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Kalliolan-Paimelan osayleiskaava 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee Hollolan kunnassa sijaitsevan Paimelan alueen oikeusvaikutteisen 

osayleiskaavan laatimistyötä. Osayleiskaava laaditaan ns. kyläkaavana oikeus-

vaikutteiseksi ja MRL 44 § mukaisesti. 

 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kaavan nimi: 

 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava 

Kaavan päiväys: Alustava luonnosvaihe 2.12.2019 

Luonnosvaihe 2.4.-1.5.2020 

Kaavaehdotusvaihe 18.8.2020 

Hyväksymisvaihe xx.xx.2020 

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Projektipäällikkö Maria Ouni, DI YKS-600 

Puh. +358 44 298 1858 

maria.ouni@fcg.fi 

Osmontie 34 

00601 Helsinki 

Projektinumero: P34239P001 

Vireilletulo: 3.7.2019 

Valtuusto hyväksynyt:  

 

  

mailto:maria.ouni@fcg.fi
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1.2 Suunnitteluorganisaatio 

Hollolan kunta 

Hollolan kunta vastaa kaavan laatimisesta ja tiedottamisesta sekä nähtäville 

asettamisesta ja näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. 

 

Sini Utriainen, kaavasuunnittelija  

Puh. +358 44 7801353 

etunimi.sukunimi@hollola.fi 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Kaavoituskonsultiksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, jossa 

kaavoituksesta vastaa DI Maria Ouni 14.2.2020 asti ja 14.2.2020 alkaen Arkkit. 

Minttu Kervinen. 

Muu työryhmä: 

Tuomas Miettinen, DI 

Max Manninen, DI 

Saara Aavajoki, DI 

Mauno Aho, Ins. 

Eric Wehner, DI 

Maiju Happonen, DI 

Janne Pekkarinen, Ins. AMK 

Sini Mäkeläinen, HM  

Ruusa Degerman, FM 

  

mailto:etunimi.sukunimi@hollola.fi


FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 3 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 

Osayleiskaavoitettava alue käsittää noin 2218 hehtaaria.  

Alue on suurimmaksi osaksi haja-asutusaluetta, jossa asutus on paikoin 

muodostunut kylämäiseksi. Alueen eteläosassa on asemakaavoitettua aluetta. 

Alueeseen kuuluu myös rakentamattomia metsäalueita ja avoimia viljelysmaita, 

jolla osassa on kulttuuriarvoja. Alue rajautuu lännessä rantaosayleiskaavoitettuun 

rantavyöhykkeeseen.  

 

Kuva 1. Suunnittelualue on merkitty karttaan vaaleanpunaisella. Kaava-alue 
sijaitsee Hollolan koillisosassa lähellä Lahden keskustaajamaa. 
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Kuva 2. Suunnittelualueella sijaitsee mm. Söyrilän asuinalue sekä pelto- ja 
metsäalueita. 

 

3 KAAVAN TARKOITUS 

Osayleiskaavassa maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja 

metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja 

liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä 

kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavasta laaditaan yhdyskunta-

taloudellisesti järkevä. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla 

osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Osayleiskaavalla 

pyritään myös osoittamaan rakennuskannan ja muinaismuistojen suojelutarpeet 

Osayleiskaava laaditaan osittain MRL 44§ mukaisesti, jolloin se toimii kaavassa 

määritellyin osin suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavassa 

määritellään myös asemakaavoitettavat alueet. 

Lisäksi osayleiskaava toimii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maa-

kuntakaavan, strategisen yleiskaavan ja muiden kunnan strategioiden välittäjänä 

ja tulkitsijana. 

Kaavan tavoitteet: 

• Yhdyskuntataloudellisesti kestävän ratkaisun laatiminen  

• Alueen tulevan rakennuspaikkatavoitteen selvittäminen vesihuoltoverkko 

huomioiden  

• Alueen rakentamispaineen määrän ja kapasiteetin selvittäminen 

• Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen 

o Paimelan alueen kylämäisyyden säilyttäminen  
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o Asukkaiden hyötyminen Lahden läheisyydestä 

• Maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen 

• Alueen virkistysmahdollisuuksien ja ulkoilureittien osoittaminen 

• Maisema-arvojen ja kyläkuvan arvojen vaaliminen 

• Pienteollisuushallien rakentamisen ohjaaminen 

 

4 NYKYTILANNE JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Suunnittelutilanne 

4.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

14.12.2017. Tavoitteet astuvat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 

edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 

viranomaisten toiminnassa.  

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 

toiminnassa,  

• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 

kestävä kehitys,  

• toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti 

merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen 

johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ne on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

välittyvät yleiskaavaan osin maakuntakaavan kautta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, 

jotka ovat keskeisiä myös laadittavana olevassa yleiskaavassa: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• tehokas liikennejärjestelmä 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 

kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

 

  

http://www.ymparisto.fi/vat


FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 6 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

4.1.2 Maakuntakaavoitus 

4.1.2.1 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaava sai lainvoiman 

14.5.2019 

 

Kuva 3. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualue merkitty 
violetilla. 

 

Maakuntakaavassa Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle on esitetty seuraavia 

merkintöjä: 

Taajamatoimintojen alue  

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten 

keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä 

pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen 

huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi 

taajaman rakenteellinen eheyttäminen ja elinympäristön laadun parantaminen niin, 

että palvelut ja työpaikat ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, 

pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Liikennejärjestelyillä tulee erityisesti turvata 

kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toimivuus ja turvallisuus.  
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Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, toiminnalliseen joustavuuteen, 

ympäristön laatuun ja varautumiseen myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien 

aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

Alueiden suunnittelussa on osoitettava riittävästi sijoittumismahdollisuuksia 

ympäristöhäiriöitä tuottamattomalle elinkeinotoiminnalle. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten 

palveluiden saatavuus, riittävät kanssakäymis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet 

sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien sisällä, asuinympäristön selkeys ja 

esteettömyys.  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon laajojen yhtenäisten peltoalueiden 

säilyminen. 

Keskustatoimintojen alakeskus (kohdemerkintä)  

Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä keskustatoimintojen 

alakeskuksia.  

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan 

suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä, jotka palvelevat alakeskuksen vaikutus-

alueen asukkaita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alakeskusten suunnittelussa, yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja 

kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi ja turvallisesti saavutettavissa 

olevat kaupallisten ja julkisten palveluiden alueet. 

Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien vähittäiskaupan suuryksiköiden 

toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunkiseudun 

palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa 

aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti 

vaikuttavia muutoksia. 

Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä, 

jotka edellyttävät merkittävää poikkeamista ympäristön mittakaavasta. 

Vähittäiskaupan 2000 kerrosneliömetrin ja sen ylittävien suuryksiköiden 

yhteenlaskettu enimmäiskerrosala (k-m2) saa olla enintään: 8 000 (Kalliola) 

Merkittävästi parannettava valtatie/kantatie  

Tie voidaan parantaa myös kaksiajorataiseksi. 

Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus 

Vaihtoehtoinen tai ohjeellinen valtatie/kantatie  

Merkinnällä osoitetaan tieyhteydet, jotka perustuvat todettuun tieliikenteen 

yhteystarpeeseen ja joiden yleispiirteinen sijainti ja suhde ympäristöön on 

selvitetty. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
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Maankäytöllä ja rakentamisella ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja 

toteuttamista. 

Pääkaasulinja  

Merkinnällä osoitetaan maakaasun runkojohdot ja päähaarajohdot. 

Alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Päävesihuoltolinja  

Merkinnällä osoitetaan suuret vedensiirtolinjat 

Voimalinja  

Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat. 

Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue  

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.  

Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti 

pohjavesialueiden ulkopuolelle.  

Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että 

ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue  

 

Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti 

arvokkaita maisema-alueita tai maisemanähtävyyksiä ja rakennettuja kulttuuri-

ympäristöjä.  

Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty liitteessä 24. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaat alueet Lahden ja 

Heinolan keskustatoimintojen alueiden osalta on esitetty maakuntakaava-

selostuksen liiteosan liitteissä 28 ja 29. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä 

on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä huomioitava 

kokonaisuuden kannalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 

säilyminen. 

Luonnonsuojelualue   

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi 

tarkoitettuja alueita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
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SUOJELUMÄÄRÄYS: 

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen 

suojeluarvoja. 

Muinaismuistoalue tai -kohde  

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännösalueita tai 

kohteita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Päijät-Hämeen vedenalaiset muinaismuistojäännökset on esitetty maakuntakaava-

selostuksen liiteosan liitteessä 34. 

Ohjeellinen ulkoilureitti  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisten ulkoilureittien yhteystarpeet taajamien 

ulkopuolella. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset 

maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet virkistys-

alueisiin. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota olevan 

tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksiin sekä luonnon arvojen säilymiseen 

suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

4.1.2.2 Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) 

vaihemaakuntakaava 

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) 

vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätös on tehty maakuntavaltuustossa 

18.6.2018.  

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun 

jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja vertaillaan ja 

niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin 

vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan 

jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon 

verkostot. Alueen varsinaista toteuttamista voidaan suunnitella vasta tarvittavien 

kaavojen tultua lainvoimaiseksi, ja alueen käynnistymiseen tulee kulumaan useita 

vuosia. 

Käynnistetty maakuntakaavatyö keskittyy pelkästään Lahden seudun 

kierrätyspuisto-hankkeen sijoittumisen ratkaisemiseen kaupunkiseudulla. 

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitetyt vaihtoehtoiset sijainnit sijoittuvat 

Lahden kaupungin eteläpuoleisille alueille eivätkä esitetyt vaihtoehdot vaikuta 

olennaisesti tässä yleiskaavassa tehtäviin ratkaisuihin. 

4.1.3 Yleiskaavoitus 

4.1.3.1 Hollolan Strateginen yleiskaava 

Hollolan valtuusto hyväksyi 3.4.2017 koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen 

Strategisen yleiskaavan. Kaavan tavoitevuosi on 2040. Kunnanhallitus 7.6.2017 
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määräsi Strategisen yleiskaavan voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen 

alaista aluetta, joka ei sijaitse suunnittelualueella. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 

päätöksellään 23.5.2019 Strategista yleiskaavaa koskevan valituksen.  

Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain.  

Strategiseen yleiskaavaan ollaan tekemässä päivitystä vuosien 2019-2020 aikana. 

Päivitetty kaava tehdään nimellä Strateginen yleiskaava 2020. Valtuusto on 

päättänyt Strategisen yleiskaavan 2020 vireille tulemisesta sekä hyväksynyt 

kaavan tavoitteet kokouksessa 23.9.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

OAS on ollut nähtävillä 7.11.-9.12.2019. Päivittämisen yhteydessä tarkistetaan 

lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen. 

Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa 

ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, 

toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä. 

Strategisen yleiskaavan myötä osa vanhoista yleiskaavoista on kumoutunut 

kokonaan, osa jäänyt voimaan kokonaan ja osa jäänyt voimaan osittain. 

Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. Tarkoituksena on, että 

Strateginen yleiskaava 2020 ja Kalliolan-Paimelan osayleiskaava tulevat molemmat 

olemaan voimassa, siten, että osayleiskaava tarkentaa strategisen yleiskaavan 

merkintöjä ja määräyksiä. 

Hollolan strateginen yleiskaava sisältää viisi (5) oikeusvaikutteista karttaa. 

Yleiskaavakartat n:o 1-5 ovat lähtökohtana laadittaessa ja muutettaessa osa 

yleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 

käytön järjestämiseksi (MRL 42§). 

 

4.1.3.1.1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta) 

Yleiset koko suunnittelualuetta koskevat määräykset: 

Eri maankäyttömuotojen tarkemmat rajaukset määritellään asemakaavoituksen tai 

muun tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja taajamassa 

keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella on koko kunnassa 3000 k-m ². 

Käyttötarkoituksen muutoksia koskevat kaavamääräykset 

Vähimmäisvaatimukset lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamiselle 

vakituiseen asuinkäyttöön asemakaava-alueiden ulkopuolella ovat: 

Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5 000 m ² 

Rakennuspaikalle on päästävä ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla 

Yhdyskuntarakenteellinen sijainti 

• Lähimpään kouluun on matkaa teitse alle 5 km tai rakennuspaikka   sijaitsee 

olemassa olevan koulu kuljetusreitin vaikutuspiirissä 

• Rakennuspaikka tukeutuu kyläasutukseen ja sen läheisyydessä on jo 

ennestään vakituisia asuinrakennuspaikkoja 
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Rakennuspaikka tulee liittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesihuollon-

verkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesijärjestelmän 

tulee täyttää voimassa olevan jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten 

vaatimukset. Rakennuspaikalta tulee olla mahdollisuus saada asumiseen tarvittava 

puhdas talousvesi sekä osoitettavissa että jätevesien käsittely on mahdollista 

hoitaa rakennuspaikalla niin että ei aiheuteta haittaa pohjavedelle, vesistölle ja /tai 

naapurikiinteistöille. 

Ranta-alueilla, jotka liittyvät asemakaavoitettavaksi tarkoitettuihin alueisiin, on 

yksittäisiä rakennuspaikkoja laajempien kokonaisuuksien käyttötarkoituksen 

muutos mahdollista vain asemakaavalla. 

 

 

Kuva 4. Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta yhdyskuntarakenteen ohjaus 
osasta. Suunnittelualue merkitty violetilla. 

 

Strategisen yleiskaavan yhdyskuntarakeen ohjaus osassa on Kalliolan-Paimelan 

osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Kyläalue  

Kylämäisenä alueena kehitettävä alue, jolla rakentaminen voi olla ympäröivää 

maaseutua tehokkaampaa. Alueella voi sijaita kyläasutusta ja siihen liittyviä 

asutusta häiritsemättömiä yritys-, palvelu - ja työtiloja. 

Kyläalue on MRL 16§ mukaista suunnittelutarvealuetta. Uusien rakennuspaikkojen 

toteuttaminen edellyttää osayleiskaavaa tai muuta rakentamisajankohtana 

voimassa olevan lainsäädännön mukaista maankäytön suunnitelmaa tai selvitystä. 
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Uudisrakentamisen tulee soveltua kylämiljööseen, eikä se saa haitata 

myöhäisempää kaavoitusta. Rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon, jos se 

sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

Täydennysrakentamisen edellytyksiä harkittaessa tulee pääkartan lisäksi ottaa 

huomioon yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja määräykset. 

Aluekohtaiset määräykset: 

Paimelan, Kirkonkylän ja Pyhäniemen kyläalueilla tulee huolehtia siitä, että 

vesihuollon toiminta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytönmitoitusta 

vastaava. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista 

maankäytön ja tieyhteyksien suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston 

kapasiteetin riittävyydestä. Uusien rakennuspaikkojen on liityttävä keskitettyyn 

vesi ja viemäriverkostoon. 

Heinlammin ja Miekkiön alueilla on huolehdittava siitä, että uudisrakentaminen ei 

haittaa pitkän aikavälin kaavoituksen tarvetta kaupunkiseudulla. Rakennuspaikan 

vähimmäiskoko 5 000 m ². 

Maaseutuelinkeinot ja -asuminen  

Alue on varattu ensisijaisesti maa- ja metsätaloudelle sekä muulle elinkeino-

toiminnalle, joka kokonsa ja ympäristövaikutustensa suhteen sopii maaseudulle. 

Alueelle voi sijoittua myös elinkeinoihin liittyvää asumista, vähäisessä määrin 

olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa-ajanasumista. 

Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon maa- ja metsätalous-

elinkeinojen harjoittamisesta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt. Rakentamisen tulee 

perustua luontevasti kullekin kylälle ominaiseen rakennuspaikkojen sijaintiin ja 

rakennustapaan (kuten nauha-, metsä/pellonreuna-, rykelmä- tai muu rakenne). 

Rakentaminen tulee liittää keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon, jos rakennus-

paikka on vesihuollon toiminta-alueella. Uusien rakennuspaikkojen vähimmäiskoko 

on 5000 k-m ². 

Rakentamistapa ja sijoittelu tulee lupaharkinnassa sopeuttaa ympäristöön. Maan-

omistajien yhdenvertaista kohtelua arvioidaan kantatilan käyttämän rakennus-

oikeuden perusteella. Mittavampi rakentaminen on ratkaistava kaavalla tai muulla 

rakentamisajankohtana voimassa olevan lainsäädännön mukaisella maankäytön 

suunnitelmalla tai selvityksellä. 

Aiotun rakentamisen määräyksenmukaisuus tutkitaan lupa harkinnassa rakennus-

hankkeen sisällön, ominaisuuksien, toiminnan ympäristövaikutusten ja rakennus-

paikan kylärakenteisiin tukeutuvan sijainnin perusteella huomioon ottaen maan-

omistajien yhdenvertainen kohtelu. 

Rakentamisen sijoitteluun ja laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota maa-

kunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. 

Viheryhteystarve  

Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä laajempien 

viheralueiden välillä. 
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Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katsottava, ettei viherreitin 

toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä tarpeettomasti 

katkaista. Esitetty sijainti on ohjeellinen. 

Työpaikat ja palvelut, joille ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia  

Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen, palvelujen ja muiden sellaisten 

toimintojen alueena, joille ympäristön asutus tai ympäristöarvot aiheuttavat 

rajoituksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asumisen ja työpaikka-alueiden 

häiriöttömään yhteen sovittamiseen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 

yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi 

yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Pientalotaajama  

Pientalovaltaisena kehitettävä taajamarakenteen osa, jolla voi sijaita myös 

lähipalveluja ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Suunnittelussa 

tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä 

sekä korkea laatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

lähivirkistyksen tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 

yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi yleis-

kaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Pientaloasutuksen alue  

Väljänä pientaloalueena kehitettävä asuinalue, jolla voi sijaita myös lähipalvelu ja 

ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Suunnittelussa tulee edistää 

viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä sekä korkea 

laatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähivirkistyksen 

tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 

yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi yleis-

kaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Valtatie tai kantatie / olemassa oleva  

Valtakunnalliseen päätieverkkoon kuuluva tieyhteys. Risteävä liikenne ohjataan 

tiesuunnittelun ja parantamistoimenpiteiden edistymisen myötä eritasoliittymiin, -

risteyksiin tai sopiville paikoille yksityistiejärjestelyin 

Kohteet: 

Valtatie 24 (Kukkilasta pohjoiseen kunnan rajalle) 

Yhdystie  

Tärkeimmät maaseudun ja taajamien kautta kulkevat yleiset tiet, jotka eivät ole 

seututeitä tai pääkatuja. 

Uuden liikenneväylän yhteystarve  
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Kaupunkiseudun tai kunnan sisäisen liikenteen välityskyvyn ja yhdyskunta-

rakenteen kehittämisen kannalta keskeinen uusi tai vaihtoehtoinen liikenneyhteys. 

Tien hallinnollinen luokka määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Kohteet: 

VT 24 suuntainen väylä välillä Kukkila-Paimela 

Oleellisesti muuttuvat alueet  

Tiivistyvä tai uusi toiminnoiltaan monipuolinen taajama -alue, jossa maankäytön 

muutosten ja tehostamisen tulee perustu aasemakaavoitukseen. Asema-

kaavoituksen yhteydessä on selvitettävä tulevan maankäytön liittyminen 

ympäröivään yhdyskunta rakenteeseen osana taajamarakennetta. 

Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaatii pohjakseen asemakaavan. Ennen 

asemakaavoitusta alueella voidaan sallia ympäristön ominaispiirteisiin soveltuva, 

myöhempää kaavoitusta haittaamaton olemassa olevien rakennusten korjaus ja 

rakennuspaikkojen täydennysrakentaminen. 

Voimaan jäävää osa yleiskaava-aluetta rajaava viiva. Rajaus on voimassa 

myös teemakartoilla .  

Alue, jolla aiemmin laadittu oikeusvaikutteinen osa yleiskaava ja siihen kohdistuvat 

määräykset jäävät voimaan. Voimaan jääviä osa yleiskaavoja muutettaessa 

otetaan huomioon strategisen yleiskaavan tavoitteet. 

Voimaan jäävien rantaosayleiskaavojen rantavyöhykkeen ulkopuolelle siirretyt 

rakennusoikeudet strategisen yleiskaavan alueella säilyvät. Muilta osin strategisen 

yleiskaavan alueella aiemmin laaditut osayleiskaavat kumoutuvat. Kumoutuvien 

osayleiskaavojen alueilla ympäristöarvot on tarkemmassa suunnittelussa otettava 

huomioon oikeusvaikutteisten karttojen 1-5 mukaisesti. 

Osittain voimaan jäävät osayleiskaavat: 

OYK 4 Vesijärven rantaosayleiskaava, ranta-alueet 

 

4.1.3.1.2 Luontoarvot 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee 

tarvittaessa laatia ja ottaa huomioon ajantasaiset ja tarkkuudeltaan suunnittelun 

tarvetta vastaavat luontoselvitykset. Suunnittelun tulee perustua riittävän laajaan 

selvitykseen ekologisista verkostoista ennen yksittäisiä asemakaava- tai asema-

kaavamuutoshankkeita. 

Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetuilla tai perustettavaksi tarkoitetuilla 

alueilla ja kohteissa ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen 

suojeluarvoja. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen ehdoton 

rakentamisrajoitus sekä MRL 128§:n mukainen toimenpiderajoitus. Suojelualueet 

toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai muun lainsäädännön perusteella. Suojelu-

määräys on voimassa, kunnes suojelualue perustetaan luonnonsuojelulain 

säätämällä tavalla tai alueen käytöstä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet.  
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Maa- ja metsätalousalueilla, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, on toimenpiteitä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa katsottava, ettei erityisiä luonnonesiintymiä tai 

luonnonarvoja turmella. 

 

Kuva 5. Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta luontoarvot osasta. 
Suunnittelualue merkitty violetilla. 

 

Strategisen yleiskaavan Luontoarvot osassa on Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-

alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja  

Luonnonsuojelulain perusteella suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue

 

 

4.1.3.1.3 Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys 

Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien ja rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa 

on otettava huomioon alueen tai kohteen arvot. 

Osayleiskaavoja laadittaessa, tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisen 

ohjauksessa tulee laatia ja ottaa huomioon ajantasaiset maiseman ja rakennetun 

ympäristön inventoinnit. 
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Muinaismuistoalueet ja–kohteet ovat muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia 

maanpinnan alla olevia kulttuurikerroksia ja rakenteita. Maankäyttöhankkeista on 

neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. 

 

Kuva 6. Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta maisema, kulttuuriympäristöt ja 

virkistys osasta. Suunnittelualue merkitty violetilla. 

