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MIELIPIDE 1 

 Maanomistaja esittää mielipiteessään 
tilan 98-436-4-85 alueelle 1) 
mahdollisuutta lohkoa asuinrakennus 
muusta kiinteistöstä erilliselle tontille, 2) 
suojelukohteeksi esitetyn 
talousrakennuksen erottamista omaksi 
kiinteistökseen, jotta sen voisi omistaa 
joku muu kuin samassa osoitteessa 
sijaitsevan asuinrakennuksen omistaja, 3) 
esittää, että tilalle mahdollistettaisiin 3 
uutta rakennustonttia, joille olisi suora 
yhteys Ratsutieltä sekä 4) 
mahdollistettaisiin rakennuslupa 
kesämökille tai rantasaunalle.

219.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Tila Ryynälä 98-436-4-85 on lohkottu kantatilasta 98-
436-4-33 X, jonka laskennallinen rakennusoikeus on 7. 
Kantatilasta lohkottujen 25 kiinteistön alueella on 
mitoituslaskeman mukaan käytettyjä 
rakennusoikeuksia 24. Kaavakartalla on osoitettu 
käytetyt rakennusoikeudet. Mitoituslaskelman 
perusteella maanomistajan tilalle ei voida osoittaa 
uusia rakennuspaikkoja. 
Kyseisellä kiinteistöllä on kuitenkin tosiasiallisesti 2 
olemassa olevaa rakennuspaikkaa, joista 
suojelukohteeksi esitetty kohde 8. Ryynälä ei tällä 
hetkellä ole asuinkäytössä. Viranomaisten 
kulttuuriympäristöä koskevassa työneuvottelussa 
puollettiin molempien päärakennusten osoittamista 
rakennuspaikkoina, jotta voidaan edistää tällä hetkellä 
huonokuntoisen suojelukohteen 8. Ryynälä säilymistä 
ja kunnostamista.
Maanomistajan esittämä rakennuslupa kesämökille tai 
rantasaunalle sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle eikä 
kyseistä asiaa käsitellä tämän osayleiskaavan 
yhteydessä.

Osoitetaan kiinteistölle kaksi olemassa olevaa 
rakennuspaikkaa.



MIELIPIDE 2 (1/7)

Mielipiteen esittäjä ehdottaa, että (ME) 
Kotieläintaloudensuuryksikkö-alueen 
kaavamerkinnän kuvaus ja kaavamääräys 
muutetaan muotoon: 

”Alueella on kotieläintalouden suuryksikkö 
tai toimintaa voidaan laajentaa 
kotieläintaloudensuuryksiköksi. Alueella 
olevan kotieläintaloudensuuryksikön 
toimintaa voidaan laajentaa toiminta-
alueella. Alueella sallitaan kotieläintalouteen 
liittyvä rakentaminen, eläinsuojia, 
konesuojia, lämpölaitoksia, sekä 
työntekijöille tarkoitettuja asuntoja.” 

319.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Mielipiteen johdosta kaavamääräystä esitetään 
selkeyden vuoksi muutettavan seuraavasti:

KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE.
Alue on tarkoitettu maataloustilojen tilakeskuksia, 
maatilamatkailua ja kotieläintalouden harjoittamista 
yms. varten. Alueelle voidaan myöntää rakennuslupa 
enintään yhdelle kaksiasuntoiselle asuinrakennukselle 
tai kahdelle yksiasuntoiselle asuinrakennukselle, 
autotallille ja työtila- tai varastorakennukselle sekä 
kotieläintalouden harjoittamiseen liittyville 
rakennuksille ja rakennelmille osayleiskaavan 
perusteella MRL 44§:n mukaisesti. 
Uudisrakentamisessa tulee huomioida peltonäkymien 
säilyttäminen sekä rakentamisen soveltuvuus 
maisemaan.

Kaavaehdotuksessa esitettävä määräys mahdollistaa 
tilan saaman ympäristöluvan mukaisen toiminnan 
kehittämisen alueella. ME-alueelle voidaan myöntää 
rakennuslupa korkeintaan kahdelle asunnolle. 



MIELIPIDE 2 (2/7)

Mielipiteen jättäjä esittää 
lisäksi, että ME-alueen 
rajausta laajennetaan 
luonnoksessa olevasta 
merkinnästä noin 120 metriä 
pohjoiseen ja noin 120 
metriä itään kohti valtatietä 
24, siten, että se pysyy 
kiinteistöllä Takala 2:9.

419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Yleiskaavassa kyseinen alue on osoitettu kotieläintalouden 
suuryksikköjen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on tai 
joille on tarkoitus sijoittaa kotieläin- tai turkistalouden suuryksikkö. 
Tällä tarkoitetaan pääasiassa sellaista yksikköä, joka yleensä 
sijoitetaan etäälle asutuksesta, ja jonka ympäristölupa 
ympäristönsuojeluasetuksen mukaan kuuluu aluehallintoviraston 
käsiteltäväksi.
Varsinainen ratkaisu eläinsuojan sijoittamisesta tehdään aina 
tapauskohtaisesti ympäristölupamenettelyssä. Yleiskaavan tarkoitus 
on mahdollistaa maaseutuelinkeinojen sijoittuminen 
suunnittelualueelle, siten että elinkeinon harjoittaminen ja 
ympäröivä asutus yhteensovitetaan. Kyseisellä tilalla suunnitelmissa 
on maidontuotannon laajentaminen jatkamalla nykyistä 
lypsylehmäpihattoa ja lisäksi rakentamalla uusi kuivikepohjainen 
kasvattamo viereen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston on 
myöntänyt tilalle ympäristöluvan 28.10.2019 (ESAVI/2720/2019). 



MIELIPIDE 2 (3/7) 

519.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Ympäristölupahakemuksen mukaisten suunnitelmien toteuttamisen 
myötä eläinmäärä kasvaa eläinyksikköinä noin 2,5-kertaiseksi 
aikaisempaan ympäristölupaan verrattua. Tilakeskukseen sijoittuvien 
eläinsuojien ja lanta- ja rehuvarastojen lisäksi eläinsuojan 
toimintakokonaisuuteen on ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä 
katsottu kuuluvan eläinten laidunnus sekä lannanlevitys tilakeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Kauempana tilakeskuksesta sijaitsevien 
laidunten ja lannanlevitysalojen sekä etälantaloiden ei ole katsottu 
muodostavan toimintakokonaisuutta eläinsuojan kanssa eikä niitä ole 
sisällytetty ympäristölupaan.
Ympäristölupahakemukseen liitetyn asemapiirustuksen mukaiset 
toiminnot voivat sijoittua nähtävillä olleessa 
osayleiskaavaluonnoksessa esitetylle ME-alueelle, mistä johtuen ei 
katsota tarpeelliseksi muuttaa ME-alueen rajausta osayleiskaavan 
ehdotusvaiheessa. Kyläyleiskaava on tarkoitettu ohjaamaan niitä 
tarpeita, jotka laatimisajankohtana ovat ennakoitavissa.



MIELIPIDE 2 (4/7) 

Mielipiteen esittäjä 
toteaa, että 
kotieläintalouden 
suuryksikön vaikutukset 
ulottuvat 500 metriin 
saakka ja 
kotieläintalouden 
suuryksikön 
vaikutusaluetta (hh1) tulisi 
tästä johtuen laajentaa 
500 metriin.

619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Tilaa koskevassa ympäristölupaharkinnassa on otettu 
huomioon ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden 
ympäristönsuojelusta (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010). 
Ohjeen mukaan pienten ja keskisuurten eläinsuojien 
laajennuksissa suositeltava etäisyys lähimmästä 
häiriintyvästä kohteesta on vähintään 100 metriä. Laajennus 
ei saisi lisätä haittoja alueella ja laajentamisen tulisi tapahtua 
häiriintyvästä kohteesta poispäin, jos se on kohtuullisin 
kustannuksin toteutettavissa. Kokonaan uuden eläinsuojan 
tulisi sijaita 200–500 metrin etäisyydellä ja uusien lantaloiden 
vähintään 100 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä 
kohteesta.

Kotieläintaloudesta aiheutuvat ympäristöhäiriöt voivat 
ajoittain aiheuttaa haittoja asutukselle. Katkoviivalla 
osoitettua kotieläintalouden suuryksikön vaikutusalueen 
rajausta muutetaan siten, että se ulottuu 500 metrin 
päähän kaavaluonnoksessa esitetyn 400 metrin 
vaikutusalueen sijaan. 





MIELIPIDE 2 (5/7) 

Lisäksi mielipiteen 
jättäjä esittää, että 
tilalla 98-411-1-55 
kiinteistön itäpäädyssä 
oleva MU merkintä 
muutetaan M-1 
merkinnäksi ja tiloilla 
98-436-2-9, 98-436-3-
171 ja 98-436-13-9 
MA-1 merkinnät 
muutettaisiin M-1 
merkinnöiksi. 

819.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
MU merkinnällä on osoitettu Hanneksen metsän arboretum-alue, 
joka sijoittuu yksityisen maanomistajan alueelle. Yleiskaavalla ei 
ole tarkoitus esittää Hanneksen metsän laajentamista tai ottaa 
kantaa maanomistusolosuhteisiin alueella. Muutetaan MU 
merkintä M-1 merkinnäksi tilan 98-411-1-55 alueella. 

