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Kalliolan ja Paimelan alkava osayleiskaavoitus on iso projekti 
 

Kyläkaava halutaan tehdä kyläläisten kanssa yhdessä 
 

Kalliolan ja Paimelan alueille laaditaan osayleiskaava, ns. kyläkaava, jonka 
vireilletulosta kunnanvaltuusto päätti 17.6. Kaavoitettava alue sijaitsee Paimelan ja 
Kalliolan kunnanosissa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja 
idässä osin Lahden kaupungin rajaan. Etelässä aluerajaus mukailee Haritunjokea ja 
Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven rantavyöhykkeeseen. Kaava-alue on 
noin 22 neliökilometrin suuruinen. 

Tavoitteena säilyttää kylämäisyys Lahden naapurissa 

Kalliolan ja Paimelan alueen rakentamispaine on sellainen, että alue vaatii tarkempaa 
kokonaisvaltaista suunnittelua. Kaavaan merkitään asuinrakennuspaikat, joihin 
voidaan myöntää rakennuslupa suoraan kaavan perusteella. Rakentaminen pyritään 
ohjaamaan suunnitelmallisesti järkeviin paikkoihin, kuten teiden ja vesihuoltoverkoston 
läheisyyteen. Tärkeää on, että alueen maisema ja tyypillinen kylämäinen luonne säilyy. 
Liian tiivistä taajamaa kyläalueesta ei tehdä. Jos kaavan laadinnassa ilmenee alueita, 
joihin on paine osoittaa enemmän uutta asutusta kuin kylämäinen rakenne sallii, 
merkitään ne kaavaan asemakaavoitettaviksi alueiksi. 
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Osayleiskaavaa ohjaa kaavoittajista ja kunnanvaltuutetuista koostuva 
seitsemänhenkinen ohjausryhmä, joka käsittelee osallisilta saatua palautetta kaavan 
jokaisen virallisen vaiheen jälkeen. Ohjausryhmä esitti kaavan tavoitteeksi, että 
Paimelan kylämäisyys säilytetään, vaikka ollaankin Lahden kaupungin läheisyydessä. 
Samalla pyritään saavuttamaan palvelut ja työpaikat sujuvasti. Kyläkaavalla pyritään 
turvaamaan myös alueella sijaitsevien maatilojen toimintaedellytykset. Kaavaan 
tullaan osoittamaan alueen virkistysmahdollisuudet ja ulkoilureitit. Kalliolan ja Paimelan 
kylien arvokasta maisema- ja kyläkuvaa halutaan vaalia. 

Mitä hyötyä kyläkaavasta on?  

Rakennusvalvontaviranomaiselle kyläkaava on yksiselitteinen työväline 
rakennuslupien myöntämiseen. Vaikka kaava on yleispiirteinen, on siinä huomioitu jo 
monenlaisia asioita mm. meluun, vesihuoltoon ja suojelualueisiin liittyen. Kunnan 
kannalta kokonaissuunnittelu on tärkeää huomioiden esimerkiksi laajempien 
viheralueverkostojen säilyminen, vesihuoltoverkoston kapasiteetti ja alueen 
joukkoliikenteen hyödyntäminen. Tavoitteena on pyrkiä vähentämään 
yhdyskuntarakenteen hajautumista. Maanomistajille kaava antaa varmistuksen 
alueidensa maankäyttömuodoista. 

Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavoitus on iso projekti, joka valmistuu arviolta vuoden 
2021 alussa. Kyläkaava halutaan tehdä kyläläisten kanssa yhdessä. Kyläläisten 
kanssa kokoonnutaan työstämään kaavaa heti alkuvaiheessa. Seuraavaksi syksyllä 
2019 tulee nähtäville kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Suunnitelma 
on esitys siitä, miten kaavatyöhön pääsee osallistumaan ja miten siitä tiedotetaan. 
Alustavasti on ajateltu, että yleisötilaisuuksien lisäksi järjestetään keskitettyjä 
kaavoittajan vastaanottoja.  

Kyläläisillä ja muilla osallisilla on mahdollista antaa palautetta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Tämän lisäksi kunnan kaavoitukseen on mahdollista ottaa 
yhteyttä aina, kun haluaa keskustella kaava-asioista. Kalliola-Paimelan kyläkaava-
asioissa voi ottaa yhteyttä kaavasuunnittelija Sini Utriaiseen. Varsinaisesti suunnittelu 
alkaa osallistamis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon päätyttyä syksyllä 2019. 
Suunnittelun alussa etenkin maanomistajien kannattaa miettiä tarpeitaan. 
Lopputuloksena syntyy kaava, joka huomioi maanomistajien tasapuolisen kohtelun. 
Tasapuolisuuden toteutumiseksi laaditaan mitoitusperiaatteet, joita noudatetaan uusia 
rakennuspaikkoja määrittäessä.  

Toivotamme osalliset mukaan kyläkaavan tekemiseen! 

 

Lisätietoja  kaavasuunnittelija Sini Utriainen, p. +358 44 780 1353,     
   etunimi.sukunimi@hollola.fi 
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