Strategisen yleiskaavan Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys osassa on 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Muinaisjäännös  

Virkistyspalvelut  

Ohjeellinen ulkoilureitti  

Pyörämatkailureitti  

 

4.1.3.1.4 Vesitalous 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa 

huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä veden-

ottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. 
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Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on 

sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, että pohjavesi-

alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu.  

Pohjavesialueilla tulee maankäytön seurauksena maanpintaa merkittävästi 

peittävillä alueilla laatia yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä hulevesi-

selvitys.  

 

Kuva 7. Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta vesitalous osasta. Suunnittelualue 
merkitty violetilla. 

 

Strategisen yleiskaavan vesitalous osassa on Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-

alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja jätevesi-

viemäröinnin piirissä  

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue  

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue  

 

4.1.3.1.5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa 

huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle ympäristön maankäytölle 

aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Suunnittelun tulee perustua ajantasaisiin, 
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suunnittelun tarvetta vastaaviin ja vaikutusten arviointiin riittäviin ympäristö-

selvityksiin. 

Rautatien ja valtatien ympäristössä tulee tarkemmassa maankäytön suunnittelussa 

ja rakentamisessa ottaa huomioon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Ko. 

selvitysten tulee perustua liikennemääriin, nopeusrajoituksiin sekä maaston 

muotoihin. Melulle altistuvien taajamaksi suunniteltujen tai rakentuneiden alueiden 

ottaminen yleiskaavassa esitettyyn käyttöön on tarkoitettu perustuvan 

asemakaavaan, jolla ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen riittävä suojaus 

melulta ja tärinältä. Nostavan alueen jatkosuunnittelussa ja raideliikenteen tärinän 

vaikutusarvioinnissa on erityisesti otettava huomioon maaperän pehmeikköalueet. 

Asemakaavoittamattomilla alueilla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, 

että asetuksen mukaiset melun ohjearvot alittuvat. 

 

 

Kuva 8. Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta Ympäristövaikutuksia aiheuttavat 
toiminnot osasta. Suunnittelualue merkitty violetilla. 

 

Strategisen yleiskaavan ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot osassa on 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Voimalinja  

Pääkaasulinja  

Valtatie tai kantatie / olemassa oleva  

Liikennemääriin perustuva ohjeellinen päiväajan 55 dB: melualue  
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4.1.4 Asemakaavat 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaavoitettavan alueen eteläosassa sijaitsee asema-

kaavoitettua aluetta.  

 

 

Kuva 9. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva asemakaavoitettu alue 
merkittynä karttaan. Suunnittelualue on osoitettu violetilla. 

 

4.1.5 Muut suunnitelmat 

Suunnittelualueen eteläosa ulottuu keväällä 2019 hyväksytylle Sorvasen ja 

Kalliolan kaavarungon alueelle. Kaavarungon toteutus etenee tarkemmassa 

suunnitelmassa ja toimii siten osaltaan pohjana laadittavalle kyläosayleiskaavalle. 
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Kuva 10. Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko suunnittelualueella. 
Suunnittelualue on osoitettu violetilla. 

 

4.1.6 Rakennusjärjestys 

Hollolan kunnan rakennusjärjestys tuli voimaan 1.1.2017. 

 

4.2 Väestö ja työpaikat 

Vuoden 2018 lopussa Hollolassa asui n. 23 600 asukasta. Vuosina 2010-2018 

väestömäärä on vähentynyt Hollolassa n. 500 asukasta (-2%).  

Tilastokeskuksen ruututietokannan (RTTK 2018, asukastilanne 31.12.2017) 

mukaan suunnittelualueella asuu n. 1 290 asukasta. Suhteessa RTTK 2013 

(asukastilanne 31.12.2012) aineistoon suunnittelualueen asukasmäärä on 

vähentynyt noin 40 asukkaalla. Tihein asutus sijoittuu kaava-alueen eteläosaan 

Kalliolan asemakaavoitetulle alueelle. 
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Kuva 11. Asukkaiden sijoittuminen suunnittelualueella Tilastokeskuksen ruutu-
tietokannan 2018 (asukastilanne 31.12.2017) mukaan. 

 

Vuoden 2016 lopussa Hollolassa oli n. 6 070 työpaikkaa. Vuosina 2010-2016 

työpaikkamäärä on vähentynyt Hollolassa n. 820 työpaikkaa (-12%). Hollolan 

työpaikoista alkutuotannossa oli 6 %, jalostuksessa 28 % ja palvelujen toimialoilla 

64 %.  

 

Työllisiä oli Hollolassa vuoden 2017 lopussa n. 9 780 henkilöä. Työpaikka-

omavaraisuus (työpaikat/työlliset) oli Hollolassa 63 %, kun se oli koko Päijät-

Hämeen maakunnassa 96 %.  

Tilastokeskuksen ruututietokannan (RTTK 2018, työpaikkatilanne 31.12.2016) 

mukaan suunnittelualueella sijaitsee n. 190 työpaikkaa, jotka sijoittuvat paljolti 

Vesikansantien länsipuolelle mutta myös Pitkänsillantien läheisyyteen. Suhteessa 

RTTK 2013 (asukastilanne 31.12.2011) aineistoon suunnittelualueen työpaikka-

määrä on vähentynyt noin 40 työpaikalla. 
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Kuva 12. Työpaikkojen sijoittuminen suunnittelualueella Tilastokeskuksen ruutu-
tietokannan 2018 (työpaikkatilanne 31.12.2016) mukaan. 

 

4.3 Palvelut ja virkistys 

Paimelan koulu sijaitsee Vesijärven rannalla juuri suunnittelualueen ulkopuolella ja 

Kalliolan koulu sijaitsee n. 1 km päässä suunnittelualueen eteläreunasta. Sekä 

Paimelan että Kalliolan koulussa toimii esikoulu, sekä 1. – 6. vuosiluokat. Kalliolan 

koulussa toimivat myös alueellinen kirjasto ja terveyspalvelut. Paimelan koulun 

yhteydessä sijaitsee urheilu- ja luistelukenttä. Kalliolan koulun yhteydessä sijaitsee 

urheilu- ja luistelukenttä ja lisäksi tenniskenttä. 

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevan Söyrilän asuinalueen pohjoispuolella 

sijaitsee kuntorata ja Kalliolan laavu. Asukastyöpajan yhteydessä virkistysalueina 

esiin nousivat näiden lisäksi Paimelanvuori, Hanneksen metsä sekä Kullerolehdon 

ja vähätalon luonnonsuojelualueet. 

Söyrilässä sijaitsee koti- ja hoivapalveluja tarjoava seniorikoti Helmi.  

Suunnittelualueella ei sijaitse ruokakauppaa, mutta aivan alueen eteläosassa 

Kalliolassa toimii grilli-kioski. Lähin ruokakauppa on Sale Kukkila n. 3 km 

suunnittelualueen eteläpuolella. 

N. 1 km päässä suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Route 24 huoltoasema 

ja ravintola sekä ST1-tankkausasema. 
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4.4 Liikenne  

4.4.1 Liikennettä koskevat selvitykset 

Maankäytön suunnittelun pohjaksi on laadittu liikenneselvitys (Paimelan 

osayleiskaava, liikenne- ja meluselvitys, FCG 2020). Muita suunnittelualueelle 

ulottuvia selvityksiä ovat esim. Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma; 

Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä, Lahti, Hollola, Asikkala, Padasjoki sekä 

Hollolan strateginen yleiskaavan päivityksen yhteydessä tehty liikenneyhteyksien 

suunnitelmakartta. 

4.4.1.1 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Päijät-Hämeen liitto)  

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui 2014 ja se on päivitetty 

2019. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päätavoitteita ovat: 

• kestävän liikkumisen edistäminen 

• Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen 

• tieliikenneturvallisuuden selkeä parantaminen 

• kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty myös toimenpideohjelma. 

Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet on jaettu 

toteuttamisajan mukaan kolmeen kiireellisyysluokkaan: ensimmäinen 

kiireellisyysluokka vuodet 2019–2023, toinen vuodet 2024–2031 ja kolmas 

kiireellisyysluokka vuodet 2032–2040. Kiireellisyysluokat linkittyvät valta-

kunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan 

suunnittelualueelle on toimenpideohjelmassa merkitty kolme kohdetta: 

• Pyöräilyverkon täydentämiskohde, 1. kiireellisyysluokka: Vt 24 Paimelan 

liittymän alikulkukäytävä. 

• Maantieverkon kehittämiskohde, 2. kiireellisuusluokka: Valtatie 24 välin 

Karisto–Kalliola nelikaistaistaminen ja liittymien parantaminen (mm. 

Holman pääsuunnan muutos). 

• Maantieverkon kehittämiskohde, 2. kiireellisuusluokka: Parantamistoimen-

piteiden tarkentaminen ja priorisointi: valtatie 24 Kalliola–Vääksy. 

  

4.4.1.2 Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä, Lahti, Hollola, Asikkala, Padasjoki 

(Uudenmaan ELY-keskus) 

Vuonna 2015 valmistuneen kehittämisselvityksen tavoitteena oli kokonais-

käsityksen muodostaminen väylän tilanteesta ja kehittämistarpeista, sekä aiempien 

suunnitelmien ja kaavavarausten ajantasaisuuden tarkistaminen. Suunnittelu-

alueeseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia: 

• Paimelantien mt 14119 ja Ilmotuntien mt 14122 liittymän parantaminen /js-

tarve 

• Kalliolan AKK (Paimelantien ja Ilmotuntien liittymään) 

• mt 3131 Vesivehmaantien ja mt 14119 Paimelantien liittymän parantaminen 

/jatkosuunnittelutarve 

• Paimelan kevyen liikenteen väylän päällystys 

• Holma-Kalliola: 2+2 kaistaa (n. 6 km) TAI rinnakkaisväylä 
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Kehittämisselvityksen pohjalta valmistui vuonna 2017 aluevaraussuunnitelma, joka 

keskittyy valtatien Karisto – Kalliola väliseen osuuteen. Esitetyt suunnitelmat 

Kalliolan osuuden kehittämiseksi: 

 

 
 
Kuva 13. Vt 24 aluevaraussuunnitelma 2017: autoliikenteen tavoiteverkko. 
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Kuva 14. Vt 24 aluevaraussuunnitelma 2017: jalankulun, pyöräilyn ja linja-
autoliikenteen järjestelyt tavoitetilanteessa aluevaraussuunnitelman mukaisilla 
järjestelyillä. 

 

4.4.1.3 Hollolan strateginen yleiskaava, liikenneyhteyksien suunnitelmakartta 

Hollolan strategisen yleiskaavan vuonna 2020 valmistuvan päivityksen yhteydessä 

ollaan tekemässä myös suunnitelmakarttaa liikenneyhteyksien osalta. Kartassa on 

suunnittelualueella huomioitu kevyen liikenteen väylän kehitystarve Paimelantien 

varressa, sekä liikenneyhteystarve Lepistönmäestä Pitkänsillantielle. Kartta 

tarkentuu päivityksen valmistumisen yhteydessä.  
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Kuva 15. Liikenneyhteyksien suunnitelmakarttaluonnos suunnittelualueen osalta, 

Hollolan strategisen yleiskaavaan päivitysaineisto. 
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4.4.2 Tie- ja katuverkko 

Suunnittelualueen liikenneverkon rungon muodostavat maantiet. Suunnittelu-

alueen läpi kulkeva Vesikansantie on osa valtatietä 24 ja on alueen vilkkaimmin 

liikennöity tie. Muita tärkeitä maanteitä ovat Vesijärven rannan läheisyydessä 

kulkeva Paimelantie sekä Vesikansantieltä itään johtavat Pitkänsillantie ja 

Metsäkulmantie. 

 

 

Kuva 16. Liikennemäärät suunnittelualueen eri tieosuuksilla vuonna 2018. (Lähde: 
Väylävirasto, liikennemääräkartat.) 

 

Valtatien 24 nopeusrajoitus on suunnittelualueella 80 km/h, kuten myös 

Ilmotuntiellä, Pitkänsillantiellä ja Metsäkulmantiellä n. 1 kilometrin päässä 

valtatieltä poikkeamisen jälkeen. Paimelantiellä nopeusrajoitus 60 km/h paitsi 

Söyrilän taajaman alueella, jossa se on 50 km/h ja Paimelan koulun läheisyydessä, 

jossa se on 40 km/h.    
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Kuva 17. Nopeusrajoitukset suunnittelualueen eri tieosuuksilla vuonna 2017. 
(Lähde: Väylävirasto, nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus [Tierekisterin 
tietolaji 168].) 

 

Suunnittelualueen pääväylistä Valtatiellä 24, Paimelantiellä ja Ilmotuntiellä on 

asfalttipäällyste. Pitkänsillantiellä ja Metsäkulmantiellä on sorapäällyste. 

Suunnittelualueen väylät ovat vain osittain valaistuja.  
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Kuva 18. Tien päällysteet suunnittelualueen eri tieosuuksilla vuonna 2017. (Lähde: 
Väylävirasto, tien päällyste [Tierekisterin tietolaji 137].) 
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Kuva 19. Valaistu tieosuus on merkitty punaisella. Aineisto on vuodelta 2017. 
(Lähde: Väylävirasto, valaistus [Tierekisterin tietolaji 167].) 

 

4.4.3 Liikenneturvallisuus 

Suunnittelualueen liikenneverkolla on vuosina 2011–2017 (7 vuotta) tapahtunut 

yhteensä 9 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Suurin osa (6 kpl) 

onnettomuuksista on tapahtunut valtatiellä 24. Kaksi onnettomuutta on tapahtunut 

Kalliolan taajama-alueen katuverkolla ja yksi Paimelantiellä. Ainoa kuolemaan 

johtanut liikenneonnettomuus tapahtui 2013 Vesikansantien ja Pitkänsillantien 

risteyksessä. 
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Kuva 20. Tieliikenneonnettomuudet suunnittelualueella 2011 – 2017. (Lähde: 
Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuudet.) 

 

4.4.4 Kevyen liikenteen nykytilanne 

Suunnittelualueella maanteihin liittyviä kevyen liikenteen väyliä löytyy 

Vesikansantieltä Kalliolaa kohti lähtevän Paimelantien varrelta, Raitilan ja Uusitalon 

väliin jäävältä osuudelta Vesikansantietä ja Vesikansantieltä lähtevän 

Vesivehmaantien varrelta.  

 

4.4.5 Joukkoliikenteen nykytilanne 

Suunnittelualue kuuluu Lahden seudun liikenteen (LSL) joukkoliikenteen piiriin. 

Kuvassa 21 on esitetty alueen linja-autopysäkit. Kaukoliikenteen pikavuoroilla ei 

ole pysäkkejä suunnittelualueella. Kaukoliikenteen vakiovuorojen linja-autopysäkit 

sijaitsevat linja-autoreittien varrella Vesikansantiellä (Vt 24) ja Paimelantiellä. 

Lisäksi Pitkänsillantien ja Metsäkulmantien varrella sijaitsee virtuaalipysäkeiksi 
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nimettyjä pysähdyspaikkoja, joilla ei ole virallista pysäkin statusta tai 

pysäkkimerkkiä maastossa. 

 Kalliolan kohdan Ilmotuntien tienhaaran (mt 14119 ja mt 14122) ja Vesivehmaan 

tienhaaran (mt 14119 ja mt 3131) välillä on kaksi säännöllisen liikenteen linja-

autoreittiä, joko valtatie 24:ää tai Paimelantietä (mt 14119) pitkin. Molemmat reitit 

yhteenlaskettuina arkisin on siis 18–20 vuoroa suuntaansa, ja kaikki vuorot 

liikennöivät välillä klo 07-21. Viikonloppuisin liikennöivät vain vt 24:ää pitkin 

kulkevat Lahden ja Sysmän väliset vakiovuorot. Lauantaisin niitä on 2 vuoroa ja 

sunnuntaisin 1–2 vuoroa suuntaansa. 

Suunnittelualueen joukkoliikenne voi tarjota alueen asukkaille tietyt säännölliset ja 

tarkkaan suunnitellut työmatkayhteydet Lahteen tai Vääksyyn, mutta ei tarjoa tällä 

vuorotarjonnalla kovin kohtuullisia epäsäännöllisiä yhteyksiä tai iltavuoroja, jotka 

kannustaisivat joukkoliikenteen jatkuvaan käyttöön. Reittitarjonta kattaa silti 

suunnittelualueen tärkeimmät asuinalueet. 

 

 
 

 
 
Kuva 21. Linja-autopysäkit suunnittelualueella. (Lähde: Digiroad, Joukkoliikenteen 

pysäkki.) 
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4.5 Maanomistus 

Suunnittelualueella on sekä yksityisomistuksessa olevaa maata, että kunnan 

omistamia alueita. Kunnan maanomistus osoitetaan alla olevassa kartassa. 

 

Kuva 22. Kunnan omistamat alueet on merkitty karttaan oranssilla. 

 

4.6 Rakennettu ympäristö 

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan alueella sijaitsee n. 1400 

rakennusta tai rakennelmaa. Näistä luokittelemattomia rakennuksia on n. 860. 

Luokittelemattomat rakennukset ovat usein pihapiiriin kuuluvia talousrakennuksia. 

Jäljelle jääneistä rakennuksista yli 90 % on asuinrakennuksia (n. 500 kpl). 

Lomarakennuksia suunnittelualueella on n. 25 kpl ja teollisia rakennuksia on n. 5 

kpl.  

 

4.7 Yhdyskuntatekniikka 

 

4.7.1 Vesi- ja energiapalveluverkosto  

Vesi 

Hollolan vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalveluiden vaatimista investoinneista 

mm. verkostojen uudisrakentamisesta ja saneerauksesta. Hollolan vesihuolto-

laitoksen asiakaspalvelusta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. 
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Suunnittelualueella vedenjakelu- ja jätevesiviemäröintiverkosto seurailee 

Paimelantien vartta ja jatkuu Vesivehmaantiellä Palkkisiltaan asti. Vesijohto-

verkosto ulottuu myös Pitkänsillantietä Vesikansantieltä Korpimaalle ja 

Emäntälänmäkeen. Lisäksi verkko seurailee Lintumäentien ja Tommolantien linjaa. 

 
Kuva 23. Olemassa oleva vesihuoltoverkosto suunnittelualueella.  

Kaukolämpö ja sähkö 

Suunnittelualueen halki pohjois-etelä suunnassa kulkee suurjännitelinja. Linja 

seurailee osittain valtatien 24 vartta ja osin kulkee sen itäpuolta  

 

4.8 Luonto 

 

4.8.1 Luontoselvitys 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle tehdään yleiskaavan edellyttämällä 

tarkkuudella luontoselvitys. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa 

suunnittelualueen luonnonoloista ja arvokkaista ympäristöistä kaavasuunnittelun 

tueksi. Luontoselvitys tehtiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen tehtiin 

kesällä 2019 palvelemaan luonnosvaiheen suunnittelua hyödyntäen olemassa 

olevia aineistoja. Toisessa vaiheessa selvitettin luontoarvoja suunnittelualueella 

maastokäyntien avulla kevään ja kesän 2020 aikana.  
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Lähtotietojen perusteella Paimelan suunnittelualueelta on tiedossa ainoastaan 

kahden uhanalaisen eliölajin havaintoja Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -

tietokannassa. Lajit ovat liito-orava (Pteromys volans, vaarantunut, kolme 

havaintopaikkaa), vienansara (Carex atherodes, vaarantunut, yksi havaintopaikka) 

sekä takkuhankajäkälä (Evernia divaricata, vaarantunut, yksi havaintopaikka). 

Lisäksi silmälläpidettäväksi luokitellusta vankkasarasta (Carex riparia) on tiedossa 

yksi todennäköisesti hävinnyt esiintymä ja yksi olemassa oleva esiintymä. 

4.8.2 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa havupuuvaltaisia, lehtomaisen tai 

tuoreen kankaan metsiä. Paikoin esiintyy myös lehtipuuvaltaisia metsäaloja ja 

lehtokuvioita. Soita ja turvemaita selvitysalueella on vain pienialaisesti. 

Suunnittelualueen monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet sijoittuvat Suomen 

ympäristökeskuksen valtakunnallisen ns. Zonation -analyysin perusteella selvitys-

alueen pohjois-koillisosiin Pilkanmäen ja Söyrylän väliselle alueelle sekä 

suunnittelualueen eteläosaan Kivismäen-Kempin metsäselänteiden alueelle. 

Pilkanmäen – Söyrylän alueella monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue 

jatkuu itään selvitysalueen ulkopuolelle.  

 

Kuva 24. Ekologiset yhteydet kaava-alueella: Vihreät yhteydet ja ydinalueet ovat 
strategisen yleiskaavan viherverkostoselvityksessä osoitettuja ydinalueita ja 
rajauksia. Mustilla yhteysviivoilla on osoitettu näitä tarkentavia, yleiskaavatason 
yhteyksiä. (Lähde: Paimelan alueen luontoselvitys 2020, Ramboll.) 

Selvitysalueelle sijoittuu Metsäkeskuksen aineistojen perusteella kahdeksan 

Metsälain 10§ tarkoittamaa erityisen tärkeää elinympäristöä (Kuva 25). Metsälain 

nojalla näiden kohteiden osalta metsätaloutta tulee harjoittaa siten, ettei kohteiden 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 36 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

ominaispiirteitä vaaranneta. Rajatut kahdeksan aluetta ovat vähäpuustoisia soita, 

jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä sekä purojen lähiympäristöjä. 

 

Kuva 25. Selvitysalueelle Metsäkeskuksen aineistojen perusteella sijoittuvat 
Metsälain 10 § tarkoittamat erityisen arvokkaat elinympäristöt (ETE). (Lähde: 
Paimelan alueen luontoselvitys 2020, Ramboll.) 

 

Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä 

kasvilajeja. Paimelanvuoren itärinteessä havaittiin kymmenen valkolehdokkia 

(Platanthera bifolia), joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu. Vesilain tai 

luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei havaittu. Mahdollisia metsälain 10 § 

mukaisia luontotyyppejä havaittiin kaksi, Uusi-Söyrilän työpaikka-alueeksi 

kaavoitettavalla alueella sijaitseva vähäpuustoinen kallio sekä Kolunojan varressa 

puron välitön lähiympäristö. Molemmat kohteet ovat puustonsa puolesta 

luonnontilaisen kaltaisia, mutta Kolunojaa on aikoinaan suoristettu ja perattu eikä 

uoma ole siten täysin luonnontilainen. Kolunojan varresta osa on myös 

Metsäkeskuksen luokituksen mukaan metsälain 10 § mukaista erityisen tärkeää 

elinympäristöä. 
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Kuva 26. Luontoselvityksessä havaittujen metsälain tarkoittamat erityisen 
arvokkaat elinympäristöt (Kuva: Paimelan alueen luontoselvitys 2020, Ramboll). 

