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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 

Katso kansilehti (sivu 1) 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijoittuu Vesijärven rantaa reunustavan metsäisen mäen ja Kukkilan pientaloalueen 
välissä olevaan peltomaisemaan. Kaavoitettava alue rajautuu Ali-Tohkasentiehen, Kulmalantiehen ja 
Sorvasentiehen ja kaakossa pellolla virtaavaan ojaan.  

 
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Sorvasen alueen asemakaava. Alueen tarkoituksena on lisätä pientalotonttitarjontaa palveluiden 
läheisyydessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hollolassa 25.5.2021 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

1. Asemakaavan seurantalomake (lisätään aineistoon ehdousvaiheessa) 
2. Havainnepiirros 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
4. Luontoselvitys 
5. Rakennettavuusselvitys 

 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa 2020     
- Asemakaava vireilletulo (11.11.2020). 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 27.5. - 30.6.2021. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla mahdollistetaan alueelle omakotiasutuksen toteuttaminen. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Hollolan kunta vastaa alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue on viljelykäytössä olevaa peltoaluetta. Peltoalue rajautuu luoteessa Vesijärven 
rantamaisemassa kohoavaan metsäiseen mäkialueeseen. Koillisessa ja kaakossa aluetta rajaa 
pientaloasutus.  
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Kaavoitettava alue sijaitsee Salpausselkien vaihettumisvyöhykkeellä ja se alue on maisematyypiltään 
Vesijärven laaksoa. Alueen maiseman pääelementit ovat savivaltaiset ranta-alueet, jotka ovat 
tyypillisesti tasaisia ja alavia peltomaisemia. Niitä reunustavat selänteet, joissa vuorottelevat 
sekametsät ja kumpuilevat viljelykset. Vesijärven vesistömaisema yhdistää alueen yhdeksi 
kokonaisuudeksi (Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Aarrevaara, Uronen, Vuorinen, 2006). 
 
Kaavoitettavalla alueella on hyvin nähtävissä maisematyypin elementit. Alueella on pitkiä avoimia 
näkymiä koillis-lounaissuuntaisesti sekä lyhyempiä näkymiä mäkialueen ja Murronpellon asuinalueen 
välillä. Kaava-alueen rinnemetsä muodostaa maisemaan selkeäpiirteisen maiseman reunaelementin. 
Alueen kulkuväylät noudattelevat maiseman reunaelementtejä. 
 
(täydennetään ehdotusvaiheessa) 
 
Luonnonolot 

 
 Maaperä ja pinnanmuodostus: 
 

 
 
Vesijärveen rajoittuvat laajat alavat maat on maaperältään savea. maisemassa kohoavat mäkialueet 
ovat hiekkamoreenia ja osin kalliomaata. Kiventöyryntien ja Tarhajalanpohjan ympäristössä maaperä on 
hiekkaa. 
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Rakennettavuus: 
 
Kaava-alueen luoteispuolella oleva mäki on soraa, moreenia ja kalliota. Pintamaana on pääosin ohut 
humuskerros ja paikoin avokallio. Matalimmissa osissa aluetta on kallion ja pohjamoreenikerroksen 
päällä ohut kerros hiekkaa, silttiä tai kuivakuorimaista savea. 
 
Loivasti viettävällä peltoalueella ylimpänä maakerroksena on noin 1-3 metrin paksuinen 
kuivakuorisavi/silttikerros. Kuivakuorikerroksen alapuolella on vaihtelevan paksuinen savikerros. Osalla 
alueesta kivakuorikerros ja sen alapuolella oleva savikerros ovat kohtuullisen yhteneviä, eikä niiden 
välillä ole selkeää rajaa. Savikerroksen alapuolella on silttiä, hiekkaa ja moreenia sisältävä 
kitkamaakerros, jonka kiviin tai kallioon kairaukset ovat päättyneet noin 3,2-12,9 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. 
 
Alueella olevista pohjavesiputkista vettä havaittiin noin 2,1 metrin syvyydestä maanpinnasta 1,3 metriä 
maanpinnan yläpuolelle. Kaavoitettavalla alueella ilmeni paineellista pohjavettä lähellä kaakossa 
kulkevaa pelto-ojaa.  
 
Peltoalueella omakotitalot ja sitä kevyemmät rakennukset koko, muoto ja rakennusmateriaalit 
huomioiden, voidaan mahdollisesti perustaa maanvaraisesti antura- tai laattaperustuksin, kun painuvat 
maakerrokset ovat tasapaksuja, eikä rakennuksen ympärille tule toispuoleisia täyttöjä. Rakennusten 
perustaminen tulee kuitenkin suunnitella ja painumakäyttäytyminen arvioida rakennuskohtaisesti 
pohjatutkimusten ja rakentamisen aiheuttamien kuormien perusteella. 
 
Peltoalueella kadut tulee perustaa alustavan arvion mukaan esimerkiksi syvästabiloinnilla vahvistetun 
tai kevennettyinä rakenteina. Paineellisen pohjaveden alueilla pohjaveden korkeus tulee huomioida 
pohjavahvistusten suunnittelussa. Paineellinen pohjavesi haittaa stabilointia niissä tilanteissa, joissa 
pohjaveden painetaso on maanpinnan yläpuolella. Alueella savi on paikoin kerroksellista tai hyvin 
silttistä, mikä voi korkealla olevan pohjavesipinnan kanssa aiheuttaa kaivannoissa pohjanousun tai 
hydraulisen murtuman, sekä häiriintymisen vaaraa.  

