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Kalliolan-Paimelan osayleiskaava 

1 Mitoitusperiaatteet 

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman 
tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu 
toteutetaan käyttämällä yhdenmukaisia mitoitusmenetelmiä. 

1.1 Mitoitettava alue 

Kantatilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella ratkaistaan MRL 44 §:ssä säädetty 
suunnittelutarve erikseen määritetyltä alueelta, jolla katsotaan, ettei maankäytön 
ohjaustarve edellytä asemakaavan laatimista, mutta toisaalta rakentamisen 
ohjaaminen kaavalla on tarpeen.  

1.2 Emätilaperiaate 

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi tilojen rakennusoikeus 
määritetään noudattaen emätilaperiaatetta. Osayleiskaavassa emätila on 
ajankohdan 31.12.1969 mukainen tila. Samaa poikkileikkausajankohtaa on 
käytetty yleisesti Hollolan kunnassa ranta-alueiden osayleiskaavojen emätiloja 
määritettäessä.  Emätila voi olla lohkomaton tai muodostua useista nykyisin 
voimassa olevista emätilasta erotetuista kiinteistöistä.  

Jos tila sijoittuu useamman leikkausajankohdan 31.12.1969 mukaiselle emätilalle, 
huomioidaan mitoituksessa ns. merkitsevin emätila. 

Olemassa olevat loma-asunnot, vakituiset asunnot tai erilliset saunat katsotaan 
mitoituksessa tilan ja siten emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi. Samoin 
voimassa olevat rakennus- ja poikkeamisluvat. Myös aiemmin laaditussa Vesijärven 
rantayleiskaavassa osoitetut rakentamattomat rakennuspaikat katsotaan emätilan 
käytetyksi rakennusoikeudeksi. Ranta-alueella Vesijärven rantayleiskaavassa 
osoitetut rakennusoikeudet huomioidaan myös kyläalueella emätilan käytettynä 
rakennusoikeutena, vaikka ne sijaitsevatkin kaava-alueen ulkopuolella. 

Kullekin emätilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus perustuen 
pinta-alaan ja mitoitusvyöhykkeisiin. Emätilan rakennusoikeus lasketaan siten, että 
emätilan pinta-ala kerrotaan mitoitusvyöhykkeen mitoitusluvulla kohdassa 1.4 
esitetyn taulukon mukaan. Luku kertoo emätilan rakennuspaikkojen 

enimmäislukumäärän. 

Emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus saadaan vähentämällä emätilan käyttämä 
rakennusoikeus emätilalle lasketusta kokonaisrakennusoikeudesta. Mikäli emätila 
on jo käyttänyt kaiken mitoitusperusteen mukaisen rakennusoikeutensa, ei 
emätilalle osoiteta uusia rakennuspaikkoja.  

Jokaiselle emätilalle kuuluu kuitenkin mitoituksesta riippumatta yksi 

rakennuspaikka, mikäli tila on rakentamiseen sopiva ja täyttää rakennuspaikan 
vaatimukset. Näin ollen rakennusoikeuttaan käyttämättömälle emätilalle voidaan 
osoittaa 1 uusi rakennuspaikka laskennallisesta mitoituksesta riippumatta. 

Mikäli jokin emätila on käyttänyt rakennusoikeutta enemmän kuin nyt laadittavan 
rantayleiskaavan mitoitusperusteilla emätilalle voitaisiin osoittaa, olevat 
rakennusoikeudet säilyvät mutta uusia ei osoiteta, eikä esim. naapurina olevan 

emätilan rakennusoikeus siitä vähene. 
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Mikäli emätilaperiaate tai muu suunnitteluperuste johtaa joissain 
yksittäistapauksessa emätilan tai siitä erotettujen tilojen kohtuuttomaan 

lopputulokseen, voidaan niistä poikkeamista harkita. Kohtuullisuusharkinta voi tulla 
kyseeseen esimerkiksi tilanmuodostushistorian tai tehtyjen poikkeamispäätösten 
vuoksi. Harkinnassa otetaan aina huomioon ympäristön sietokyky sekä kaavan 
sisältövaatimukset. 

1.3 Vyöhykeanalyysi 

Mitoitettavalle alueelle laaditaan vyöhykejaotus paikkatietopohjaisen 
vyöhykeanalyysin perusteella. Vyöhykeanalyysin tavoitteena on löytää alueet, joille 
rakentaminen on suositeltavaa. Vyöhykkeet ovat aluerajauksia, jotka perustuvat 
suunnittelualueen ominaisuuksiin. Vyöhykkeillä määritetään paremmin ja 
heikommin rakentamiselle soveltuvat alueet. Vyöhykkeet eivät siis itsessään ota 
kantaa rakentamisen määrään, vaan lähinnä sen sijoittumiseen mitoitettavan 
alueen sisällä. 