4.8.3 Huomionarvoiset lajit 

Liito-orava 

Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja kuuluu luontodirektiivin 

liitteiden II ja IV (a) lajeihin. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 

ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Liito-orava on 

vaarantunut laji. Siitä on tehty havainnot kolmessa paikassa suunnittelualueella.  

Vienansara 

Vienansara on vaarantunut laji. Sitä on havaittu yhdessä paikassa 

suunnittelualueella.  

Takkuhankajäkälä 

Takkuhankajäkälä on vaarantunut laji. Sitä on havaittu yhdessä paikassa 

suunnittelualueella.  

Vankkasara 

Vankkasara on silmälläpidettävä laji. Suunnittelualueella on tiedossa yksi 

todennäköisesti hävinnyt esiintymä ja yksi olemassa oleva esiintymä. 

Uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tietoa sisältävät asiakirjat ovat salassa 

pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 

mukaan, jos tiedon antaminen voi vaarantaa kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin 
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suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta). Em. lajien esiintymätietoja ei sen vuoksi 

esitetä. 

Saukko 

Suunnittelualueelta on tiedossa saukon esiintyminen Haritunjoessa. Saukko on 

luokiteltu elinvoimaiseksi (LC), mutta se kuuluu Euroopan luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. 

Viitasammakko 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Lajin lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. Viimeisimmässä 

Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on 

arvioitu elinvoimaiseksi (LC). Kaava-alueelta ei ole tiedossa viitasammakoiden 

havaintoja (Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -tietokanta 7.5.2019, avoi laji.fi 

-tietojärjestelmä 7.8.2020). 

4.8.4 Linnusto 

Suunnittelualueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiksi 

luokiteltuja linnustoalueita (IBA- ja FINIBA-alueet), mutta heti suunnittelualueen 

länsipuolelle sijoittuva Vesijärvi ja itäpuolelle sijoittuva Riihikallio-Pilkanmäen 

kokonaisuus ovat luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi linnustoalueiksi.  

Paimelan selvitysalueella sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua 

linnustoaluetta (Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 2019). Kohteet ovat myös 

yksityisinä luonnonsuojelualueina rauhoitetut Vähätalon ja Kullerolehdon 

luonnonsuojelualueet. Näiden linnustoalueiden rajaukset ovat vastaavat kuin 

luonnonsuojelualueiden rajaukset, jotka esitetään kuvassa 26.  

Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin kahden käyntikerran 

kartoituslaskentamenetelmällä. Käynnit tehtiin 29.5. ja 12.6.2020. Linnustoselvitys 

keskitettiin kaavan luonnosvaiheen muuttuvan maankäytön alueille 

Paimelanvuoren itäpuolelle, Kuoppalan alueelle, Uusi-Söyrilän ympäristöön sekä 

Joensuun ympäristöön. Linnustollisesti erityisen arvokkaita alueita ei havaittu. 

Peltojen ja metsien linnusto on taantunut viime vuosina nopeasti ja myös kaava-

alueella havaittiin useita nykyään suojelullisesti huomionarvoisia lajeja. Uhanalaisia 

lajeja havaittiin neljä: hömötiainen, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN), 

sekä haarapääsky, pensastasku ja töyhtötiainen, jotka on luokiteltu 

vaarantuneiksi (VU). Silmälläpidettäviä (NT) lajeja havaittiin seitsemän: kuovi, 

kiuru, västäräkki, pensaskerttu, harakka, närhi ja punavarpunen. EU:n 

lintudirektiivin lajeista kaava-alueella havaittiin kurki ja ruisrääkkä. 

 

4.8.5 Natura- ja luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 – verkostoon lukeutuvia kohteita. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sen koillispuolella sijaitsee Riihikallio-

Pilkanmäen (FI0301001) Natura-aluekokonaisuus, joka on sisällytetty Natura-

verkostoon lintu- ja luontodirektiivin perusteella. 

Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä kolme luonnonsuojelualuetta, joista 

Vähätalon (YSA207692) ja Kullerolehdon alueet (YSA239514) lukeutuvat 
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yksityismaiden luonnonsuojelualueisiin ja Sudenpesänmäen lehmusmetsä 

(LTA203610) luontotyypin suojelualueisiin.   

Suunnittelualueen ulkopuolelle alueen läheisyyteen sijoittuvat Niurankiven 

(YSA232455), Järventaustan (YSA207293), Koirasuonmäen Pentinkulman 

(YSA238753) ja Kalliolan Niinimäen lehmuskohteen (LTA203189) luonnonsuojelu-

alueet. 

 

Kuva 27. Suunnittelualueen luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmien 
kohteet (Lähde: Paimelan alueen luontoselvitys 2019, Ramboll) 

 

4.9 Pinta- ja pohjavedet  

Kaava-alue sijoittuu Kymijoen vesistöalueelle ja siinä edelleen Suur-Päijänteen 

alueelle ja Vesijärven valuma-alueelle sijoittuen siinä vielä Vesijärven, Paimelan 

Myllyojan ja Haritunjoen valuma-alueille. Suunnittelualueella ei sijaitse järviä, 

mutta alueen halki virtaavat Myllyoja ja Haritunjoki, joista Myllyoja laskee 

Vesijärven Paimelanlahteen ja Haritunjoki Vähäselkään. Lisäksi alueella on myös 

pienempiä puroja, jotka lukeutuvat osaksi Haritunjoen sivuhaaroja sekä metsä- ja 

suomaan ojituksia. Kaava-alueelle sijoittuu myös muutamia pieniä lampareita, 

joista valtaosa on joko vedellä täyttyneitä kaivantoja tai ihmistoimin muokattuja 

pieniä lampia.  

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain kaksi luokiteltua pohjavesialuetta, joista 

Paimelanvuori on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi ja 

Kulonpalo vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Lisäksi suunnittelu-

alueesta lounaaseen sijoittuu Isosaari, joka on luokiteltu tärkeäksi pohjavesi-

alueeksi.  
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Suunnittelualueelle sijoittuu peruskarttatarkastelun perusteella yksi lähde. Lähde 

sijoittuu kuitenkin Myyräsuon peltoalueelle, joten on todennäköistä, että lähde on 

menettänyt luonnontilansa. 

 

 

Kuva 28. Suunnittelualueen pintavesialueet (Lähde: Paimelan alueen luonto-
selvitys 2019, Ramboll) 
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Kuva 29. Suunnittelualueen pohjavesialueet (Lähde: Paimelan alueen luonto-
selvitys 2019, Ramboll) 

 

4.10  Hulevedet ja tulva-alueet 

Maankäytön suunnittelun osana on laadittu hulevesiselvitys ja -suunnitelma (liitteet 

5b-c), joissa asemakaavoitettavaa aluetta on tarkasteltu muuta kaava-aluetta 

tarkemmalla tasolla. Hulevesiselvityksen tiedot esitetään osana tätä 

kaavaselostusta ja esimerkit hulevesien käsittelystä liitteessä 5. Selvityksessä 

laadittiin myös valuma-aluekartta (Liite 5a). Suunnittelualue ei sijoitu 

tulvariskialueelle.  

Suunnittelualueen läpi kulkevien virtavesien valuma-alueet ulottuvat pitkälle 

suunnittelualueen ja Hollolan kuntarajan ulkopuolelle. Suurimmat virtausreitit ovat 

Haritunjoki (valuma-alue VA 1) ja Myllyoja (VA 5), joiden valuma-alueiden pinta-

alat ovat vastaavasti 5800 ja 3200 ha. Kaikkien valuma-alueiden yhteispinta-ala on 

9500 ha (vs. yleiskaava-alueen ala 2220 ha ja asemakaavoitettavan alueen ala 72 

ha). Valuma-alueet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 29. Valuma-alueet 2 ja 4 

ovat ranta-alueita joten niillä ei ole yhtä purkureittiä, vaan ne purkavat Vesijärveen 

useasta eri purkupisteestä. 

Taulukko 1. Suunnittelualueen valuma-alueet ja niiden pinta-alat 

Valuma-alue Pinta-ala [ha] Virtausreitti 

VA 1 5800 Haritunjoki 

VA 2 20 (useita eri purkupisteitä) 
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Kuva 30. Suunnittelualueen päävaluma-alueet ja -virtausreitit 

Suunnittelualue kokonaisuudessaan sekä sen sisään rajautuva asemakaavoitettava 

alue on nykytilassa pääosin rakentamatonta metsää ja peltoa, jonka seassa on 

haja-asutusta. Hulevedet kulkevat pääosin pinnalla ojissa, vain 

asemakaavoitettavan alueen ympäristössä on hulevesiviemäriverkostoa. Koko 

suunnittelualueen nykytilainen maankäyttö ja päävirtausreitit, 

asemakaavoitettavan alueen maankäyttö sekä suunnittelualueen maasto, 

korkeudet ja päävirtaussuunnat on esitetty alla olevissa kuvissa (Kuva 31, Kuva 32 

ja Kuva 33) 

VA 3 180 Raikonoja 

VA 4 250 (useita eri purkupisteitä) 

VA 5 3200 Myllyoja 

Yhteensä 9450  
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Kuva 31. Yleiskaava-alueen nykytilainen maankäyttö ilmakuvasta katsottuna ja 
päävirtausreitit. 

 
Kuva 32. Asemakaavoitettavan alueen nykytilainen maankäyttö ilmakuvasta 
katsottuna ja päävirtausretit sekä hulevesiviemäriverkosto. 
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Kuva 33. Suunnittelualueen maastomalli ja päävirtaussuunnat. 

 

4.11  Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle on laadittu maisema- ja kulttuuri-

ympäristöselvitys, joka valmistui helmikuussa 2020. Selvityksellä tuotettiin 

osayleiskaavaa varten tietoa suunnittelualueen maiseman ja kulttuuriympäristön 

ominais- ja erityispiirteistä sekä arvoista kaavasuunnittelun tueksi.  

 

4.11.1 Asutushistoria 

Kaava-alueella ja sen lähiympäristöstä on löytynyt viitteitä kivikauden (8600-1500 

eKr.) ja rautakauden (500 eKr. – 1150/1300 jKr.) asuinpaikoista. Kivikaudella on 

asuttu pääsääntöisesti veden äärellä hiekkapitoisella maalla. Kivikauden 

asuinpaikoista on harvoin merkkejä maan päällä vaan asuinpaikkatulkinnat 

perustuvat usein kvartsi-iskoslöytöihin, jotka ovat syntyneet kvartsista esineitä 

työstettäessä. Varhaisin kivikautinen asutus Hollolan alueella keskittyy Luhdanjoen 

ympäristöön, jossa on sijainnut muinaisjärvi. Kivikautisia asuinpaikkoja on 

runsaasti myös Vesijärven rannoilla. 
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Rautakaudella asuinpaikat sijaitsivat maanviljelykseen soveltuvilla paikoilla, usein 

lähellä hyviä vesireittejä. Rautakauden loppupuolella on alkanut muodostua 

pysyvää kylämäistä asutusta. Maanviljely ja karjanhoito ovat olleet rautakauden 

pääelinkeinot. Valtaosa rautakautisista muinaisjäännöstyypeistä koostuu 

hautauksista, jotka yleensä muodostavat kalmistoja. Hollolan alueelle syntyi jo 

rautakaudella huomattavia asutuskeskittymiä Paimelanlahden alueelle ja 

kirkonseudulle sekä Vesalan ja Untilan vainioille. Rautakautinen asutus on 

muodostanut pohjan ja suoran jatkumon Päijät-Hämeen keskiaikaiselle asutukselle. 

Keskiajan alussa (100-luvun puolivälissä) kiinteä asutus keskittyi Suomessa 

rannikkoalueille ja jokien alajuoksuille. Myöhemmin asutus levisi kohti pohjoista ja 

keskittyi ranta-alueille, jotka olivat maaperältään hiesua tai hiesusavea. Kyläasutus 

vakiintui Päijät-Hämeen alueella sarkajaon myötä 1500-luvulla ja alueelle syntyivät 

tyypilliset kylämuodot, kuten selvitysalueellakin esiintyvä tiivis ryhmäkylä. Isojaon 

myötä (isojakoasetukset 1762 ja 1775) joitakin taloja siirrettiin tiluksiensa keskelle 

tiiviisti rakennettujen kylätonttien ulkopuolelle. Vuonna 1848 annettiin isojakoa 

täydentävä asetus, joka edisti jakojen suorittamista. Kyläasutukseen olennaisesti 

kuuluvien koulujen ja seurantalojen rakentaminen alkoi 1800-luvun lopulla. Kaava-

alueen vieressä sijaitseva Vesikansan nuorisoseurantalo on rakennettu vuonna 

1908. Paimelan kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1896. Kalliolan Kivismäelle 

valmistui koulutalo vuonna 1904. 

Paimelan kylän rakennetussa ympäristössä on vahvasti esillä aikataso, jolloin 

asuintonttien keskittymiä syntyi rantamaille ja muutamiin tiiviihköihin keskittymiin 

päätien varrelle. Myös maatalojen rakennuskanta heijastelee tätä 1900-luvun 

alkupuoliskon rakennusvaihetta. Maatalot ovat maanjakotoimitusten seurauksena 

hajallaan vanhimman peltoalueen ympärillä, ja osa taloista on siirtynyt vanhan 

kyläalueen takamaille, uuden valtatien itäpuolelle. Paimelan kyläkeskuksen 

eteläosassa sijaitsee vuosina 1952-1953 rakennettu Paimelan koulu, jota on 

myöhemmin laajennettu. Paimelan kylän rannat ovat yksityisten asunto- tai 

huvilatontteina. 

Kalliolassa Söyrilän tilan pelloille 1980- ja 1990-luvun vaihteessa rakentunut 

rivitalo- ja pientaloalue muodostaa selvitysalueen tiiveimmän asutuskeskittymän ja 

selkeän oman aikansa kokonaisuuden. 

Päijät-Hämeen maakuntakaavaa 2014 varten on tehty historiallisten 

muinaisjäännösten inventointi (Taipale P. ym. 2012), jossa on keskitytty 

asutushistoriallisiin kohteisiin ja niissä erityisesti vanhoihin kylätontteihin. 

Historiallisen ajan on perinteisesti katsottu käynnistyvän Länsi-Suomessa 1100-

luvulla, Itä-Suomessa 1300-luvulla ja pohjoisempana vielä tätäkin myöhemmin.  

Selvitysalueelle sijoittuu kaksi vuoden 2014 inventointityössä selkeästi 

paikannettua historiallisen ajan kylätonttia. Museoviraston uusien (2012) ohjeiden 

mukaan historiallisen ajan kylätonteista vain autioituneet ja rakentamattomat 

tontit, tai niiden osat, ovat suojeltuja muinaisjäännöksiä. Karttojen perusteella 

paikannetut, mutta nykyisin käytössä olevat kylätontit ovat kulttuuri-

perintökohteita.   

Kalliolan ryhmäkylä 

Kalliolan kylätontti on ryhmäkylätontti Kylä-Eskolan tuntumassa. Paikannus on 

tehty Kuninkaankartaston (karttalehti 193) ja Museoviraston paikkatiedon pohjalta. 

Varhaisin merkintä kylätontista on vuodelta 1445 ja varhaisin maakirjamerkintä 

vuodelta 1539. Kalliolan ryhmäkylän tilaluku vuonna 1539 oli 19, 1560-luvulla 8 ja 

vuonna 1571 4. (E. Tikkanen ym. 2014). Alue on nykyään rakennettu. Kalliolan 
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ryhmäkylä on pääosin 1800-luvulla rakentunut pienimuotoinen 

kyläraittikokonaisuus. Se käsittää vuonna 1908 rakennetun nuorisoseurantalon 

lisäksi Sivulan tilan, Sipilän talon sekä Katajan entisen kaupan. Kalliolan kyläkeskus 

on edelleen tunnistettavissa vanhaksi ryhmäkyläksi, sarkajaon aikaiseksi 

kyläkeskukseksi. Maarekisterikylän nykyinen rantaa myötäilevä ja melko leveä 

viljelyalue oli nykyisessä laajuudessaan jo 1800-luvun alussa.  

Paimelan kylätontti 

Paimelan ryhmäkylä on paikannettu sittemmin tuhoutuneen Paimelan kartanon 

kohdalta etelään päin. Paikannus on tehty Kuninkaankartaston (karttalehti 193) ja 

Museoviraston paikkatiedon pohjalta. Varhaisin merkitä kylätontista on vuodelta 

1467 ja varhaisin maakirjamerkintä vuodelta 1539. Paimelan ryhmäkylän tilaluku 

vuonna 1539 oli 10 (nimellä Paimila), 1560-luvulla 11 ja vuonna 1571 6. Alue on 

osittain rakentamaton. Paimelan kartano muodostettiin 1680-luvulla säteri-

kartanoksi. Paimelanlahden koillisrannalla sijainnut ja sittemmin palanut Paimelan 

kartanon päärakennus valmistui vuonna 1918. Paimelan ryhmäkylän keskeisen 

viljelymaiseman laella sijaitsevat Knuuttilan ja Yli-Heikkilän tilat, joiden pää-

rakennukset ovat vuosilta 1907 ja 1919. 

 

4.11.2 Kallio- ja maaperä 

Suunnittelualueen maaperästä suuri osa on savea. Alueen lounais- koillis- ja 

kaakkoisosissa on myös jonkin verran kalliota.   

Selvitysalue on maanpinnan muodoiltaan melko alavaa ja loivasti kumpuilevaa. 

Selvitysalueen alavimmat alueet sijoittuvat lännessä lähelle Vesijärven rantaa, 

pohjoisessa Myllyojan laaksoon sekä selvitysalueen eteläosassa Haritunjoen 

laaksoon. Selvitysalueen maanpinta on korkeimmillaan alueen itäosassa, jossa 

Haritunjoen itäpuolella lounas-koillis -suuntainen selännealue kohoaa 

korkeimmillaan 160 m mpy tasolle Sudenpesänmäellä. Selvitysalueen maisemassa 

selvästi erottuva Paimelanvuori kaava-alueen pohjoisosassa nousee 

korkeimmillaan korkeustasolle 141 m mpy. 
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Kuva 34. Suunnittelualueen maaperä (Lähde: Geologian tutkimuskeskus) 

 

4.11.3 Maisemamaakunta ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen viljely- ja 

järvimaan maisemamaakuntaan ja tarkemmin Päijänteen seudun eteläosaan. 

Päijänteen seutuun kuuluvat Asikkala ja Sysmä sekä osa Lahdesta Hollolasta, 

Padasjoesta ja Heinolasta. Se on Hämeen viljely- ja järvimaan ja Itäisen Järvi-

Suomen vaihettumisvyöhykettä. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne hallitsee 

seutuaan keskusakselina 

Suunnittelualueella sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai 

maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue. Vesivehmaan kulttuurimaisema 

kulkee Vesijärven ranta-aluetta pitkin jatkuen Vesivehmaan kylän ympäristöön. 

Maisema edustaa Salpausselän ja Vesijärven laakson maisematyypin monipuolista 

maatalousmaisemaa. Viljelysmaisemalle on ominaista mäenkumpareiden ja 

laaksojen luoma vaihtelevuus.  

 

4.11.4 Suunnittelualueen maisema 

Selvitysalueen maisemarakenne on pääosin alavien viljeltyjen savikoiden, 

moreenirinteisten metsäisten kalliomäkien sekä asuinalueiden vaihtelevaa 
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mosaiikkia. Pääosin loivasti kumpuilevat viljelylaaksot ovat laajoja, mutta paikoin 

selänteiden väleissä on kapeita peltoalueita ja toisaalta peltojen keskellä kohoaa 

pieniä metsäsaarekkeita muodostaen pienipiirteistä maisemakuvaa. 

Rakentaminen sijoittuu pääosin Vesijärven rannoille. Vanhimmat rakennetut alueet 

ovat Paimelassa Paimelanvuoren harjumuodostelman eteläosan hietapohjaisella 

rantaharjulla ja Kalliolassa rannan läheisyydessä kohoavilla kalliomäillä. Uudempaa 

rakentamista sijoittuu paikoin vanhoille pelloille, mutta suurelta osin uusikin 

rakentaminen sijoittuu peltojen ja metsäisten mäkien reunavyöhykkeille. 

Vanha, rantaa seuraileva Paimelantie sijoittuu luontevasti maisemaan. 

Paimelantietä kuljettaessa maisematilat vaihtuvat rytmikkäästi suljetusta 

rakennetusta ympäristöstä tai metsän reunasta avoimeen peltomaisemaan. Paikoin 

rakennukset sijoittuvat tien välittömään läheisyyteen, paikoin laajat peltoaukeat 

mahdollistavat pitkät näkymät. 

Uudempi, selvitysaluetta etelä-pohjois -suunnassa halkova Vesikansantie (valtatie 

24) on linjattu suoraviivaisesti maaston alavimpia alueita pitkin. Valtatie on 

rakennettu pääosin 1950-luvulla ja se oli ennen osa valtatietä 4. Vesikansantien 

ympäristössä selvitysalueen eteläosassa vallitsee suljetumpi, metsäinen maisema 

ja pohjoisosassa avoimempi laajojen peltoaukeiden maisema.  

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä ympäristö on tyypitelty karkeasti 

neljään luokkaan: rantavyöhykkeen miljöötyyppi, Kylämäisen pientaloalueen, 

maatilan talouskeskuksen miljöötyyppi ja tiiviin pientaloalueen miljöötyyppi. 

Tarkempi kuvaus miljöötyypeistä on löydettävissä maisema- ja kulttuuri- 

ympäristöselvityksestä. 

Vesijärveen kuuluva Paimelanlahti selvitysalueen vieressä on merkittävä 

maisemakuvan elementti, jolle avautuu näkymiä rantaa seurailevalta tieltä sekä 

joiltakin rinteiltä peltoaukeiden yli.   

Maisemallisesti tärkeät pellot ja niityt on merkitty analyysikarttaan lähinnä laajoille 

yhtenäisille peltoaukeille, joita pitkin maisemassa avautuu tärkeitä näkymiä. 

Selvitysalueella on paikoin myös pienipiirteisempiä peltokuvioita ja laidunalueita, 

jotka ovat tärkeitä maisemakuvan monipuolistajia. 

Selvitysalueella tärkeimmät näkymät avautuvat laajoille peltoaukeille sekä paikoin 

järvelle, kun rantavyöhykkeellä ei ole näkymää peittävää kasvillisuutta tai 

rakentamista. Analyysissä näkymiä on tutkittu pääosin alueella kulkevalta tiestöltä. 

Tärkeä näkymäpaikka on Paimelanvuorella, josta avautuu laaja näkymä Paimelan 

kyläalueelle sekä Vesijärvelle aina horisontissa siintäviin Lahdessa ja Hollolassa 

sijaitseviin maamerkkeihin asti (hyppyrimäet, Fazerin leipomo, Tiirismaan masto ja 

Messilän laskettelukeskus). 

