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HOLLOLA PAIMELA OSAYLEISKAAVA 
 

Kaavaluonnos 

Hollolan Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan (98 Y20) luonnos on ollut nähtävillä 

2.4.-1.5.2020. 

Kaavaluonnoksesta lähetettiin lausuntopyynnöt seuraaville tahoille: 

• Hämeen ELY-keskus  

• Uudenmaan ELY-keskus (liikenne)  

• Päijät-Hämeen liitto  

• Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuu-

riympäristöyksikkö /rakennuskulttuuriyksikkö/  

• Lahden kaupunginmuseo/ Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuu-

riympäristöyksikkö /arkeologia  

• Päijät-Hämeen pelastuslaitos  

• Hollolan kunnan   

o Ympäristönsuojelu   

o Rakennusvalvonta  

o Vesihuoltolaitos  

o Kuntatekniikka  

o Hyvinvointi  

• Lahden Kaupunki  

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Ympäristöterveyskeskus)  

• Lahti Aqua  

• Asikkalan kunta 

 

Luonnoksen nähtävillä olon aikana lausuntoja saatiin kaksitoista ja mielipiteitä kol-

mekymmentäseitsemän. Tässä vastineraportissa käsitellään lausuntoihin annetut 

vastineet. 
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1 LAUSUNNOT 

1.1 Asikkalan kunta (20.4.2020) 

Asikkalan kunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnokseen. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään lausunto tiedoksi.  

 

1.2 Fingrid (27.4.2020) 

Kaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä 

ei ole siten tarvetta ottaa kantaa osayleiskaavaluonnoksen sisältöön. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

 

 

1.3 Hollolan ympäristöyhdistys ry (1.5.2020) 

Hollolan ympäristöyhdistys ry huomauttaa, että luonnon monimuotoisuuden säilyt-

tämiseksi ja kuudennen sukupuuttoaallon hillitsemiseksi tarvitaan viheryhteyksiä ja 

ekologisia käytäviä. Niinpä Hollolan strategisen yleiskaavan mukaan ”aluetta ja sen 

lähiympäristöä suunniteltaessa on katsottava, ettei viherreitin toteuttamismahdol-

lisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä tarpeettomasti katkaista”.  

Hollolan ympäristöyhdistys ry kiinnittää huomiota siihen, että viheryhteystarpeen 

(Kivismäki-Kemppi) merkinnän kohdalle on monin paikoin merkitty rakennuskoh-

teita. Kaavoitettava alue on varsin laaja, mutta viheryhteystarvemerkintöjä on vain 

muutama. Haritunjoki on niistä toinen, mutta sen merkitys ekologisena käytävänä 

on melko rajallinen, koska merkintätapa on pelkkä viiva. Maastossa sen kapeat, 

useimmiten pensaattomat ja puuttomat suojavyöhykkeet eivät vhteyttä käyttäville 

paljon suojaa tarjoa. Hajallaan olevien metsäsaarekkeiden väliset ekologiset yhtey-

det on syytä selvittää ja alueen kaakkois- ja koillisosien yhtenäisemmille metsäalu-

eille saatava viheryhteysmerkinnät kaistoina eikä viivoina. Metsänhoito pitää näillä 

käytävillä perustua jatkuvan kasvatuksen menetelmään. 

Hollolan ympäristöyhdistys ry kiinnittää huomiota siihen, että varsinaiset luontosel-

vitykset tehdään vasta luonnosvaiheen jälkeen, jolloin luontoarvojen huomioiminen 

jää helposti toteutumatta. Hollolan ympäristöyhdistys ry:n näkemyksen mukaan 

kaavoitusprosessi tulisi aina aloittaa luontoselvityksillä, jotta alueen luontoarvot oli-

sivat pohjana muiden kaavoitustavoitteiden suunnittelemisessa ja kaavaluonnok-

sen selostuksesta ja sen liiteaineistoista puuttuu MRL:n 9§ edellyttämä ja tasoinen 

luontovaikutusten arviointi. 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavasta on laadittu luontoselvitys ja vaikutusten arviointi, joka on huomioitu kaa-

vaehdotuksessa. Kaavan laatiminen on iteratiivinen prosessi, jossa kaavaa täyden-

netään osallisilta saadun palautteen perusteella sekä kaavaprosessin aikana laadit-

tujen selvitysten ja vaikutusten arviointien pohjalta.  

Viheryhteystarve merkintää on muutettu kaavaehdotukseen kesällä 2020 valmis-

tuneen luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksen perusteella on täydennetty 

myös muita luonnonympäristöön liittyviä merkintöjä ja määräyksiä sekä kaavan 

vaikutusten arviointia.  

