laadittiin suoraan kaavaehdotus. Kaavaratkaisu toteuttaa voimassa olevaa
asemakaavaa lukuun ottamatta Rantatien pohjoispuolen katurajaa ja korttelialueiden eteläisiä
rakennusalueen rajoja.

Kuvasta ilmenee, miten asemakaavamuutoksen korttelialueen rajat (mustat viivat) suhtautuvat
voimassa olevan asemakaavan rajoihin (himmeämmät rajat).

4.5.2 Asemakaavaratkaisun perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty yhtään mielipidettä.

Kaavaehdotusvaiheessa Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset ilmoittivat, etteivät anna
lausuntoa kaavaehdotuksesta.
Lahden kaupunginmuseon/ Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimus- ja
kulttuuriympäristöyksikkö (rakennuskulttuuri) toteaa, ettei kaavamuutos koske
valtakunnallisesti arvokaan Pyhäniemen kartanon aluetta. Maakuntamuseolla ei ole
huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Ehdotusvaiheessa saatu palaute ei aiheuttanut muutoksia kaava-asiakirjoihin.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1
5.1.1

Kaavan rakenne
Mitoitus
Asemakaavaksi Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) osoitettuja alueita on yhteensä 0,7171
hehtaaria. Loma- ja matkailualueita on osoitettu asemakaavassa 2,4894 hehtaaria ja katualueita
0,5691 hehtaaria.
Koko kaava-alueen pinta-ala on 3.7756 ha

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavassa on kaavamerkinnöin ja määräyksin huomioitu alueen sijoittuminen
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen. Alueella olevat
arvokkaat rakennukset on osoitettu suojelluiksi rakennuksiksi.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1