Paimelan kyläkeskuksessa viljelymaisema rajautuu pohjoisessa maisemallisesti 

näyttävään Paimelanvuoreen. Soranotto on muuttanut erityisesti harjun 

etelärinnettä, jossa on laaja avoin alue sekä jyrkkä osittain sorapintainen rinne. 

Selvitysalueen itäosan maisemassa kalliomäet kohoavat paikoin viljelymaisemassa 

selkeästi erottuviksi selänteiksi, kuten Lintumäki ja Saaringonmäki. Lintumäen 

laella on masto, joka näkyy paikan maamerkkinä kauas. Pienipiirteisiä 

maalaismaiseman maamerkkejä ovat Paimelan kyläkeskuksen peltoaukean 

sähkömuuntaja sekä peltoaukean reunaan sijoittuva vanha mylly. 

Selvitysalueen maisemakuva on säilyttänyt hyvin perinteisen agraarimaiseman 

luonteen. Merkittävin maiseman vauriopaikka on Paimelanvuoren vanha 
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soranottoalue, joka rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle. Paikoin uusi rakentaminen 

sijoittuu avoimeen ympäristöön ja on näin ollen silmiin pistävää, mutta piha-

alueiden kasvillisuuden kehittyessä uusikin rakentaminen sulautuu paremmin 

vallitsevaan kylämaisemaan. 

 

4.11.5 Rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet ja -alueet 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä inventointiin 23 

rakennusperintökohdetta. Useimpien kohteiden osalta on kohteiden kuvauksissa ja 

historiatiedoissa tukeuduttiin aiempiin inventointeihin, joista tärkeimpinä lähteinä 

käytettiin vuonna 2006 laaditun Hollolan kokonaisinventoinnin (Virku) aineistoa 

sekä vuonna 2001 laadittua Vesijärven rantaosayleiskaavan 

rakennusinventointiaineistoa. Käsillä olevan Paimelan-Kalliolan osayleiskaavan 

yhteydessä laaditun maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen 

rakennusinventoinnin yhteydessä kaikkien kohteiden (yhteensä 19 kpl) nykytila 

tarkastettiin maastokäynnillä ja mahdolliset muutokset huomioitiin nykytilan 

kuvauksessa. Lisäksi inventointiin Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa 

rakennussuojelukohteeksi merkityt rakennukset (2 kpl). Uusia inventointikohteita 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueella Kalliolan-Paimelan maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvitykseen valikoitui mukaan kaksi: Hietalan tila ja Kalliolan 

seurakuntakoti. Inventoinnin tarkemmat kohdekuvaukset löytyvät maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvityksen liitteestä 1. 

4.11.5.1 Maakuntakaavan arvoalueet 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 (Lainvoimainen 14.5.2019) on merkitty 

selvitysalueen länsiosa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maa-

kunnallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma).  

Suunnittelualueella maakuntakaavan ma-alue koostuu maakunnallisesti 

arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä Kalliolan kulttuurimaisema ja 

Paimelan kulttuurimaisema sekä maakunnallisesti arvokkaasta maisemasta 

Vesivehmaan kulttuurimaisema. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut 

kulttuuriympäristöt ja kohteet on koottu julkaisuun Päijät-Hämeen rakennettu 

kulttuuriympäristö (Wager H. 2006). Maakunnallisesti arvokkaat maisemat on 

koottu julkaisuun Päijät-Hämeen maisemaselvitys (Aarrevaara E. ym. 2006).  

Paimelan ja Kalliola kulttuurimaisemien alueet käsittävät vanhimmat kyläkeskukset 

niihin liittyvine viljelymaisemineen ja tilakeskuksineen. Selvitysalueen pohjois- ja 

eteläpuolille jatkuva Vesivehmaan kulttuurimaisema on II Salpausselän ja 

Vesijärven laakson maisematyyppiä edustava monipuolinen maatalousmaisema. 

Viljelysmaisemalle on ominaista mäenkumpareiden ja laaksojen luoma 

vaihtelevuus. 

 

4.11.5.2 Perinnemaisemat  

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 liitekartalla (liite 32, perinnemaisemat) on 

suunnittelualueelle osoitettu kaksi paikallisesti arvokasta perinnemaisemaa. 

Maakuntakaavan tiedot perustuvat Perinnemaisemat 2012 -selvitykseen. 

Perinnemaisemien nykytilaa ei ole selvityksen jälkeen tarkastettu.  
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Paimelan metsälaidun on inventoitu ja raportoitu vuonna 2000 julkaistussa Päijät-

Hämeen perinnemaisemat -julkaisussa (Hovi A. 2000). Metsälaidun sijaitsee 

valtatie 24:n välittömässä läheisyydessä ja on ainakin ollut nautojen laitumena.  

Toinen suunnittelualueelle osittain sijoittuva perinnemaisema on Paimelanvuoren 

keto Paimelanvuoren eteläpäässä. 

4.11.6 Suojelutoimenpiteet 

Vesijärven rantaosayleiskaavaa varten on tehty rakennusinventointi vuonna 2001 

(Könönen N. 5.9.2001 2001). Vesijärven rantaosayleiskaavaan on inventoinnin 

perusteella merkitty arvokkaita rakennuksia, rakennusryhmiä ja ympäristöjä 

merkinnöillä:  

• sr 1 Kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas 

rakennus tai rakennusryhmä  

• sr 2 Kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas 

rakennus tai rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää  

• /s Alue, jolla ympäristö säilytetään  

 

Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan alueella on 13 kpl vuonna 2001 inventoitua 

rakennusta tai aluetta, joista kolmella ei ole rantaosayleiskaavassa 

suojelumerkintää. Tarkempi kuvaus kohteista ja niiden sijainnista on löydettävissä 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksestä. 

 

4.12  Arkeologia 

Maankäytön suunnittelun pohjaksi on laadittu 2019 muinaisjäännösinventointi 

Mirkoliitti Oy:n toimesta. 

Suunnittelualueelta tunnettiin ennestään 4 kiinteää muinaisjäännöstä 3 mahdollista 

muinaisjäännöstä ja 5 löytöpaikkaa. Nämä ennestään tunnetut kiinteät 

muinaisjäännökset tarkistettiin maastossa inventoinnin yhteydessä. Inventoinnin 

tuloksena alueelta tunnetaan nyt 13 kiinteää muinaisjäännöstä (kaavassa sm): 

kivikautinen asuinpaikka, kuusi rautakautista asuinpaikkaa ja yksi kalmisto, neljä 

rajamerkkiä ja susikuoppa. Näiden lisäksi tunnetaan yksi muu 

kulttuuriperintökohde (kylätontti, kaavassa s), yksi mahdollinen muinaisjäännös 

(kylätontti), sekä kaksi löytöpaikkaa (kivi- ja rautakautinen). Kolme aiemmin 

löytöpaikaksi luokiteltua kohdetta todettiin muinaisjäännöksiksi - rautakautisiksi 

asuinpaikoiksi. Kaikkiaan arkeologisia suojelukohteita alueella on 14 (13 sm 1 s). 

Lisäksi raportoitiin neljä muuksi kohteeksi luokiteltua torpanpaikkaa. Kiinteät 

muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63).  

Knuuttilan (kohde 4) rautakautinen asuinpaikka, Lintumäen (kohde 14), Tyresiven 

RA (kohde 19), Pilkanmäet rakokivi RA (kohde 20), Kuutinkallion (kohde 21) 

historiallinen rajamerkit ovat uusia, ennestään tuntemattomia. Tynnyrmäen (kohde 

8), Yli-Heikkilän (kohde 9), Keijumäen (kohde 12) ja Muurahaismäen (kohde 13) 

rautakautiset asuinpaikat ovat kohteita, joiden status oli aikaisemmin mahdollinen 

muinaisjäännös tai löytöpaikka. Aiemmin tiedossa ollut mahdollinen 

muinaisjäännös historiallisen ajan kylätontti Kalliola (kohde 7) todettiin 

inventoinnissa muuksi kulttuuriperintökohteeksi. Mahdollinen muinaisjäännös, 

historiallisen ajan kylätontti Paimela (nro 6) rajattiin uudelleen vanhojen karttojen 

perusteella. Uuden rajauksen mukainen kylätontti sijaitsee tutkimusalueen 

ulkopuolella, eikä aluetta siksi tutkittu maastossa tarkemmin tai osoitettu 
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kaavakartalla. Hunnunmäen (kohde 10) ja Kylä-Eskolan (kohde 11) ennestään 

tunnetun löytöpaikan osalta maastossa ei tehty uusia havaintoja, joiden perusteella 

niiden statusta olisi voitu tarkentaa ja näin ollen niiden status määriteltiin edelleen 

löytöpaikaksi. 

Raportin kohteet 15–18 ovat autioituneita vanhojen torppienpaikkoja, jotka 

määriteltiin inventoinnissa muiksi historiallisiksi kohteiksi, koska niiden ikää ei 

pystytty määrittelemään riittävällä tarkkuudella. Kohteet näkyvät 1840-

pitäjänkartalla ja vuoden 1853 kartalla, mutta ei Kuninkaankartalla (1776–1805) 

eikä niitä ole merkitty enää v. 1965 peruskartalle. Torpat ovat ilmeisesti 1800-

luvun alussa tai jopa 1700 -luvulla perustettuja ja ne ovat autioituneet 1960-luvulle 

mennessä. Tarkemmat tiedot kohteista on esitetty Hollola Kalliolan-Paimelan 

osayleiskaava-alueen arkeologisen inventoinnin raportissa. 
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Kuva 35. Suunnittelualueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja muut 
kulttuuriperintökohteet, mahdollinen muinaisjäännös, löytöpaikat ja muut 
historialliset kohteet (Lähde: Hollola Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueen 
arkeologinen inventointi 2019, Mikroliitti Oy).   

 

4.13  Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

4.13.1 Melu 

Vesivehmaan lentokentän ja moottoriradan melualueet eivät ulotu 

suunnittelualueelle. Suunnittelualueelle on laadittu osayleiskaavatyön yhteydessä 

meluselvitys, jossa on huomioitu valtatien 24 aiheuttama melu. Vilkasliikenteisen 

Vt24 päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävä melualue ulottuu maaston muodoista 

riippuen jopa yli 350 m etäisyydelle tiestä ja 60 dB aluekin jopa yli 150 m. Yöllä 

vastaavasti uusien alueiden 45 dB ohjearvo ylittyy enimmillään noin puolen 

kilometrin päässä ja vanhojen alueiden 50 dB noin 240 m päässä. Pienempien 

teiden melualueet ovat suuruusluokiltaan vastaavasti päivällä noin 20m, ja yöllä 

noin 40 m uusilla ja noin 20 m vanhoilla alueilla. Viljankuivureiden melu ylittää 

uusien alueiden yöajan ohjearvon 45 dB noin 120 m etäisyydelle asti ja vanhojen 

noin 70 m asti. 
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Maaseutualueen ominaispiirteisiin kuuluu ajoittainen meluhaitta, joka aiheutuu 

mm. maatalouskoneista (traktorit ym.) ja eri toiminnoista aiheutuva melu vaihtelee 

vuodenaikojen mukaan. 

4.13.2 Pilaantuneet maa-alueet 

Pilaantunut alue on alue, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita 

siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai 

terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa 

haittaa. Yleiskaavoituksen yhteydessä tarkistettiin kaava-alueelle ja sen 

läheisyyteen sijoittuvat mahdolliset pilaantuneet maa-alueet.  

• Autopurkaamo E.Heikkilä Oy Paimelanraitti 50 (Kaavan TP-alueella, 

toiminnassa oleva kohde) 

• Elorannan Liikenne Oy Paimelantie 534 (Kaava-alueen ulkopuolella, 

toiminnassa) 

• Kalliolan kaatopaikka, Vesikansan kaatopaikka/maankaatopaikka, 

Ilmotuntie 296 (Kaavan M-1 -alueella, ei puhdistustarvetta, 

toiminta lopetettu 1994) 

• Paimelan saha, Sahantie 25 (Kaava-alueen ulkopuolella) 

• Pertti Mäkelän Puutarha, Kitteläntie (Kaava-alueen ulkopuolella) 

• Simolan puutarha, Simolantie 41 (Kaavan M-1 -alueella, ei 

puhdistustarvetta, toiminta lopetettu 1960) 

• Vähälän kauppa, Paimelantie 553 (kaava-alueen ulkopuolella) 

 

Näistä kohteista ainoa kaava-alueelle sijoittuva toiminnassa oleva autopurkaamo 

sijaitsee TP-alueella, joka määräyksen mukaan varataan ensisijaisesti 

työpaikkatoiminnoille. Alueelle on mahdollista osoittaa myös asumista ja 

rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisulla. Kaksi muuta kaava-alueelle 

sijoittuvaa mahdollista PIMA-kohdetta (Kalliolan kaatopaikka ja Simolan puutarha) 

sijaitsevat yleiskaavan M-1 alueilla, joilla sallitaan ainoastaan maa- ja 

metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

Lähtökohtana on, että asemakaavoitettavilla alueilla sijaitsevia ja edelleen 

toiminnassa olevia kohteita ei edellytetä merkittäväksi pima-kohteina kaavaan, 

koska käyttötarkoituksen mahdollistamissa asemakaavamuutoksissa myös 

maaperän pilaantuneisuus tulee selvitettäväksi tarkemmin. Niillä alueilla, joilla 

rakentaminen ja sen ohjaus perustuvat yleiskaavaan eivätkä asemakaavaan, 

merkitään tiedossa olevat mahdolliset pilaantuneet alueet kaavakartalle.  
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5 KAAVAPROSESSI JA ALUSTAVA AIKATAULU 

 

5.1 Alustava aikataulu 

 
 

 

5.2 Vireillepano ja kaavatyön aloitus 

Kaavan tultua vireille 3.7.2019.  laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka 

oli nähtävillä 12.9.-11.10.2019 Hollolan kunnanvirastossa ja Hollolan kunnan 

kotisivuilla. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin julkisesti Hollolan sanomissa, Uusi 

Lahti-lehdessä, kunnan verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  

 

5.3 Alustava kaavaluonnos ja kaavaluonnos 

Lähtöaineistojen, laadittujen selvitysten ja suunnittelutavoitteiden sekä asukas-

työpajan tulosten pohjalta laadittiin alustava kaavaluonnos, jossa osoitettiin 

suuntaviivoja uudisrakentamisen laajuudesta ja sijoittelusta sekä haja-asutuksen 

ohjauksesta. 

Alustavaa kaavaluonnosta muokataan kaavaluonnokseksi tarkentuneiden 

selvitysten sekä asukastyöpajan tulosten pohjalta. Osayleiskaavan luonnosaineisto 

asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 30 päivän ajaksi maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen 30. §:n nojalla. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan 

julkisesti Hollolan sanomissa, Uusi Lahti-lehdessä, kunnan verkkosivuilla ja kunnan 

sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi kunta lähettää kirjeet luonnoksen nähtäville 

menosta kaikille alueen maanomistajille ja kaava-alueeseen rajoittuville 

naapurimaanomistajille. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä 

oloaikana. Mielipide voidaan antaa kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallinen mielipide 

tulee lähettää Hollolan kunnalle kirjallisena ennen nähtävilläolon päättymistä. 

Luonnoksesta pyydetään myös alustavat lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. 

Saatu palaute käsitellään ja siihen laaditaan kaavanlaatijan vastineet.  

 

5.4 Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen 

perusteella. Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville. Nähtäville asettamisesta 

tiedotetaan julkisesti Hollolan sanomissa, Uusi Lahti-lehdessä, kunnan 

verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi kunta lähettää kirjeet 

1. Työn aloitus

3/2019 - 9/2019

2. Alustava 
Kaavaluonnos

9/2019 - 11/2019

3. Kaavaluonnos 

12/2019 - 5/2020

5. Hyväksyminen

12/2020 - 2/2021

4. Kaavaehdotus 

6/2020 - 11/2020
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ehdotuksen nähtäville menosta kaikille alueen maanomistajille ja kaava-alueeseen 

rajoittuville naapurimaanomistajille. 

Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on 

toimitettava kirjallisena Hollolan kunnalle ennen nähtävilläolon päättymistä. 

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute 

käsitellään ja siihen laaditaan kaavanlaatijan vastineet. 

Kaavaa koskien järjestetään tarpeen mukaan viranomaisneuvotteluja. 

 

5.5 Kaavan hyväksyminen 

Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Kaavan hyväksymispäätöstä 

koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville asettamisesta alkaa 30 

päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea 

muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden 

ratkaisusta on mahdollisuus pyytää valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Muutoin kaava saa lainvoiman valitusajan jälkeen, sinä päivänä, kun sen 

hyväksymisestä on virallisesti kuulutettu. 

 

6 VUOROVAIKUTUS KAAVAA LAADITTAESSA 

 

6.1 Osalliset ja osallistuminen 

Hollolan kunta kuuluttaa vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtävilläolosta, kaavaluonnoksesta, kaavaehdotuksesta, kaavan hyväksymisestä 

ja voimaantulosta ilmoituksellaan Hollolan Sanomissa, Uusi Lahti -lehdessä, kunnan 

verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  

Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri 

vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla 

sekä kunnan verkkosivuilla www.hollola.fi. 

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kalliolan-

Paimelan alueen osayleiskaavoituksessa osallisia ovat: 

Viranomaiset 

• Hämeen ELY-keskus 

• Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) 

• Päijät-Hämeen liitto 

• Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Tutkimus- ja 

kulttuuriympäristöyksikkö /rakennuskulttuuriyksikkö/ 

• Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Tutkimus- ja 

kulttuuriympäristöyksikkö /arkeologia 

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

• Hollolan kunnan  

o Ympäristönsuojelu  

o Rakennusvalvonta 
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o Vesihuoltolaitos 

o Kuntatekniikka 

o Hyvinvointi 

• Lahden Kaupunki 

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Ympäristöterveyskeskus) 

• Lahti Aqua 

• Asikkalan kunta 

 

Muut osalliset 

• alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät  

• alueen yrittäjät  

• alueella toimivat sähköverkkoyhtiöt  

• Hollolan kunnan asukkaat  

• paikallisyhdistykset  

• DNA Oy/Etelä-Suomi  

• L-E Sähköverkko Oy  

• Gasum Oy  

• Hollolan ympäristöyhdistys  

• Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys  

• Kaava-alueen rajanaapurit (maanomistajat)  

• Päijät-Hämeen metsän hoitoyhdistys  

• MTK Hollola  

• Metsäkeskus  

 

Listaa voidaan täydentää työn edetessä.  

 

6.2 Osallisten osallistumismahdollisuudet prosessin aikana 

Suunnittelun aikana järjestetään eri viranomaisten kanssa viranomais-

neuvotteluita. 

Osalliset voivat kaavan nähtävilläoloaikojen määräaikana esittää kirjallisesti tai 

suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja muistutukset kaavaehdotuksesta. 

Mielipiteisiin laaditaan vastineet. 

 

6.2.1 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. 

Suunnittelutyön aikana pidetään yhteensä kaksi viranomaisneuvottelua: kaavatyön 

aloitusvaiheessa ja kaavan ehdotusvaiheessa. 

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.6.2019. Paikalla olivat: 

• Hämeen ELY-keskus 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Lahden kaupunginmuseo 

• Päijät-Hämeen liitto 

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/PHHYKY 

• Lahti Aqua 

• Hollolan kunta  
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Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen pidettiin kolme viranomaistyöneuvottelua 

12.5.2020 luontoselvitykseen liittyen, 15.6.2020 kaavaluonnoksesta saadusta 

palautteesta sekä 1.7.2020 rakennusinventoinnista. 

 

6.2.2 Yhteistyö muiden osallisten kanssa 

Kirjallisten ja suullisten mielipiteiden lisäksi osallisilla on mahdollisuus osallistua 

yleisötilaisuuksiin.  

Suunnittelutyön aikana järjestettiin kaikille avoimia yleisötilaisuuksia Hollolassa.  

Suunnitellut yleisötilaisuudet ja niiden sisältö: 

• Tilaisuus nro 1, Aloitusvaiheen yleisötilaisuus ja työpaja mitoituksen 

periaatteista 

o Järjestettiin Kalliolan koululla Kukkilassa 13.9.2019. 

• Tilaisuus nro 2, Yleisötilaisuus ja työpaja alustavasta kaavaluonnoksesta 

o Kaikille avoin työpaja järjestettiin Kalliolan koululla Kukkilassa 

2.12.2020 

o Päivällä pidettiin myös maanomistajavastaanotto, jonka aikana oli 

mahdollisuus keskustella kaavan laatijan kanssa yksilöllisesti kaavan 

sisällöstä. 

• Tilaisuus nro 3, Yleisötilaisuus ja työpaja kaavaluonnoksesta kaava-

luonnoksen nähtävilläolon yhteydessä, jouduttiin perumaan korona-

pandemian takia. 

o Nähtävilläolon aikana järjestettiin maanomistajien etävastaanotto, 

jossa oli puhelimitse mahdollisuus keskustella kaavan laatijan kanssa 

yksilöllisesti kaavan sisällöstä. Kaavaluonnoksesta laadittiin 

esittelyvideo, joka oli katsottavissa kaavan sivuilla netissä. 

 

7 TAVOITTEET OSAYLEISKAAVAN LAADINNALLE 

 

7.1 Hollolan kunnan tavoitteet  

Osayleiskaavassa maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja 

metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja 

liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä 

kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavasta laaditaan 

yhdyskuntataloudellisesti järkevä. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla 

osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Osayleiskaavalla 

pyritään myös osoittamaan rakennuskannan ja muinaismuistojen suojelutarpeet 

Osayleiskaava laaditaan osittain MRL 44§ mukaisesti, jolloin se toimii kaavassa 

määritellyin osin suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavassa 

määritellään myös asemakaavoitettavat alueet. 

Lisäksi osayleiskaava toimii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 

maakuntakaavan, strategisen yleiskaavan ja muiden kunnan strategioiden 

välittäjänä ja tulkitsijana. 

Kaavatyötä ohjaamaan asetettiin ohjausryhmä, joka koostui kunnan virkamiehistä 

ja luottamushenkilöistä. Kunnan kaavalle asettamia tavoitteita tarkasteltiin 
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tarkemmin ohjausryhmän kokouksessa 25.4.2019. Kunnan valtuusto on 17.6 

päättänyt asettaa kaavan tavoitteeksi seuraavat: 

• laaditaan yhdyskuntataloudellisesti kestävä ratkaisu  

• selvitetään alueen tuleva rakennuspaikkatavoite huomioiden 

vesihuoltoverkon kapasiteetti ja alueen rakentamispaineen määrä 

• Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen 

siten,  että Paimelan alueen kylämäisyys säilyy ja että alueen asukkaat 

hyötyvät Lahden läheisyydestä 

• maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen 

• alueen virkistysmahdollisuuksien ja ulkoilureittien osoittaminen 

• maisema-arvojen ja kyläkuvan arvojen vaaliminen 

• pienteollisuushallien rakentamisen ohjaaminen. 