Tilojen 98-436-2-9, 98-436-3-171 ja 98-436-13-9 alueilla 
säilytetään MA-1 merkintä. Alueet kuuluvat maisemaselvityksen 
osa-alueeseen 1, joka edustaa pienipiirteistä, 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta kylämaisemaa, joka muodostuu 
tiiviihköistä pientaloalueista sekä maatilojen talouskeskuksista 
sekä maisemakuvan ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaista 
pelloista ja niityistä. Alueelle sijoittuu yhtenäinen peltoalue. 



MIELIPIDE 2 (6/7) 

Lisäksi mielipiteen 
jättäjä esittää, että 
tilalla 98-411-1-55 
kiinteistön itäpäädyssä 
oleva MU merkintä 
muutetaan M-1 
merkinnäksi ja tiloilla 
98-436-2-9, 98-436-3-
171 ja 98-436-13-9 
MA-1 merkinnät 
muutettaisiin M-1 
merkinnöiksi. 

919.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Maisemaselvityksessä esitettyjen suositusten mukaan nykyisten 
peltoalueiden yhtenäisyys on suositeltavaa säilyttää 
maisemakuvan eheyden ja kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. 
MA-1 merkinnällä osoitettujen maisemallisesti arvokkaiden 
peltoalueiden tarkoituksena on edistää Paimelan alueen 
maisemakuvan säilymistä. Kaavan tavoitteiden mukaan maisema-
arvoja ja kyläkuvan arvoja tulee vaalia.  Tila on myös 
Vesivehmaan kulttuurimaisema-alueella, joka on merkitty 
maakuntakaavaan ja strategiseen yleiskaavaan. Näiden kaavojen 
suunnittelumääräyksen mukaan alueen arvot tulee huomioida 
suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa.  Maankäyttö- ja 
rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava 
huomioon mm. rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen. Kaava-alueella on paljon 
maisemallisesti arvokasta peltoaluetta eri maanomistajien 
omistuksessa, joista kaikki laajat ja yhtenäiset peltoalueet 
osoitetaan MA-1 merkinnällä.





MIELIPIDE 2 (7/7) 

 Lisäksi mielipiteen esittäjä on jättänyt 
suullisen palautteen rakennuspaikan 
siirrosta kiinteistöllä 98-411-1-55, 
siten, että rakennusoikeus siirretään 
itään samalla kiinteistöllä.

1119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Rakennuspaikan siirtäminen kiinteistöllä 
98-411-1-55 Pitkänsillantien varresta 
avoimelta peltoaukealta idemmäksi 
sijaitsevan metsäsaarekkeen ja viereisellä 
tilalla jo rakentuneiden asuinrakennusten 
läheisyyteen ei aiheuta haitallisia 
maisemavaikutuksia. Mielipiteessä 
esitetyn paikan katsotaan soveltuvan 
rakentamiselle. 
Mielipiteen johdosta uusi 
rakennuspaikka siirretään saman 
kiinteistön alueella itään päin.
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MIELIPIDE 3 (1/4)

 Kiinteistön omistajan mukaan kaavaluonnoksessa esitetty maankäyttö vaikuttaisi 
olennaisesti tilan toimintaan ja maatalouden harjoittamiseen kokonaisuutena. Mielipiteen 
jättäjän mukaan alueella sijaitsee hevostila, eikä tilan alueelle tulisi osoittaa yleistä tietä, 
koska se aiheuttaisi suuren riskin vaaratilanteiden syntyyn (hevoset+autot), kun huomioi 
valtatien läheisyyden. Mielipiteen esittäjä ei pidä tilansa läheisyyteen esitettyä 
asemakaavoitettavaa työpaikkojen aluetta sellaisena, joka edistäisi ekologisesti eikä 
taloudellisesti alueen alkuperäisluonteen mukaista kestävää kehitystä. Mielipiteen esittäjän 
mukaan kestävä kehitys muun muassa talouden huomioon ottaen juuri tässä miljöössä on 
hyvin yksinkertainen ja selkeä: maanviljelys eli ruuan alkutuotanto ja alueen säilyttäminen 
viljelysmaana ovat ne mitä mielipiteen esittäjä itse puoltaa. Sosiaaliset ja kulttuurilliset 
asiat huomioon ottaen kyseistä suunniteltua rakentamista (työpaikkoja) olisi 
maanomistajan mielestä järkevämpää ohjata nykyisen Hollolan kuntakeskukseen suuntaan, 
tai jos tälle Kalliolan alueelle, niin ennemmin valtatie 24 länsipuolelle, jossa ei sijaitse näin 
isoa ja yhtenäistä peltomaata, maatilaa, hevostallia, eikä senkaltaisia yritystoimintaa, jota 
haittaisi läheinen asemakaava/ rakentaminen.

1319.8.2020



MIELIPIDE 3 (2/4)

1419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Osayleiskaavassa on osoitettu strategiseen yleiskaavaan ja maakuntakaavaan 
perustuva tulevaisuuden tieyhteystarve. Mielipiteen jättäjän tarkoittamalle alueelle ei 
ole osoitettu varsinaista yleistä tietä osoittavaa merkintää vaan tieliikenteen 
yhteystarve. 

Yhteystarve-merkinnällä osoitetaan ne tieyhteydet, joiden tarve on voitu todeta, mutta 
joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei 
ohjeellisen tai vaihtoehtoisen tielinjauksen osoittaminen ole mahdollista. Yleisistä teistä 
annetun lain mukaisen tien yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman laatiminen ei voi 
perustua yhteystarvetta osoittavaan merkintään, mikä tarkoittaa, että tien sijoittumista 
tulee tutkia vielä tätä yleiskaavaa tarkemman suunnittelun yhteydessä, jolloin myös 
yhteystarpeen sijainti saattaa muuttua. Yhteystarvemerkinnän osoittaminen yleiskaavassa 
on kehittämismerkintä, joka edellyttää jatkosuunnittelun yhteydessä tehtäviä lisäselvityksiä, 
jotka on luontevaa tehdä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun yleiskaavassa osoitetulle työpaikka-
alueelle laaditaan asemakaavaa. Tieyhteyden sijainti ja toteutuksen tarpeellisuus tulee tällöin 
uudelleen arvioitavaksi. 



MIELIPIDE 3 (3/4)

Mielipiteen esittäjä toteaa vetoavansa maankäyttö ja rakennuslakiin perustuvaan 
maanomistajien osallistumismahdollisuuteen kaavan valmistelussa. Suunnittelu ei 
voi perustua yksinomaan yksityisten ihmisten haluun ostaa Kalliolasta maata, 
yksittäisten ihmisten haluun luopua maastaan eikä ns. muualta käsin tehtyyn 
suunnitteluun ilman paikallista näkemystä. Suunnittelun sekä laatu, vuorovaikutus 
että asiantuntemuksen monipuolisuus tulee turvata. Kyseisen alueen ja pellon 
paras käyttötarkoitus on pitää alue maanviljelykseen soveltuvana. Jos nykyinen 
omistaja/viljelijä haluaa myydä maansa, uskon ja näen, että peltomaalle olisi ihan 
puhtaaseen maatalouskäyttöönkin ostajia.

1519.8.2020



MIELIPIDE 3 (4/4)

1619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Asemakaavan laatimisen yhteydessä noudatetaan samoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia 
vuorovaikutusmenettelyitä, kuin tämän osayleiskaavan laatimisessa. Tämä tarkoittaa, että 
mielipiteen jättäjällä on myös asemakaavoituksen yhteydessä lakiin perustuva mahdollisuus 
ottaa kantaa kunnan laatimaan maankäytön suunnitelmaan, jossa tieyhteyttä käsitellään. 
Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaa varten on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n 
mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on ollut nähtävillä 30 vuorokauden 
ajan. Siinä on kerrottu tämän kaavaprosessin osallistumismahdollisuuksista. Osallisilla on ollut 
mahdollisuus antaa mielipiteitä OAS:n sisältöön.

Ottaen huomioon maakuntakaavassa ja kunnan strategisessa yleiskaavassa esitetyn 
tulevaisuuden tieyhteystarpeen, katsotaan, että osayleiskaavaluonnoksessa esitetty 
tieyhteystarpeen merkintä on syytä säilyttää osayleiskaavaehdotuksessa. Merkinnän 
toteuttaminen edellyttää tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia, joiden yhteydessä arvioidaan 
myös mielipiteen jättäjän esittämät liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökulmat ja osoitetaan 
tieyhteyden tarkempi sijainti. Mielipiteen johdosta tieliikenteen yhteystarpeen merkintää ei 
muuteta, mutta lisätään siihen liittyvä määräys:
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Merkinnällä osoitetaan kunnan osien 
väliset liikenteen yhteystarpeet, joiden tarkka 
sijainti tai toteutustapa vaatii tarkempaa 
selvittämistä. Yhteyden sijainti tarkentuu 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota 
liikenneturvallisuuden edistämiseen. Lisäksi on 
pyrittävä minimoimaan liikenteestä aiheutuvia 
melu-, tärinä- ja päästöhaittoja.