 
 
Pohjavesi ja vesistöt: 
 
Alue ei kuulu vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialueeseen tai pohjaveden 
muodostumisalueeseen.  
 
Alueella pohjaveden pinta on lähellä maanpinnan tasoa, paikoin alueella on paineellista pohjavettä. 
 
Luonnonydinalueet ja ekologiset yhteydet: 
 
Kukkilan alueelle laaditussa viherverkkoselvityksessä (Ramboll 2018) kartoitettiin alueella olevat 
luonnon ydinalueen (kuvassa vihreä vinoviivoitus), alueita yhdistävät ekologiset yhteydet (vihreät 
nuolet) sekä kehitettävät ekologiset yhteydet (vihreä katkoviiva). Suunnittelualueen luoteisosaa rajaava 
metsäinen mäkialue kuuluu rantaan sijoittuvaan luonnon ydinalueiden ketjuun (Joensuu – Sorvanen – 
Vähäselän rannat – Sokonpohja-Raikkonen). Suunnittelualueen kaakkoispuolella on tunnistettu tarve 
kehitettävälle ekologiselle yhteydelle. 
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Kuva: Kukkilan luonnon ydinalueet ja viherverkko. 
 

Kasvil lisuus 

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeen eli 
Lounaismaan alueelle.  
 
Suunnittelualueen lounaispuolella ranta-alueella on tervaleppävaltainen luhta. Puusto on varttunutta ja 
lahopuustoa esiintyy kohtalaisesti. Tervalepän ohella kasvaa yksittäisiä kuusia. Pensaskerroksessa 
kasvaa runsaasti tuomea, joista osa on kasvanut pieniksi puiksi. Lisäksi alueella kasvaa punaherukkaa. 
Kenttäkerroksissa kasvaa mm. mesiangervoa, kevätlinnunsilmää, kurjenmiekkaa, rentukkaa, 
pitkäpääsaraa, suovehkaa, punakoisoa, terttu- ja ranta-alpia, metsäalvejuurta ja hiirenporrasta. 
Tervaleppäluhdat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi. 
 
Kohde täyttää ainakin osittain myös luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun tervaleppäkorven 
kriteerit. 
 
Venerannan alueelta on tehty 1990- luvulla havaintoja erittäin uhanalaisesta hentonäkinruohosta. 
Sorvasen esiintymä on viimeisin tiedossa oleva ja edelleenkin todennäköisesti elinvoimaisin 
hentonäkinruohon esiintymä itäisellä Vesijärvellä. 
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Kuva: Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyyppikuviointi. 
 
Kaavoitettava alue on pääosin peltoa (kartassa kuvio 5). Pellon reunoilla on pieniä metsäsaarekkeita 
(kuviot 4 ja 6), jotka ovat lehtipuuvaltaista lehtoa.  Kaava-alueeseen rajautuva mäki on pääosin 
havupuuvaltaista lehtoa (kuviot 3, 7 ja 11) ja paikoin tuoretta kangasta (kuviot 2 ja 8). 
 

 
Kuva: Suunnittelualueen lounaispuolella oleva rantaluhta on merkitty karttaan pinkillä värillä. 
 
Luonnon monimuotoisuus 
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Sorvasen mäkialueen puulajisuhteen ja rakenteen perusteella alueella on liito-oravan elinympäristöksi 
soveltuvia aloja. Alueelta ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 
 
Suunnittelualueen läheisillä ranta-alueilla tehtiin havaintoja viitasammakoista. 
 
Kaava-alueesta koillisen suunnassa rakentamattoman ranta-alueen edustalla olevalla rantaluhdalla 
tehtiin havaintoja rauhoitetusta täplälampikorennosta. Korennoille on tärkeää, että elinympäristön 
luontainen vesikasvillisuus säilyy, että vesi ei samennu kiintoaineksesta tai humuksesta ja että 
rantavyöhyke säilyy luonnontilaisena. 
 
Peltoalueelta löydettiin linnustokartoituksissa pesivänä kaksi kuovia (silmällä pidettävä laji NT, Suomen 
kansainvälinen vastuulaji EVA-laji). Selvitysalueen eteläosissa havaittiin pajusirkkureviiri (vaarantunut 
VU). 
 
Alueelle tehdyssä lepakkokartoituksessa tehtiin runsaasti lepakkohavaintoja. Alueella on 
pohjanlepakoita ja viiksisiippalajeja. Lepakkohavainnot keskittyvät alueen varttuneisiin metsiin ja niiden 
varjostamille tieosuuksille. Tyypillisesti siipat saalistavat muutaman metrin korkeudella, mutta alueella 
siippoja havaittiin monin paikoin puiden latvuskerroksessa. Kartoitusten perusteella metsäinen mäkialue 
on lepakoille tärkeää ruokailualuetta (II-luokan alue). II-luokan alueen tulisi EUROBATS-sopimuksen 
perusteella huomioida maankäytön suunnittelussa. 
 

 
Kuva: Lepakkohavaintojen perusteella määritelty lepakoiden II-luokan alue sijoittuu kaavoitettavan 
alueen luoteispuolella olevaan metsään. 
 