 

7.2 Viranomaisten tavoitteet 

Kaavan tavoitteita käsiteltiin valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelussa, joka 

järjestettiin 25.6.2019.  

Ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa keskusteltiin paljolti kaavan selvityksistä. 

Esiin nousivat esim. seuraavat teemat: 

• Luontoselvitykseen sisältyvien lajien lisäksi on hyvä tarkastella, esiintyykö 

erityisesti muuttuvan maankäytön alueilla muille suojeltaville lajeille 

soveltuvia elinympäristöjä. 

• suunnittelualue on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erityinen alue. 

Kaavaselvityksessä tulisi määrittää mitkä alueet kestävät muutosta ja mitkä 

eivät, sekä ottaa tämä huomioon mitoitusta laadittaessa. 

• Valtatie 24 muodostaa alueelle estevaikutuksen, joka tulisi huomioida 

suunnittelussa.  

• Myös muut ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnat alueella on hyvä 

huomioida suunnittelussa. Mahdollisesti voidaan osoittaa erikseen alueita, 

joilla ympäristöhaittoja aiheuttava toiminta olisi sallittua.  

• Muinaisinventointi on syytä päivittää, etenkin kun kaava on tarkoitus laatia 

suoraan rakentamista ohjaavana. 

• Hulevesisuunnitelmassa tulee huomioida tulvien mahdollisuus ja tutkia 

pääreitistöt, purkupaikat ja tulva-alueet. Uusi rakentaminen saattaa 

muuttaa hulevesitilannetta.  

Viranomaisten kaavalle esittämiä tavoitteita: 

• Kaava tulee kytkeä Hollolan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin.    

Strategisessa yleiskaavassa pääosa suunnittelualueesta on osoitettu 

kyläalueeksi. 

• Kaavassa olisi hyvä tarkastella virkistysalueita tarvittavalla tarkkuudella ja 

pyrkiä jättämään sekä yhtenäisiä suurempia virkistysalueita, että 

lähivirkistysalueita. 

• Kevyen liikenteen saavutettavuus: Kaavassa olisi hyvä keskittyä jalankulun 

ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. 
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7.3 Osallisten tavoitteet 

Osallisten tavoitteita kerätään kaavan kuulemisvaiheissa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana. 

Kaavaprosessiin liittyvien kuulemisvaiheiden lisäksi kaavoituksen aloitusvaiheessa 

järjestetään työpaja alueen asukkaille. 

 

7.3.1 Työpaja 1 ja kyläilta  

Kaikille avoin työpaja 1 järjestettiin Kalliolan koululla Kalliolassa 13.9.2019. 

Työpajan tavoitteina oli tiedottaa osallisia kaavoitusprosessista sekä aikataulusta 

ja kerätä ideoita kaavoittamista varten. Työpajaan osallistui n. 60 henkilöä.  

Työpajassa kartoitettiin alueen olemassa olevia virkistysmahdollisuuksia, tärkeitä 

maisemia sekä palveluita. Työpajassa kartoitettiin myös hyviä ja huonoja 

asuinrakentamisen paikkoja sekä uusien pienteollisuustonttien paikkoja. Lisäksi 

osallistujia pyydettiin arvottamaan kaavoituksessa erityisesti huomioon otettavia 

näkökulmia.    

Tärkeimmiksi maisemapaikoiksi nousivat: 

• Paimelanvuori 

• Paimelantien rantamaisemat 

• Kalliolan nuorseuran talo 

• Kalliolan läheisyydessä sijaitsevat maalaismaisemat ja peltoaukeat 

 

Tärkeimmiksi virkistysmahdollisuuksien paikoiksi nousivat: 

• Paimelanvuori ja sudenkuopat 

• Paimelan koulun sekä Kalliolan nuorseuran talon lähellä sijaitsevat 

uimarannat 

• Kallion pururata ja laavu 

• Hanneksen metsä 

• Kullerolehdon luonnonsuojelualue 

 

Tärkeimmiksi palveluiksi nousivat: 

• Paimelan koulu ja päiväkoti sekä siellä pysähtyvä kirjastoauto 

• Kalliolan nuorseuran talo 

• Kalliolan seurakuntatalo, Helmi seniorikoti, Kalliolan koulu ja kioski 

• Lahden terveyskeskus 

• Lahdessa ja Hollolan keskustassa sijaitsevat palvelut 

 

Ryhmien näkemykset hyvistä ja huonoista asuinrakentamisen paikoista uusista 

pienteollisuustonttien paikoista erosi toisistaan melko paljon. Ainoastaan kaksi 

paikkaa oli sellaisia, joihin 3 tai useampi ryhmä sijoitti lisää asuinrakentamista:  

• Paimelan koulun ympäristö (3 ryhmää) 

• Kalliolan asemakaavoitetun asuinalueen länsi- ja lounaispuoli (5 ryhmää) 
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Kaavoituksessa erityisesti huomioon otettavia näkökulmia oli työpajaan 

osallistujien mukaan: 

• Maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen 

o 26 vastaajan mielestä erittäin tärkeää tai tärkeää 

• Maiseman ja kyläkuvan vaaliminen  

o 26 vastaajan mielestä erittäin tärkeää tai tärkeää 

• Luonto- ja virkistysalueiden huomioiminen 

o 15 vastaajan mielestä erittäin tärkeää tai tärkeää 

 

Muita teemoja olivat: 

• Kuntatalous 

o 8 vastaajan mielestä erittäin tärkeää tai tärkeää, 1 vastaajan 

mielestä ei lainkaan tärkeää tai ei tärkeää 

• Täydennysrakentamisen suosiminen 

o 12 vastaajan mielestä erittäin tärkeää tai tärkeää, 7 vastaajan 

mielestä ei lainkaan tärkeää tai ei tärkeää 

 

 

Kuva 36. 13.9.2019 järjestetyssä työpajassa osallistujat asettivat kartalle 
virkistysmahdollisuuksia, palveluita ja tärkeitä maisemia. Koontikuvassa esillä 
eniten mainintoja saaneet paikat. 
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7.3.2 Työpaja 2 ja kyläilta 

Kaikille avoin työpaja 2 järjestettiin Kalliolan koululla Kukkilassa 2.12.2019. 

Työpajan tavoitteina oli tiedottaa kaavasuunnitelmista ja saada palautetta 

alustavasta kaavasuunnitelmasta. Työpajaan osallistui n. 60 henkilöä. 

Työpajassa esiteltiin mitoitusperusteet, joita oli käytetty alustavan 

kaavaluonnoksen pohjana sekä tarkasteltiin alustavaa kaavaluonnosta ja siihen 

merkittyjä pientaloalueita. Osallistujat merkitsivät huomioita ja mahdollisia 

muutostarpeita kaavaluonnokseen sekä valitsivat eri alueille parhaiten sopivia 

rakentamisen tyyppejä. 

Työpajassa tärkeiksi nousseita aiheita olivat mm: 

• Paimelan koulun säilyttäminen 

• Ajoteiden kunto ja risteysalueiden turvallisuus, etenkin jos uusi 

rakentaminen lisää liikennettä 

• Kaavoituksen pohjana käytettyjen selvitysten ja muiden materiaalien 

saavutettavuus myös asukkaille.  

• Kaavoituksen avoimuus.   

• Kuostinmäki Pitkänsillantien varressa tulisi myös huomioida 

maisemallisesti tärkeänä mäkenä  

• Maanomistuksen vaikutus kaavan toteutukseen huomioitava 

• peltoalueiden parempi huomioiminen  

• Maaston korkeuserojen parempi huomioiminen asuinalueita sijoitellessa 

• Luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden huomioiminen kaavassa (ei merkitty 

erikseen maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta alustavassa 

kaavaluonnoksessa) 

• Maatalouden toiminnan turvaaminen  

• Paimelantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen 

 

Työpajan yhteydessä päivällä pidettiin myös maanomistajavastaanotto, jonka 

aikana oli mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella kaavan laatijan kanssa 

yksilöllisesti kaavan sisällöstä. 

 

7.3.3 Työpaja 3 

Maanomistajien etävastaanotto pidettiin luonnoksen nähtävilläolo aikana 

22.4.2020 puhelimitse kaavaa laativan suunnittelijan kanssa. Vastaanoton aikana 

kaavasuunnittelijat keräsivät maanomistajien mielipiteitä ja vastasivat kaavaa 

koskeviin kysymyksiin. Mielipiteet koskivat lähinnä yksittäisten 

rakennuspaikkojen siirtoja sekä toiveita lisärakennuspaikoista. Siirtoja tehtiin, 

mikäli se oli valtuuston hyväksymien mitoitusperusteiden ja maanomistajien 

tasapuolisen kohtelun mukaisesti mahdollista. Mielipiteistä ja niiden seurauksena 

kaavakartalle tehdyistä muutoksista laadittiin yhteenveto, joka käsiteltiin 

osayleiskaavan ohjausryhmässä 25.6.2020. 

 

7.3.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaispalautetta ja 2 

yksityishenkilöiden jättämää palautetta. Lisäksi saatiin 1 seuran jättämä palaute. 

Alla on pääkohdat palautteista ja vastineet niihin. 
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DNA Oy 

DNA Oy toivoo, että osayleiskaavasuunnitelmassa otetaan huomioon langattoman 

matkaviestiverkon tarpeet. Karttaliitteessä on osoitettu alue, jolla on tarve uudelle 

telemastolle. Alue sijaitsee suunnittelualueen etelärajalla. 

Kaavan laatijan vastine:  

Alue on osoitettu yleiskaavassa asemakaavoitettavaksi alueeksi. 

Telemaston tarkempi sijainti osoitetaan asemakaavassa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Melu- ja tärinävaikutukset ovat yksiä tärkeimmistä elinympäristön terveellisyyteen 

vaikuttavia seikkoja. Yleiskaavassa olisi suositeltavaa ottaa kantaa myös 

lämpökaivojen rakentamiseen pohjavesialueilla. 

Kaavan laatijan vastine: 

Kaavasuunnittelun yhteydessä laaditaan meluselvitys, jossa huomioidaan 

liikenteen ja maatilojen kuivureiden aiheuttama melu. Kaavassa osoitetaan 

pohjavesialueet, joiden suojelumääräykset suojaavat alueita riittävästi 

myös lämpökaivojen mahdollisen rakentamisen osalta. 

Puolustusvoimat 

Puolustusvoimat esittää osayleiskaavaan kirjattavaksi seuraava 

tuulivoimarakentamista koskeva yleismääräys: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus 

maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista koko kunnan alueella tulee aina pyytää 

erillinen lausunto puolustusvoimien Pääesikunnalta. Myös alle 50 metriä 

(kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää 

Pääesikunnan lausunto, jos kiinteistö jolle voimala rakennetaan, rajoittuu 

Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen. 

Kaavan laatijan vastine: 

Asia tulee huomioiduksi rakennuslupaa tai toimenpidelupaa tuulivoimalalle 

haettaessa, eikä sitä siten ole tarpeellista kirjata tämän kaavan 

määräyksiin. 

Päijät-Hämeen liitolla ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ollut osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta huomautettavaa.  

Vesikansan metsästysseura 

Suunnittelussa pyydetään ottamaan huomioon alueen metsästys- ja 

riistanhoitomahdollisuudet. 

  Kaavan laatijan vastine: 

Kaavassa on osoitettu laajoja yhtenäisiä maa- ja metsätalousalueita ja 

pyritty huomioimaan eläinten liikkuminen ekologisten 

yhteystarvemerkintöjen avulla. Uusi rakentaminen on osoitettu 

mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan rakentamisen läheisyyteen. 

Yksityishenkilö 
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Palotien asuinalue entisen Vesikansan terveystalon ympäristössä on jäänyt 

ympäröivän asutuksen kehityksen jalkoihin. Täydennysrakentamiseen alueella on 

tarvetta. Tienhoitovelvoite tulee siirtää kunnalle yksityistiekunnalta. 

  Kaavan laatijan vastine: 

Kaava-alueen eteläosa on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi, jolle 

on tarkoitus tulevaisuudessa asemakaavoittaa tiiviimpää asumista. 

Yksityishenkilö 

Kaavaa tulisi laatia yhteistyössä Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen, MTK 

Hollolan ja Metsäkeskuksen kanssa. 

  Kaavan laatijan vastine: 

Lisätään osallisiin. 

 

7.3.5 Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä saatu palaute 

Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2.4.-1.5.2020 

Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.  

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä 

osayleiskaavaluonnoksesta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti. 

Kaavaluonnoksesta ei järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaista 

kyläiltaa pandemian vuoksi. Sen sijaan kaavaluonnoksesta tehtiin videoesittely, 

joka oli nähtävillä kunnan nettisivuilla. 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin 22.4.2020 puhelimitse 

maanomistajavastaanotto kaavaa laativan suunnittelijan kanssa.  

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 37 mielipidettä ja 12 lausuntoa. Lausuntoihin 

ja mielipiteisiin laadittiin erillinen vastineraportti, joka käsiteltiin osayleiskaavan 

ohjausryhmässä 25.6.2020 ja 18.8.2020.  

Maanomistajilta ja kuntalaisilta saatu palaute koski lähinnä yksittäisten 

rakennuspaikkojen siirtoja, joita tehtiin, mikäli se oli valtuuston hyväksymien 

mitoitusperiaatteiden ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta 

mahdollista. Viranomaisilta saadut lausunnot koskivat muun muassa luontoarvojen 

huomiointia sekä rakennusinventointia ja liikennejärjestelyitä. Merkittävimpänä 

muutoksena kaavaluonnokseen kunta päätti laajentaa kaava-aluetta etelässä siten, 

että vt 24 aluevaraussuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyiden muutokset 

voidaan esittää osayleiskaavassa. Luonto- ja kulttuuriympäristöasioista järjestettiin 

erilliset työneuvottelut ELY-keskuksen kanssa. 

 

7.3.6 Kaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä saatu palaute 

Täydennetään kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. 
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7.4 Hulevesiselvityksen suositukset 

Hulevesien hallinnan lähtökohtana on ehkäistä hulevesien muodostumista ja niistä 

aiheutuvaa laatuhaittaa. Hallinnan keskeinen periaate on suosia hulevesiä 

viivyttäviä ja käsitteleviä ratkaisuja ja sekä mahdollisuuksien mukaan johtaa 

hulevesiä avouomissa, näkyvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa 

järjestelmissä. Järjestelmillä pyritään samalla hulevesien hallittuun tulvimiseen, 

mikä auttaa pienentämään rakennettujen alueiden tulvariskejä. Tonttikohtaisella 

hallinnalla voidaan pienentää yksittäisten hallintamenetelmien mitoitusta sekä 

lisätä hulevesien hallinnan toimintavarmuutta. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää 

hulevedet rakennetun ympäristön maisemallisessa suunnittelussa luomalla yhdessä 

viher- ja maisemasuunnittelun kanssa viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa 

ympäristönäkökulmat on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla ja jossa 

ylläpidetään alueen nykyistä hydrologista tilaa ja veden laatua. Hulevesien hallinta 

suositellaan yleisesti toteutettavan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 

Taulukko 2. Hulevesien hallinnan tärkeysjärjestys 

 

Tulevan maankäytön arvioinnissa käytettiin lähtötietoina Sorvasen ja Kalliolan 

alueen kaavarunkoa sekä FCG:n kaavoitustyön tuloksia, lähinnä 

asemakaavoitettavan alueen rajausta. Alueella, jolle ei ollut saatavilla 

kaavarunkoa, oletettiin suurimman osan alueesta vastaavan Söyrilän 

pientaloaluetta. Laskennallisesti tähän maankäyttötyyppiin on laskettu mukaan 

paitsi pientalotontteja, myös katua ja viheraluetta. Oletettu maankäyttö on esitetty 

alla olevassa kuvassa (Kuva 37) sekä hulevesisuunnitelmakartassa (Liite 5b). 
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Kuva 37. Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko 

Maankäytön muutoksen hydrologisia vaikutuksia arvioitiin laskennallisesti vettä 

läpäisemättömien pintojen perusteella. Läpäisemättömistä pinnoista 

merkittävimpiä ovat kattopinnat ja asfalttipinnat. Viivytysrakenteiden mitoitukset 

perustuvat laskelmiin läpäisemättömien pintojen määrän kasvusta kullakin valuma-

alueella. Suunnittelun tarkoitus tässä vaiheessa oli määrittää valuma-

aluekohtaisesti lisääntyvät hulevesimäärät sekä esittää niiden viivytykseen riittävät 

tilavaraukset ja potentiaaliset sijainnit. Tilavaraukset ja sijainnit tulee tarkistaa 

maankäyttösuunnitelman tarkentuessa. Viivytysrakenteena on oletettu 

käytettävän viherpainannetta (Kuva 38), jonka keskisyvyys on 0,30 m. Viivytys 

viherpainanteessa parantaa vedenlaatua kiintoaineen laskeutumisen sekä kasvien 

puhdistavan vaikutuksen kautta. Lisää esimerkkejä on esitetty liitteessä 5c. 

Jatkosuunnittelussa alueellinen viivytystarve voidaan osittain korvata kortteli- tai 

tonttikohtaisen viivytyksen kautta. Mitoitussateena käytettiin kerran 10 vuodessa 

toistuvaa sadetta (1/10 a). Sateiden intensiteetti ja kesto on valittu 

viivytysrakenteiden valuma-alueiden koosta riippuvasti. Alla olevassa taulukossa 

on esitetty käytetyt sateet. 

Taulukko 3: Viivytyksen mitoitussateet, toistuvuus 1/10 a 

Kesto [min] Intensiteetti [l/s*ha] Määrä [mm] 

10 185 11 

15 156 14 

20 126 15 

30 100 18 
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Kuva 38. Esimerkkikuva viherpainanteesta 

Asemakaavoitettavaa aluetta lukuun ottamatta tontit, joille on suunniteltu 

lisärakentamista, ovat niin hajallaan, ettei keskitetyn viivytyksen järjestäminen 

niiden vesille ole kustannustehokasta tai järkevää. Tonttien rakentamisesta 

aiheutuva vaikutus hulevesien määrään tai laatuun ei valuma-alueiden koon 

huomioiden ole kovin merkittävä, mutta ajatellen mahdollista tulevaa 

lisärakentamista voi tonttikohtaisen viivytyksen määräys olla järkevää. Paimelan 

tyypillisellä AO-tontilla muodostuva hulevesimäärä on 1/5 a sateella (5 min, 

217 l/s*ha, 7 mm) n. 2 m3 nykytilaa suurempi. Jos laskennallisen yksin-

kertaistamisen vuoksi ajatellaan, että kattopinta ja asfalttipinta ovat 100 % 

läpäisemättömiä ja sora/nurmikiveys 50 % läpäisemättömiä, vastaa tämä 

kaavamääräystä ”Viivytettävä 0,35 m3 per 100 m2 läpäisemätöntä pintaa”. Noin 

1 – 2 m3 per tontti voidaan pitää kohtuullisena viivytysvaatimuksena, joka on 

toteutettavissa hyödyntämällä esim. kattovesisäiliöitä (sadevesitynnyri) ja 

sadepuutarhaa/viherpainannetta (voi olla yksinkertaisimmillaan nurmettu 

painanne). Esimerkkejä tonttikohtaisista hallintajärjestelmistä on esitetty liitteessä 

5c. 

Asemakaavoitettavalla alueella rakentaminen on tiheämpää, joten siellä voidaan 

viivyttää hulevesiä yleisillä viheralueilla suunnitelmakartan mukaisissa kohdissa. 

Kerran 10 vuodessa toistuvalla sateella hulevesimäärä kasvaa koko alueella 

nykytilaan verrattuna n. 3100 m3, mikä vastaa n. 10400 m2 neliömetrin 

tilavarausta. Viivytysrakenteiden tilavuudet ja tilavaraukset on esitetty alla 

olevassa taulukossa. 

Taulukko 4: Viivytysrakenteiden tilavuudet ja tilavaraukset (liitekartta 5b). 

Viivytys Valuma-alue Tilavuus Tilavaraus 

Viivytys 1 1.1 100 330 

Viivytys 2 1.2.1 450 1 500 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 67 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

Viivytys 3 1.2.1 300 1000 

Viivytys 4 1.2.3 45 150 

Viivytys 5 1.3.2 110 370 

Viivytys 6 1.3.3 160 530 

Viivytys 7 1.3.5 250 840 

Viivytys 8 1.5.1 220 730 

Viivytys 9 1.6.2 1220 4100 

Viivytys 10 1.8.2 35 120 

Viivytys 11 2 220 730 

Yhteensä  3110 10400 

 

Haritunjoki on merkittävin taimenjoki Vesijärvellä. Siksi hulevesien kiintoaineksen 

minimointi on Haritunjoen valuma-alueella (VA 1) erittäin tärkeä. Hulevesiä tulee 

siis viivyttää ennen jokeen johtamista. Rakentamisen aikaisien hulevesien 

hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä rakentamisen aikaisien 

hulevesien aiheuttama kuormitus on monesti huomattavasti suurempi kuin 

valmiina rakennetun ympäristön aiheuttama hulevesikuorma. Hulevesien 

viivytysjärjestelmien tulisi olla toiminnassa jo rakentamisvaiheessa. Lisäksi tehokas 

hulevesien määrän ja laadun hallinta on suunniteltava erikseen työmaa-alueelle 

(esimerkkejä liitteessä 5c). 

Vesien johtamiseen suositellaan käytettävän nykyisiä ojia aina kun mahdollista. 

Paikoittain ojien linjauksia jouduttaneen kuitenkin muuttamaan. Vesikansantie ja 

Paimelantie ylittävät Haritunjoen silloilla, joten pullonkauloja muodostavia rumpuja 

ei ole. 

Tässä selvityksessä esitetty hulevesien hallinnan mitoitus on alustava ja on 

tarkistettava jatkosuunnittelussa. 

 

7.5 Arkeologisen inventoinnin suositukset 

Arkeologisen inventoinnin tuloksena alueelta tunnistettiin 13 kiinteää 

muinaisjäännöstä ja yksi muu kulttuuriperintökohde. Kiinteät muinaisjäännökset on 

Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Inventoinnissa tunnistetut 

kohteet merkitään yleiskaavakartalle muinaismuistolain rauhoittamina kiinteinä 

muinaisjäännöksinä sm-kohdemerkinnällä tai -aluerajauksella sekä muu 

kulttuuriperintökohde s-kohdemerkinnällä. 