 

1.4 Hämeen ELY-keskus (5.5.2020) 

ELY-keskus toteaa osayleiskaavalle asetetut tavoitteet ovat hyvin linjassa valtakun-

nallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyt-

tämien yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa ja edistävän valtakunnallisia aluei-

denkäyttötavoitteita hyvin.  

Hollolan kunnassa on laadittu maakuntakaavaa tarkentava strateginen yleiskaava 

(hyv. 3.4.2017), jossa on asetettu tavoitteet myös nyt osayleiskaavoitettavan alu-

een kehittämiselle osana Hollolan kunnan yhdyskuntarakennetta.  

1. Asemakaavoitettavien asuntoalueiden (A) kaavamääräyksessä ei ole tarkemmin 

määritelty tavoiteltavaa rakennustyyppiä tai rakentamisen tehokkuutta. Strate-

gisen yleiskaavan tavoitteen toteutumiseksi tai tarkentamiseksi ELY-keskus 

esittää harkittavaksi kaavamääräyksen täydentämistä tai tavoiteltavan 

kehityksen kuvausta kaavaselostukseen.  

2. Kalliolan ja Paimelan yhdyskuntarakenne tukeutuu vahvasti Paimelantiehen ja 

valtatiehen 24. Paimelantien uudesta liittymisestä vt:lle 24 on tehty aluevaraus-

suunnitelma. ELY-keskus pitää kokonaisuuden kannalta ongelmallisena kaava-

alueen rajausta, joka jättää alueen liikenneyhteyksien kannalta oleellisen ja jo 

varsin pitkälle suunnitellun uuden liittymän ja tielinjauksen osayleiskaava-alu-

een ulkopuolelle. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi ELY-keskus 

esittää osayleiskaava-aluetta laajennettavaksi siten, että kaavassa rat-

kaistaan Paimelantien ja Ilmotuntien liittymäjärjestelyt kokonaisuu-

tena. Selkeä aiempien suunnitelmien linjausten mukainen kaavaratkaisu edes-

auttaa aluevaraussuunnitelmien etenemistä toteutukseen. ELY-keskuksen 

näkemyksen mukaan vt 24 liittymäjärjestelyt tulee yleiskaavassa esit-

tää vuonna 2017 yhteistyössä laaditun aluevaraussuunnitelman perus-

teella. Mikäli kunta haluaa esittää yleiskaavassa vaihtoehtoisen liittymäjärjes-

telyn, tulee sen perustua tarkempaan aluevaraussuunnitelmatasoiseen suunnit-

teluun, jossa tarkastellaan esitetyn liittymäratkaisun toimivuus, toteutettavuus 

ja alustava kustannusarvio. 

3. Kaavassa esitettyjen kävely- ja pyörätieverkoston parantamistarpeiden 

lisäksi ELY-keskus nostaa esiin Paimelantien ja mt 3131 kevyen liiken-

teen alikulun, joka on Uudenmaan ELY-keskuksen jalankulku- ja pyöräily-

väylien tarveselvityksessä luokiteltu A kiireellisyysluokan hankkeeksi. Kevyen 
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liikenteen alikulku palvelisi valtatien suuntaista pitkämatkaista rinnakkaisyh-

teyttä, jonka pohjoisella haaralla Vesivehmaantien (mt 3131) on jo olemassa 

oleva kevyen liikenteen väylä. 

4. ELY-keskus esittää, että kaavan yleismääräyksiä täydennetään liitty-

mien osalta seuraavasti: Tieyhteydet osayleiskaavan mukaisille rakennuspai-

koille tulee ensisijaisesti järjestää olemassa olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen 

rakennusluvan myöntämistä on uusille maanteihin tukeutuville rakennuspai-

koille haettava liittymälupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa. 

5. Pesimälinnuston osalta esitetään laadittavaksi erillinen laskentakerta 

loppukeväällä/alkukesällä.  

6. Kaavatyön aikana on tarpeen arvioida, onko maankäytön muutoksella 

vaikutusta saukon elinympäristöön.  

7. Havaitut liito-oravan elinympäristöt on tarpeen osoittaa muuttavan 

maankäytön alueilla ja niiden välittömällä vaikutusalueella riittävän 

ohjaavin suunnittelumääräyksin. Maankäytön suunnittelussa ja vaikutusten 

arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon elinalueiden ja kulkuyhteyksien säily-

minen. 

8. Mikäli luontoselvityksessä esitetyt pienet lammet ovat potentiaalisia 

viitasammakon elinympäristöjä ja ne sijoittuvat muuttuvan maankäy-

tön alueille, tulee lajin esiintyminen selvittää.  

9. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden 

(luo1) osalta esitetään harkittavaksi monimuotoisuusarvoa kuvaavan 

suunnittelumääräyksen lisäämistä. 

10. Viheralueverkostojen jatkuvuus jo osittain rakentuneiden ja tiivisty-

vien alueiden läpi tulee varmistaa. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on tar-

peen arvioida, säilyvätkö tunnistetut ekologiset yhteydet muuttuvasta maan-

käytöstä ja lisärakentamisesta huolimatta vai onko rakennuspaikkojen sijaintia 

syytä muuttaa. Koska kyseessä on rakentamista suoraan ohjaava kaava, kaa-

vamerkintää esitetään täydennettäväksi yhteyden säilymistä edellyttä-

vällä suunnittelumääräyksellä.  

11. Rakennusinventoinnin kohdeluettelo ja tiivistelmä kunkin kohteen kes-

keisistä arvoista, sekä myös perustelut suojelun tai arvomerkinnän ul-

kopuolelle jääneiden inventoitujen rakennusryhmien/kohteiden osalta 

esitetään täydennettäväksi kaavaselostukseen. Muiden teemojen tapaan 

selostukseen esitetään lisättäväksi kappale rakennusinventoinnin suosituksista.  

12. Suojelumääräysten tulee olla rakennusperintökohteen omistajalle kohtuullisia. 

Kohtuullisuuden arviointi esitetään täydennettäväksi kaavaselostuk-

seen. 

13. Luonnosselostuksessa on mainittu laskennassa käytetyt sateen toistuvuudet, 

mutta ei muita mitoitussateen määrääviä ominaisuuksia (sateen kesto, sateen 

rankkuus eli intensiteetti, sademäärä). Lisäksi selostuksessa mainitaan, että 
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pohjavesialueilla tulee maankäytön seurauksena maanpintaa merkittä-

västi peittävillä alueilla laatia yksityiskohtaisemman suunnittelun yh-

teydessä hulevesiselvitys. Tämä olisi hyvä esittää myös kaavan yleis-

määräyksenä. 

14. Niillä alueilla, joilla rakentaminen ja sen ohjaus perustuvat yleiskaavaan, tulee 

tiedossa olevat mahdolliset pilaantuneet alueet merkitä kaavakarttaan 

asianmukaisine merkintöineen. 

15. Uuden melulle altistuvan maankäytön toteuttamisen edellytykset tulee 

yleiskaavatyön edetessä myös vielä varmistaa. Lähtökohtaisesti melualu-

eelle ei tule sijoittaa uusia melulle herkkiä toimintoja. Tästä lähtökohdasta vt 

24 melualueelle esitetyt uudet rakennuspaikat eivät ole asuinympäristöiksi suo-

siteltavia. Osayleiskaavan jatkosuunnittelun yhteydessä tulee varmistua, että 

kaikki ko. rakennuspaikat ja rakennukset niillä ovat toteutettavissa siten, että 

vaatimus terveellisestä, turvallisesta ja myös viihtyisästä asumisesta täyttyy. 

16. Jatkosuunnittelussa esitetään vielä arvioitavaksi, millaisia meluhait-

toja vt 24 suuntaisen tieliikenteen yhteystarpeen toteutuminen mah-

dollisesti aiheuttaa sen läheisyyteen esitetyille uusille ja nykyisille asumisen 

alueille. 

17. Koska yleiskaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslu-

pia, esitetään harkittavaksi, olisiko täydennysrakentamista varten tar-

peen laatia mm. viheryhteyksien jatkuvuutta, melunsuojausta ja hulevesien 

paikallista hallintaa yleiskaavaa konkreettisemmin edistävät rakennustapa- ja 

ympäristöohjeet. Rakennuspaikan puustoisen tai luonnonmukaisen vyöhyk-

keen laajuudella ja sijainnilla saattaa paikoin olla vaikutusta viheryhteyden säi-

lymiseen. Melualueelle rakentaminen edellyttää rakennusten sijoittelua tietyin 

periaattein meluesteeksi, jotta asuinpihoille muodostuu melulta suojattuja ja 

hyvään ilmasuuntaan olevia oleskelualueita. Rakennuspaikkakohtaiset huleve-

sien viivyttämisesimerkit voisivat myös sisältyä ohjeisukseen.  

18. Kaava-asiakirjoihin esitetään selkeyden vuoksi lisättäväksi maininta 

siitä, jääkö strateginen yleiskaava edelleen voimaan, vai kumoutuuko 

se nyt laadittavan kaavan alueelta. Strateginen yleiskaava ja sitä tarken-

tava osayleiskaava voivat olla voimassa samanaikaisestikin, jos niissä osoite-

tuissa maankäyttöratkaisuissa ei ole keskinäistä ristiriitaa. 