Vesistöt ja vesitalous 

Kaavoitettavan alueen kaakkoispuolella virtaa Vähäselänoja, joka viettää loivasti luoteeseen ja edelleen 
Vesijärveen. Vesijärven ekologinen tila on luokiteltu vuonna 2013 tyydyttäväksi.  
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Kaavoitettava alue kuuluu Vähäselänojan valuma-alueeseen, joka käsittää laajasti omakotitaloalueita 
Haritusjoen eteläpuolelta. Valuma-alue rajautuu Sorvasen mäen kautta Yli-Tohkasen ja Kittelän 
asuinalueille ja sieltä Kalliolan koulun kautta Kiventöyryntien alueelle. Etelässä alue rajautuu 
Kukkilantien varressa oleville peltoalueille.  
 

 
Kuva: Vähäselänojan valuma-alue. Valuma-alueen raja on merkitty peruskartalle vaaleansinisellä 
viivalla ja Vähäselänoja paksulla tummansinisellä viivalla.  
 

 

Luonnonsuojelu 

Alueella ei ole suojelukohteita. Lähin luonnonsuojelualue on Isosaaressa sijaitseva Pähkinäkukkulan 
lehto noin 1,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 
 
Kaavoitettavan alueen ympäristön luontoarvoja on kuvattu kappaleessa luonnon monimuotoisuus. 
 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
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Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen (kaava-alueen ja lähialueen asukasmäärä sekä tarvittaessa ikä, 
sosiaalinen rakenne) 
 
 
Yhdyskuntarakenne 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen (olennaiset piirteet, tiiveys, hajanaisuus, taloudellisuus) 
 
 
Kaupunki-/taajamakuva 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen 
 

Asuminen 

Kukkilan alueella on pääosin omakotiasumista. 
 

Palvelut 

Kalliolan koulu, päiväkoti, kirjasto ja terveyspalvelut sijaitsevat kaavoitettavan alueen läheisyydessä. 
Matkaa palveluihin on noin kilometri. 
 
Elintarvikekioski sijaitsee noin kilometrin päässä ja lähin kauppa noin neljän kilometrin päässä Hollolan 
kunnan ja Lahden kaupungin rajalla. 
 
 
Virkistys 

Alue sijoittuu virkistysalueeksi soveltuvan Sorvasen mäen läheisyyteen. Vesijärvi mahdollistaa 
virkistäytymisen niin kesä- kuin talvikausina.  
 
 
Liikenne 

Kaava-alueen ympäristössä on yksityisteitä, jotka johtavat rannassa oleville asuin- ja loma-
asuntokäytössä oleville kiinteistöille.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Takalan talo, joka sijaitsee viljelyksiltä kohoavan mäen 
rinteellä. Lähiympäristössä ei ole muita taloja, Kukkilan vanhaan kyläkeskustaan on matkaa noin 500 
metriä. Takala on muodostettu isossajaossa Kukkilan Puolakan perintörusthollista. Nykyiselle paikalleen 
talo siirtyi ryhmäkylästä vuonna 1927. Talon rakennukset asetuvat luonnikkaasti peltojen taakse, 
metsänreunaan. Yleisilmeeltään 1920-luvulle palautuva päärakennus kertoo Kukkilan kylän 
maanjakohistorian vaiheista. (Ahola T, Hollolan rakennusinventointi, 2006) 
 
Alue rajautuu mäkialueeseen, jossa on kiinteä muinaismuistokohde (kaskiröykkiöt). Kaavoitettavan 
alueen lounaispuolella on historiallinen asuinpaikka (Kukkila). Kevään 2021 aikana tehdyn tarkastuksen 
yhteydessä peltoalueelta ei löytynyt mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa. 
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Kuva: Kaavoitettavan alueen läheisyydessä olevat muinaisjäännösalueet on osoitettu peruskartalla 
punaisella rajauksella. Kaava-alue on esitetty kartalla vaaleanpunaisena alueena. 
 
Tekninen huolto 

Vesi- ja viemäriverkosto ulottuu kaavoitettavan alueen koillispuolelle Hakamaantien alueelle, jossa on 
myös sadevesiverkostoa. Kaavoitettavalla alueella kulkee maanalainen sähkölinja, jota tulee 
tarvittaessa siirtää. 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Suunnittelualue on pääosin Hollolan kunnan omistuksessa. Koillisessa Ali-Tohkasentien alueella on 
myös yksityistä maanomistusta. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava, lainvoimainen 14.5.2019. 
- Hollolan kunnan strateginen yleiskaava (2017), lainvoimainen 
- Hollolan kunnan strateginen yleiskaava 2020, (kunnanvaltuuston hyväksymä 10.5.2021) 
- Alueelle laaditut asemakaavaluonnokset 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 1.1.2017. 
- Pohjakartta 
- Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat (voimassa tai suunnitteilla) 

o Maankäytön selvitys, Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko, Ramboll, 2018 
 Sorvasen alueen luontoselvitys, Ramboll, 2018 
 Kaavarungon palveluverkon lähtökohdat, Sorvasen ja Kalliolan alue, Ramboll, 2018 
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 Kalliola- Kukkilan viherverkostoselvitys, Ramboll, 2019 
 

- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt inventoinnit 

o Sorvasen alueen rakennettavuusselvitys, Ramboll 2020 (lisäselvitykset maaperän 
häiriintyneisyydestä syksyllä 2021) 

o Kadun, vesihuollon ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelmat (tehdään kaavasuunnittelun 
rinnalla. Hulevesiä selvitetään tarkemmin ehdotusvaiheeseen) 

o Liikenneselvitys (laaditaan ehdotusvaiheeseen) 
o Arkeologinen inventointi (tehdään kevään/ kesän 2021 aikana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kukkilan alue on haluttua asumisen aluetta. Alueen tonttitarjonnan varmistamiseksi kunta kaavoittaa 
Kukkilaan lisää omakoti- ja pientaloasumiseen soveltuvia alueita. Sorvasen alue on yksi laajimmista 
kunnan omistuksessa olevista alueista ja sen sijainti lähellä Vesijärveä, koulua ja päiväkotia tekevät 
alueesta vetovoimaisen.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
 

- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Lahden kaupunginmuseo/ Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo (Rakennustutkimus, Arkeologia) 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- LE-Sähköverkko Oy  
- Uudenmaan ELY-keskus/liikenne 
- Päijät-Hämeen liitto 
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- Hämeen ELY-keskus 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- Hollolan ympäristöyhdistys 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireille tulosta 3.11.2020 ja siitä ilmoitettiin 11.11.2020 Hollolan 
Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Vireilletulovaihe 

 
3.11.2020 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 9.11.2020. 
 
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 
11.11.2020. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kaavan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 
12.11.- 11.12.2020. 
 
Luonnosvaihe 

 
Asemakaavaluonnos asetettaan nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta 
nähtävänä oloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille pvm 
 
Lausuntopyynnöt 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 
00.00.0000. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä kaavan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 00.00.- 00.00.0000 
välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus 
esittää mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Ehdotusvaihe 

 
Elinvoimavaliokunta päätti asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai ak:n 
muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (luetellaan). 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille pvm 
 
Kaavaehdotuksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 
00.00.0000. 
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Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) kaavan internet-kotisivuilla: 
www.hollola.fi niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävänä oloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.??? 
 
Hyväksyminen 

 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan pvm 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheessa.  Asemakaavan lähtökohdista on 
keskusteltu Hollolan kunnan ja Ely-keskuksen työneuvottelussa 17.8.2020.  
 
Asemakaavan ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Kunnan asettamat tavoitteet 

 
(asuinympäristön laatua koskevat, väestö- ja työpaikka- sekä toimintojen sijoittumistavoitteet, 
palveluverkoston kehittäminen, liikenneolojen kehittäminen, suojelusuunnitelmat ja -ohjelmat) 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 
Maakuntakaavassa 2014 (lainvoima 14.5.2019) alue on Kukkila-Kalliolan taajamatoimintojen aluetta. 
Alueella on maakunnallisia maisema-arvoja. Alue on Salpausselän ja Vesijärven laakson 
maisematyyppiä edustavaa monipuolista maatalousmaisemaa. Maisemalle on ominaista 
mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus. 
 
Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavassa, joka on hyväksytty 28.1.2021 Päijät-Hämeen 
maakuntavaltuustossa ei kohdistu muutoksia suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen. 
 
Strateginen yleiskaava 2017 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue kuuluu pientalotaajama-alueelle. Aluetta kehitetään 
pientalovaltaisena ja alueella voi sijaita myös lähipalveluja ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia 
työpaikkoja. Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöjä sekä korkeatasoista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee huomioida 
lähivirkistyksen tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. Alueen rakentaminen edellyttää 
asemakaavaa.  
 
Alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta 
 
Strateginen yleiskaava 2020 (hyväksytty valtuustossa 10.5.2021) 
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Suunnittelualue on strategisessa yleiskaavassa 2020 osoitettu väljäksi pientaloalueeksi (AO), jolla voi 
sijaita myös lähipalveluita ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Suunnittelussa tulee 
edistää viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä ja korkealaatuista 
taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähivirkistystarpeet sekä viheryhteyksien 
jatkuminen. Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa.  
 
Alue on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta. Aluetta 
koskevien suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla kokonaisuudessaan säilymistä turvaavia ja 
edistäviä. Mahdollisen korjaus- ja täydennysrakentamisen sekä alueeseen kohdistuvien toimenpiteiden 
on sopeuduttava kulttuuriympäristön tai maisema-alueen ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. 
Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. Aluetta 
asemakaavoitettaessa ja asemakaavaa muutettaessa on varmistettava maisemallisten ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on 
neuvoteltava Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon kanssa. 
 
Asemakaavatilanne 
Alueella ei ole asemakaavaa 

 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 
(esim arvokkaat luonnon tai rak. ympäristön ominaisuuksista johdetut säilyttämistavoitteet sekä 
ymp.häiriöiden poistamista koskevat tavoitteet jne) 

 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 

Osallisten tavoitteet 

 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

 
 

Muut tavoitteet 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset (vaihtoehdot ja niiden vaikutukset) 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
Suunnittelualueesta laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa 
katuratkaisu noudatteli samaa periaatetta, jossa kulku alueelle tapahtui Ali-Tohkasentien kautta. 
Molemmissa vaihtoehdoissa kaavan eteläosan ojan varsi oli osoitettu lähivirkistysalueeksi.  
 
Vaihtoehdossa 1 oli 40 erillispientalotonttia ja 5 asuinpientalotonttia (paritalot ja yhtiömuotoisesti 
toteutetut erillispientalot). Lähivirkistysalueita oli 3,9 hehtaaria ja katualueita 2,2 hehtaaria. 
 
Vaihtoehdossa 2 esitettiin 47 erillispientalotonttia ja 5 asuinpientalotonttia. Viheralueita oli 4,1 hehtaaria 
ja katuja 2,2 hehtaaria.  
 