 

7.6 Maisema ja rakennetun kulttuuriympäristö -selvityksen suositukset 

Selvitysalueen nykyinen maankäyttö muodostuu pääosin maanviljelystä, metsä-

taloudesta sekä asumisesta. Paimelan ja Kalliolan kyläalueiden maiseman ja 

kulttuuriympäristön tärkeimmät ja vaalittavat ominaispiirteet muodostuvat näistä 

maankäyttömuodoista ja niiden suhteesta maisemarakenteeseen.  
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Suunniteltaessa alueelle uusia rakentamispaikkoja on hyvä suosia alueelle 

tyypillistä tapaa asuinrakennusten sijoittamiseen. Rakennuspaikkoja voidaan 

sovittaa jonkun verran nykyisten kylämäisten asuinalueiden täydennykseksi, kun 

huolehditaan riittävien kasvullisten piha-alueiden muodostumisesta.  

Yleisenä ohjeena voidaan pitää rakennuspaikkojen sijoittamisesta peltojen ja 

metsien / metsiköiden reunavyöhykkeille. Uudisrakentamista peltomaiden keskelle 

ja selänteiden lakialueille on syytä välttää maisemakuvan eheyden säilyttämisen 

vuoksi.  

Rakentamiseen sopiva reunavyöhyke sijoittuu parhaimmillaan selänteen etelään – 

länteen suuntautuvalle rinteelle moreeni-, hiekka- tai hietamaalle. Kalliolle tai 

savimaalle rakentaminen nostaa useimmiten rakennuskustannuksia ja vaatii 

enemmän maisemarakennetta muuttavia toimenpiteitä. Etelään – länteen 

suuntautuvilla rinteillä pienilmasto on valon ja lämpötilan suhteen asumiselle 

suotuisampi kuin pohjoisen ja idän puolen rinteet.  

Tärkeät näkymäsuunnat ja näkymien päätteet on huomioitava sijoitettaessa uutta 

rakentamista avoimille alueille tai avointen alueiden laitaan. Laajat, yhtenäiset 

peltoalueet on syytä säilyttää maisema- ja kulttuurihistoriallisen arvonsa sekä 

helpomman viljeltävyytensä vuoksi.  

Pientalorakentamista laajemman ja korkeamman rakentamisen sijoittaminen 

kaava-alueelle on tutkittava tapauskohtaisesti. Maatalouteen liittyvä rakentaminen 

sopii monin paikoin alueen maisemakuvaan, kun noudatetaan rakentamisen 

sijoittamisen yleisiä periaatteita. Olemassa olevien maatilojen talouskeskusten 

yhteyteen voidaan usein sijoittaa maatalouteen liittyviä rakennuksia ilman 

ristiriitoja maisema- tai kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa. Maatilojen 

toimintakyky ylläpitää kaava-alueelle ominaista avointa maisemaa. 

Teollisuustoiminnot, laajat varastoalueet tai muut maataloustoiminnoista ja 

pientalorakentamisesta poikkeavat alueet olisi luontevampaa sijoittaa maa-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ulkopuolelle. Yleisesti ottaen Vesi-

kansantien itäpuolella suurpiirteinen maisemakuva kestää helpommin laaja-

mittakaavaisia muutoksia kuin valtatien länsipuolen pienipiirteisempi kulttuuri-

maisema. 

Edellä mainittujen yleisten periaatteiden lisäksi kaava-alue on selvityksessä jaettu 

neljään osa-alueeseen, joita koskien maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä 

on esitetty tarkempia suosituksia alueiden ominaispiirteiden säilyttämiseksi.  
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Kuva 39. Maiseman ja kulttuuriympäristön osa-alueet (Lähde: Kalliolan-Paimelan 
osayleiskaavan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll 2020). 

7.7 Rakennusinventoinnin suositukset kaavoitukselle 

Rakennusperintö muodostaa merkittävän osan kulttuurihistoriaamme ja 

identiteettiämme. Rakennussuojelu on toimintaa, jolla pyritään estämään 

kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaan rakennuskannan purkaminen ja 

ohjaamaan rakennetun ympäristön muutoksia sellaisiksi, että ympäristön luonne 

säilyy. Maankäyttö ja rakennuslain 118 §:n mukaan ”rakentamisessa, rakennuksen 

korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin 

rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti 

tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella” 

(118§). 

Suojelun avulla myös rakennuskannan elinkaarta saadaan pidennettyä, jolloin 

rakentamisen kannattavuus ja mielekkyys lisääntyvät. Mikäli rakennusksen 

alkuperäiseen toimintaan ei enää löydy uusia käyttäjiä, voidaan rakennukselle 

tehdä käyttötarkoituksenmuutos, jolloin lupaharkinnassa tulee huomioida 

rakennukseen liittyvät erityiset arvot ja mahdollisuudet niiden vaalimiseen. Kunkin 

rakennuksen kohdalla tulisi aina tapauskohtaisesti pohtia sitä miten mahdolliset 

korjaukset, laajennukset ja muutokset tulisi toteuttaa. Harkitsemattomat 

korjaustoimenpiteet voivat muuttaa kokonaisuutta yllättävällä tavalla, vaikka 

toimenpide itsessään tuntuisikin pieneltä. Rakennuksen sijaintiin, tyypillisyyteen, 

ikään, rakennustekniikkaan, estetiikkaan ja kulttuurihistoriaan liittyvät 

erityispiirteet vaikuttavat samalla sen taloudelliseen arvoon. Esimerkiksi 

maaseudun perinteisiä asuintaloja, aittoja ja latoja arvostetaan rakennusten 

kunnostuksesta kiinnostuneiden rakentajien silmissä. Korjaaminen perinteisin 

menetelmin voi usein olla sekä turvallisempaa että halvempaa kuin uusia 

materiaaleja käyttäen. Rakennuksen ylläpito vaatii taloudellista panosta. Valtio ja 
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kunnat tukevat vanhan rakennuskannan korjaamista mm. jakamalla avustuksia 

rakennusperinnön entistämiseen ja kunnossapitoon. Museoviraston ja ELY-

keskusten rakennusperinnön hoitoon suunnattuja avustuksia jaetaan vuosittain 

reilun kahden miljoonan euron edestä. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien 

kohteiden hoitoon ja korjaamiseen myönnettyjen avustusten ehtona on tavallisesti 

rakennuksen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden säilyttäminen, millä 

tarkoitetaan, että valitut korjausmenetelmät valitaan suosimalla perinteisiä ja 

alkuperäisiä materiaaleja ja rakennustapoja. Suojeltujen rakennusten omistajien 

tukena toimivat avustusten rinnalla näin ollen myös inventoinnit, oppaat, 

korjaustapaohjeet ja monet muut palvelut. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Suomen 

rakennustaiteen museon laatimista oppaasta Rakennusperintö suojelun kohteena 

ja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparisto

n_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset). 

Rambollin laatimassa rakennusinventoinnissa (2020) esitettiin kohdekohtaisesti 

suositus kohteiden suojelutasosta. Inventointikohteiden arviointi perustuu laissa 

rakennusperinnön suojelusta annettuihin kriteereihin, jotka on jäsennelty arvojen 

määrittelyyn rakennushistoriallisten, historiallisten ja 

maisemallisten/kyläkuvallisten arvojen mukaan. Laissa rakennusperinnön 

suojelusta esitetyt kriteerit ovat:  

• harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)  

• historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)  

• aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)  

• alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai 

tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)  

• merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja 

tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)  

• näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka 

ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta 

(historiallinen kerroksisuus)   

Yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi tai rakennusryhmiksi esitetyt 

kohteet 

Kohde Perustelut 

5. Peltola Kohteella on rakennushistoriallista arvoa, sen 

päärakennus edustaa 1920-luvun maaseudun puu-

jugendia. Päärakennuksessa on säilynyt hyvin 

alkuperäiset tyylipiirteet ja rakennuksen 

ominaisluonne. Mansardikattoinen päärakennus on 

harvinainen Paimelan alueella. Pihapiiri muodostaa 

kokonaisuuden, jossa näkyy maatalouselinkeinoihin 

liittyvän rakentamisen eri vaiheita.   

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on erityisiä 

rakennushistoriallisia arvoja. 

7. Lautahaasia Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Kohteen 

päärakennus edustaa jugendin ja klassismin 

tyylipiirteitä omaavaa pelkistettyä 1910-luvun 

puurakentamista. Päärakennuksen ominaispiirteet 

ovat hyvin säilyneet. Päärakennuksen ja 

talousrakennusten muodostamaa pihapiiriä voi pitää 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset
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edustavana esimerkkinä eri aikakausien 

rakentamisesta, joka liittyy maatalouselinkeinon 

kehitykseen.  

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on erityisiä 

rakennushistoriallisia arvoja sekä päärakennuksen ja 

vanhojen talousrakennusten (navetta, 

sauna/karjakeittiö, maakellari ja aittarivi) 

muodostamaa kokonaisuutta. 

8. Ryynälä Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. 

Päärakennus on hyvin tyylipiirteensä säilyttänyt 

1800-luvun lopun hirsirakennustapaa edustava 

maatilan päärakennus. Pihapiirin rakennukset 

muodostavat edustavan ja alueella harvinaisen 

esimerkin 1800-luvun lopun maatilarakentamisesta. 

Kohteella on historiallisia arvoja ja se liittyy alueen 

ratsutilahistoriaan.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

erityisiä rakennushistoriallisia ja historiallisia arvoja 

sekä kyläkuvallisia arvoja omaavan kokonaisuuden. 

12. Sivula Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Pihapiirin 

päärakennus on 1800-luvun puolivälistä ja yhdessä 

1900-luvun alkupuolella rakentuneiden 

talousrakennusten kanssa ne muodostavat 

kerroksellisen, perinteistä maatilarakentamista hyvin 

edustavan kokonaisuuden. Rakennusten ominais-

luonne ja tyylipiirteet ovat hyvin säilyneet 

muutoksista huolimatta. Kohteella on kyläkuvallista 

arvoa osana Kalliolan vanhaa ryhmäkylää.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

erityisiä rakennushistoriallisia sekä historiallisia ja 

kyläkuvallisia arvoja omaavan kokonaisuuden. 

13. Sipilä Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 

1800-luvun lopulle tunnusomaista maaseudun 

puurakentamista. Päärakennuksen tyylipiirteet ja 

ulkohahmo ovat säilyneet hyvin. Rakennuksella on 

kyläkuvallista merkitystä osana Kalliolan vanhaa 

ryhmäkylää.  

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on erityisiä 

rakennushistoriallisia, historiallisia ja kyläkuvallisia 

arvoja. 

17. Koulumäki Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa 1900-luvun alun mallipiirustusten mukaan 

toteutettua puukouluarkkitehtuuria. Koulurakennus 

on säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä ja 

ominaishahmonsa. Kohteella on historiallisia arvoja 
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osana alueen sivistyshistoriaa, rakennuksessa on 

toiminut kansakoulu.  

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on erityisiä 

rakennushistoriallisia ja historiallisia arvoja. 

18. Iso-Söyrilä Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 

1910-luvun jugendvaikutteista puurakentamista. 

Päärakennus on säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä ja 

ulkohahmonsa. Kohteella on historiallisia arvoja, se 

on yksi alueen kantatiloja. Kohde liittyy myös alueen 

sivistyshistoriaan, päärakennuksessa on toiminut 

koulu 1940- ja 1950-luvuilla.  

Suojeluarvo (sr) koskee päärakennusta, jolla on 

erityisiä rakennushistoriallisia, historiallisia ja 

kyläkuvallisia arvoja. Pihapiiri rakennuksineen 

muodostaa rakennushistoriallisia ja maisemallisia 

arvoja omaavan kokonaisuuden. 

19. Seurakuntakoti Seurakuntakoti edustaa modernia 

seurakuntatoimintaan liittyvää rakentamista. 

Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja 

kokonaishahmoltaan eheä. Rakennuksessa on 

esteettisesti harkittuja yksityiskohtia ja laadukas 

toteutus. Seurakuntatalo rakennustyyppinä on 

Hollolan alueella harvinainen.  

Suojeluarvo koskee seurakuntakotia, jolla on erityisiä 

rakennustaiteellisia arvoja. 

 

Yleiskaavassa esitetyt kohteet, joilla on kulttuurihistoriallisia arvoja 

Kohde Perustelut 

1. Knuutila Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 

1900-luvun alun maatilarakentamista. Omi-

naisluonteeltaan parhaiten on säilynyt vanha 

karjasuoja. Vanhan navetan rakennushistorialliset 

arvot liittyvät rakennuksen ulkohahmoon, 

julkisivujen jäsentelyyn ja materiaaleihin sekä 

säilyneisiin detaljeihin ikkunoissa ja ovissa. Kohteella 

on maisemallisia ja kyläkuvallisia arvoja osana 

Paimelan nykyistä kylämiljöötä. Kohteen 

historiallinen arvoa korostaa sen sijainti Paimelan 

historiallisen kylätontin ja tuhoutuneen kartanon 

läheisyydessä.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia 

sekä kyläkuvallisia arvoja omaavan kokonaisuuden. 

2. Entinen mylly Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa jälleenrakennuskauden pelkistettyä 
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teollisuusrakentamista. Rakennuksella on 

historiallisia arvoja osana alueen elinkeinohistoriaa. 

Myllyllä on maisemallista arvoa osana Paimelan 

kyläkeskuksen kulttuurimaisemaa.  

Suojeluarvo koskee myllyrakennusta. 

3. Yli-Heikkilä Tilakeskus rakennuksineen muodostaa eheän ja 

hyvin säilyneen, tyypillisen 1900- luvun 

alkuvuosikymmenille palautuvaa tyyliä edustavan 

kokonaisuuden. Päärakennus on säilyttänyt melko 

hyvin tyylipiirteensä ja ulkohahmonsa. Tilakeskuksen 

erityispiirteenä on eheä, umpipihamainen 

kokonaisuus. Tilakeskuksella on myös maisemallista 

arvoa osana maakunnallisesti arvokasta Paimelan 

kulttuurimaisemaa.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia, maisemallisia ja kyläkuvallisia 

arvoja omaavan kokonaisuuden. 

4. Hietala Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Kohteen 

vanhimmat rakennukset edustavat alueelle tyypillistä 

1800-luvun lopun maatilarakentamista. Aitta on 

pihapiirin edustavin ja parhaiten alkuperäisenä 

säilynein esimerkki aikakautensa rakentamistavasta. 

Kohteella on maisemallisia arvoja. Piha-piiri 

rakennuksineen sijaitsee näkyvällä paikalla peltojen 

laidassa ja sitä kohti avautuu näkymiä Valtatien 24 

suunnasta.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia, maisemallisia ja kyläkuvallisia 

arvoja omaavan kokonaisuuden. 

6. Tyynelä Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, 

päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsa ja 

mittasuhteensa hyvin muutoksista huolimatta. 

Päärakennus edustaa pelkistettyä, alueelle 

tunnusomaista puurakentamistapaa. Pihapiiri 

muodostaa eheän kokonaisuuden, jossa näkyy 

maatalouselinkeinoihin liittyvän rakentamisen eri 

vaiheita. 

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia ja kyläkuvallisia arvoja 

omaavan kokonaisuuden. 

9. Seppälä Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa 1900-luvun alkupuolen 

puurakentamistapaa. Päärakennuksen 

rakennushistoriallisia arvoja heikentää rakennukseen 

tehdyt muutokset. Kohteella on historiallisia arvoja, 
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jotka liittyvät hoivatoiminnan kehitykseen alueella.  

Kohteella on kyläkuvallista arvoa Paimelantien 

tienäkymässä.   

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on 

rakennushistoriallisia, historiallisia ja kyläkuvallisia 

arvoja. 

10. Kissala Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa 1900-luvun alkupuolen 

puurakentamistapaa. Kohteella on historiallisia 

arvoja, jotka liittyvät hoivatoiminnan kehitykseen 

alueella.  Kohteella on kyläkuvallista arvoa 

Paimelantien tienäkymässä.  

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on 

rakennushistoriallisia, historiallisia ja kyläkuvallisia 

arvoja. 

14. Pelto-Eskola Tilakeskus rakennuksineen muodostaa eheän ja 

hyvin säilyneen, tyypillisen 1900- luvun 

alkuvuosikymmenille palautuvaa tyyliä edustavan 

kokonaisuuden. Uudisrakentaminen on tehty 

ympäristön mittakaavan ja tyylin eheys säilyttäen. 

Tilakeskuksella on myös maisemallista arvoa osana 

maakunnallisesti arvokasta Kalliolan 

kulttuurimaisemaa.  

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja 

omaavan kokonaisuuden.  

15. Kuoppala Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 

kerroksellista maatilarakentamista. Päärakennus on 

säilyttänyt jälleenrakennuskauden tunnuspiirteensä 

melko hyvin, huolimatta julkisivuaukotukseen 

tehdyistä muutoksista.   

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja 

omaavan kokonaisuuden. 

20. Hoitola eli Kalliolan 

terveystalo 

Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja. 

Terveystalon ulkoasu on säilynyt 1950-luvun lopun 

aikaisessa asussaan. Tilojen käyttötarkoituksen 

mukainen massoittelu erikorkuisiin siipirakennuksiin 

sekä julkisivujen materiaalit ovat aikakauden 

standardiratkaisuja. Detaljimaailmaa on säilynyt 

muun muassa parvekekaiteissa. Kohteella on 

historiallisia arvoja, jotka liittyvät hoivatoiminnan 

kehitykseen alueella.  
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Suojeluarvo koskee terveystaloa, jolla on 

rakennushistoriallisia ja historiallisia arvoja. 

22. Peltomäki Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa 1900-luvun alun puurakentamistapaa. 

Päärakennuksen tyylipiirteet ovat melko hyvin 

säilyneet, vaikka sisäänkäynnin umpikuistiin 

oletettavasti tehdyt muutokset ovat muuttaneet 

rakennuksen ulkohahmoa pihan suuntaan.  

Suojeluarvo koskee päärakennusta, jolla on 

rakennushistoriallisia arvoja. 

23. Uusi-Söyrilä  Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 

1930-luvun maaseudulle tunnusomaista 

puurakentamista. Päärakennuksessa ja suuressa 

navetassa on hyvin säilynyt tyylipiirteet ja 

ominaishahmo. 

Suojeluarvot koskevat kohteen pihapiiriä 

rakennuksineen. Rakennusryhmä muodostaa 

rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja 

omaavan kokonaisuuden. 

 

Inventoidut kohteet, joita ei esitetä kaavakartalla 

Kohde Perustelut 

11. Iso-Seppälä Tilakeskuksella on maisemallista arvoa osana 

maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta 

(Vesivehmaan kulttuurimaisema). Kohteella on 

rakennushistoriallisia arvoja, vanha päärakennus 

edustaa 1900-luvun alkupuolen maatiloille ominaista 

rakennustapaa. Vanhan päärakennuksen 

rakennushistorialliset arvot ovat osittain 

heikentyneet tehtyjen muutosten vuoksi, vaikka 

rakennuksen kokonaishahmo on hyvin säilynyt. 

Kohteen historia on suositeltavaa huomioida tulevien 

korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta 

kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää. 

16.  Marttila Kohteen rakennushistorialliset arvot ovat 

heikentyneet rakennuksiin tehtyjen muutosten sekä 

erityisesti maisemallisesti merkittävällä paikalla 

sijainneen navetan purkamisen myötä. Kohteella on 

historiallisia arvoja alueen kantatilana. Kohteen 

maisemalliset arvot ovat hävinneet navetan 

purkamisen myötä. 

Rakennuksen historia on suositeltavaa huomioida 

tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta 

kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää. 
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21. Jokiranta Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se 

edustaa kerroksellista teollisuusrakentamista, jonka 

vanhimmat säilyneet kerrokset ovat 1940-luvulta. 

Kohteen rakennushistoriallisesti arvokkain osa, 

vanha meijerirakennus on purettu. Kohteella on 

historiallisia arvoja, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan 

kehitykseen alueella.   

Rakennuksen historia on suositeltavaa huomioida 

tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta 

kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää. 

 

7.8 Liikenneselvityksen suositukset 

Uudessa osayleiskaavassa on liikenneselvityksen mukaan syytä varautua 

seuraaviin mahdollisiin katu- ja tieverkoston parantamistarpeisiin, jotka on 

huomioitu kaavakartalla seuraavasti: 

- Valtatien 24 liittymä yt 14119 Paimelantien ja yt 14122 Ilmotuntien 

liittymäjärjestelyt.  

• Liittymät osoitetaan osayleiskaavassa valtatien 24 

aluevaraussuunnitelman mukaisesti.  

- Paimelantieltä voidaan rakentaa katuyhteys Rajaharjuntielle asti, 

Kalliolanpeltotien pidennyksenä. 

• Katuyhteys osoitetaan kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan 

tieliikenteen yhteystarpeena, jonka sijainti tarkentuu tarkemman 

suunnittelun yhteydessä. 

- Molemmat yllä mainitut yhteystarpeet saattavat vaatia nykyisen Oivantien 

tason parantamista eli leventämistä osayleiskaavan alueella.  

• Oivantie on esitetty kaavakartalla olemassa olevana 

yhdystienä/kokoojakatuna. Yleiskaava mahdollistaa Oivantien tason 

parantamisen, mutta se edellyttää yleiskaavaa tarkempaa 

suunnittelua. 

- Yt 14123 Pitkänsillantie ja yt 14122 Ilmotuntie voidaan liittää toisiinsa 

valtatien 24 itäpuolella, suurin piirtein valtatien 24 itäpuoleista 

tielinjavarausta pitkin. Tämän ansiosta liikenteen, joka suuntautuu 

Paimelantieltä tai Ilmotuntieltä Pitkänsillantielle, ei tarvitsisi käyttää 

valtatietä 24. Tosin mainittujen yhdysteiden varrella olevien palveluiden 

vähyyden johdosta myös liikenne niiden välillä on vähäistä. 

• Vt 24 itäpuolelle on osoitettu tieliikenteen yhteystarve, jonka tarkka 

sijainti tai toteutustapa vaatii tarkempaa selvittämistä. Yhteyden 

sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 

Lisäksi osayleiskaavassa on otettava huomioon seuraavien liittymien vähäisemmät 

parantamistarpeet:  

- mt 14123 Pitkänsillantien liittymän vähäinen siirto, kanavointeineen. 
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• Yleiskaava mahdollistaa liittymän vähäisen siirron eikä se edellytä 

erillistä merkintää yleiskaavakartalla. 