19. Kaavalle asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Edellä todetuin 

huomioin kaavaa voidaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valmistella kaa-

vaehdotukseksi. Esitämme harkittavaksi työneuvottelun järjestämistä 

ennen kaavaehdotuksen viimeistelyä, keskeisimpänä suunnittelukysymyk-

senä Paimelantien liittymän aluevaraussuunnitelmasta poikkeavat tavoitteet ja 

hankkeen eteneminen. 

Kaavanlaatijan vastine: 
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1. Asemakaavoitettavien alueiden rakennustyyppi ja rakentamisen tehokkuus 

määritellään tarkemmin tarkentuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti ase-

makaavoituksen yhteydessä. Lisätään määräykseen, että suunnittelun tulee so-

veltua ympäröivään kyläalueeseen. 

2. Osayleiskaavan aluetta laajennetaan ja Paimelantien ja Ilmotuntien liittymäjär-

jestelyt esitetään kokonaisuutena vuonna 2017 laaditun aluevaraussuunnitel-

man perusteella. 

3. Vesikansantien ja Vesivehmaantien (mt 3131) risteyksen kohdalle osoitetaan 

uusi kevyen liikenteen alikulku.  

4. Yleismääräyksiin lisätään ELY-keskuksen esittämä määräys: Tieyhteydet 

osayleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille tulee ensisijaisesti järjestää ole-

massa olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uu-

sille maanteihin tukeutuville rakennuspaikoille haettava liittymälupa tai liitty-

män käyttötarkoituksen muutoslupa. 

5. Yleiskaavaa varten on luonnoksen nähtävillä olon jälkeen laadittu pesimälinnus-

toselvitys. 

6. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen vaikutusten arviointia on täydennetty. 

7. Liito-oravan elinpiirit on osoitettu kaavakartalla merkinnällä luo-1. Kaavamää-

räyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon 

kohteen säilymisedellytykset, kohde on syytä huomioida mm. metsänkäsittelyn 

suunnittelussa. 

8. Suunnittelualueelle sijoittuvien pienten lampien ympäristöön ei ole osoitettu 

muuttuvaa maankäyttöä eikä viitasammakkoselvitystä näin ollen ole katsottu 

tarpeelliseksi. 

9. Luo-alueet on kaavaehdotuksessa luokiteltu alueiksi, joilla sijaitsee metsälain 

10 §:n mukaisia kohteita (luo-2) ja alueiksi, joilla sijaitsee luontodirektiivin IV-

liitteen lajin elinympäristö (luo-1) sekä alueiksi, jolle voi sijoittua luonnonmoni-

muotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä (luo). 

10. Luontoselvityksessä on esitetty viherverkoston kokonaisuus ja yleiskaavakar-

talla on esitetty ekologiset yhteystarpeet viheryhteystarpeen merkinnällä. 

11. Kaavaselostukseen on lisätty kohdeluettelo ja tiivistelmä kunkin rakennuskoh-

teen keskeisistä arvoista, ja perustelut suojelun tai arvomerkinnän ulkopuo-

lelle jääneiden inventoitujen rakennusryhmien/kohteiden osalta. 

12. Rakennussuojelukohteeseen liittyvän kaavamääräyksen mukaan ”kohteeseen 

suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulisi pyrkiä alkuperäisten rakennusten 

ja rakennusosien säilyttämiseen ja/tai palauttamiseen.” Kaavamääräyksen pe-

rusteella kohteiden muutos- ja korjaustöiden yhteydessä tulee käyttää tapaus-

kohtaista harkintaa, jonka perusteella ratkaistaan kyseisen kohteen osalta 

missä määrin ja millä tavoin alkuperäisiä rakennusten ja rakennusosien arvoja 
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voidaan säilyttää tai palauttaa. Kaavamääräys ei sisällä ehdottomia muutoskiel-

toja tai entisöintivelvollisuuksia, joten sen voidaan katsoa olevan kohtuullinen.  

13. Pohjavesialuetta koskevan määräyksen mukaan ”Alueen suunnittelussa tulee 

varmistaa, että pohjaveden laatu ja määrällinen tila ei heikenny.” Tämän mää-

räyksen perusteella yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tarpeen mu-

kaan laatia hulevesiselvitys.  

14. Kaavaehdotuskartalle on merkitty tiedossa olevat PIMA-alueet ja niiden ympä-

ristössä olevan maankäytön osalta on tarkistettu, että terveellisen ja turvallisen 

elinympäristön vaatimukset täyttyvät. Kohteiden ympäristöön ei sijoitu muut-

tuvaa maankäyttöä. 