MIELIPIDE 4

Mielipiteen esittäjä toteaa, 
että hänen näkemyksensä 
mukaan Tommolanpolun
päässä oleva alue on jo 
rakennettu täyteen eikä 
alueelle tulisi enää osoittaa 
uusia rakennuspaikkoja ja 
alueella tulisi kiinnittää 
huomiota maisema-arvojen 
vaalimiseen ja 
maaseutumaisuuden 
säilyttämiseen.

1819.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kyseessä on kaavan valmistelun yhteydessä tapahtunut 
virhe. Tilalle 98-436-3-170 kaavaluonnoskartalla 
osoitetussa uudessa rakennusoikeudessa on kyse 
Vesijärven osayleiskaavan mukaisesta käyttämättömästä 
rakennuspaikasta, joka kuuluu naapurikiinteistölle 98-436-
3-171. Kyseinen rakennusoikeus on kuitenkin siirretty 
saman maanomistajan toiselle tilalle (2:9), jonka on 
katsottu sopivan paremmin rakentamiseen. 
Rakennusoikeuden siirtäminen on jäänyt merkitsemättä 
nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon, mistä johtuen 
kyseinen rakennusoikeus näkyy kaavakartalla virheellisesti 
kahtena rakennusoikeutena, joista toinen on 
piirtovirheenä osoitettu väärälle tilalle. Kyseinen 
rakennuspaikka ei siis todellisuudessa perustu 
mitoitustaulukossa esitettyihin uusiin rakennuspaikkoihin, 
joten se poistetaan kaavakartalta. Muutoksen myötä 
Tommolanpolun päähän ei osoiteta uutta rakentamista.





MIELIPIDE 5 

Mielipiteen jättäjät 
keskustelivat 
maanomistajavastaanoton 
yhteydessä kaavoittajan kanssa 
kiinteistön 98-436-4-87 
rakennusluvista ja jättivät 
asiasta sähköpostitse kirjallisen 
mielipiteen. Keskustelun 
yhteydessä ehdotettiin 
mielipiteen jättäjien mukaan 
yhtä paritalon lupaa kahden 
luvan sijaan.

2019.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Mitoituslaskeman mukaan kiinteistölle 98-
436-4-87 ei muodostu rakennusoikeutta, 
joten kaavakartalla kyseisen kiinteistön 
alueelle ei ole osoitettu uusia 
rakennusoikeuksia. Kyseisen kiinteistön alue 
on osoitettu AT-1 alueen merkinnällä, mutta 
koska alueelle ei ole osoitettu 
rakennusoikeuksia, rakennuslupaa 
asuinrakentamiselle ei voida myöntää 
suoraan yleiskaavan perusteella. 

Mielipide ei aiheuta muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 6 
 Mielipiteen jättäjä toteaa, että Kalliola-Paimelan osayleiskaavan 

luonnoksessa ei ole Paimelan Ryynälän alueelle merkitty kuin yksi uusi 
rakennuspaikka maisemallisesti arvokkaan Paimelantien varteen. 
Alueelta löytyisi mielipiteen jättäjän näkemyksen mukaan 
täydennysrakentamiselle jopa parempiakin paikkoja. Mielipiteen 
jättäjä toteaa, että heidän omistamalla tilallaan (1,42 ha) olisi hyvä 
puolen hehtaarin ala etelään päin. Mielipiteen jättäjä harmittelee, 
ettei alueelle pystytä osayleiskaavaluonnoksessa osoittamaan puolen 
hehtaarin tai edes hehtaarinkaan kokoiselle alalle edes yhtä uutta 
lupaa, alueelle, jonne täydennysrakentamisen suositellaan tapahtuvan.

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi mielipiteen esittäjä 
tiedustelee, millä perusteella tilalle Hantula 98-436-4-70 on 
kaavaehdotuksessa esitetty uusi rakennuspaikka. Vesijärven 
rantayleiskaavassa 18.3.2002 alueella, jolle Hantulan talo on rajattu, on 
merkintä 3A-2. Kaavamerkintöjen ja -määräysten mukaan A-2 on 
erillispientalojen alue. Luku 3 A- merkinnän edessä osoittaa alueelle 
sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat 
on merkitty mustalla pisteellä ja niitä ei ole merkitty. Rajatulla alueella on 
kolme (3) olemassa olevaa rakennuspaikkaa; Hantula (98-436-4-70), 
Suvimäki (98-436-4-78) ja Saarenpää (98-436-4-84). Eli rantayleiskaavan 
mukainen rakennuspaikkojen enimmäismäärä ko. alueella on täynnä. 
FCG Suunnittelu ja tekniikka OY:n kantatila -laskelman mukaan Hantulan 
tilan 98-436-4-70 potentiaalinen uusi rakennusoikeus on 0.

2119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kaavan mitoitusperusteiden 
mukaisesti mielipiteen jättäjän 
tarkoittaman kiinteistön 
kantatila on käyttänyt kaiken 
rakennusoikeutensa, joten 
kiinteistölle ei voida osoittaa 
enempää uusia 
rakennuspaikkoja. 

Tilan Hantula 98-436-4-70 
alueelle on kaavaluonnoskartalla 
virheellisesti osoitettu uusi 
rakennuspaikka. Kyseinen 
paikka poistetaan 
kaavaehdotuksesta. 





MIELIPIDE 7 (1/3) 

Mielipiteen jättäjä toteaa 
Pitkänsillantien osalta, että mikäli 
osayleiskaavalla on tarkoitus taata 
jatkossa lisää asukkaita Hollolan 
kunnalle ja oppilaita Kalliolan sekä 
Paimelan kouluille, on kaavan 
mitoitus tehty turhan tiukaksi. 
Mielipiteen jättäjän näkemyksen 
mukaan emätilaperiaate olisi pitänyt 
jättää kokonaan pois, koska 
vesijohtolinjauksen kohdalla on 
maanomistajia, jotka eivät tule 
myymään neliötäkään. 
Pitkänsillantien vesijohtolinjauksen 
loppupisteestä on Holman 
liikenneympyrään 9,8 km, eli ei yli 
10 km, joka liitteissä mainitaan, ja 
tällöin luokka tippuu.

2319.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Mitoituslaskelmat perustuvat Hollolan 
kunnan valtuuston hyväksymiin 
mitoitusperusteisiin ja mitoitusvyöhykkeiden 
aluerajauksiin. Yleiskaavassa on osoitettu 
asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita 
sekä uusia rakennuspaikkoja yksityisten 
ihmisten omistamille maille, millä pyritään 
lisäämään mahdollisuuksia uusien 
asukkaiden saamiseen alueelle. Kunta vastaa 
asemakaava-alueella olevien katujen 
kunnossapidosta ja valaistuksesta. Yksityisten 
ja yleisten teiden osalta vastuu tien 
kunnossapidosta kuuluu tienpitäjälle.



MIELIPIDE 7 (2/3) 

Mielipiteen jättäjä toteaa, että Pitkänsillan liikenneselvityksessä olevan selviä/räikeitä 
virheitä -Pitkänsillantiellä Lintumäentien risteykseen on 50 km/h rajoitus ja siitä eteenpäin 
60 km/h. Ei 80 km/h niin kuin selvitys antaa ymmärtää. Mielipiteen jättäjä toteaa, että 
liikennemäärät ovat Pitkänsillantien osalta mitattu kohdasta, joka sijaitsee 2,3 km 
etäisyydellä valtatieltä 24, ja siten on saatu pois liikennemäärät, jotka kulkeutuvat 
Lintumäentielle sekä Korpimaantielle/koulukodille. Mielipiteen jättäjän mielestä tämä on 
täysin manipuloitu tieto Pitkänsillantien osalta. Lisäksi hän arvelee, että Oivantiellä 
mittapiste on todennäköisesti sijainnut ennen paloasemaa, jolloin tällä on saatu 
näyttämään parempi tulos. Mielipiteen jättäjä katsoo, että kunnan velvollisuus olisi taata 
myös Pitkänsillantien asukkaille asvaltoitu/valaistu tie vesijohtolinjauksen osalta ja tällä 
toiminnalla lisätä mahdollisten tonttien kiinnostusta. Lisäksi mielipiteen esittäjä katsoo, 
että kunnalla on velvollisuus taata turvallinen liikkuminen kaikille asukkaille 
vanhoille/uusille ja tulevaisuudessa mahdolliselle julkiselle liikenteelle. Tällä hetkellä kunta 
tuntuu mielipiteen esittäjän mielestä kannustavan ympäristöystävälliseen 
kävelyyn/pyöräilyyn, mutta tien kunnosta johtuen on jotakuinkin mahdotonta, kesällä jo 
tien pölyäminen aiheuttaa suunnattomia terveysriskejä mm.  tienvarren asukkaille.

2419.8.2020



MIELIPIDE 7 (3/3) 

2519.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Liikenneselvityksessä esitetään kaavoituksen taustaksi erilaisia alueen liikenteeseen liittyviä 
tietoja. Liikenneselvityksessä mainintaan muun muassa, että yhdysteillä valtatien 24 itäpuolella 
nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, mutta paikoin liittymien läheisyydessä 60 km/h tai 50 km/h. 
Liikenneasiantuntija on arvioinut kaava-alueen nykytilaa ja kaavan liikenteellisiä vaikutuksia 
saatavilla olevien tietojen perusteella. Kaavassa ei oteta kantaa teiden ja katujen 
nopeusrajoituksiin. Liikenneselvityksen suosituksissa esitetään valtatien 24 
aluevaraussuunnitelman mukaisiin parannustoimenpiteisiin liittyvää Pitkänsillaintien liittymän 
parantamista. Osayleiskaavassa liittymän parantamistoimenpiteitä ei ole esitetty kaavakartalla, 
koska kyseiset toimenpiteet eivät edellytä yleiskaavassa tehtäviä merkintöjä. Kyseiset 
toimenpiteet nähdään kuitenkin tarpeellisina ja ne tulisi toteuttaa osana muita valtatien 24 
aluevaraussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, joilla suunnittelualueen liikenneturvallisuutta 
voidaan parantaa. Kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään 
parantamistoimenpiteiden toteutusta ja asiasta on keskusteltu valtion kanssa.

Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.



MIELIPIDE 8 (1/3) 

Maanomistaja kaava-alueelta on 
jättänyt mielipiteen, jossa hän kertoo 
Haritunjoen jokisuiston läheisine suo-
ja metsäalueineen olevan erityisesti 
linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan 
ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tulisi 
säilyttää kokonaan ja sellaisenaan 
virkistysalueena.

2619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kaava-alueella laaditaan kaavoituksen 
aikana luontoselvitys, josta ensimmäinen osa 
valmistui viralliseen kaavaluonnokseen 
mennessä ja toinen osa on toteutettu 
kevään-kesän 2020 aikana. Selvityksessä on 
kartoitettu mm. arvokkaita linnusto- ja 
kasvillisuusalueita. Täydentynyt luontoselvitys 
huomioidaan kaavaehdotuksen laadinnassa.



MIELIPIDE 8 (2/3) 

Mielipiteessä viitataan Strategisen yleiskaavan alueisiin, jotka ovat 
maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja 
sekä maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Ne tulisi 
huomioida kaavassa sekä asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen 
rajaamisessa. Mielipiteessä viitataan myös alustavaan 
kaavaluonnokseen, jossa Haritunjoen jokisuistoalue läheisine suo- ja 
metsäalueineen on esitetty asemakaavoitettavana alueena, josta 
kaavaselostuksessa on mainittu, että jokiranta osoitetaan pääasiassa 
virkistysalueena.

2719.8.2020



MIELIPIDE 8 (3/3) 

2819.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Viitattu alustava kaavaluonnos on ollut virallisen kaavaluonnoksen pohjana, eikä ole 
ollut virallisesti nähtävillä. Alustavan kaavaluonnoksen pohjalta on laadittu virallinen 
kaavaluonnos, jossa alueet ja kaavamerkinnät sekä -määräykset ovat tarkentuneet. 
Virallisessa kaavaluonnoksessa on osoitettu maakunnallisesti arvokas alue, joka on 
osoitettu ma-aluerajauksella. Rajauksen määrittämälle alueelle on annettu 
seuraavanlainen kaavamääräys: ”Merkinnällä on osoitettu Vesivehmaan 
kulttuurimaisema. Alueen maankäytössä ja rakentamisessa vaalitaan maiseman ja 
rakennuskannan keskeisiä ominaispiirteitä. Erityisesti vaalittava piirre on avoimen 
viljelysmaiseman, metsäsaarekkeiden ja talouskeskusten pienipiirteinen vaihtelu.” 
Kaavamääräystä ei ole muutettu kaavaehdotukseen. Strategisen yleiskaavan osoittamat 
maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, sijoittuu 
osayleiskaava-alueen etelälaitaan ja siellä länsiosaan, Haritunjoen pohjoispuolelle.
Luontoarvoja on täydennetty luontoselvityksen perusteella yleiskaavaehdotukseen. 
Sitten kun alueille laaditaan asemakaavoja, asemakaavoituksen yhteydessä alueen 
luontoarvot huomioidaan ja tarvittaessa selvityksiä päivitetään ja tarkennetaan. 



MIELIPIDE 9

 Mielipiteen jättäjä ehdottaa tiloille Hannunen & Hannunen 2 
osoitettuihin rakennuspaikkoihin kahta muutosta. Tilakokoihin 
nähden uusien rakennuspaikkojen määräksi on laskettu 3, jotka 
on kaikki sijoitettu Hannunen-tilalle. Maanomistaja kokee, että 
nämä kolmen rakennuspaikan keskittäminen tälle tilalle ei ole 
hyvä ratkaisu, etenkin jos ajattelee, että pelloilla olisi jatkossa 
viljelykäyttöä. Lisäksi kaksi rakennuspaikkaa on nykyisessä 
luonnoksessa sijoitettu Hannusentien mutkan lähelle, heti 
naapurin maanrakennusurakointitoiminnan ja 
teollisuusrakennuksen viereen. Maanomistaja, kokee, että 
naapurin viereisen pellon käyttöön on liittynyt ympäristö-, 
maisema- ja meluhaittaa, joten ei pidä 
osayleiskaavaluonnoksessa esitettyjen uusien 
rakennuspaikkojen sijoittelua mielekkäänä. Näihin seikkoihin 
perustuen maanomistaja ehdottaa kyseisten, Hannusentien 
haarauman kohdalle merkittyjen kahden rakennuspaikan siirtoa 
Ilmotuntien varteen, tilalle Hannunen 2. 

2919.8.2020

 Kaavan laatijan 
vastine:

Rakennuspaikkojen 
siirtämisellä ei arvioida 
olevan haitallisia 
vaikutuksia.
Mielipiteen johdosta 
siirretään kaksi 
rakennuspaikkaa 
esitetylle paikalle, joille 
rakennuspaikkojen 
katsotaan sopivan 
paremmin. 
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MIELIPIDE 10 

 Mielipiteen jättäjä toteaa, että Kalliolan-
Paimelan osayleiskaavan, kaava n:ro 98 Y20, 
liittyen liitteessä 4, liikenneselvitys esitetty 
Kalliolan-Paimelan alueen tiejärjestelyjen 
muutoksia. Kappaleessa 1.3, Aluetta koskevat 
liikenneselvitykset, -suunnitelmat ja –hankkeet 
on esitetty kappaleen 1.3.1 Kaavoitus, kohdassa 
”Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko” 
erilaisia esityksiä Kalliolanpeltotien ja 
Paimelantien linjauksista. Kuvassa 4 on esitetty 
Sorvasen ja Kalliolan alueen erilaisia vaihtoehtoja 
ja lopullinen kaavarunko. Kyseinen kaavarunko ei 
ole esitetyllä tavalla järkevä ja mielipiteen 
esittäjä toteaa 5 eri kohtaa, joiden vuoksi 
vastustaa sitä. 

Mielipiteen jättäjä haluaa varata keskusteluajan 
tähän tieasiaan liittyen.

3119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko on osayleiskaavaa tarkempi 
suunnitelma, joka on laadittu ennen tätä osayleiskaavatyötä. 
Kyseinen kaavarunko ei ole lainvoimainen maankäytön suunnitelma. 
Kalliolan-Paimelan osayleiskaavassa kaavarunkotyötä on käytetty 
tausta-aineistona, jotta on voitu osoittaa suunnittelualueen 
liikennejärjestelmän kokonaisuuden keskeiset yleiskaavatasoiset 
merkinnät. 

Ehdotusvaiheessa osayleiskaavan kaava-aluetta on laajennettu 
siten, että mahdollistetaan valtatien 24 aluevaraussuunnitelman 
mukaisten liikennejärjestelyiden osoittaminen. 
Aluevaraussuunnitelma on tehty ELY-keskuksen toimesta. 
Ehdotusvaiheessa laajennetulle kaava-alueelle osoitettujen 
aluevarausmerkintöjen mukaan kyseisten alueiden maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Asemakaavatyön yhteydessä 
ratkaistaan myös osayleiskaavan aluerajauksen ulkopuolelle 
sijoittuvien kevyen ja tieliikenteen yhteystarvemerkintöjen tarkempi 
sijainti ja niitä ympäröivien alueiden maankäyttö. Kalliolanpeltotien
linjaus on merkitty yhteystarpeena. Tarkempi sijainti selviää 
yksityiskohtaisemman suunnittelutyön yhteydessä. 

Kaavakartalta on poistettu kaavaluonnoksessa esitetty 
tieliikenteen yhteystarve (Kalliolanpeltotien yhteystarve), joka oli 
osoitettu kaava-alueen ulkopuolelle.



MIELIPIDE 11 (1/3) 

 Kartalla on sijoitettu uusi 
rakennuspaikka AP-merkinnällä 
tilalle 98-436-18-0 tilan 98-436-3-
150 rajan tuntumaan MA-
alueelle. Mielipiteen jättäjän 
näkemykseen kyseinen paikka ei 
maisemallisesti sovellu 
rakennuspaikaksi.

3219.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Tilalla 98-436-18-0 on 1 potentiaalinen 
rakennusoikeus. Rakennusoikeus on virheellisesti 
osoitettu kaavaluonnoskartalle 
mitoitusaluevyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevalle AP-
alueelle. AP-alue muutetaan MA-alueeksi, jolle ei 
osoiteta rakentamista. Rakennusoikeus siirretään 
Leppälähteentien länsipuolelle osoitettavalle 
kyläasutuksen alueelle, missä sijaitsee jo olemassa 
oleva maatalousrakennus. Maanomistaja on toivonut 
rakennuspaikan siirtoa ja kyseisen paikan arvioidaan 
soveltuvan paremmin rakennuspaikaksi, jolloin 
Leppälähteentien itäpuolella peltoalue säilyy 
yhtenäisenä. 