Ryynäsentien ja sen lähellä olevien yksityistieliittymien yhdistäminen 

(jatkosuunnittelu Soltti-Vesi-vehmaa -tiesuunnitelmassa), arvion mukaan 

Ryynäsentien yhdistäminen Lintumäentiehen sekä Takalan tilan tien ja vt 

24:n liittymän poisto   

• Ryynäsentien yhdistäminen Lintumäentiehen on osoitettu 

yleiskaavassa tieliikenteen yhteystarpeen merkinnällä. 

- mt 3131 Vesivehmaantien ja mt 14119 Paimelantien liittymän 

parantaminen (jatkosuunnittelu Soltti-Vesivehmaa -tiesuunnitelmassa). 

• Yleiskaava mahdollistaa liittymän parantamisen eikä se edellytä 

erillistä merkintää yleiskaavakartalla. 

Uudessa osayleiskaavassa on syytä varautua seuraaviin kävely- ja 

pyörätieverkoston parantamistarpeisiin: 

- Kävely- ja pyörätien rakentaminen valtatien 24 varteen koko 

suunnittelualueen osuudella. 

• Yleiskaavassa on osoitettu koko valtatien 24 vartta pitkin kulkeva 

kevyen liikenteen yhteystarve. 

- Kävely- ja pyörätien rakentaminen Paimelantien varteen sen koko 

loppumatkalle Vesivehmaantielle asti, eteläisimmän nykyisen osuuden 

jatkeeksi. 

• Yleiskaavassa on osoitettu koko Paimelantien vartta pitkin kulkeva 

kevyen liikenteen yhteystarve. 

- Kävely- ja pyörätien rakentaminen Paimelantien ja Rajaharjuntien välisen 

katuyhteyden, eli Kalliolanpeltotien jatkeen viereen.  

• Yleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Kalliolan 

peltotien varteen. 

- Kävely- ja pyörätien alikulun rakentaminen Paimelantien ja Ilmotuntien 

välille valtatien 24 ali. 

• Valtatien 24 kohdalle on osoitettu uuden alikulun merkintä vt 24 

aluevaraussuunnitelman mukaisesti. 

- Kävely- ja pyörätien alikulun rakentaminen Paimelantien ja 

Vesivehmaantien välille valtatien 24 ali. 

• Valtatien 24 kohdalle on osoitettu uuden alikulun merkintä, joka 

mahdollistaa osayleiskaavaa tarkemman alikulun suunnittelun. 

Osayleiskaavassa ei esitetä varsinaisia toimenpiteitä joukkoliikenteen 

kehittämiseksi, mutta maankäytön kehittyminen parantaa joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenteen käytön helpottamiseksi vilkkaimpien 

pysäkkien yhteydessä olisi hyvä tarjota liityntäpysäköintimahdollisuus pyörille. 

Alueella voisi mahdollisesti olla potentiaalisia käyttäjiä myös autojen 

liityntäpysäköinnille. 
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7.9 Luontoselvityksen suositukset 

Suunnittelualueelle sijoittuu yhteensä kolme luonnonsuojelualuetta, joista kaksi 

lukeutuvat yksityismaiden luonnonsuojelualueisiin ja yksi luontotyypin 

suojelualueisiin.  

Suunnittelualueen merkittävimmät tunnistetut ekologiset yhteydet ovat 

suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva Haritunjoen muodostama ekologinen 

kokonaisuus sekä Valtatien 24 ylittävä poikittainen Kivismäki-Kemppi -yhteys.  

Suunnittelualueella on tehty havaintoja liito-oravasta sekä saukosta, jotka 

molemmat lukeutuvat luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin. Liito-orava on lisäksi 

luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi. Näiden lajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (LSL 49 §).  

Liito-orava 

Liito-oravien esiintymisen osalta tietoja täydennettiin liito-oravakartoituksessa 

vuonna 2020.  Alueen kolmesta tunnetusta liito-oravan elinympäristöstä kaksi oli 

edelleen asuttuja, joskin Kolunojan varresta havaintoja tehtiin aiempaa 

pohjoisempana. Emäntälänmäen liito-oravan elinympäristö on sen sijaan 

tuhoutunut päätehakkuun seurauksena. Lisäksi tehtiin yksi havainto liito-

oravayksilöstä, mutta sen tulkittiin olevan ohikulkumatkalla eikä havaintoalueella 

tai sen läheisyydessä tehty liito-oravan elinympäristöön viittaavia havaintoja. 

Luontoselvityksen suosituksen mukaisesti liito-oravan elinympäristöt ja 

kulkuyhteys on lisääntymis- ja levähdyspaikalle huomioitava.  

Ekologiset yhteydet on osoitettu yleiskaavakartalla viheryhteystarpeina. 

Saukko 

Yleiskaavatyön yhteydessä ei tehty saukon osalta maastokartoitusta. Saukon 

todennäköiseksi elinympäristöksi tunnistettuun Haritunjokeen ei kohdistu sellaisia 

vaikutuksia, että sen alueella mahdollisesti sijaitseva saukon lisääntymispaikka olisi 

vaarassa kaavaratkaisun myötä. Haritunjoki toimii koko mitaltaan saukon kannalta 

soveltuvana ekologisena yhteytenä, joka on osoitettu kaavassa ekologisena 

yhteystapeena viheryhteystarvemerkinnällä. Haritunjoen varteen ei ole osoitettu 

uusia rakennuspaikkoja muutamaa Jokirannan ympäristöön sijoittuvaa 

rakennuspaikkaa lukuun ottamatta. 

Haritunjoki on osoitettu viheryhteystarpeen merkinnällä ja yleismääräyksellä 

ohjataan hulevesien viivyttämistä Haritunjokeen. 

Viitasammakko 

Viitasammakon lisääntymispaikoiksi soveltuvien alueiden sijoittumista ja lajin 

selvitystarpeen arvioimiseksi kartoitettiin paikkatietopohjaisella kartta- ja 

ilmakuvatarkastelulla. Kaava-alueelta tunnistettiin kolme ilmakuvatulkinnan 

perusteella viitasammakoiden lisääntymispaikaksi soveltuvaa vesikasvillisuutta 

kasvavaa kosteikkoa sekä neljä epätodennäköisempää joko ihmisen kaivamaa 

allasta tai pientä lampea. Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueelle ei sijoitu 

karttatarkastelun perusteella potentiaalisia viitasammakon lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. 

Lepakko 
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Selvitysalueella esiintyy lepakoista ainakin pohjanlepakoita ja siippalajeja. 

Lepakkoselvitys on kaavaehdotuksen laatimishetkellä vielä kesken, ja selvitystä 

täydennetään siltä osin myöhemmin. Selvitysalueelta ei ole todettu muuttuvan 

maankäytön alueilta kaavoituksessa huomioitavia lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja (tilanne 8.7.2020 jälkeen). 

Mahdollisesti rajattavat, lepakoille tärkeät I-III luokkien alueet esitetään 

karttarajauksena kesän kolmannen kartoituskerran jälkeen. 

Pesimälinnusto 

Kaavassa osoitettavilla muuttuvan maankäytön alueilla tavattava linnusto on melko 

tavanomaista kulttuuri- ja viljelysseutujen lajistoa, eikä kaavoituksen yhteydessä 

huomioitavia erityisen häiriöherkkiä lajeja havaittu. Luontoselvityksen perusteella 

ei esitetty kaavassa rajattavia linnustollisesti arvokkaita alueita.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suunnittelualueelta on aiemmin tehty havaintoja uhanlaisista ja huomionarvoisista 

kasvilajeista; takkuhankajäkälästä sekä vankka- ja vienansarasta, jotka on 

huomioitava kaavoituksen maankäytön suunnittelussa. Esiintymien nykytilaa ei 

selvitetty, sillä ne sijoittuvat kaavassa osoitettavan uuden maankäytön 

ulkopuolelle. 

Selvitysalueelta on tiedossa Metsäkeskuksen aineistossa kahdeksan metsälain 10§ 

mukaista erityisen arvokasta elinympäristöä. Kohteet ovat vähäpuustoisia soita, 

jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä sekä purojen lähiympäristöjä. Näistä Kolounojan 

varsi rajattiin myös tässä luontoselvityksessä arvokkaana elinympäristönä. Lisäksi 

Uusi-Söyrilän vähäpuustoinen kalliolaki rajattiin arvokkaana luontokohteena. 

Metsälain 10 §:n mukaiset kohteet on osoitettu kaavakartalla. 

 

8 KAAVAN KUVAUS 

8.1 Mitoitus 

8.1.1 Väestötavoite 

Strategisen yleiskaavan mukaan Vesikansan väestönkasvu on 2002-2013 välillä 

ollut moninkertainen verrattuna muihin Hollolan alueisiin ja alueella on edelleen 

rakentamispainetta. Strategisen yleiskaavan väestötavoitteen mukaan Kukkilan-

Kalliolan alueen kasvutavoite on noin 400 – 600 uutta pientalorakennuspaikkaa. 

Näistä osa on kuitenkin tarkoitus asemakaavoittaa ja tulee huomioida, että nyt 

laadittavana oleva kaava on vain osa Kukkilan-Kalliolan alueesta. Näin ollen 

suunnittelualueen väestötavoite on pienempi kuin 400-600 uutta rakennuspaikkaa. 

8.1.2 Mitoitettava alue 

Kantatilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty 

suunnittelutarve erikseen määritetyltä alueelta, jolla on katsottu, ettei maankäytön 

ohjaustarve edellytä asemakaavan laatimista, mutta toisaalta rakentamisen 

ohjaaminen kaavalla on tarpeen. Loput alueet ovat joko jo asemakaavoitettuja tai 

ne tullaan asemakaavoittamaan tai alueet ovat haja-asutusalueita, joilla 

rakentamisen ohjaaminen toteutetaan Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaisesti. Alla olevassa kuvassa on esitetty mitoitettava alue sekä 

asemakaavoitettu alue. 
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Kuva 33 Kaava-alueen rajaus on osoitettu punaisella pistekatkoviivalla ja 
mitoitettavan alueen rajaus sinisellä viivalla. Punaisella rasterilla on osoitettu 
asemakaavoitettu alue. 

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman 

tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on 

toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitusmenetelmiä. 

 

8.1.3 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 
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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. 

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. 

 

8.1.4 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.  
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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. 

 
 
Kuva 34 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 
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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. 

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

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

 

 
 
Kuva 40 Mitoitusvyöhykettä määrittävät saavutettavuuden rajaukset punaisella, 
vihreällä ja sinisellä rasterilla. Mitoitettavan alueen rajaus sinisellä ja kaava-
alueen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 
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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. 

 
 
Kuva 41 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 
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on mielekästä täydennysrakentaa alueita niiltä osin, kun alueella on 

mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle.  

Täydennysrakentamiselle suotuisilta alueilta muodostuu pisteitä 10 kpl ja 

ulkopuolisilta alueilta 0 kpl. 

 
 
Kuva 37 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.   
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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. 

 
 
Kuva 42 Mitoitusvyöhykkeet. 
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8.1.5 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. 

 

8.1.6 Mitoituksen tulokset 

Kaavassa osoitetut uudet ja olemassa olevat rakennusoikeudet on esitetty alla 

olevassa taulukossa. 
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Taulukko 5: Kaavassa osoitetut rakennusoikeudet 

Käyttö-

tarkoitus-

alue 

Olemassa 

olevat 

rakennus-

oikeudet 

Vesijärven 

rantaosayleis-

kaavan mukaiset 

rakentamattomat 

rakennusoikeudet 

Uudet 

rakennus-

oikeudet 

vyöhyke-

analyysin 

perusteella 

Kaava-

kartalla 

osoitetut 

uudet 

rakennus-

oikeudet 

Yhteensä 

(kaava-

kartalla 

osoitetut) 

AT-1 ja 

AT-2 
330 7 129 105 466 (442) 

AM 17 1 0   18 (18) 

ME 1 0 0   1 (1) 

Yhteensä 348 8 129 105 485 (461) 

 

Lisäksi mitoituksessa on huomioitu kaava-alueen ulkopuolella ranta-alueella 

sijaitsevat olemassa olevat rakennusoikeudet (103 kpl) sekä Vesijärven 

rantaosayleiskaavan (hyväksytty 18.3.2002, KHO 17.1.2005) mukaiset 

rakentamattomat rakennusoikeudet (16 kpl). Vesijärven rantaosayleiskaavassa 

osoitetuista rakentamattomista rakennuspaikoista Paimelan – Kalliolan 

osayleiskaavan suunnittelualueella sijaitsevat 8 rakennuspaikkaa on käsitelty 

uusina rakennuspaikkoina.  

Osa uusista rakennuspaikoista sijoittui melualueelle siten, että niitä ei voitu osoittaa 

kaavakartalla. Yhteensä kaavakartalla osoitettiin 104 uutta rakennuspaikkaa. Mikäli 

kaavakartalle ei ole voitu osittaa rakennusoikeutta (esimerkiksi melualueen takia), 

on mitoitustaulukkoon lisätty huomautus syystä tähän.  

8.2 Alustava kaavaluonnos 

Alustava kaavaluonnos laadittiin kyläillassa ja työpajassa saadun osallispalautteen, 

viranomaisten kaavatyölle asettamien tavoitteiden, aiemmin laadittujen 

suunnitelmien ja kaavatyön yhteydessä laadittujen jo osittain valmistuneiden 

selvitysten pohjalta.  

Alustava kaavaluonnos ohjaa varsinaisen kaavaluonnoksen laadintaa ja erityisesti 

rakennusoikeuksien sijoittamista. Alustava kaavaluonnos esiteltiin toisessa 

kyläillassa osallisille ja sen yhteydessä pidetty työpaja käsitteli alustavaa 

kaavaluonnosta. 
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Kuva 39: Alustava kaavaluonnos. 

Alustavassa kaavaluonnoksessa esitettiin mm. seuraavat merkinnät: 

Asemakaavoitettu alue  

• Alueilla on voimassa oleva asemakaava, jota ei ole tarpeen tarkistaa.  

Asemakaavoitettava alue   

• Alueiden käyttö ja aluevaraukset ratkaistaan asemakaavalla.  

• Alueille tavoitellaan pientalovaltaista tiivistä asumista riittävine 

virkistysalueineen.  

• Alueilla tutkitaan myös mahdollisuudet asutuksen lomaan sopivalle 

yritystoiminnalle.  

• Jokiranta osoitetaan pääasiassa virkistysalueena.  

Täydentyvä pientaloalue   

• Muodostuva rakennusoikeus pyritään ensisijaisesti ohjaamaan tiiviille 

täydentyville pientaloalueille tai niiden välittömään läheisyyteen.  

• Alueiden nykyistä rakennetta pyritään aktiivisesti tiivistämään.  
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• Alueille tavoitellaan tiivistä pientaloasutusta.  

Väljä pientaloalue   

• Muodostuva rakennusoikeus pyritään ohjaamaan täydentyville 

pientaloalueille  

• Alueiden nykyinen rakenne voi tiivistyä ja laajentua.  

• Alueille tavoitellaan väljähköä pientaloasutusta, jonka yhteydessä voi olla 

myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta elinkeinotoimintaa.    

Maatilakeskus  

• Merkinnällä on osoitettu maatilakeskukset.  

• Pihapiirejä on mahdollista täydennysrakentaa.  

• Maatilan toimintaedellytykset pyritään tarvittaessa turvaamaan 

sijoittamalla uusi rakentaminen riittävän etäälle maatilakeskuksista.  

Virkistyskohde  

• Merkinnällä on osoitettu Kivismäki kuntoratoineen ja laavuineen sekä 

Hanneksen muistometsä.  

Maisemallisesti arvokas peltoalue  

• Merkinnällä on osoitettu maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti 

arvokkaimmat peltoalueet.  

• Alueet säilytetään lähtökohtaisesti avoimina ja maatalouskäytössä. Uusien 

rakennusoikeuksien osoittamista alueille pyritään välttämään. Vähäinen 

rakentaminen peltojen reuna-alueille voi olla mahdollista.  

• Rakentamisen ja metsänhoidon vaikutuksiin avoimeen maisematilaan tulee 

kiinnittää erityistä huomioita.  

Maisemallisesti merkittävä lakialue  

• Merkinnällä on osoitettu maisemaselvityksen mukaisesti maisemassa 

kauas näkyvät puustoiset selänteiden laet.  

• Alueet säilytetään lähtökohtaisesti rakentamattomina.  

Maa- ja metsätalousvaltainen alue  

• Alueet pyritään varaamaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön.  

• Alueelle on mahdollista sijoittaa vähäisesti haja-asutusluonteista 

rakentamista ja maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista.  

• Mahdollinen uusi rakentaminen pyritään sijoittamaan olemassa olevan 

rakentamisen yhteyteen. 
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8.3 Kaavaluonnos 

Alustavan luonnoksen, kaavatyön aikana esiin nousseiden tavoitteiden, laadittujen 

selvitysten ja osallisten palautteen perusteella on laadittu osayleiskaavaluonnos. 

 
Kuva 40: Kaavaluonnos 
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Asuinalueet on jaettu osayleiskaavaluonnoksessa  

- A asemakaavoitettaviin asuntoalueisiin, joiden maankäyttö ratkaistaan 

yksityiskohtaisemmalla suunnitelmalla, 

- AT-1 kyläasutuksen alueisiin, joilla rakennuslupa voidaan myöntää 

suoraan yleiskaavan perusteella ja rakennuspaikan vähimmäiskoko on 

2000 m2. 

- AT-2 kyläasutuksen alueisiin, joilla rakennuslupa voidaan myöntää 

suoraan yleiskaavan perusteella ja rakennuspaikan vähimmäiskoko on 

5000 m2. 

- AP pientalovaltaiseen asuntoalueeseen, joilla rakennusoikeuden määrä 

ratkaistaan rakennusjärjestyksen perusteella. 

Lisäksi luonnoksessa osoitettiin AM maatilakeskuksen alueet, joilla rakennuslupa 

voidaan myös myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Myös ME Kotieläntalouden 

suuryksikön alueella on mahdollistettu rakennusluvan myöntäminen suoraan 

yleiskaavan perusteella. 
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8.4 Kaavaehdotus 

Luonnosvaiheessa saatavien palautteiden, työn aikana havaittujen korjaus- sekä 

täydennystarpeiden ja neuvottelujen pohjalta laadittiin kaavaehdotus.  

Kaavaluonnokseen tehtiin kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä seuraavia 

muutoksia:  

• tieliikenteen yhteystarpeeseen lisättiin merkinnän kuvaus ja määräys, 

• viheryhteystarpeeseen lisättiin merkinnän kuvaus ja määräys, lisäksi 

kaavakartalla esitettyjä viheryhteyksiä tarkennettiin luontoselvityksen 

mukaisesti, 

• maakunnallisesti arvokkaan alueen määräykseen lisättiin maininta, että 

myös väreiltään kyläkuvaan, olemassa oleviin tilakeskuksiin ja 

rakennuskantaan sekä ympäristöön, 

• luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet jaoteltiin 

maastoselvityksen perusteella todettuihin metsälakikohteisiin (luo-2), 

aikaisempiin havaintoihin perustuviin kohteisiin (luo) sekä luontodirektiivin 

elinympäristöihin (luo-1), 

• kaksi luo-1 alueelle luonnoksessa esitettyä uutta rakennuspaikkaa siirrettiin 

saman kiinteistön omistajan tilalla eri kohtaan, 

• hh1 ja hh2 -hajuhaittojen vaikutusaluetta laajennettiin, 

• asemakaavoitettavan asuntoalueen määräykseen lisättiin, että 

rakentamisen tulee soveltua ympäröivään kyläalueeseen, 

• maatilakeskuksen tai maa- ja metsätalouteen liittyvän elinkeinon alueet 

jaoteltiin mitoitusvyöhykkeen sisällä oleviin AM-1 -alueisiin ja 

mitoitusvyöhykkeen ulkopuolella oleviin AM-alueisiin, 

• kaava-aluetta laajennettiin ja kaava-alueen laajennus osoitettiin P-

merkinnällä asemakaavoitettavaksi palveluiden ja hallinnon alueeksi, 

• muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen, suojeltavan 

rakennuksen tai rakennusryhmän sekä kohteen, jolla on 

kulttuurihistoriallisia arvoja kaavamääräyksiä tarkennettiin Päijät-Hämeen 

alueellisen vastuumuseon lausunnon mukaisesti, 

• kaavakartalle lisättiin arkeologiseen inventointiin perustuvat muut 

muinaismuistokohteet, 

• Paimelantien uusi liittymä osoitettiin vt 24 aluevaraussuunnitelman 

mukaisesti uutena tien merkinnällä, 

• Kalliolan asemakaavoitettavalle VL-alueelle lisättiin ulkoilureitti, 

• kaavakartalta poistettiin virheellisesti merkittyjä rakennuspaikkoja ja 

siirrettiin uusia rakennuspaikkoja maanomistajien toiveiden mukaisesti, 

mikäli se oli mahdollista sekä osoitettiin luonnosesta virheellisesti 

puuttuneita rakennuspaikkoja. 

• tiedossa olevat mahdolliset saastuneet maa-alueet osoitettiin huutomerkillä, 
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• kevyen liikenteen verkostoa täydennettiin osoittamalla yhteystarve vt 24 

varteen koko matkalta sekä osoittamalla uusi alikulku Vesivehmaantien 

risteyksen kohdalle, 

• olemassa oleva alikulku osoitettiin kaavakartalla, 

• yleismääräyksiä tarkennettiin rakennuspaikkojen liittymien ja 

hulevesimääräysten osalta, 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 99 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 100 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 101 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 102 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 103 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 104 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 105 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

8.5 Yleiskaava 

8.5.1 Aluevaraukset 

8.5.2 Muut merkinnät 

8.5.3 Yleismääräykset 

 

8.6 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavan sisältövaatimus MRL 39 §: 
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Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä 

edellä säädetään. 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 

tasapainoiseen elinympäristöön 

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

7. ympäristöhaittojen vähentäminen 

8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä 

määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle 

kohtuutonta haittaa. 

Yleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 § mukaiset sisältövaatimukset 

seuraavasti: 

• Uudet asumisen alueet on osoitettu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 

yhteyteen ja liikenteellisesti hyvin saavutettavissa oleville alueille.  

• Palvelut ovat hyvin saavutettavissa alueen eteläpuolella niin liikenteellisesti, 

joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteenkin käyttäjien näkökulmasta. 

Kaavassa on osoitettu lisäksi kevyen liikenteen yhteystarpeet. 

• Yhdyskuntarakenteen taloudellisuus on huomioitu mm. uusien asumisen 

alueiden painottamisessa vesihuoltoverkon toiminta-alueelle. 

• Kaavaratkaisu turvaa maatilojen ja muiden maaseutuelinkeinojen 

toimintaedellytykset alueella. 