Molemmista vaihtoehdoista laadittiin alustavat kunnallistekniset tarkastelut. Vaihtoehto 2 oli 
kunnallistekniikan toteutettavuuden kannalta hiukan parempi. Molemmissa vaihtoehdoissa ongelmaksi 
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osoittautui kuitenkin vesihuollon toteuttaminen riittävine kaatoineen. Vesihuollon toteuttavuuden 
varmistamiseksi konsultti laati alustavat katulinjat, joiden yhteyteen voidaan sijoittaa vesihuoltoverkosto. 

 

Alustavat kaavaluonnosvaihtoehdot: vasemmalla VE1 ja oikealla VE2. 
 

4.5.2 Nähtävillä olevat kaavaluonnosvaihtoehdot 
 

Tässä luvussa kuvataan keväällä 2021 nähtävil le tulevat kolme 
kaavaluonnosvaihtoehtoa, joiden suunnittelussa on huomioitu vesihuollon toteutettavuus. 
 
Vaihtoehto 1: 
Kaavaluonnosvaihtoehdossa on neljä asuinpientalotonttia (AP), joiden rakennusoikeus on ilmoitettu 
tehokkuuslukuna e=0,25. Asuinpientalotonteille on mahdollista toteuttaa erillispientaloja, paritaloja, 
kytkettyjä pientaloja, rivitaloja tai esimerkiksi minitaloja. 
 
Lisäksi alueella on yhteensä 45 erillispientalotonttia (AO), joiden koko vaihtelee 900-1500 m2 välillä. 
Omakotitonttien rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuuslukuna e=0,20 ja se vaihtelee 180-300 
kerrosneliömetrin välillä. 
 
Viheralueet sijoittuvat etelään ojan varteen ja luoteeseen loivaan rinteeseen. Hulevesiä viivytetään 
katualueelle sijoitettavissa viherpainanteissa ja ohjataan peltoalueen poikki kulkevaan ojastoon. 
Viheralueelle mahdollistetaan hulevesien viivytysaltaiden toteuttaminen.  
 
Luonnosvaihtoehdossa ranta-alueiden kulkuyhteydet säilyvät ennallaan yksityisteinä lukuun ottamatta 
Ali-Tohkasentien alkuosuutta, joka on osoitettu alueelle johtavaksi kokoojakaduksi. 
Alueen vesihuolto on mahdollista toteuttaa yhdellä jätevedenpumppaamolla (ET). 
 
Vaihtoehto 2:  
Kaavaluonnosvaihtoehdossa on viisi asuinpientolatonttia (AP), joiden rakennusoikeus on ilmoitettu 
tehokkuusluvulla e=0,25. Asuinpientalotontit keskittyvät alueen koillisosaan Ali-Tohkasentien varteen, 
lisäksi yksi asunpientalotontti on alueen keskiosassa pelto-ojan läheisyydessä.  
 
Kaavaluonnosvaihtoehdossa on 52 erillispientalotonttia (AO), joiden koko vaihtelee 830-1200 m2:n 
välillä. Omakotitonttien rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuuslukuna e=0,20 ja se vaihtelee 166- 240 
kerrosneliömetrin välillä. Erillispientalotontit sijoittuvat pääosin peltoalueelle, mutta osa tonteista on 
ulotettu metsäisen mäkialueen rinteelle. 
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Vaihtoehto 2 katkaisee luonnosvaihtoehdoista eniten alueen yksityisteitä, joten Kulmalantien ja 
Siilahdenmutkan kautta kulkevat yhteydet ranta-alueen kiinteistöille on osoitettu kaava-alueen katujen 
kautta. 
 
Vaihtoehto 3:  
Kaavaluonnosvaihtoehdossa on kuusi asuinpientolatonttia (AP), joiden rakennusoikeus on ilmoitettu 
tehokkuusluvulla e=0,25. Asuinpientalotontit keskittyvät alueen koillisosaan Ali-Tohkasentien varteen, 
lisäksi yksi asunpientalotontti on alueen keskiosassa pelto-ojan läheisyydessä. 
 
Kaavaluonnosvaihtoehdossa on 41 erillispientalotonttia (AO), joiden koko vaihtelee 900-1480 m2:n 
välillä. Omakotitonttien rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuuslukuna e=0,20 ja se vaihtelee 180-296 
kerrosneliömetrin välillä. Erillispientalotontit sijoittuvat pääosin peltoalueelle. 
 
Vaihtoehto 3 katkaisee yksityistien Kulmalantien loppuosasta, mäkialueen pohjoispuolella sijaitseville 
kiinteistöille on osoitettu kulkuyhteys kaavan katualueiden kautta. 
 

 VE1 (ha) VE2 (ha) VE3 (ha) 
AO 4,8295 5,5188 4,5184 
AP 1,9987 2,4203 2,0985 
VL 4,1500 4,5384 4,8690 
kadut 2,3469 2,8245 2,4817 
ET 0,0700 0,0700 0,0700 
koko pinta-ala 13,3951 15,372 14,0376 

 
 

4.5.3 Vaikutusten selvittäminen (Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi 
ja vertailu) 

 
 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaikki vaihtoehdot tukeutuvat rakennettuun ympäristöön eikä vaihtoehtojen välillä ole juurikaan eroja. 
Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön 

Kaavaluonnosvaihtoehdot sijoittuvat pääosin viljellylle peltoalueelle. Vaihtoehto 2 ulottuu metsäiselle 
rinnealueelle, joten sen vaikutukset luontoalueisiin ovat vaihtoehdoista isoimmat. 
 