Uusi rakennuspaikka sijaitsee osittain melualueella. 
Rakennuspaikan arvioidaan kuitenkin olevan riittävän 
kokoinen, jotta meluvaikutukset voidaan minimoida 
pääasialla rakennusten sijoittelulla siten, että ne 
suojaavat piha-alueita valtatien melulta.
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MIELIPIDE 11 (2/3) 

 Kiinteistö 98-436-13-15 on yksityinen 
luonnonsuojelualue. Yksityisen ls-
alueen sininen merkintäväri ulottuu 
hieman mielipiteen jättäjän kiinteistön 
98-436-13-2 ja M-1-merkityn alueen 
puolelle etenkin M-1-merkityn alueen 
koillisnurkassa. Mielipiteen jättäjä 
tiedustelee voiko mahdollisista 
kaavakartan virheellisistä 
aluerajauksista suhteessa todellisiin 
kiinteistöjen rajoihin ja 
luonnonsuojelualueen rajoihin seurata 
ongelmia maa- ja metsätalouden 
harjoittamiselle. 

3419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Yleiskaavassa esitetyt aluerajaukset ovat 
kaavan mittakaavatasosta johtuen 
yleispiirteisiä eivät siis täysin ehdottomia 
eivätkä pienet poikkeavuudet alueiden 
rajauksissa aiheuta ongelmia maa- ja 
metsätaloudelle. 
Osayleiskaavaehdotukseen kuitenkin 
tarkistetaan luonnonsuojelualueen rajaus 
siten, että se vastaa kiinteistörajoja.



Aluerajauksen tarkistaminen kiinteistörajojen mukaan

3519.8.2020



MIELIPIDE 11 (3/3) 

Mielipiteen jättäjä huomauttaa, 
että meluselvityksessä on 
esitetty, että Paimenlanraitin
varteen sijoittuisi viljakuivuri, 
vaikka mielipiteen jättäjän 
tietojen mukaan kyseinen kuivuri 
sijaitsee noin 350 metriä 
pohjoisempana. 

3619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Merkitään asia tiedoksi ja tarkistetaan 
kaavakartalla melualueita siten, että 
huomioidaan kuivurimelu oikean 
sijainnin mukaan. Kuivurin sijainti 350 
metriä ei vaikuta kaavakartalla 
osoitettujen uusien rakennuspaikkojen 
melutasoon. 





MIELIPIDE 12 

Maanomistaja omasta 
ja yhtymän puolesta on 
jättänyt mielipiteen, 
jonka mukaan 
pyydettyjä 
rakennuspaikkoja ei ole 
osoitettu kiinteistöille 
98-436-3-168 (3 kpl), 98-
436-16-2 (koko alue) ja 
98-436-3-203 (2 kpl).

3819.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:

Tilan 98-436-3-168 alueella on 3 olemassa olevaa rakennuspaikkaa, jotka 
on osoitettu kaavassa. Kantatilan 98-436-3-104 X laskennallinen 
rakennusoikeus on 4. Kantatila on lohkottu 6 kiinteistöön, joilla 
rakennusoikeuksia on käytetty yhteensä 5, joten kaikki kaavan 
mitoitusperusteiden mukaiset rakennusoikeudet on jo käytetty.

Tilan 98-436-16-2 alue on kokonaisuudessaan maisemapeltoa. Kantatilana 
ollut kiinteistö 98-436-7-0 X, josta on lohkottu 19 kiinteistöä, joilla on 14 
käytettyä rakennusoikeutta. Kaavan mitoitusperusteiden mukaan 
kantatilalla on 6 rakennusoikeutta, joten kaikki kaavan 
mitoitusperusteiden mukaiset rakennusoikeudet on jo käytetty. 

Tilan 98-436-3-203 alueelle on kaavassa osoitettu yksi uusi 
rakennuspaikka. Kantatilan 98-436-3-94 X laskennallinen rakennusoikeus 
on 2. Kantatila on lohkottu 3 kiinteistöön, joista yhdelle on jo rakennettu. 
Näin ollen kantatilan laskennallinen rakennusoikeus tulee täyteen, joten 
mainitulle kiinteistölle ei voida osoittaa enempää uusia rakennuspaikkoja.

Ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.



MIELIPIDE 13
 Kiinteistön Uusi-Söyrilä 98-411-7-513 omistajat esittävät Hollolan 

elinvoimavaliokunnalle mielipiteenään Kalliolan-Paimelan 
osayleiskaavaluonnoksesta seuraavaa: Uusi-Söyrilä tilan Ilmotuntien ja 
Vesikansantien risteyksessä sijaitsevan palstan osoittaminen 
työpaikkojen alueeksi on perusteltua.  Risteysalue soveltuu sijaintinsa 
puolesta hyvin ko. toimintaan. Luonnokseen esitetyt yhteystarpeet 
eivät saa haitata alueen tulevaa toteuttamista työpaikka-alueena 
eivätkä vaarantaa alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Osa tilan 
itäisestä palstasta on osoitettu luonnoksessa maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1), jolla on sallittu vain maa- ja 
metsätalouteen liittyvä rakentaminen (osa sijaitsee Heinlammin
osayleiskaavan alueella). Uusi-Söyrilä tilan suuri koko (46,55 hehtaaria) 
huomioon ottaen maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen 
mukaisesti myös kyseisen tilan itäiselle palstalle tulee osoittaa 
rakennuspaikkoja. Ehdotamme, että Ilmotuntien varteen tilan Uusi-
Söyrilä alueelle (liite 1) osoitetaan neljä uuttaa rakennuspaikkaa ja ko. 
alueen merkintä muutetaan kyläasutuksen alueeksi (AT-2). Merkinnän 
muuttaminen esitetyksi täydentää nauhamaista kyläasutusta 
Ilmotuntien varressa, joten se on mielipiteen jättäjän mukaan 
perusteltua myös yhdyskuntakuntarakenteen selkeän kokonaisuuden 
ja toimivuuden kannalta.

3919.8.2020

 Kaavan laatijan 
vastine:

Tilan Uusi-Söyrilä
laskennallinen 
rakennusoikeus on jo 
käytetty, joten 
mainituille kiinteistölle 
ei voida osoittaa 
enempää uusia 
rakennuspaikkoja.

Ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 14 

 Maanomistajan kiinteistö 98-411-2-60 on 
osoitettu kaavaluonnoksessa 
asemakaavoitettavaksi osoitetulle alueelle. 
Maanomistaja pyytää, että kiinteistö 
merkittäisiin rakennuspaikaksi tähän 
osayleiskaavaan, että siellä voisi 
väliaikaisesti pitää esim. pyörällistä 
työmaakoppia tai asuntovaunua ennen 
kuin alueelle laaditaan asemakaava.

Mielipiteessä viitataan kunnan sivuilla 
esiintyvään kaavaan, jossa näkyy keltaisella 
merkitty alue RA 1/2, joka 
poikkeamislupahakemuksen mukaan on 
kumoutunut.

4019.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Niille kiinteistöille, jotka merkitään 
asemakaavoitettaviksi, ei merkitä uusia 
rakennuspaikkoja tässä osayleiskaavassa, koska 
alue on tarkoitettu suunniteltavaksi tarkemmalla 
asemakaavalla. Asemakaavat on 
tarkoituksenmukaista laatia yhtenäisille alueille, 
joten yksittäisiä kiinteistöjä ei rajata pois 
asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden 
sisältä. Näin ollen kiinteistölle ei merkitä 
osayleiskaavassa rakennuspaikkaa, vaan se 
osoitetaan asemakaavoitettavaksi alueeksi.

Rantaosayleiskaavat ovat osittain kumoutuneet 
Strategisen yleiskaavan myötä. 

Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.



MIELIPIDE 15 

 Asemakaava-alueen maanomistaja
kertoo, ettei osayleiskaavaluonnokseen 
ole huomautettavaa. Hän kuitenkin esittää 
mahdollisia asemakaavan muutoksia 
ajatellen, että suojelumerkinnän 
omaavalla Koulumäki-tilalla voidaan 
jatkossa mahdollistaa rakennusoikeuden 
jakautuminen eri tavalla; suurelle työ- ja 
näyttelytilalle ei ole enää tarvetta, mutta 
sen sijaan kiinteistölle voisi rakentaa kaksi 
uutta omakotitaloa. 
Lisärakentamismahdollisuus edistää tai on 
suorastaan edellytyksenä nykyisen asuin-
ja ateljeerakennuksen kunnostukselle ja 
säilymiselle.

4119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Merkitään tiedoksi. Asemakaavoitetuilla 
alueilla muutokset ja mahdolliset uudet 
rakennuspaikat ratkaistaan asemakaavan 
muutoksilla.

Mielipide ei aiheuta muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 16 

 Mielipiteen jättäjä haluaa kiinteistölle 98-
436-3-137 (mielipiteessä virheellisesti 98-
436-3-13) kaksi rakennuspaikkaa ja 
kiinteistölle 98-411-5-105 yhden 
rakennuspaikan. Hän toteaa, että mikäli 
pellot pitäisi säilyttää, niitä pitäisi myös 
viljellä, että maisema säilyisi kauniina. 
Mielipiteen jättäjä toteaa, että 
maanomistajat eivät harjoita maataloutta. 
Olemassa oleva pihapiiri on merkitty AT-1 
alueella, josta kysytään, voisiko se olla 
AM-merkinnällä, eli voisiko pihapiiriin vielä 
rakentaa tai onko pihapiiri mahdollista 
jakaa kahdeksi erilliseksi tontiksi, jolloin 
asuinrakennus olisi omanaan ja 
navettarakennus asuinkuntoon.