15. Melulle alueelle sijoittuvien uusien rakennuspaikkojen osalta on rakennuspaik-

kojen koon osalta varmistettu (melualueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen koot 

ovat yli 5000 m2), että melualttiille alueelle rakennettavien kohteiden osalta 

meluntorjunta on mahdollista toteuttaa.  

16. Vt 24 suuntaisen tieliikenteen yhteystarpeen osalta on kaavan valmistelun yh-

teydessä tehty melumallinnus, jonka mukaan rakennuspaikkoja voisi teoriassa 

altistua tieliikenteen melulle. Koska kyse on kuitenkin tässä vaiheessa paikalli-

sesta yhteystarpeesta, jonka tarkemmasta sijoittumisesta ja toteutumisesta ei 

ole varmuutta, teoreettisia uusia melualueita ei ole huomioitu rakennuspaikko-

jen sijoittelussa. Mikäli tieyhteys toteutetaan, tulee olemassa yleiskaavassa esi-

tetyt rakennuspaikat ja niiden melusuojaustarpeet huomioida tarkemmassa tie-

suunnitelmassa. Yhteystarve on yleiskaavatyön aikana muuttunut luonteeltaan 

paikalliseksi yhteystarpeeksi eikä se siis tule olemaan valtatien tasoinen rinnak-

kaisyhteys, jolla olisi vt 24 verrattavat meluvaikutukset. 

17. Yleiskaavatyön yhteydessä ei tulla laatimaan rakennustapaohjeita. Yleiskaa-

vassa on osoitettu useita uusia rakennuspaikkoja, joiden toteuttamisesta ohja-

taan yleismääräyksin, joilla on kuvattu rakentamisen periaatteet. Muun muassa 

rakennusten sijoittelu rakennuspaikalle ja mahdollisesti tarvittava meluntor-

junta edellyttää tapauskohtaista ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Raken-

nuslupakäsittelyssä tulee ottaa huomioon yleiskaavassa esitetyt määräykset ja 

osoittaa, miten niitä tapauskohtaisesti toteutetaan. Kaavaselostuksen liitteeksi 

on lisätty esimerkkejä hulevesien käsittelystä. 

18. Strategisen yleiskaavan on tarkoitus olla voimassa tämän yleiskaavan alueella. 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan ratkaisut on huomioitu valmistelussa olevan 

uuden strategisen yleiskaavan valmistelun yhteydessä. 

19. Kaavasta on pidetty työneuvottelu ennen ehdotuksen nähtäville asettamista.  

 

1.5 LE-Sähköverkko Oy (15.4.2020) 

LE-Sähköverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa.  

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 
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1.6 Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut (15.4.2020) 

Metsähallitus hallinnoi kaava-alueeseen rajautuvaa vanhojen metsien suojeluohjel-

man kohdetta (Pilkanmäet ja Ojavallanmäki), joka kuuluu myös Natura 2000 - ver-

kostoon (Riihikallio - Pilkanmäki FI0301001). Metsähallituksella ei ole lausuttavaa 

kaavaluonnoksesta.  

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

 
 

 

1.7 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry (20.4.2020) 

Kaava on pääosin hyvin laadittu. Kaava ei tarpeettomasti rajoita metsänomista-

jien maankäyttöä. Kaava-aineistoista ei löydy kuitenkaan selvitystä kaavan vaiku-

tuksista metsä- ja/tai maataloudelle. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry:n nä-

kemyksen mukaan tämä selvitys pitää aina laatia, kun kaava-alueeseen kuuluu 

merkittävästi maa- ja metsätalousmaita. 

 

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry:n näkemyksen mukaan metsälain 10§ mu-

kaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ovat tarpeettomia ottaa mukaan kaavan 

laadintaa, koska niiden käyttöä määrätään jo metsälaissa. Metsänhoitoyhdistys 

Päijät-Häme Ry toteaa, että nyt mukaan on otettu Metsäkeskuksen aineisto sellai-

senaan, jossa on paljon puutteita ja joskus jopa virheellisyyksiä. Monet näistä 

kohteista eivät ole Metsäkeskuksen tiedossa ja toisaalta taas aineistossa saattaa 

olla myös väärin perustein näitä kohteita. Tämä aineisto ei ole sellaista, josta olisi 

tehty viranomaispäätöksiä, joista maanomistaja olisi kuultu. Siksikin tätä aineis-

toa ei pidä käyttää suoraan kaavan laadinnassa. 