Vaihtoehdot 1 ja 3 huomioivat vaihtoehtoa 2 paremmin lepakoille tärkeän ruokailu- ja 
siirtymäreittialueen (luokka II).  
 
Vaihtoehdot eivät juurikaan eroa toisistaan hulevesien käsittelyn osalta, hulevedet on tarkoitus viivyttää 
katuvarsien viherpainaneissa ja virkistysalueilla ja ohjata Vähäselänojaan.  
 
Alueen rakentuminen lisää hulevesien määrää ja vähentää vettä läpäisevien pintojen määrää. 
Vähäselänoja kerää jo nykyisellään laajalti asemakaavoitettujen alueiden hulevesiä, joten 
jatkosuunnittelussa tulee tarkastella hulevesirakenteiden tilatarpeet. Vesijärven ekologisen tilan ja 
vesialueella olevien luontoarvojen vuoksi hulevesien hallinnan lisäksi tulee kiinnittää huomiota 
hulevesien laatuun.  
 
Alueella olevan paineellisen pohjaveden osalta vaikutuksia rakentamiseen arvioidaan tarkemmin 
kaavaehdotusvaiheessa, kun alueen maaperää tarkentavat tutkimukset ovat valmistuneet. 
 
Vaikutukset maisemaan 
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Asemakaavaluonnosvaihtoehdot muuttavat viljelykäytössä olevaa maisemaa. Kaikissa vaihtoehdoissa 
koillis-lounassuuntainen pitkä näkymä katkeaa. Vaihtoehdossa 1 rinnemetsän reunaan kohdistuvat 
muutokset ovat muita vaihtoehtoja pienemmät.  
 
Vaikutukset liikenteeseen 

Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan liikenteellisiltä ratkaisuiltaan rantaan johtavien kulkuyhteyksien osalta. 
Vaihtoehdossa 1 ranta-alueelle johtavat yksityistiet säilyvät ennallaan. Vaihtoehdossa 2 yksityisteitä 
korvataan eniten kaava-alueen kaduilla. Kulmalantien liikenne ohjataan kokonaisuudessaan kaava-
alueen katujen kautta. Vaihtoehdossa 3 Kulmalantie katkeaa pohjoisosista ja mäkialueen pohjoisosassa 
oleville kiinteistöille on osoitettu kulku kaava-alueen katujen kautta.  
 
Vaihtoehdot eivät eroa paljoa toisistaan liikennemäärien suhteen. Kaavan vaikutuksia liikenteeseen 
arvioidaan tarkemmin ehdotusvaiheessa.  
 
Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 

Alueen kaavoitus tuo alueelle lisää asukkaita. Asutus lisää virkistysalueiden käyttömääriä ja liikennettä. 
Ranta-alueen loma-asukkaat voivat kokea alueen rakentumisen viihtyisyyttä heikentävänä tekijänä, kun 
alueen maisema muuttuu ja alueella liikutaan aiempaa enemmän. Sorvasen mäkialue kuitenkin erottaa 
uudisrakentamisen ranta-alueesta, joten loma-asutukseen jää etäisyyttä ja ranta-alue säilyy erillisenä ja 
omaleimaisena alueena. 

 
Vaikutukset talouteen 

Kaavan kunnallistekniikan toteutumiskustannuksia arvioidaan tarkemmin työn edetessä, kun alueen 
maaperätutkimuksista saadaan lisätietoa. Alueen maaperä asettaa kunnallistekniikan toteuttamiselle 
reunaehtoja, jotka saattavat nostaa kuluja. Vaihtoehdot eivät eroa oleellisesti toisistaan 
kunnallistekniikan rakentamiskustannusten osalta. Kaikki vaihtoehdot on pyritty suunnittelemaan niin, 
ettei alueelle tarvitsisi sijoittaa yhtä jätevedenpumppaamoa enempää. Vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta tulee 
vielä tarkentaa pumppaamoiden määrä. 
 
Tonttimyyntitulojen osalta vaihtoehdoissa on vähäisiä eroja. Vaihtoehdolla 2 saadaan myyntituloja 
eniten ja vaihtoehdolla 3 vähiten.   

 

4.5.4 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 
 

4.5.5 Asemakaavaratkaisun (valinta ja) perusteet 
 

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset 

Kerrotaan ratkaisun valintaan johtaneet perusteet. 
 
 
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute: 
 
Päijät-Hämeen liitto: 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa OAS:sta. Lausunnossa toivotaan, että alueen suunnitelmat 
tulisivat nähtäville verkkosivuille. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. Asemakaavan aineisto löytyy nähtävillä olon yhteydessä kunnan 
sähköiseltä ilmoitustaululta ja koko kaavaprosessin ajan kunnan verkkosivuilta www.hollola.fi > 

http://www.hollola.fi/
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asuminen ja ympäristö > kaavat ja maankäyttö > asemakaavat > vireillä olevat asemakaavat > 23-266 
Sorvasen alue 
 