4219.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä 98-436-3-137 on kaavan 
mitoitusperusteiden mukaan 1 rakennusoikeus ja 
kiinteistöllä on yksi olemassa oleva rakennuspaikka. 
Kaavan mitoitusperusteiden mukaan kiinteistölle ei 
voida osoittaa uusia rakennuspaikkoja. Mikäli tilalta 
98-436-3-137 on loppunut maatalouden 
harjoittaminen, eikä tulevaisuudessakaan ole aikomus 
ryhtyä harjoittamaan maataloutta, on oikeampi 
kaavamerkintä silloin kaavaluonnoksessa esitetty AT-1, 
kyläasutuksen alue. 

Kiinteistöllä 98-411-5-105 on kaavan 
mitoitusperusteiden mukaan 1 rakennusoikeus, joka on 
jäänyt osoittamatta kaavaluonnoskartalla. Kiinteistöllä 
ei ole olemassa olevia rakennuspaikkoja. Merkitään 
kaavakartalle yksi uusi rakennuspaikka esitettyyn 
paikkaan. 
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MIELIPIDE 17 (1/3) 

Mielipiteen jättäjä esittää toiveita 
kiinteistölle 98-411-3-150 sijoittuvasta 
uudesta rakennuspaikasta kunnan 
vuosi sitten tekemän kannan 
mukaisesti. Mikäli mielipiteen 
esittämän toiveen toteuttaminen 
rakennuspaikkojen sijoittumisesta ei 
ole mahdollista, hän kysyy, onko 
mahdollista poistaa 98-411-3-150 
kiinteistöltä rakennuspaikka hänen 
mielipiteessään esittämien toiveidensa 
mukaisesti. 

4419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistön 98-411-3-150 kantatilan 
98-411-3-97 X laskennallinen 
rakennusoikeus on 3, joka jakautuu 
useamman kiinteistön alueelle. 
Kiinteistöllä 98-411-3-150 oleva 
käytetty rakennusoikeus on osoitettu 
olemassa olevana rakennuspaikkana 
sillä missä se on toteutunut. Kaavan 
mitoitusperusteiden mukaan 
kiinteistölle ei voida osoittaa uusia 
rakennuspaikkoja.



MIELIPIDE 17 (2/3) 

 Kiinteistöllä 98-436-18-0 
mielipiteen jättäjä esittää 
kaavaluonnoskartalla 
osoitettua uutta 
rakennuspaikkaa 
siirrettäväksi 
Leppälähteentien toiselle 
puolelle. Hän toteaa metsä 
puskan ja latojen suojassa 24 
aiheuttaman melun olevan 
lievempää kuin luonnoksessa 
esitetyssä paikassa, joka on 
keskellä tuulista 
peltoaukeata. 

4519.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä 98-436-18-0 on mitoitusperiaatteiden 
mukaisesti laskettuna 1 potentiaalinen 
rakennusoikeus, joka voidaan osoittaa kaavakartalla 
uutena rakennusoikeutena. Rakennusoikeus on 
virheellisesti osoitettu kaavaluonnoskartalle 
mitoitusaluevyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevalle AP-
alueelle. AP-alue muutetaan MA-alueeksi, jolle ei 
osoiteta rakentamista. Rakennusoikeus siirretään 
mielipiteen jättäjän esityksen mukaisesti 
Leppälähteentien länsipuolelle osoitettavalle 
kyläasutuksen alueelle, missä sijaitsee jo olemassa 
oleva maatalousrakennus. Kyseisen paikan arvioidaan 
soveltuvan paremmin rakennuspaikaksi, jolloin 
Leppälähteentien itäpuolella peltoalue säilyy 
yhtenäisenä. 
Uusi rakennuspaikka sijaitsee osittain melualueella. 
Rakennuspaikan arvioidaan kuitenkin olevan riittävän 
kokoinen, jotta meluvaikutukset voidaan minimoida 
pääasialla rakennusten sijoittelulla siten, että ne 
suojaavat piha-alueita valtatien melulta.
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MIELIPIDE 17 (3/3) 

 Lisäksi mielipiteen jättäjä 
huomauttaa, että valtatien 24 
länsipuolelle sijoittuvien 
kiinteistöjen 98-436-18-0 ja 98-
436-18-1 
käyttötarkoitusmerkinnät AT-1 ja 
AM on merkitty väärinpäin, sillä 
tilan päärakennus on nyt 
luonnokseen merkityllä AT-1-
alueella ja AM-alueella on 
tavallinen omakotitalo, jossa 
mielipiteenjättäjä toistaiseksi 
asuu.

4719.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Lisäksi muutetaan kiinteistön 98-436-18-0 
valtatien 24 länsipuoleisella palstalla sekä 
kiinteistöllä 98-436-18-1 sijaitsevat AT-1 ja 
AM alueiden merkinnät keskenään toisin 
päin. 

AT-1

AM



Suulliset mielipiteet

4819.8.2020



MIELIPIDE 18 (1/2)
Maanomistajan kiinteistölle 98-

411-7-288 on merkitty uusia 
rakennuspaikkoja. Rakennuspaikkoja 
ehdotetaan siirrettävän parempiin 
paikkoihin. Maanomistaja kertoo 
tietona, että Ilmotuntien varrella 
sijaitsee vanha kaatopaikka, joka on 
lopetettu 70-luvun alussa.

4919.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Uudet rakennuspaikat on siirretty 
kaavaehdotukseen esitetyn mukaisesti. 
Merkitään kaatopaikan sijainti tiedoksi. 
Ilmoitetulle vanhan kaatopaikan alueelle 
ei ole osoitettu asumista, vaan alue on 
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi.

AT-2
M-1

saa



MIELIPIDE 18 (2/2)

 Kuoppalan tila on 
merkitty 
rakennusinventointikohtee
ksi 15, Kuoppala. 
Maanomistaja haluaa pois  
kulttuuriympäristökohdem
erkinnän. Maanomistaja 
kokee, ettei kohde ole 
erityinen, eikä halua, että 
merkintä rajoittaa 
elinkeinon harjoittamista.

5019.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kuoppalan tila on kaavaluonnoksessa merkitty 
kohteeksi, jolla on kulttuurihistoriallisia arvoja.
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se 
edustaa kerroksellista maatilarakentamista. 
Päärakennus on säilyttänyt jälleenrakennuskauden 
tunnuspiirteensä melko hyvin, huolimatta 
julkisivuaukotukseen tehdyistä muutoksista. 
Kohteeseen suoritettavien muutos- ja korjaustöiden 
lähtökohtana tulee olla ympäristön ja sen 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen. Tämä 
merkintä on virallista suojelumerkintää kevyempi 
merkintä, eikä merkintä sisällä ehdottomia 
muutoskieltoja. Korjaus- ja muutostyötöiden 
yhteydessä käytetään tapauskohtaista harkintaa, 
jonka perusteella ratkaistaan, missä määrin 
alkuperäisiä arvoja voidaan säilyttää. 
Kaavamääräys ei sisällä ehdottomia velvollisuuksia. 



MIELIPIDE 19

Maanomistaja haluaa 
kiinteistölleen 1-2 uutta 
rakennuspaikkaan 
Simolantien tai 
Tynnyritien varteen 
nykyiselle AT-alueelle tai 
sitä laajentaen.

5119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä Keijumäki on merkitty 
kaavaluonnokseen yksi olemassa oleva 
rakennuspaikka ja yksi uusi rakennuspaikkaa, joka 
on kumoutuneen Vesijärven rantaosayleiskaavan 
rakentamattomia uusia rakennuspaikkoja. 
Kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti kiinteistön 
kantatila on käyttänyt kaiken rakennusoikeutensa, 
joten kiinteistölle ei voida osoittaa enempää 
rakennuspaikkoja. 
Rakennusoikeuksien määrä on merkitty 
virheellisesti kaavaluonnoksen 
kantatilataulukkoon. Korjataan tieto kiinteistön 
osalta kantatilataulukkoon.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 20 

Maanomistaja haluaa kiinteistölleen 
98-411-5-126 uuden rakennuspaikan 
kiinteistön eteläpuolelle. Toinenkin 
paikka halutaan eteläpuolelle 
Tommolanpolun päähän. Vesihuolto 
on molemmissa lähellä.

5219.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä on yksi olemassa oleva 
rakennuspaikka. Kaavan 
mitoitusperusteiden mukaisesti kiinteistön 
kantatila on käyttänyt kaiken 
rakennusoikeutensa, joten kiinteistölle ei 
voida osoittaa enempää 
rakennuspaikkoja.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 21 

Mielipiteen jättäjä esittää, ettei 
rakennuspaikkoja osoiteta kiinteistöille 
98-436-5-11, 98-436-5-41, 98-436-5-
42, 98-436-5-64.