Mitoitusvyöhykkeet on muodostettu seuraavien tekijöiden perusteella: 

• vesihuoltoverkosto 
• palveluiden läheisyys (saavutettavuus) 
• maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 
• täydennysrakentaminen 

 

Tekijät on valittu siten, että ne ohjaavat uutta rakentamista kaavan tavoitteiden 
mukaisesti yhdyskuntataloudellisesti kestävällä tavalla maisema- ja kyläkuva-
arvoja vaalien sekä Lahden kaupungin läheisyyttä painottaen. Lisäksi mitoitus 
ohjaa rakentamista olemassa olevan asutuksen läheisyyteen olemassa olevien 
tieyhteyksien varrelle. 
 
Vesihuoltoverkosto 
 
Vesihuoltoverkosto on valittu yhdeksi mitoitusvyöhykkeitä määrittäväksi tekijäksi, 
jotta rakennusoikeus sijoittuisi yhdyskuntataloudellisesti järkevällä tavalla. 
Vesihuoltoverkoston rajaus on pääsääntöisesti vesihuollon toiminta-alueen 
mukainen. Niiltä osin, kun vesihuoltoverkko ylittää toiminta-alueen, on otettu 
rajaukseen mukaan myös verihuoltoverkon ulkopuoliset alueet 200 m sisällä. 
Lisäksi Ilmotuntien alku on huomioitu myös vesihuollon rajauksessa, vaikka siellä 
ei ole olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa, sillä alueelle on suunnitteilla 

vesihuoltoverkoston laajennus, mikäli rakentamisen määrä kasvaa riittävän 
suureksi. 
 
Vesihuoltoverkon alueelta muodostuu pisteitä 10 ja ulkopuoliselta alueelta 0 
pistettä. 
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Kuva 1 Mitoitusvyöhykettä määrittävä vesihuoltoverkon rajaus vihreällä rasterilla, 
mitoitettavan alueen rajaus sinisellä ja kaava-alueen rajaus punaisella 
katkoviivalla. 

 
Palveluiden läheisyys 
 
Lahden kaupungin läheisyyttä halutaan korostaa mitoitusvyöhykkeiden 
määrittelyssä, koska uuden rakenteen on hyvä osaltaan painottua mahdollisimman 

lähelle palveluita, jotka sijaitsevat toisaalta Lahdessa ja toisaalta Kalliolan puolella 
aivan kaava-alueen eteläosan välittömässä läheisyydessä. 
 
Kaava-alueelta on laadittu saavutettavuusanalyysi, jossa tutkittiin palveluiden 
saavutettavuutta kaava-alueelta olemassa olevaa tieverkostoa pitkin. 
Saavutettavuusanalyysi laadittiin käyttäen määränpäänä Holman alueen kauppojen 
sijaintia. Analyysi soveltuu yhtä hyvin myös Kalliolan koulun ja siellä sijaitsevien 

muiden palveluiden saavutettavuuden selvittämiseen, koska sinne pääsee vain 
valtatietä 24 pitkin. 
 
Saavutettavuusvyöhykkeet on määritetty siten, että vyöhykkeeltä, jolla 
saavutettavuus toteutuu parhaiten (kuvassa punaisella), on matkaa noin 6-8 km 
Holman palveluille. Toiseksi parhaalta vyöhykkeeltä (kuvassa vihreällä) matkaa 
kertyy noin 8-10 km ja kolmanneksi parhaalta vyöhykkeeltä (kuvassa sinisellä) yli 

10 km. 
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Parhaalta vyöhykkeeltä (punainen) muodostuu pisteitä 10 kpl ja toiseksi parhaalta 

vyöhykkeeltä (vihreä) 5 kpl. Siniseltä vyöhykkeeltä muodostuu pisteitä 0 kpl. 
 

 
 
Kuva 2 Mitoitusvyöhykettä määrittävät saavutettavuuden rajaukset punaisella, 
vihreällä ja sinisellä rasterilla. Mitoitettavan alueen rajaus sinisellä ja kaava-
alueen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 

 
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 
 
Yhtenä kaavan tavoitteena on maiseman ja kyläkuvan arvojen vaaliminen ja 
toisena tavoitteena maaseutumaisten elinkeinojen toimintaedellytysten 

turvaaminen. Näiden tavoitteiden takia maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 
nostettiin yhdeksi mitoitusvyöhykkeitä määrittäväksi tekijäksi. Maisemallisesti 
arvokkaiden peltoalueiden rajaus on laaditun maisemaselvityksen mukainen. 
 
Maisemallisesti arvokkailta alueilta muodostuu pisteitä 0 kpl ja näiden ulkopuolisilta 
alueilta muodostuu pisteitä 5 kpl. 
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Kuva 3 Mitoitusvyöhykettä määrittävä maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden 
rajaus oranssilla rasterilla. Mitoitettavan alueen rajaus sinisellä ja kaava-alueen 
rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 

 
Täydennysrakentaminen 

 
Kaava-alueella on muutamia hieman tiheämmin rakennettuja kylämäisiä 
pientaloalueita ja aivan kaava-alueen eteläosassa lisäksi tiivistä pientaloaluetta 
(asemakaavoitetun alueen eteläpuolella valtatien varressa). Alueet on määritetty 
maisemaselvityksessä. Näiden selkeiden tiiviimmin rakennettujen alueiden osalta 
on mielekästä täydennysrakentaa alueita niiltä osin, kun alueella on 
mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle. 
 