 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavan vaikutuksista on esitetty sanallinen arviointi kaavaselostuksessa. Kaa-

van vaikutusten arviointia on täydennetty maa- ja metsätaloudelle kohdistuvien 

vaikutusten osalta seuraavasti: ” Kaavalla on turvattu maa- ja metsätalouden 

harjoittamisen edellytykset osoittamalla yhtenäiset alueet metsätalouden ja 

maatalouden harjoittamiseen. Maa- ja metsätalousalueille ei kohdistu määräyk-

siä, jotka suoraan velvoittaisivat maanomistajia, esim. maisematyölupavelvoi-

tetta ei ole, Vaikka osayleiskaavakartalla on osoitettu luontoalueita, nämä mer-

kinnät ovat M-alueilla informatiivisia, sillä todetut luontoarvot tulisi, joka ta-

pauksessa huomioida metsälain (metsälaki 10 §:n mukaiset kohteet) tai luon-

nonsuojelulain (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.” 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden kaavamää-

räyksiä muutetaan ELY-keskuksen lausunnon pohjalta siten, että ne jaotellaan 

metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisiin kohteisiin. Metsälain 10 §:n mukaiset 

luontoselvitykseen perustuvat kohteet on osoitettu kaavaluonnokseen luo 2-
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merkinnällä. Kaavamääräyksen mukaan alueet tulee huomioida alueen käyttöä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuten Metsänhoitoyhdistyksen lausunnossa 

todetaan, Metsälaissa määrätään metsälain perusteella suojeltujen kohteiden 

käytöstä. Tästä johtuen kaavamääräyksessä ei ole tarkemmin otettu kantaa, 

miten alueen metsänhoidon toimenpiteet tulee suorittaa. Alueiden osoittaminen 

on kuitenkin katsottu kaavan laatimisen yhteydessä tarpeelliseksi kyseisiin alu-

eisiin liittyvien luonnon arvojen vaalimisen kannalta, koska mitoitettavan alu-

een ulkopuolella säilyy edelleen hajarakennusoikeus. Luo-alueiden näkyminen 

kaavassa auttaa mm. kunnan viranomaisia rakentamisen ohjauksessa. 

1.8 Lahden kaupunginmuseo /alueellinen vastuumuseo (28.4.2020) 

Lahden kaupunginmuseon/Päijät-Hämeen maakuntamuseon arkeologinen yksikkö 

esittää, että kaavaluonnoksen tietoja tulee tarkentaa seuraavasti: 

1. Kaavakarttaan yksilöidään kiinteät muinaisjäännökset kohdenumeroilla (sm-1, 

sm-2, jne.) 

2. Kiinteiden muinaisjäännösten kaavamääräys tulee muotoon Muinaismuisto-

kohde. Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiin-

teä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahin-

goittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koske-

vista suunnitelmista on pyydettävä Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon 

lausunto. 

3. Kaavakarttaan merkitään mahdolliset muinaisjäännökset, muut kulttuuriperin-

tökohteet ja muut kohteet omaksi ryhmäkseen, Muu muinaismuistokohde, joka 

yksilöidään omalla symbolilla ja kohdenumerolla (s-1, s-2, jne.) 

4. Muu muinaismuistokohteen kaavamääräys tulee muotoon Alueella olevat esi-

historialliset/esihistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta 

koskevista suunnitelmista tulee neuvotella Päijät-Hämeen alueellisen vastuu-

museon kanssa. 

5. Kaavan selostusosan kohdassa 4.12. Arkeologia edellä mainitut ryhmät eritel-

lään ja esitetään taulukkojen avulla (kohdenumero, mj-tunnus, mj-nimi, ajoi-

tus, tyyppi). 

6. Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (kma) määräykseen tulee lisätä 

maininta uudisrakentamisen sopeutumisesta väreiltään kyläkuvaan. 

7. Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä (sr/) muutos- ja korjaustöiden yhtey-

dessä on kuultava Päijät-Hämeen alueellista vastuumuseota. 

8. Kohde, jolla on kulttuurihistoriallisia arvoja. Muutos- ja korjaustöiden yhtey-

dessä on kuultava Päijät-Hämeen alueellista vastuumuseota. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta tarkennetaan Päijät-Hämeen alueellisen vas-

tuumuseon lausunnossa esitetyllä tavalla. 
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1.9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos (1.5.2020) 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunta huolehtii alueellaan sammutusveden 

järjestämisestä pelastustoimen tarpeisiin. Päävesijohtoverkostoa suunniteltaessa 

ja rakennettaessa tulee pelastuslain vaatimus ottaa huomioon siten, että pääve-

sijohtoihin rakennetaan riittävästi vesiasemia pelastustoimen sammutusvesitarpei-

siin. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. Yleiskaavalla ei 

suunnitella päävesijohtoverkostoa.  