5319.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä 98-436-5-11 on osayleiskaavan 
mitoitusperusteiden mukaan kaksi rakennuspaikkaa, 
joista toinen on käytetty. Kaavaluonnoksessa on 
osoitettu yksi uusi rakennuspaikka.

Kiinteistöillä 98-436-5-41, 98-436-5-42, 98-436-5-64 
on mitoitusperusteiden mukaan kullakin yksi 
rakennuspaikka. Kiinteistöillä ei ole olemassa olevia 
rakennuspaikkoja, joten kaavaluonnoksessa on 
osoitettu yksi uusi rakennuspaikka kullekin kiinteistölle.

Koska kiinteistöt sijaitsevat 1-mitoitusvyöhykkeen 
tuntumassa, joka on kaavan tavoitteiden mukaisesti 
yhdyskuntarakenteen kannalta keskeinen alue, uudet 
rakennuspaikat osoitetaan myös kaavaehdotuksessa.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia kaavakartalle.



MIELIPIDE 22 

Maanomistaja haluaa kiinteistölleen 
98-436-9-5 uusia rakennuspaikkoja.

5419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnoksen jälkeen 
rakennusvalvonnan rekisterejä on 
tarkistettu kyseisen kantatilan osalta. 
Rekistereiden mukaan kantatilasta 
lohkotulla kiinteistöllä 98-436-9-2 on 
voimassa oleva rakennuslupa, joka 
vaikuttaa rakennusoikeuksiin. Kaavasta 
joudutaan poistamaan uusi 
rakennuspaikka tilalta 98-436-9-5. 
Kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti 
kiinteistön kantatila on käyttänyt kaiken 
rakennusoikeuden, joten kiinteistölle ei 
voida osoittaa rakennuspaikkoja.

M-1AT-1



MIELIPIDE 23 

Mielipiteen jättäjä tiedustelee, onko 
kantatilan 98-436-9-0 voimassa oleva 
rakennuslupa huomioitu, joten onko 
tilan kolmas rakennusoikeus siten jo 
käytetty. 

5519.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnoksen jälkeen rakennusvalvonnan 
rekisterejä on tarkistettu kyseisen kantatilan 
osalta. Rekistereiden mukaan kantatilasta 
lohkotulla kiinteistöllä 98-436-9-2 on 
voimassa oleva rakennuslupa, joka vaikuttaa 
rakennusoikeuksiin. Kaavaehdotukseen 
lisätään olemassa olevan rakennuspaikan 
merkintä kiinteistölle 98-436-9-2. Näin ollen 
kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti 
kantatilan laskennallinen rakennusoikeus on 
käytetty, joten kaavasta poistetaan uusi 
rakennuspaikka kiinteistöltä 98-436-9-5.



MIELIPIDE 24 
 Alueen maanomistajan ja 

Palotien yksityistien edustajan
mielipiteenä halutaan yksi 
rakennuspaikka kiinteistölle 98-
411-7-366. Ehdotetaan, että alue 
asemakaavoitetaan ja Palotiestä 
tulee katu.  Vuosia sitten 
Palotiestä pidettiin 
päättäjäiskokous tien 
lakkautuksesta, koska alue oli 
tulossa asemakaavoitettavaksi, 
mutta asemakaavaa ei 
edelleenkään ole tehty, joten 
tietä ei ole vielä lakkautettu. 
Mielipiteen jättäjä viittasi Telan 
615/95 asiaan, jossa 
asemakaavan laatimisesta olisi 
päätetty.

5619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistö sijaitsee alueella, joka on rakentunut asuinalueeksi ilman 
asemakaavaa. Kunnalla ei ole omaa tarvetta asemakaavoittaa kyseistä 
aluetta. Jos tie muutetaan asemakaavalla kaduksi, tulee se kunnan 
hallintaan ja ylläpitoon, josta kunnalle aiheutuu kustannuksia. 
Rakentuneella alueella kunta ei näe taloudellisesti kannattavana siirtää 
asuinalueen sisäistä tietä itselleen.

Viitattu Teknisen lautakunnan asia vuonna 1995 on koskenut 
määrärahan varaamista yksityistien parantamista varten. 
Asemakaavan laadinnasta ei ole tehty virallista päätöstä. Päätöksessä 
on esitetty, että ”Palotien parantamisen osalta tulee odottaa alueen 
kaavoitusta. Tällöin alueen liikennejärjestelyt voidaan suunnitella ja 
toteuttaa kokonaisuutena huomioiden myös kevyenliikenteen tarpeet. 
Liikenteen aiheuttamaa haittaa vähennetään tehostamalla Palotien 
kunnossapitoa etenkin pölynsidonnan osalta.”

Osayleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti kiinteistöllä ei ole 
mahdollista saada uutta rakennuspaikkaa tässä osayleiskaavassa. 
Kantatila on käyttänyt kaavan mitoitusperusteiden mukaisen 
rakennusoikeutensa. Asuinalueen kiinteistönomistajilla on yhdessä 
mahdollisuus teettää asemakaava omakustanteisesti. Sen yhteydessä 
tehdään kunnan kanssa kaavoitus- ja maankäyttösopimus, jossa 
huomioidaan myös kadun rakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
jakautuminen.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia kaavakartalle.



MIELIPIDE 25 

Mielipiteen jättäjä 
haluaa uuden 
rakennuspaikan 
kiinteistölle 98-436-3-
170. Aikoinaan kunnasta 
on luvattu 
rakennuspaikka, joka 
myöhemmin 
toteuttamisvaiheessa ei 
onnistunutkaan.

5719.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä on yksi olemassa oleva 
rakennuspaikka. Kaavan mitoitusperusteiden 
mukaisesti kiinteistön kantatila on käyttänyt kaiken 
rakennusoikeutensa, joten kiinteistölle ei voida 
osoittaa enempää rakennuspaikkoja. 
Kaavaluonnoskarttaan oli osoitettu virheellisesti 
Tommolanpolun päähän yksi uusi rakennuspaikka. 
Kaavaluonnoksen kantatilataulukossa mainittu 
Vesijärven rantaosayleiskaavan mukainen 
rakennuspaikka kuuluu toiselle kiinteistölle.

Kaavakartalta poistetaan kaavaluonnokseen 
virheellisesti merkitty uusi rakennuspaikka ja alue 
osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisena 
alueena (M-1).





MIELIPIDE 26 

Mielipiteen jättäjä 
haluaa tilalle 98-436-5-11 
uusia rakennuspaikkoja.

5919.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kiinteistöllä 98-436-5-11 on 
osayleiskaavan mitoitusperusteiden 
mukaan kaksi rakennuspaikkaa, joista 
toinen on käytetty. Kaavaluonnoksessa on 
osoitettu yksi uusi rakennuspaikka.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 27 

 Osallisen mielipiteenä 
Paimelantien, valtatien ja 
Vesivehmaantien risteys on 
vaarallinen ja siihen 
halutaan muutosta. 
Kaavassa on huomioitu 
hyvin maaseutumainen 
asuminen.

6019.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Osayleiskaavassa on osoitettu kevyen liikenteen 
yhteystarve Paimelantien ja Vesivehmaantien 
välille. Osayleiskaavassa kyseiselle risteysalueelle 
ei ole tulossa laajamittaista muutosta, kuten 
tielinjausten siirtoja. Tarkempi liittymäalueen 
parantaminen tapahtuu tiesuunnittelun 
yhteydessä. Vuonna 2015 valtatien 24 
kehittämiselle on annettu toimenpide-ehdotuksena 
liittymän parantaminen/jatkosuunnittelutarve. 
Kaavakartalle lisätään Vesivehmaantien 
liittymän alueelle kevyen liikenteen alikulku.



MIELIPIDE 28 

 Kaava-alueen maanomistajan
mielipiteenä vesihuoltolinjan varrelle 
tulee osoittaa enemmän tontteja. 
Kantatilatarkastelun ei tarvitse olla 
perusteena, että viemärilinjaa saisi 
hyödynnettyä. Viemärilinjojen 
rakentamisesta pitäisi saada parempi 
hyötysuhde veronmaksajankin 
näkökulmasta.

6119.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Osayleiskaavassa on kunnanvaltuuston 
hyväksymät mitoitusperusteet, joiden mukaan 
uudet rakennuspaikat pääsääntöisesti 
määritellään. Mitoitusperusteet pohjautuvat 
kantatilatarkasteluun, jossa kantatilan käyttämä 
aiempi rakennusoikeus otetaan huomioon. 
Kantatilaperiaatteen käyttäminen mitoituksen 
pohjana on yksi tasapuolisuutta määrittävä 
tekijä, koska osa kantatiloista on käyttänyt 
huomattavasti enemmän rakennusoikeutta toisiin 
kantatiloihin nähden. Kaavassa maanomistajia 
tulee lain mukaan kohdella tasapuolisesti. 
Maanomistajien tasapuolisuutta verrataan 
keskenään mitoitusperusteiden avulla ja tässä 
kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat laadittu 
Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan. 

Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 29 

Mielipiteen jättäjän kiinteistö 98-411-
5-24 sijaitsee kaava-alueen rajalla, 
kaava-alueen ulkopuolella. Haluaa, 
että kiinteistö otetaan mukaan 
kaavaan, mikäli saa rakennuspaikkoja.