Täydennysrakentamiselle suotuisilta alueilta muodostuu pisteitä 10 kpl ja 
ulkopuolisilta alueilta 0 kpl. 
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Kuva 4 Mitoitusvyöhykettä määrittävä täydennysrakentamisalueiden rajaus 
ruskealla rasterilla. Mitoitettavan alueen rajaus sinisellä ja kaava-alueen rajaus 
punaisella pistekatkoviivalla. 

 
Mitoitusvyöhykkeet 
 
Varsinaiset mitoitusvyöhykkeet on määritetty nämä tekijät yhdistämällä. Kunkin 
tekijän pistemäärät yhteen laskemalla on muodostettu mitoitusvyöhykkeet 1-3, 
jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. Mitä korkeampi pistemäärä alueella on, sen 
paremmin alue soveltuu asuinrakentamiseen. Punaisella on eniten 
rakennusoikeuksia mahdollistava vyöhyke nro 1 ja sinisellä vähiten 
rakennusoikeuksia mahdollistava vyöhyke nro 3. Näiden väliin sijoittuu vyöhyke nro 
2, joka on osoitettu kuvassa vihreällä värillä.  

 
Vyöhykkeelle 1 kuuluvat alueet, jotka saavat 25 pistettä tai yli yllä lueteltujen 
tekijöiden perusteella, vyöhykkeelle 2 alueet, jotka saavat 11-24 pistettä ja 
vyöhykkeelle 3 alueet, joilla on 10 pistettä tai alle. 
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Kuva 5 Mitoitusvyöhykkeet. 
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1.4 Rakennusoikeuden muodostuminen ja sijoittaminen 

Mitoitusluku muodostuu emätilan rakennusoikeuksiin oikeuttavasta pinta-alasta 
mitoitusvyöhykkeellä. Mitoitusluvut vyöhykkeittäin on esitetty alla olevassa 
taulukossa. 

VYÖHYKE 1 VYÖHYKE 2 VYÖHYKE 3 

Ensimmäinen rakennusoikeus 
edellyttää, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on 

vähintään 0,2 ha. 

Ensimmäinen rakennusoikeus 
edellyttää, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on vähintään 

0,2 ha. 

Ensimmäinen rakennusoikeus 
edellyttää, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on vähintään 

0,5 ha. 

Toinen rakennusoikeus 
edellyttää, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on tämän 

lisäksi vähintään 1 ha. 

Toinen rakennuspaikka 
edellyttää, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on tämän 

lisäksi vähintään 10 ha. 

Seuraavat rakennuspaikat 
edellyttävät, että vyöhykkeen 

sisäinen pinta-ala on tämän 

lisäksi vähintään 20 ha. 

Seuraavat rakennuspaikat 

edellyttävät, että vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala on tämän 

lisäksi vähintään 5 ha. 

Seuraavat rakennuspaikat 

edellyttävät, että vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala on tämän 

lisäksi vähintään 15 ha. 

 

 

Lähtökohtaisesti rakentaminen pyritään ohjaamaan olemassa olevan 
rakennuskannan ja tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi 

merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös maaston ominaispiirteiden 
huomioimisessa. Rakennusoikeuden sijoittamista peltomaisemassa merkittävällä 
tavalla näkyville paikoille pyritään välttämään. Sen sijaan rakennusoikeutta 
pyritään sijoittamaan peltoalueiden reunoille ja metsäsaarekkeisiin. 

Ensisijaisesti uutta rakentamista ohjataan mahdollisimman hyvälle vyöhykkeelle 
vyöhykeanalyysin perusteella. 

Maanomistajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi mitoitusperusteita ja –
laskelmia on pyrittävä noudattamaan mahdollisimman tarkasti. Jos jokin alue 
kuitenkin soveltuu rakentamiseen erityisen hyvin tai huonosti tai muiden erityisten 
syiden vuoksi, rakennusoikeutta voidaan lisätä tai vähentää kohtuusperiaatteen 
perusteella. 

Rakennusoikeuksia ei osoiteta kaavassa, mikäli ainoa mahdollinen 

rakennusoikeuden sijoituspaikka sijaitsee tulva- tai melualueella, maasto on 
muutoin rakennuskelvotonta, rakentaminen vaarantaisi arvokkaan 
luonnonympäristön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi. Tällaisissa tapauksissa 
rakennusoikeus pyritään aina lähtökohtaisesti siirtämään kiinteistön muihin osiin 
tai maanomistajan muille alueille. Jos rakennusoikeutta ei voida osoittaa kaavassa 
se jää mitoitustaulukkoon osoittamattomana rakennusoikeustietona. 

Asemakaavoitettavaksi alueeksi osoitettavalla alueella sijoittuvia 

rakennusoikeuksia ei osoiteta kaavassa. Rakennusoikeudet huomioidaan 
asemakaavoituksesta sovittaessa. 