• Alueen suurin ympäristöhaitta on melu ja maatilojen mahdolliset hajuhaitat. 

Alueelta on laadittu meluselvitys ja melu on huomioitu kaavaratkaisuissa 

mm rakennuspaikkojen sijoittelussa. Hajuhaittoja aiheuttavien maatilojen 

välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu uutta asumista. 

• Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on huomioitu kaavassa sekä 

päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin. Merkintöjen 

määräykset tukevat ko. arvojen säilymistä riittävässä määrin. 

• Olemassa olevat virkistysalueet ja kohteet säilyvät kaavassa. Muilta osin 

virkistys tapahtuu ns. jokamiehen oikeudella asumisen ulkopuolelle 

määritetyillä alueilla. 

• Alueella olevat kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset tai 

rakennusryhmät on merkitty kohdekohtaisesti kaavakartalle ja niihin 

kohdistuvilla kaavamääräyksillä on pyritty edesauttamaan kohteiden 

erityisarvojen säilymistä.  
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8.7 Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

VALTAKUNNALLINEN TAVOITE  HUOMIOITU KAAVASSA 
 

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ 
LIIKKUMINEN 

 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 

  

Kalliolan-Paimelan suunnittelualue sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien varrella noin kymmenen 
kilometrin päässä Lahden keskustasta. Välittömästi 
alueen eteläpuolella sijaitsee myös Kalliolan taajama, 
josta löytyy mm. koulu, päiväkoti ja terveyspalvelut.  
 
Alue on maaseutumaista kyläaluetta, jolla sijaitsee 
myös elinvoimaista maa- ja metsätaloutta. Kaavan 
tavoitteiden mukaisesti kaavalla turvataan 
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset ja alueen 
kulttuuriympäristön arvot, jotka ovat alueen 
ehdottomia vahvuuksia. 
 
Kaavassa osoitetaan sekä asemakaavoitettavaa 
aluetta, että pientalojen rakennuspaikkoja, joille voi 
myöntää rakentamisluvan suoraan tämän 
yleiskaavan perusteella. Asuntotuotanto on siten 
monipuolista. Asemakaavoituksen varaukset 
palveluiden alueelle ja työpaikkojen alueelle lisäävät 
yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella. 
 
 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan 
rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 

vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Osayleiskaavan ratkaisut tukeutuvat olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi kaavassa 
on esitetty täydentäviä yhteyksiä olemassa olevaan 
kevyen liikenteen verkostoon. 

 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-
ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Alueiden kehittäminen olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen välittömässä läheisyydessä 
edistää kevyttä liikennettä, ja väestönkasvu tukee 
joukkoliikenteen ylläpitoa ja kehitystä. Yleiskaavassa 
on osoitettu kevyen liikenteen uudet yhteystarpeet 
sekä kunnan sisäisen tieliikenteen kehittämistarpeet. 
 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kannalta hyvin saavutettavissa. 

Uusia rakentamisen alueita on sijoitettu olemassa 
olevan rakenteen välittömään läheisyyteen. 
Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat lähellä 
Kalliolan olemassa olevaa palvelurakennetta. 
Osayleiskaavassa osoitetaan myös uusia kevyen 
liikenteen väylien yhteystarpeita. 
 

TEHOKAS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ  

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän 
toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja 
verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri 
liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä 
tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien 
toimivuudelle. 

Osayleiskaavassa hyödynnetään olemassa olevia 
liikenneyhteyksiä sekä osoitetaan uusia kevyen 
liikenteen yhteystarpeita sekä tieyhteystarpeita, 
jotka tukevat liikenteen sujuvuutta alueella. 
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TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden 
ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

  

Kaava-alue ei sijaitse tulva-alueella. Kaavan 
laadinnan yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys, 
jossa on tarkasteltu rankkasateiden vaikutusta 
hulevesiin. Hulevesien hallinta on huomioitu 
kaavamääräyksin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta 
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja. 

Kaava-alueelta on laadittu meluselvitys. 
Osayleiskaavassa on vältetty uusien 
rakennuspaikkojen osoittamista melualueille. 
Melumallinnuksen mukaiselle tiemelun alueelle 
sijoittuvien uusien rakennuspaikkojen osalta tulee 
huomioida kaavassa annettu yleismääräys.  
 
Asumisen ja eläintenpidon yhteensovittaminen on 
huomioitu kaavassa.  
 
Mahdollisille pilaantuneille maa-alueille ei ole 
osoitettu muuttavaa maankäyttöä ja ne on osoitettu 

kaavakartalla.  
 
Kaava-alueella ei ole muuta ympäristölle tai 
terveydelle haitallista toimintaa. 
 

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä. 

  

Suuret yhtenäiset metsä- ja peltoalueet on säilytetty 
kaavassa. Kaavassa osoitetaan myös alueita, joiden 
todetaan selvityksissä olevan arvokkaita luonnon 
monimuotoisuuden kannalta sekä ekologiset 
yhteystarpeet.  

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudesta. 

  

Osayleiskaavassa osoitetaan olemassa olevia 
yhtenäisiä virkistysalueita. Yhdessä metsä- ja 
peltoalueiden kanssa nämä alueet muodostavat 
kaava-alueelle myös viheralueverkoston. Alueet 
jatkuvat myös kaava-alueen ulkopuolelle. 
 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä 
edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja 
metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten 
viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin 
ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden 
säilymisestä. 

  

Maa- ja metsätalouden kannalta merkittävät 
yhtenäiset viljely- ja metsäalueet säilytetään 
osayleiskaavassa. 
 

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIAHUOLTO 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon 
kannalta merkittävien voimajohtojen ja 
kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien 
linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään 

ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Olemassa olevat voimajohdot on huomioitu 
osayleiskaavassa. 
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8.8 Osayleiskaavan suhde maakuntakaavoitukseen 

MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÄ PERUSTELU 

Taajamatoimintojen alue  

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille 
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, 
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, 
pääväyliä pienempiä liikennealueita, virkistys- ja 
puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon 
alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
tulee ottaa lähtökohdaksi taajaman rakenteellinen 
eheyttäminen ja elinympäristön laadun 
parantaminen niin, että palvelut ja työpaikat ovat 
mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, 
pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Liikennejärjestelyillä 
tulee erityisesti turvata kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja 
joukkoliikenteen toimivuus ja turvallisuus.  

Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota tarkoituksenmukaiseen 
toteuttamisjärjestykseen, toiminnalliseen 
joustavuuteen, ympäristön laatuun ja varautumiseen 
myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi. 

Alueiden suunnittelussa on osoitettava riittävästi 
sijoittumismahdollisuuksia ympäristöhäiriöitä 
tuottamattomalle elinkeinotoiminnalle. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, 

riittävät kanssakäymis-, ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien 
jatkuvuus taajamien sisällä, asuinympäristön selkeys 
ja esteettömyys.  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon laajojen 
yhtenäisten peltoalueiden säilyminen. 

 

Kalliolan-Paimelan suunnittelualue sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien varrella noin kymmenen 
kilometrin päässä Lahden keskustasta. Välittömästi 
alueen eteläpuolella sijaitsee myös Kalliolan taajama, 
josta löytyy mm. koulu, päiväkoti ja terveyspalvelut.  
 
Uusia rakentamisen alueita on sijoitettu olemassa 
olevan rakenteen välittömään läheisyyteen. 
Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat lähellä 
Kalliolan olemassa olevaa palvelurakennetta. 
Osayleiskaavassa osoitetaan myös uusia kevyen 
liikenteen väylien yhteystarpeita. 
 
Kaavan laadinnan yhteydessä on laadittu 
hulevesiselvitys, jossa on tarkasteltu rankkasateiden 
vaikutusta hulevesiin. Hulevesien hallinta on 
huomioitu kaavamääräyksin. 

Osayleiskaavassa osoitetaan olemassa olevia 
yhtenäisiä virkistysalueita. Yhdessä metsä- ja 
peltoalueiden kanssa nämä alueet muodostavat 
kaava-alueelle myös viheralueverkoston. Alueet 
jatkuvat myös kaava-alueen ulkopuolelle. 

 
Suuret yhtenäiset metsä- ja peltoalueet on säilytetty 
kaavassa. Kaavassa osoitetaan myös alueita, joiden 
todetaan selvityksissä olevan arvokkaita luonnon 
monimuotoisuuden kannalta sekä ekologiset 
yhteystarpeet. 
 

Keskustatoimintojen alakeskus 

(kohdemerkintä)  

Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti 
merkittäviä keskustatoimintojen alakeskuksia.  

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa 
sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ja 
myymäläkeskittymiä, jotka palvelevat alakeskuksen 
vaikutusalueen asukkaita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alakeskusten suunnittelussa, 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja 
kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi 
ja turvallisesti saavutettavissa olevat kaupallisten ja 
julkisten palveluiden alueet. 

Kalliolan keskustatoimintojen alakeskus sijaitsee 
todellisuudessa suunnittelualueen eteläpuolella. 
Kaava-alueen eteläosaan on osoitettu uusi 
asemakaavoitettavaksi tarkoitettu palveluiden ja 
hallinnon alue (P). Suunnittelualueen asukkaat 
hyödyntävät osittain Kalliolan palveluita. Alueelle on 
hyvät yhteydet.  
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Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien 
vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen 
ajoittamisessa on otettava huomioon 
kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen 
kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu 
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen 
saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia 
muutoksia. 

Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä 
tai myymäläkeskittymiä, jotka edellyttävät 
merkittävää poikkeamista ympäristön mittakaavasta. 

Vähittäiskaupan 2000 kerrosneliömetrin ja sen 
ylittävien suuryksiköiden yhteenlaskettu 
enimmäiskerrosala (k-m2) saa olla enintään: 8 000 
(Kalliola) 

 

Merkittävästi parannettava valtatie/kantatie 

 

Tie voidaan parantaa myös kaksiajorataiseksi. 

Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus 

Kaavaratkaisu tukee tien parantamista. Kaavassa ei 
ole osoitettu sellaista maankäyttöä, joka estäisi tien 
muuttamisen nelikaistaiseksi. 

Vaihtoehtoinen tai ohjeellinen valtatie/kantatie 

 

Merkinnällä osoitetaan tieyhteydet, jotka perustuvat 
todettuun tieliikenteen yhteystarpeeseen ja joiden 

yleispiirteinen sijainti ja suhde ympäristöön on 
selvitetty. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Maankäytöllä ja rakentamisella ei saa estää 
varauksen myöhempää suunnittelua ja 
toteuttamista. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun mukaan 
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ei ole 
aikomusta kehittää valtatien / kantatien 
vaihtoehtoista tieyhteyttä.  

Yleiskaavassa on osoitettu paikallista liikennettä 
palvelevan tieyhteyden tarve Ilmotuntien ja 
Pitkänsillantien välille. 

Pääkaasulinja  

Merkinnällä osoitetaan maakaasun runkojohdot ja 
päähaarajohdot. 

Alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus. 

Olemassa olevat kaasulinjat on huomioitu 
osayleiskaavassa. 

Päävesihuoltolinja  

Merkinnällä osoitetaan suuret vedensiirtolinjat 

Olemassa olevat vesihuoltolinjat on huomioitu 
osayleiskaavassa. 

Voimalinja  

Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat 
johtolinjat. 

Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Olemassa olevat voimajohdot on huomioitu 
osayleiskaavassa. 

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva 

pohjavesialue  

Pohjavesialueet on huomioitu osayleiskaavassa. 
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SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
pohjaveden suojeluun.  

Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on 
sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden 
ulkopuolelle.  

Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, 
on ne suunniteltava siten, että ehkäistään 
pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin 
suojaustoimenpitein. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta 

maakunnallisesti arvokas alue   

Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla 
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita tai maisemanähtävyyksiä ja rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä.  

Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot 
on esitetty liitteessä 24. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta arvokkaat alueet Lahden ja Heinolan 
keskustatoimintojen alueiden osalta on esitetty 
maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteissä 28 ja 
29. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 
kehittämisessä ja hyödyntämisessä on vaalittava 
alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta 
sekä huomioitava kokonaisuuden kannalta 

merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 
säilyminen. 

Alueelta on laadittu maiseman- ja rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitys, jossa on tarkasteltu 
tarkemmin maakunnallisesti arvokasta aluetta. 
Osayleiskaavassa on huomioitu selvityksen 
mukaisesti maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

Luonnonsuojelualue   

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla 
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus. 

SUOJELUMÄÄRÄYS: 

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka 
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

Luonnonsuojelualueet on huomioitu 
osayleiskaavassa. 

Muinaismuistoalue tai -kohde  

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain 
rauhoittamia muinaisjäännösalueita tai kohteita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus. 

Päijät-Hämeen vedenalaiset 
muinaismuistojäännökset on esitetty maakunta-
kaavaselostuksen liiteosan liitteessä 34. 

Muinaismuistoalueet tai kohteet on huomioitu 
kaavassa alueelta laaditun 
muinaisjäännösinventoinnin mukaisesti. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 112 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisten 
ulkoilureittien yhteystarpeet taajamien ulkopuolella. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien 
toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja 
seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet 
virkistysalueisiin. Yksityiskohtaisessa 
reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota olevan 
tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksiin sekä 
luonnon arvojen säilymiseen suuntaamalla reitit 
kulutusta kestäville alueille. 

Kaavassa on osoitettu olemassa oleva ulkoilureitti. 
Lisäksi kaava on osoitettu nykyistä kevyen liikenteen 
verkostoa täydentävät yhteystarpeet, mukaan lukien 
valtatien 24 rinnalla kulkeva kuntarajat ylittävää 
työmatkapyöräilyä palveleva yhteys.  

 

 

9 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, että kaavan vaikutukset on selvitettävä 

kaavaa laadittaessa. Kaavan on perustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin 

(MRL 9§). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssa määritellään tarkemmin, että 

kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt 

selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten 

on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 

merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa mainitaan viisi kohtaa, 

joiden vaikutukset on selvitettävä. 

1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) Maa- ja kallioperään, ilmaan 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) Yhdyskuntarakenteeseen ja –talouteen sekä liikenteeseen 

5) Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

 

Alla olevassa taulukossa arvioidaan yleiskaavan vaikutuksia eri alueille. 

Tarkastelussa käytettiin seuraavaa arviointiluokitusta: 

0  ei vaikuta nykyiseen tilanteeseen  

+  parantuu hieman nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

++  parantuu nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

+++  parantuu huomattavasti nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna 

-  huononee hieman nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

--  huononee nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

---  huononee huomattavasti nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna 

( )  sulkeisiin merkitty merkintä riippuu toteuttamisesta. 
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OSA-ALUE ARVIO  PERUSTELUT 

 

Yhdyskuntarakenne 

Alue- ja 
yhdyskuntarakenne 
 

+ Lähtökohtaisesti rakentaminen pyritään vyöhykeanalyysin 
perusteella ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan, 
tiestön ja muun infran tuntumaan niin, että 
yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. 
 

Rakennettu ympäristö 

Taajamakuva ja 
maisema sekä 
kulttuuriperintö ja 
rakennettu 

ympäristö 
 
 

+ Osayleiskaavan ratkaisut ja kaavamääräykset perustuvat 
maakuntakaavassa esitettyyn kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta arvokkaaseen alueeseen sekä 
yleiskaavan maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen 

suosituksiin. Yleiskaavalla ohjataan rakentamista 
suunnittelualueen rakennustyyliin ja maisemaan sopivasti. 
Rakennusinventoinnin suositukset on huomioitu 
yleiskaavassa esitetyillä kohdemerkinnöillä. Suojeltavien 
rakennusten ja kohteiden, joilla on kulttuurihistoriallisia 
arvoja määräykset ovat maanomistajien kannalta 
kohtuullisia, sillä määräyksen perusteella kohteiden muutos- 
ja korjaustöiden yhteydessä edellytetään tapauskohtaista 
harkintaa, jonka perusteella ratkaistaan kyseisen kohteen 
osalta missä määrin ja millä tavoin alkuperäisiä rakennusten 
ja rakennusosien arvoja voidaan säilyttää tai palauttaa. 
Kaavamääräys ei sisällä ehdottomia muutoskieltoja tai 
entisöintivelvollisuuksia, joten sen voidaan katsoa olevan 
kohtuullinen. 
 

Luonto ja maisema 

Maa- ja kallioperä 
 
 

0 Osayleiskaavassa on huomioitu maa- ja kallioperä 
osoittamalla arvokkaat geologiset muodostumat. 
 

Pohja- ja pintavedet  0 Pohjavesialueet sekä hulevesin käsittely on huomioitu 
osayleiskaavassa. 
    

Ilmasto 
 

0 Osayleiskaava työn yhteydessä on huomioitu 
yhdyskuntarakenteen hajautumisen minimointi ja painotettu 
lähipalveluiden näkökulmasta sujuvia yhteyksiä sekä Lahden 
kaupungin läheisyyttä liikkumistarpeen vähentämiseksi.  
 

Kasvi- ja eläinlajit, 
luonnon 
monimuotoisuus 
  

0 Osayleiskaavassa on osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeät alueet ja viheryhteystarpeet. 
Viheryhteystarpeen osalta kaavamääräyksellä on pyritty 
varmistamaan ekologisen yhteyden säilyminen.  

Liikenne 

Liikenne ja 
mahdollisuudet 
liikkua alueella 
 

++ 
 

Osayleiskaavan ratkaisut perustuvat vt 24 
aluevaraussuunnitelmaan ja liikenneselvityksen suosituksiin, 
joiden pohjalta on osoitettu uudet tie- tai katuosuudet sekä 
uudet tieliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarpeet, jotka 

parantavat lähipalveluiden saavutettavuutta ja 
liikenneturvallisuutta. Erityisesti kaavassa on osoitettu uusia 
yhteyksiä kävelylle ja pyöräilylle, joiden toteuttaminen 
parantaisi kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
liikenneturvallisuutta. Kaava-alueen eteläosassa uudet 
liittymäjärjestelyt edistävät liikenteen sujuvuutta. 

Joukkoliikenne (+) Osayleiskaavassa ei esitetä varsinaisia toimenpiteitä 
joukkoliikenteen kehittämiseksi, mutta maankäytön 
kehittyminen parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenteeseen kohdistuvat 
vaikutukset riippuvat osittain toteuttamistavasta. 

Teknisen huollon järjestäminen 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotusvaihe 114 (97) 
   
18.8.2020   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

Yhdyskunta- ja 
energiatalous, 
tekninen huolto 
 

+ Vesihuoltoverkosto on valittu yhdeksi mitoitusvyöhykkeitä 
määrittäväksi tekijäksi, jotta rakennusoikeus sijoittuisi 
yhdyskuntataloudellisesti järkevällä tavalla. Yleiskaavan 
myötä verkostoon saadaan lisää käyttäjiä. Olemassa olevat 
voimajohdot on huomioitu osayleiskaavassa.  
 

Talous 

Luonnonvarat 
 

0 Osayleiskaavassa on huomioitu luonnonvarojen käyttö 
osoittamalla alueet maa- ja metsätalouden harjoittamiseen 
sekä maa-ainesten ottoalueet. 
 

Maa- ja 
metsätalouden 
harjoittamiseen 

+ Kaavalla on turvattu maa- ja metsätalouden harjoittamisen 
edellytykset osoittamalla yhtenäiset alueet metsätalouden ja 
maatalouden harjoittamiseen. Maa- ja metsätalousalueille ei 
kohdistu määräyksiä, jotka suoraan velvoittaisivat 
maanomistajia, esim. maisematyölupavelvoitetta ei ole, 
Vaikka osayleiskaavakartalla on osoitettu luontoalueita, 
nämä merkinnät ovat M-alueilla informatiivisia, sillä todetut 
luontoarvot tulisi, joka tapauksessa huomioida metsälain 
(metsälaki 10 §:n mukaiset kohteet) tai luonnonsuojelulain 
(direktiivilajit) perusteella. MY-alueille on osoitettu 
arvokkaan harjualueen merkintä, johon liittyy 
maisematyölupavelvoite. Kyseisiä alueita on kuitenkin vain 
vähän ja ne sijoittuvat siten, että merkinnän vaikutus maa- 
ja metsätalouden harjoittamiseen arvioidaan vähäiseksi. 

Elinkeinoelämän 
toimivan kilpailun 
kehittymiseen ja 
talouteen 

++ Kyläalueilla rakentamiseen osoitetuilla alueilla 
mahdollistetaan asumisen lisäksi yritystoiminta, mikä lisää 
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden mahdollisuuksia alueella. 
Lisäksi kaava-alueen eteläosaan osoitetaan 
asemakaavoitettavaksi uutta työpaikka- ja hallinnon ja 
palveluiden aluetta. Mikäli alueelle toteutetaan 
työpaikkarakentamista voi Hollolaan syntyä uusia 
työpaikkoja, joka voi lisätä työllisten määrää alueella. 
Lisäksi uusien yritysten ja asukkaiden maksamat 

kiinteistöverot vaikuttavat positiivisesti kuntatalouteen. 

Terveys 

Hyvinvointi ++ Osayleiskaavassa esitetään toimenpiteitä, jotka parantavat 
liikenneturvallisuutta ja lisäävät mahdollisuuksia kävelyyn ja 
pyöräilyyn. Lisäksi osayleiskaavassa osoitetaan 
virkistysalueita. 

Sosiaaliset olot 

Ihmisten elinolot ja 
elinympäristö  

++ Osayleiskaava edistää suunnittelualueella mahdollisuuksia 
asumiseen, maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, 
työpaikkojen muodostamiseen, matkailutoimintojen 
kehittämiseen sekä huomioi alueelle ominaiset maiseman ja 
kulttuuriympäristön erityispiirteet, minkä voidaan katsoa 
edistävän alueen elinvoimaa ja elinympäristön viihtyisyyttä. 
 

Kulttuuri 

Paikallisidentiteetti ++ Kuntalaisia on osallistettu yleiskaavan laatimisen yhteydessä 
ja saatu palaute on huomioitu kaavaratkaisuissa. Maiseman 
ja rakennettu ympäristön kerroksellisuus, alueiden tärkeiksi 
ja tutuiksi koetut erityispiirteet ja kiinnekohdat vaikuttavat 
osaltaan kuntalaisten paikallisen kulttuurin ja identiteetin 
muodostumiseen. Yleiskaavan maisemaan ja 
kulttuuriympäristön kohteisiin liittyvät merkinnät turvaavat 
näiden elementtien säilymistä.  
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10 TOTEUTTAMINEN, AIKATAULU 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman laatimalla 

asemakaavoja sekä anomalla rakennuslupaa rakennusoikeuksien osalta (MRL 44 

§). 

11 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Hollolan kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja 

ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen ja ympäröivään 

maisemaan. 
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