Päijät-Hämeen aluevastuumuseo: 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta todetaan, ettei alue kuulunut syksyllä 2019 suoritetun Kalliolan -
Paimelan osayleiskaava-alueen arkeologiseen inventoinnin tutkimusalueeseen, viimeksi aluetta on 
tutkittu vuonna 2004. Alueen muinaisjäännöksistä ei ole saatavilla ajantasaista tietoa. Suunnittelualueen 
välittömässä läheisyydessä on muinaismuistolain suojaama Sorvasen röykkiöalue ja sen 
lounaispuolella Kukkilan historiallinen kylätontti. Huomioiden edellä mainitut seikat, alueen sijainti 
Vesijärven läheisyydessä, topografia ja viimeaikaiset runsaat rautakautiset löydöt historiallisten 
kylätonttien läheisyydestä, on suunnittelualuetta pidettävä potentiaalisena esihistoriallisille, ennen 
kaikkea rautakautisille löydöille. Tämän vuoksi museo edellyttää, että kaavahankkeeseen liitetään 
selvityksenä maastotarkastus/ arkeologinen inventointi. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta todetaan alueen sijoittuvan maisemallisesti 
arvokkaalle alueelle tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle: Salpausselän ja Vesijärven 
laakson maisematyyppiä edustava monipuolinen maatalousmaisema. 
 
Viljelymaisemalle on ominaista mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus. Kaavoitettava alue 
on osa paikallisesti arvokasta Kukkilan kylää, jolle on tunnusomaista rinnemetsiin rajautuvat 
peltoaukeat. Kaavoitettavalla alueella ei ole rakennuksia, mutta alue rajautuu viljelyksiltä kohoavalla 
rinteellä sijaitsevaan Takalan tilaan, joka on muodostettu isojaossa Kukkilan Puolakan 
perintörusthollista. Tilan päärakennus on 1927 siirtynyt nykyiselle paikalleen ryhmäkylästä (Hollolan 
rakennusinventointi, Ahola 2006). Maisemallisesti merkittävän viljelysalueen muutosta pientaloalueeksi 
tulisi tarkastella asemakaavoitettavaa aluetta laajemmalta näkymäalueelta. Jotta maankäytön ja 
rakentamisen vaikutuksia alueen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoihin voidaan arvioida, 
kaavaselostusta tulee täydentää rakennetun ympäristön ja maiseman kuvauksella tai nykytilan 
analyysilla, johon vaikutusten arviointi pohjautuu. 
 
Vastine:  
Alueelle on tehty Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon toimesta arkeologinen maastotarkastus. 
 
Kaavaluonnokseen on liitetty luonnosvaihtoehdoista näkymäkuvia, selostukseen on kirjattu tiivis kuvaus 
nykytilanteesta. Tarkempi maisema-analyysi lisätään ehdotusvaiheen. 
 
Ympäristöterveyskeskus: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan perustettaville kiinteistöille tulisi järjestää 
kiinteistökohtainen talous- ja jätevesihuolto. Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartan 
mukaan kyseinen alue ei kuulu laitoksen nykyiseen toiminta-alueeseen. Suunnittelualue sijaitsee 
alavalla Vesijärven rannan lähialueella. Terveydensuojeluviranomaisen vesianalyyseihin perustuvien 
tietojen mukaan tältä alueelta on vaikea saada talousvesiasetuksen laatuvaatimukset täyttävää 
talousvettä erityisesti rengaskaivoista. Jos alue kaavoitetaan asumiskäyttöön, tulisi kaavaprosessin 
kanssa samanaikaisesti laajentaa vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta kattamaan myös tämä alue.  
Kaavamääräyksellä kiinteistöt tulisi velvoittaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon. Mikäli tätä ei 
toteuteta, tulisi kaavamääräyksellä edellyttää talousveden laadun selvittämisestä viimeistään 
rakennuslupavaiheessa. Myös jätevesien käsittelyyn tulisi antaa kaavamääräys, jos niitä ei johdeta 
kunnalliseen viemäriin. 
 
Koska alue sijaitsee lähellä Vesijärven rantaa, tulisi hulevesien käsittelyyn ja johtamiseen ottaa kantaa 
kaavaprosessissa ja kirjata siitä kaavamääräys. 
 
Hankealue sijaitsee mahdollisella radonhaitta-alueella. Tämän takia varautumisesta radonintorjuntaan 
kaikessa rakentamisessa tulisi antaa kaavamääräys Hollolan kunnan kulloinkin voimassa olevan 
rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 
Selvitysten osalta terveydenviranomainen pitää tärkeänä, että alueelle tehdään riittävän laaja 
rakennettavuusselvitys. Ranta-alueilla voi esiintyä poikkeavia maakerrostumia ja pohjaveden 
korkeuksia, joilla voi olla pitkällä aikavälillä merkitystä myös rakennusten kestävyydelle ja 
asumisterveydelle. 
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Vastine: Alueelle on tarkoitus toteuttaa kunnallinen vesihuoltoverkosto. Lausunnossa esitetyt 
kiinteistökohtaiset järjestelmät ovat osa ranta-alueilla voimassa olevia osayleiskaavamääräyksiä, jotka 
on referoitu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
 
Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat tarkkuudeltaan vielä kovin yleispiirteisiä mm. määräysten osalta. 
Radonintorjuntaan, vesihuoltoon ja hulevesien käsittelyyn liittyviä määräyksiä tarkennetaan suunnittelun 
edetessä. Kaavan rinnalla tehdään kunnallistekniikan yleissuunnitelmia ja samalla myös tutkitaan 
hulevesien hallinnan mahdollisuudet alueella.  
 
Alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys ja sen perusteella kaava-alueetta on pienennetty ja jätetty 
heikoimmin rakennettavat alueet pois kaava-alueesta. Rakennettavuutta selvitetään vielä syksyllä, 
jolloin arvioidaan koekupin maaperän häiriintyvyyttä. 
 