Korttelialueet
AO Erillispientalojen korttelialue
Alueella voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja. Asumisen yhteyteen saa
sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja.
Uudisrakennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti
arvokasta ympäristöä ja olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakentaminen tulee sovittaa
maastonmuotoihin tarpeettomia täyttöjä ja leikkauksia välttäen. Mikäli pengerrykset tai luiskat
tontilla ovat tarpeen, tulee ne toteuttaa omalla tontilla ja tontin reunoilla viereiseen alueeseen
sovittaen.
Asemakaavassa esitetään yhteensä kolme omakotitonttia, joista kaksi on jo rakennettuja ja
yksi rakentamaton. Kaikille kaavassa esitetyille tonteille on annettu tonttikohtaiset
rakennusoikeudet. Kortteliin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia.
Autopaikkoja on varattava vähintään 2 asuntoa kohden.
Kahdella tontilla sijaitsee suojeluarvoja omaavia rakennuksia, jotka on esitetty kaavassa sr-1
ja sr-2 merkinnöin (ks. suojeltavat kohteet s. 24-25).
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R Loma- ja matkailualue
Alueelle saa sijoittaa loma-asuntoja ja kulttuuri- ja matkailuelinkeinoa tukevia
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, palvelu-, harraste- ja työtiloja.
Uudisrakennukset ja julkisivumuutokset tulee sovittaa huolellisesti osaksi valtakunnallisesti
arvokasta ympäristöä ja olemassa olevaa rakennuskantaa kiinnittäen huomiota etenkin
rakennusten mittasuhteisiin ja muotoon, materiaalivalintoihin sekä väritykseen.
Alueelle tulee rakentaa yhteiset varasto-, talousrakennus- ja jätehuoltotilat. Erillisten
sivurakennusten tulee olla päärakennuksia pienempiä ja yksikerroksisia. Autopaikoitus tulee
järjestää keskitetysti. R-korttelialueella on varattava 1 autopaikka loma-asuntoa ja
majoitusyksikköä kohti. Muuta matkailutilaa varten on varattava 1 autopaikka 60 k-m2 kohti.
Kortteliin saa rakentaa enintään kaksikerroksisia uudisrakennuksia. Tykinpyörätehtaan osalta
sallitaan kuitenkin kolmekerroksinen rakentaminen. Rakennusoikeudeksi on esitetty yhteensä
6510 k-m2, josta 450 k-m2 on talousrakennuksille. Korttelin pohjoispuolisella rakennusalalla
tulee varautua kiinteistökohtaiseen jäteveden pumppaukseen (kaavamerkintä jp).
Korttelin läpi on kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa esitetty uusi linjaus vesi- ja
viemäriputkille, jotta korttelin 1200 AO-tontit 9 ja 13 voivat liittyä Kotomäentiellä sijaitsevaan
nykyiseen verkostoon. Uusi linjaus on merkitty kaavaan maanalaisena johtorasitteena.
Kortteliin on osoitettu Rantatieltä ajoyhteys, joka palvelee sekä R-korttelin että viereisen AOkorttelin tonttien 9 ja 13 kulkua. Ajoyhteyden kanssa on osoitettu ohjeellinen johtorasite mm.
sähköverkon liittymisjohtoja varten AO-tontille tontille 9. Merkintä on ohjeellinen, sillä
lopullisesta sijainnista ei kaavan teon aikana ole vielä varmuutta.
Korttelista on yhteys Kotomäentielle. Tämä yhteys on osoitettu korttelin osana, joka on varattu
jalankululle ja polkupyöräilylle ja jossa huoltoajo on sallittu.
Kortteliin on osoitettu kaksi istutettavaa alueen osaa, joilla käyttökelpoinen kasvillisuus on
säilytettävä ja joille on istutettava pensaita sekä havu- ja lehtipuita.
Korttelissa tulee rakennusluvan yhteydessä osoittaa, että tontilta on löydettävissä riittävästi
leikki- ja oleskelualueena käytettävää piha-aluetta, jossa pääkäyttötarkoituksen mukaiset
melun ohjearvot eivät ylity. Rakennusten ja rakennelmien sijoittelulla tontilla voidaan vaikuttaa
piha-alueen melusuojaukseen.
Korttelissa sijaitsee suojeluarvoja omaava rakennus, joka on esitetty kaavassa sr-2
merkinnällä (ks. suojeltavat kohteet alla).
Suojeltavat kohteet:
sr-1 kohteet
Kaavamääräys: Suojeltava rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa heikentää korjaus- ja muutostöissä
(MRL 118 §). Rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta.
Tällä merkinnällä on esitetty seuraavat kohteet:
 Kortteli 1200, AO-tontti 11, sauna
sr-1 merkinnällä on esitetty Poppeli-nimisen kiinteistön saunarakennus, joka on
alkuperäiseltä käytöltään ollut ylävesisäiliö
 Kortteli 1200, AO-tontti 13, piharakennus
sr-1 merkinnällä on esitetty Pajamäki II -nimisen kiinteistön piharakennus (nyk.
sauna), joka on alkuperäiseltä käytöltään ollut sauna ja pyykkitupa
sr-2 kohteet
Kaavamääräys: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen suojeluarvoja saa
heikentää korjaus- ja muutostöissä (MRL 118 §). Rakennuksessa suoritettavien ulkopuolisten
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Rakennukselle ei
ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennuksen laajennusalalle on merkitty oma rakennusoikeus.
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Tällä merkinnällä on esitetty seuraavat kohteet:
 Kortteli 1200, AO-tontti 11, asuinrakennus
sr-2 merkinnällä on esitetty Poppeli-nimisen kiinteistön asuinrakennus, joka on
alkuperäiseltä käytöltään ollut Pyhäniemen kartanon työväen asuinrakennus
 Kortteli 1200, R-tontti 7, tehdasrakennus
sr-2 merkinnällä on esitetty Pyhäniemen kartanon entisen sahan ja pyörätehtaan
alueella sijaitseva tehdasrakennus
Yleiset kaavamääräykset
Rakennuksien alin sallittu lattiapinnantaso on +83,70 metriä (korkeusjärjestelmä N2000).
Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.
Kiinteistöillä syntyviä hulevesiä on viivytettävä kiinteistön alueella siten, että jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pihapinta-alaneliötä ja kattopinta-alaneliötä kohti on vähintään 1,0
kuutiometriä viivytystilavuutta. Alueelle on tehty hulevesiselvitys, jossa esitetään alueen
hulevesien hallinnan pääperiaatteet. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien
viivytys- ja käsittelyratkaisut tontilla. Hulevesien hallinnan sekä kulttuuriympäristön luonteen
kannalta korttelialueilla on suositeltavaa välttää tiiviillä pinnoitteella päällystettyjä kulkuväyliä
ja piha-alueita sekä suosia sora- ja nurmipintoja ja harvasaumaisia kiveyksiä.