1.10 Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (28.4.2020) 

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry toteaa, että Kalliolan-Paimelan osayleis-

kaavalla on tarkoitus mahdollistaa huomattavaa rakentamisen lisäämistä. Kaavaa 

tultaisiin käyttämään suoraan rakennusluvan perusteena, mikä edellyttää selvityk-

siltä yleiskaavan selvityksiä yksityiskohtaisempaa tasoa. Alueen todennäköisestä ja 

tiedossa olevasta merkityksestä linnusto- ja luontoarvoille johtuen PHLY toteaa, 

että alueelta on laadittava ympäristöhallinnon ohjeiden mukainen pesimälinnusto-

selvitys, vähintään niiltä alueilta, joille osoitetaan muuttuvaa maankäyttöä tai mah-

dollistetaan kaavamerkinnöin toimet, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti linnus-

toon (esim. rakentaminen, metsänhakkuu). Nykyinen esillä ollut luontoselvitys on 

ns esiselvitys ja sen tulokset eivät vielä ole sellaisia, että niihin voitaisiin ottaa kan-

taa linnuston tai muun lajiston osalta. Esiselvityksen suosituksissa ei mainita, että 

alueelta laadittaisiin viitasammakko- tai lepakkoselvitystä. Tältä osin esiselvityksen 

suositukset jatkoselvityksistä ovat puutteellisia. Myös saukon täsmällinen esiinty-

minen tulisi selvittää alueelta ja tuoda sen myötä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä 

kaavakartalle (nykytiedon perusteella Haritunjoen varteen). Linnusto- ja luontosel-

vitykset tulee myös ulottaa hieman kaava-aluetta laajemmalle alueelle, koska kaa-

valla voi olla vaikutuksia myös kaava-alueen ulkopuolelle (esim. Ilmotunjärvi). 

Kaavaluonnokseen ja -karttaan tulee lisätä maakuntakaavoituksen aineistoista eko-

logiset yhteydet sekä yhtenäisten metsäalueiden ”sirpaleet” (alle 100 ha) sekä tur-

vata nämä soveltuvin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Esim. että ekologista yh-

teyttä ei saa (avo)hakata. Myös olemassa olevaa viheryhteystarve merkintää tulee 

täsmentää ja vahvistaa kaavamääräyksellä sekä muuttaa se kapeasta viivasta väy-

läksi, joka perustuu ekologisiin tutkimustuloksiin tarvittavien ekologisten yhteyk-

sien leveydestä. Kaavassa tulee myös varmistaa, että osoitettulla viheryhteystar-

peella ei ole ristiraataa pääkaavamerkinnän kanssa, kuten nyt monin paikoin on. 

Luo -merkintöjä on täsmennettävä ja kaavamääräyksiin tulee kirjata ne luontoar-

vot, joita ei saa heikentää tai hävittää. 

PHLY esittää, että 

• OAS:sia päivitetään lisäämällä linnustonsuojelu yhdeksi teemaksi  
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• Alueen pesimälinnusto on selvitettävä ympäristöhallinnon suositusten mukai-

sesti.  

• Alueella tulee tehdä lepakkoselvitys, viitasammakkoselvitys ja täsmentää sau-

kon esiintymistä.  

• Nykyisellään riittämätön luontovaikutusten arviointi tulee perustua näihin uusiin 

selvityksiin.  

• Vaikutusarvioinnin perusteella kaavaa tulee tarvittaessa muokata ja mikäli ar-

viointi aiheuttaa kaavaan merkittäviä muutoksia, tulee kaavaluonnos asettaa 

uudelleen nähtäville.  

• Ekologiset yhteydet turvataan alue- ja väylämäisinä merkintöinä kapeiden vii-

vojen asemasta sekä niihin merkitään kaavamääräys, joka turvaa yhteyden säi-

lymisen. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaava-aineistoa on täydennetty. Alueelle on laadittu luontoselvitys. Selvityksen tu-

lokset on huomioitu kaavakartalla ja selostuksen vaikutusten arviointiosiossa. Le-

pakkoselvitys valmistuu ennen kaavan hyväksymistä. Tunnistettujen potentiaalis-

ten saukon ja viitasammakon elinympäristöihin ei ole kohdistettu yleiskaavassa 

muuttuvaa maankäyttöä, mistä johtuen kaavan laatimisen yhteydessä ei katsottu 

tarpeelliseksi tehdä niihin liittyviä maastoselvityksiä.  

Viheryhteystarvemerkintöjä on kaava ehdotuksessa muutettu ja liitetty merkinnän 

kuvaus ja siihen liittyvä määräys: Merkinnällä on osoitettu yhteys, joka palvelee 

eliölajien liikkumista ja leviämistä. Yhteystarpeen jatkuvuus tulee huomioida tar-

kemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

1.11 Puolustusvoimat, 1. Logistiikkarykmentti (30.4.2020) 

Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa Kalliola-Paimela osayleiskaavan luonnok-

sesta.  