6219.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kantatila 98-411-5-24 muodostuu 
kolmesta kiinteistöstä, joista kaksi 
sijaitsee kaava-alueella.  Osayleiskaavan 
mitoitusperusteiden mukaan kantatilan 
rakennusoikeus on yhteensä yksi 
rakennuspaikka. Kantatila on käyttänyt 
kaksi rakennuspaikkaa. Vaikka mielipiteen 
jättäjän omistama kiinteistö otettaisiin 
mukaan kaavaan, ei kantatilalaskelma 
anna lisää rakennuspaikkoja. Näin ollen 
kaava-aluetta ei laajenneta koskemaan 
kiinteistöä 98-411-5-24.
Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 30 

Mielipiteen jättäjä 98-436-3-105 
haluaa tilalleen yhteensä kolme uutta 
rakennuspaikkaa vierekkäin, tie niille 
voisi kulkea keskeltä. Alueelle kulkee jo 
nyt vesihuolto, joten rakennuspaikat 
sinne soveltuisivat hyvin.

6319.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnokseen on osoitettu 
kiinteistölle yksi uusi rakennuspaikka. 
Kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti 
kiinteistö 98-436-3-105, joka on myös 
kantatila, on käyttänyt tämän jälkeen 
kaiken rakennusoikeuden, joten 
kiinteistölle ei voida osoittaa enempää 
rakennuspaikkoja.

Mielipiteen johdosta ei muutoksia 
kaavakartalle.



MIELIPIDE 31 (1/2)

98-411-5-8: 
Luonnoksen rakennuspaikka on varjoisa ja viileä paikka sekä kiinni omassa pihapiirissä.
Ehdottamani uusi rakennuspaikka on lämmin etelään päin avautuva rakennuspaikka. Tie on 

lähes perille ja helppo jatkaa tonttiin asti. Saman tien päädyssä on kaavassa osoitettu myös 
toiselle kiinteistölle rakennuspaikka. Paikka on paljon houkuttelevampi rakennuspaikkana.

6419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:

Mielipiteen johdosta siirretään 
rakennuspaikka pohjoisempaan 
esitetylle paikalle.



MIELIPIDE 31 (1/2) (nähtävillä oloajan päättymisen 
jälkeen)

98-411-3-102: 
Luonnoksen rakennuspaikat ovat hyvin pimeitä paikkoja. Paikkoja ympäröi itä-etelä-länsi 

suunnista tiheä metsä sekä etelä ja länsisuunnista vielä mäki. Maapohja on myös kostea.
Ehdottamani uusi sijainti on rakennuspaikoille paljon houkuttelevampi. Paikat ovat valoisat 

ja avarat. Näillä perusteilla toivoisin rakennuspaikat kaavaluonnoksessa siirretyiksi kuvien 
esittämille paikoille

6519.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:

Mielipiteen johdosta siirretään 
rakennuspaikka itään päin esitetylle 
paikalle.



MIELIPIDE 31 (2/2) (nähtävillä oloajan päättymisen 
jälkeen)

Lisäksi vielä kysyisin 98-411-5-8 rakennusoikeuksista. Tilakeskuksessani on 
merkittynä 2 käytettyä rakennuspaikkaa. Onko tähän syynä pihassa oleva 
kiinteistöveroilmoituksessa pientaloksi merkitty 1965 valmistunut rakennus?

6619.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Rakennusrekisterin mukaan tilakeskuksen alueella on kaksi asuinrakennusta, 
joista toinen on valmistunut 1965. Tila sijaitsee Maatilakeskuksen tai maa- ja 
metsätalouteen liittyvän elinkeinon alueella (AM-1). Kaavaluonnokseen on 
osoitettu virheellisesti kaksi olemassa olevan rakennuspaikan merkintää, koska 
kaavamääräys sallii yhdellä rakennuspaikalla kaksi yksiasuntoista 
asuinrakennusta.
Kaavakartalta poistetaan yksi olemassa olevan rakennuspaikan merkintä.



Maanomistajavastaanotolla 
saadut mielipiteet

6719.8.2020



MIELIPIDE 32 (1/2)

Toivoi että kaikki uudet rakennuspaikat siirretään omistamilta tiloiltaan tiloille 98-
411-13-12 tai 98-411-2-217, yhteensä 5 uutta omistamat kiinteistöt: 98-411-2-217, 
98-411-1-22, 98-411-3-82, 98-411-7-280, (98-411-3-26), 98-411-13-3, 98-411-13-12, 
98-411-8-67, 98-411-1-42, 98-411-1-43, (98-405-1-473) 
Perustelut osalla kiinteistöjä:
Eskonpelto 98-411-7-280 – Tämä on keskellä teidän määrittämää arvokasta 

peltoaukeaa.
Sipilä 5 98-411-1-42 – Tontti sisältää rakennuskelvottoman jyrkän kallion, joka 

rajautuu kahteen sähkölinjaan.
Syrjälä 98-411-3-82 – täällä on 2 tonttia.

6819.8.2020



MIELIPIDE 32 (2/2)

6919.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:

Mielipiteen johdosta siirretään 2 rakennuspaikkaa esitettyyn paikkaan Kylä-Eskolan ympäristöön.

M-1



MIELIPIDE 33 

Toivoi AT-1 alueen laajennusta m-1 alueen kohdalle 98-411-1-15

7019.8.2020

Kaavan laatijan vastine:
Rakennuspaikka on riittävän suuri ja sen laajentaminen katkaisisi 
tarpeettomasti yhtenäisiä rakentamiselta vapaita viheryhteyksiä rannan 
suuntaan.
Mielipiteen johdosta ei muutosta kaavakartalle.



MIELIPIDE 34 

98-436-1-43:  AP->AM tilakeskuksella, väärin merkitty. toivoi että Ei osoiteta 
rakennuspaikkaa! Toivoo myös vt24 pitkäsillantien risteyksen parannusta

7119.8.2020

Kaavan laatijan vastine:
Alue sijaitsee mitoitusalueen ulkopuolella, jolla rakentaminen tapahtuu 
rakennusjärjestyksen mukaan. Mitoitusalueen ulkopuolella ei ole osoitettu 
muita AM-alueita. Mielipiteen johdosta muutetaan kyseinen tila AM-alueeksi. 
Vastaavasti kaavaluonnokseen merkityt AM-alueet, joilla rakentaminen 
tapahtuu yleiskaavan perusteella muutetaan selkeyden vuoksi AM-1 alueiksi. 



MIELIPIDE 35

98-436-6-57: toivoi, että 
suoja-alueetta laajennetaan 150-

200 metriksi AM-alueen kohdalla
siirretään uudet RO pohjoiseen
pyörätietä paimelantien 

länsipuolelle
vt:n kohdalla pyörätien jatko

7219.8.2020

Kaavan laatijan vastine:
Suojavyöhykettä voidaan laajentaa 150 metriseksi 
ja tilan alueelle osoitetut kaksi uutta 
rakennuspaikkaa voidaan osoittaa 
pohjoisemmaksi AT-alueelle siten, että ne eivät 
sijoitu hajuhaittavyöhykkeelle.
Pyörätie on osoitettu yhteystarvemerkinnällä, 
jonka tarkempi sijoittuminen selviää tarkemman 
pyörätien suunnittelun yhteydessä.



MIELIPIDE 36

Toivoi: ei osoiteta kartalle lainkaan uusia rakennuspaikkoja (Kyse on vesijärven kaavan 
mukaisesta paikasta, ei mitoituksen perusteella syntyneestä uudesta paikasta)

7319.8.2020

Kaavan laatijan vastine:
Koska kiinteistöt sijaitsevat 1-
mitoitusvyöhykkeen tuntumassa, joka on 
kaavan tavoitteiden mukaisesti 
yhdyskuntarakenteen kannalta keskeinen 
alue, Vesijärven rantaosayleiskaavan 
mukainen rakennuspaikka osoitetaan 
myös kaavaehdotuksessa.



SUULLINEN MIELIPIDE 37 (tullut nähtävillä olon 
jälkeen) 

 Asukas Söyrilän asemakaavoitetulta 
alueelta kertoo, että asuinalueelta 
länteen ja etelään merkityt 
asemakaavoitettavat alueet ovat pelto-
ja metsäalueita, jotka ovat 
linnustollisesti merkittäviä joen 
varteen saakka. Alue on mm. kurkien 
muuttoreitillä ja linnut pysähtyvät 
pelloille. Huuhkaja, valkoselkätikka ja 
ilves asuvat myös alueella. Alueelle ei 
tulisi rakentaa.

7419.8.2020

 Kaavan laatijan vastine:
Osayleiskaavan luontoselvitystä tehdään 
kaavan laadinnan aikana. 
Pesimälinnustoa on kartoitettu keväällä 
2020. Kyseiset pelto- ja metsäalueet on 
merkitty kaavassa asemakaavoitettavaksi 
asuntoalueeksi. 
Kun alueelle ryhdytään laatimaan 
asemakaavaa, asumisen, lähivirkistyksen 
ja luonnontilaiseksi jääviä alueita 
tarkastellaan tarkemmin 
asemakaavoitettavan alueen sisällä. 
Asemakaavoituksessa luontoarvot 
huomioidaan tarkemmalla tarkkuudella ja 
selvitetään tarvittaessa uudelleen. 



75

Viranomaisten 
lausuntoihin on laadittu 
erillinen vastineraportti

19.8.2020
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