Asemakaavan muutoskartta liitteenä

5.3.2 Muut alueet
Asemakaavassa on osoitettu Rantatien katualueeksi. Rantatien pohjoispuolelle on mahdollista
toteuttaa kevyen liikenteen väylä.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen.
Asemakaavassa rakentamisen määrä ja laatu suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan ei
muutu.
Alla olevassa taulukossa on esitetty asemakaavan muutoksen vaikutukset tonttien pinta-alaan
suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Asemakaavan muutoksella Rantatiehen
pohjoispuolella rajautuvat tontit pienenevät 71-397 m2. Asemakaavalla ei ole kuitenkaan
vaikutuksia rakennusoikeuden määrään, sillä rakennusoikeus on osoitettu
kerrosalaneliömetreinä.
tonttinro
10
11
12
13

p-a/ m2
2366
2873
25 291
2322

ehdotus p-a/m2
2247
2673
24 894
2251

muutos/ m2
-119
-200
-397
-71

5.4.2 Liikenteeseen
Asemakaavan muutoksella on positiivisia vaikutuksia liikenteeseen, sillä kaavamuutoksella
mahdollistuva kevyen liikenteen väylä parantaa alueella asuvien ja liikkuvien turvallista
liikkumista jalan ja pyörällä.
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5.4.3 Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen
Asemakaavan muutoksella ei ole negatiivisia vaikutuksia elinoloihin, terveellisyyteen tai
viihtyisyyteen suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Asemakaavan muutoksessa on
huomioitu voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset koskien
luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön huomioimista uudisrakentamisessa.

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on lisätty selostuksen liitteeksi.

5.6 Nimistö
Asemakaavan muutoksella ei muodostu uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Alueelta on laadittu havainnekuva kaavan 20-232 yhteydessä ja päällisin puolin alueen
toteuttaminen havainnekuvan pohjalta on mahdollista kaavamuutoksen myötä. Alueelle on
laadittu myös katusuunnitelma, joka voidaan hyväksyä kaavamuutoksen saatua lainvoiman.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Asemakaavan
mahdollistaman rakentamisen toteutuksesta ja aikataulutuksesta vastaa maanomistaja.
Alueen hulevesijärjestelmät olisi hyvä toteuttaa alueen maanrakennustöiden
alussa ja viimeistellä sekä puhdistaa alueen valmistuttua.
Alueelle laaditun katusuunnitelman hyväksyminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman.
Katusuunnitelma toimii rakennesuunnittelun lähtöaineistona. Alueen katujen ja vesihuollon
rakentaminen on tehtävä ennen tonttien rakentamista. Jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää
huomioita alueen vaiheittain rakentamiseen, tonttien korkeustasojen suunnitteluun, hulevesien
johtamiseen, jätevesiviemärin ja vesijohdon riittävän peitesyvyyden saavuttamiseen.
Muuttuvat tonttiliittymäjärjestelyt toteutetaan viimeistään kevyen liikenteen väylän
toteuttamisen yhteydessä.
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