Lähialueen asukas toivoo mielipiteessään, että hänen omista kiinteistö 414-1-651 otettaisiin mukaan 
asemakaavaan ja kaavoitettaisiin omakotitontiksi. 
 
Vastine: Elinvoimavaliokunta on linjannut, että Sorvasen alueen asemakaavoituksen yhteydessä ei 
kaavoiteta yksityisten omistuksessa olevia kiinteistöjä. Mäkialueen pohjoispuolelle sijoittuvien 
kiinteistöjen asemakaavoitusta on mahdollista tutkia, jos maanomistajat toimittavat kuntaan yhteisen 
hakemuksen asemakaavan laatimiseksi. 

4.5.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

3.11.2020 elinvoimavaliokunta päätti Sorvasen aluetta koskevan asemakaavan laatimisesta, ilmoittaa 
kaavan vireilletulosta sekä asettaa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 ja 63 
§:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen 
lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
27.5.2021 asemakaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen 
tilaisuuden varaamiseksi osallisille mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa 
laadittaessa  
 
Elinvoimavaliokunta asettaa?? kunnanosan (nro) (kaavan nimi) asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja 
MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kunnanhallituksen/valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää        asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy   kunnanosan       koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne (täydennetään ehdotusvaiheessa) 

5.1.1 Mitoitus 
 

Arvioidaan kehitys väestömäärästä, asuntojen lukumäärästä, työpaikkojen määrästä sekä 
asemakaavan seurantalomakkeen keskeinen tieto 

 
Koko kaava-alueen pinta-ala on … ha 

5.1.2 Palvelut 
 

Selvitys kaava-alueen tarvitsemien julkisten- ja kaupallisten palvelujen määrästä, mitoitusperusteista ja 
laadusta sekä sijoittumisesta alueelle tai sen ulkopuolelle. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Keskeiset tavoitteet ja ominaisuudet sekä miten kaava ohjaa ympäristön muutosta ja luo edellytyksiä 
ympäristön kehittämiselle ja minkälaisia muutoksia asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa ympäristössä 
(luonnon- ja rakennetussa -) 

 
5.3 Aluevaraukset 

 
(kuvataan ja perustellaan alueelle kaavoitetut toiminnot ja aluevaraukset) 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

(Esitetään kortteleiden käytön periaatteet kuten rakennusten sijoittelu, pihat, leikki- ja oleskelupaikat, 
istutukset, huolto ja autopaikat. Kerrotaan perustelut rakentamista ohjaaville kaavamääräyksille kuten 
rakennusten muodolle, koolle, tyypeille ja rakentamistavalle.) 

 
Asemakaavan muutoskartta liitteenä ? 
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5.3.2 Muut alueet 
 

(Esitetään aluevarausten käytön periaatteet ja aluevarauksiin liittyvien kaavamääräysten perustelut.) 
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Selostetaan uuden rakentamisen ja maankäytön liittyminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
muuhun rakennettuun ympäristöön sekä taajamakuvaan. 
(Ks. kohta 3.1.3.) 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Selostetaan rakentamisen ja maankäytön liittyminen luonnonympäristöön ja maisemaan, luonnon 
ominaisuuksien ja piirteiden huomioiminen. (ks. 3.1.2) 

 

5.4.3 Muut vaikutukset 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kuvataan mitä häiriöitä alueella edelleen on ja miten niitä on kaavassa torjuttu. 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja määräykset liitetään selostukseen sekä kerrotaan niiden mahdollisista 
erityispiirteistä 

5.7 Nimistö 
 

Kuvataan nimistöä sekä sen taustaa, perustellaan… 
 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Tarpeen mukaa kaavan toteutumista ohjaavia tai havainnollistavia suunnitelmia (esim. tulkitsemis- ja 
rakentamisohjeita, joita ovat esim. erillinen kortteli- tai ympäristön suunnitteluohjeet ja suositukset. Ne 
voivat koskea yksittäisten rakennusten rakentamista, kadun periaatteellisia profiileja, puiston 
rakentamis- tai hoitoperiaatteita, arvokkaiden kohteiden suojelua tai haitallisten vaikutusten estämiseksi 
tai vähentämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä.  
 
Voidaan esittää myös havainnekuvissa, joita voidaan täydentää selventävin tekstein, luonnoksin ja 
detaljipiirustuksin. 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kuvataan… 
(Toteutusorganisaatio, maanhankinta-, lunastus, alueen palvelujen toteutuminen, mahd. 
rakennussopimusten valmistelu, kunnostus- tai purkamistoimenpiteiden vaik.arv. edellyttämät 
toimenpiteet, toteutustavat, haitallisten vaik. estämiseksi ja vähent. suunn. toimenpiteet) 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Määritellään asiat, joita mahdollisesti tulee seurata kaavaa toteutettaessa ja sen jälkeen (asukasmäär 
kehitys, luonnon kestokyky, melutaso, veden laadun muutokset, ympäristöhäiriöt, kerrosalan 
toteutuminen, palvelujen toteut, lliikennemäärät, pysäköinti, asukkaiden palaute, rakennusten elinkaari, 
taloudellinen seuranta) 

 
 

LIITTEET  
 

 
Liite 1  Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2  Havainnepiirros 
Liite 3  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 4 Luontoselvitys 
Liite 5 Rakennettavuusselvitys 
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