Kaavanlaatijan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

 

1.12 Päijät-Hämeen liitto (28.4.2020) 

Päijät-Hämeen liitto toteaa, että osayleiskaava-alueen kaavoitusta ohjaa lainvoi-

mainen Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, jonka maakuntavaltuusto on hyväk-

synyt 2.12.2016. Vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätös on tehty maakuntaval-

tuustossa 18.6.2018. Kaavaselostuksessa esitetyt maakuntakaavoitusta koskevat 

päivämäärät on syytä tarkistaa. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY HOLLOLA PAIMELA OSAYLEISKAAVA  12 (13) 
    
17.8.2020 Vastineraportti        

 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Osayleiskaavaluonnos toteuttaa Päijät-Hämeen liiton näkemyksen mukaan taaja-

matoimintojen alueen mukaista rakenteellista eheyttämistä, jossa uusia rakennus-

paikkoja on sijoitettu luontevasti olemassa olevaan rakenteeseen. Pidempimat-

kaista pyöräilyä ajatellen voisi osayleiskaavassa harkita merkittäväksi kevyen lii-

kenteen yhteystarpeen vt 24 varteen. Liitto muistuttaa, että valtatien 24 kehittä-

mistarpeita ja ratkaisuja on selvitetty viimeksi 2017 aluevaraussuunnitelmassa ja 

suunnitelman mukaisilla ratkaisuilla on parhaat toteuttamisedellytykset huomioiden 

tiesuunnittelun prosessi. Tämä olisi hyvä huomioida erityisesti valtatien 24, 

Paimelantien ja Ilmotuntien liittymän osalta.  

Luonnonympäristöä on selvitetty kaavatason luonteen mukaisesti. Luontoympäris-

töltään arvokkaat alueet on osoitettu ja sulautettu luontevasti muun yhdyskunta-

rakenteen sisälle. 

Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavaselostuksessa esitetyt maakuntakaavoitusta koskevat päivämäärät on tarkis-

tettu. 

Kaavamerkintöjä on muutettu valtatien 24, Paimelantien ja Ilmotuntien liittymän 

osalta siten, että ne vastaavat vuonna 2017 laadittua aluevaraussuunnitelmaa. 

1.13 Hollolan kunnan ympäristönsuojelun (suullinen) lausunto 

Hulevesiä tulisi viivyttää Haritunjokeen. Viivytys on mahdollista. Haritunjoki on 

merkittävin taimenjoki Vesijärvellä. Vesijärvisäätiölle voisi tehdä kyselyn tai pyy-

tää lausunnon, mitä Haritunjoesta täyty ottaa huomioon.  

 

Maalämpökaivojen porauksessa syntyvien lietteiden kiintoainekset eivät saa jat-

kaa suoraan pintavaluntana Haritunjokeen. Ojat/joki menee tukkoon ja taimenet 

kuolevat. 

 

Linja-autopurkamon vieressä on kuivuri. Onko huomioitu, kun ei ole melumerkin-

tää? 

 

Linja-autopurkamon TP-alue ulottuu lännemmäksi, joten TP-aluetta on laajennet-

tava oikean kokoiseksi. Toimintaa on myös naapurikiinteistön puolella. Yrityksellä 

on ympäristölupa. Melua aiheutuu nosturi- ja pyörökoneen äänistä, mutta ei poik-

kea maaseutukeskuksen meluista. Ympäristöluvassa on määräykset meluarvora-

joista, jotka huomioivat ympärillä olevan asumisen. 

 

Kaavaselostuksessa voisi selostaa koko kaava-aluetta koskien yleisesti melusta, 

että maaseutualueen ominaispiirteisiin kuuluu ajoittainen meluhaitta, joka aiheu-

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

vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 

 

Kaavan laatijan vastine: 

Alueelle on tehty tämän kaavan yhteydessä hulevesiselvitys, jossa on huomioitu 

viivyttäminen.  
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Melualueiden rajauksia on muutettu vastaamaan tiedossa olevien kuivureiden si-

jainteja. Kuivurin sijainti ja melutasot on huomioitu kaavakartalla osoitettujen uu-

sien rakennuspaikkojen sijoittamisessa. Kaavaselostukseen on lisätty meluasioi-

den yhteyteen kuvaus maaseudulle tyypillisestä meluympäristöstä. 

 

TP-merkinnän rajaus on tarkistettu vastaamaan nykyisen toiminnan aluetta. 


