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JOHDANTO

Tässä julkaisussa tarkastellaan Päijät-Hämeen tilaa ja Päijät-Hämeen 11.3.2008 vahvistuneen maakuntakaavan toteutu-
mista. Julkaisu saatetaan valtuustokautensa päättävän maakuntavaltuuston viimeiseen kokoukseen tiedoksi raporttina maa-
kuntakaavan toteutumistilanteesta. 

Julkaisu on toteutettu niin, että yksi aukeama muodostaa aihepiiriinsä liittyvän kokonaisuuden. Luonnon, väestön, asu-
misen ja työpaikkojen (Päijät-Hämeen tila) pitkän aikavälin kehitys, aluerakenteeseen liittyvät tarkastelut ja maakunta-
kaavan toteutumistilanne muodostavat yhdessä taustaa maakunnan maankäytön suunnittelun muutos- ja kehittämistarpeille. 
Raportin viimeiseen osioon on koottu tämänkertaisen tarkastelun pohjalta kirjoittajien tekemiä päätelmiä aluerakenteen ylei-
sestä kehityksestä ja seurannassa esiin tulleiden seikkojen vaikutuksista tulevaan maankäytönsuunnitteluun.

Päijät-Hämeen tila on yleispiirteinen katsaus maakunnan aluerakenteen nykytilaan ja muutoksiin vuodesta 1980 alka-
en. Katsauksen aluejaoksi valittiin maaseututyypitys (Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö). Siinä 
on rajattu kaupungeiksi Suomen toiminnallisesti keskeisten kaupunkiseutujen keskuskunnat. Niiden ulkopuoliset alueet on 
jaettu kolmeen maaseututyyppiin työssäkäynnin, alue- ja elinkeinorakenteen, maatilatalouden ja kehitysongelmien perus-
teella.

Jako on tehty kuntaa tarkemmalla tasolla paikkatietoavusteisesti monimuuttujamenetelmillä ja yleistetty kuntarajoihin. 
Maaseututyypitys mahdollistaa nykyisistä kunta-aluejaoista parhaiten maakunnan eri osien karkean rakenteellisen vertailun. 
Aluejako ei kuitenkaan kuvaa maaseututyyppien välisiä toiminnallisia suhteita.

Aluerakennetta tarkastellaan joidenkin tärkeimpien laki-, säädös- ja ohjeperustaisten muuttujien valossa. Lähteinä on 
käytetty Tilastokeskuksen aluetilastoja, ympäristöhallinnon Oiva- ja Hertta-tietopalvelujen aineistoja, yhdyskuntaraken-
teen seurantajärjestelmää (YKR-paikkatietoaineistoja) sekä liiton omia paikkatietoaineistoja. Osa luonnon tilaa kuvaavasta 
tekstistä on poimittu ja muokattu Hämeen ympäristökeskuksen Internet-sivulta.

Maakuntakaavan toteutumistilanteen osalta seurantaraporttia laaditaan ensimmäistä kertaa. Kaava on vasta vahvistunut, 
joten sen toteutumista tarkastellaan kytkemättä sitä ajallisesti vahvistamispäätökseen. Päijät-Hämeen tilan tavoin seuranta 
perustuu suurelta osin saatavilla olevaan paikkatietoaineistoon, sekä kunnista ja eri lähteistä saatuun tietoon. 

YKR-aineistoista ovat olleet käytössä 31.5.2008 mennessä saadut päivitykset.

Päijät-Hämeen tilaa koskevan osan valmistelusta ovat vastanneet tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen ja erityisasiantun-
tija Mari Lång-Kauppi. Saavutettavuus ja Etelä-Suomen aluerakenteen muutos -aukeaman on valmistellut maakuntainsi-
nööri Erkki Rope. Asutusrakenteen muutosta koskevan aukeaman, työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueet -aukeaman sekä 
kartat ja tilastot maakuntakaavan toteutumistilanteen osalta on valmistellut suunnitteluavustaja Jaana Martikainen. Alue- ja 
asumisväljyyden kehityksen, kaavoitustilanteen yhdessä Mirja Karila-Reposen kanssa, asuminen ja kaupalliset palvelut taa-
jamissa -aukeaman yhdessä Mari Lång-Kaupin ja kehittämisen kohdealueiden kk sisällön on laatinut aluesuunnittelupääl-
likkö Riitta Laitinen. Liikenteen ja teknisen huollon sisältö on maakuntainsinööri Erkki Ropen laatima. Maaseutua, loma-
asumista, kulttuuriympäristöä, luontoa, virkistystä ja suojelua sekä kehittämisen kohdealueita mk ja mv koskevat osat ovat 
erityisasiantuntija Mirja Karila-Reposen valmistelemia. Julkaisun ulkoasu on visuaalisen suunnittelijan Maaret Monolan 
käsialaa.

Lahdessa 10.10.2008

Riitta Laitinen    

Aluesuunnittelupäällikkö 
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PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT MAISEMATYYPPIJAKO

Pääjako

1. Jakovaihe

2. Jakovaihe

Harvaan asuttu maaseutu

Ydinmaaseutu
Kaupunkien 
läheinen maaseutu
Kaupunki

Lähde: Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006Lähde: Suomen ympäristökeskus 2008

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola
Asikkala

Hämeen-
koski LahtiHollola Nastola

Kärkölä

Orimattila

Artjärvi

Lähde: Suomen 
maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö 7/2006

VALUMA-ALUEJAKO
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Luontotiedot: Suomen ympäristökeskus 2008
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LUONTO

Suurin osa Päijät-Hämeestä kuuluu Kymijoen vesistö-
alueeseen, osa Salpausselän eteläpuolisesta alueesta Por-
voonjoen vesistöalueeseen. Päävedenjakajat halkovat mer-
kittävästi jokaista osa-aluetta harvaan asuttu maaseutu pois 
lukien. Maakunnassa on noin tuhat järveä ja lampea sekä 
2 300 km virtavesiä. Viimeksi mainitut ovat leimallisempia 
vähäjärvisillä eteläosan savimailla. Vesipinta-alaa on 1 440 
km² (20 % pinta-alasta) ja rantaviivaa 5 500 km.

Etelä- ja keskiosien kallioperää hallitsee graniitti, poh-
joisosien kiillegneissi ja granodioriitti. Maaperä on jääkau-
den seurauksena vaihtelevasti moreeni-, sora-, hiekka- ja 
savivaltaista ja pinnanmuodot monin paikoin reunamuo-
dostumien ja pitkittäisharjujen hallitsemia. Savi on yleinen 
maalaji I Salpausselän eteläpuolella ja pintakalliot ovat ylei-
siä II Salpausselän pohjoispuolella.

Maakunnassa on kolmentoista maisematyypin alueita, 
niistä useita jokaisella osa-alueella. Laajimmat maisema-
alueet ovat Heinolan järviseutu, Porvoonjoen viljelyseutu, 
Sysmän–Hartolan viljelyseutu ja Päijänteen vuorimaa. Laa-
jimmat ekologiset ydinalueet ja vedenkoskemattomat alueet 
sijaitsevat harvaan asutulla maaseudulla sekä lähimaaseu-
dun pohjoisosassa. Laajoja hiljaisia alueita löytyy noiden 
seutujen lisäksi Artjärven viljelyseudulta. Laajimmat suo-

jeltavat maisemakokonaisuudet ja harjut sijaitsevat lähi- 
ja ydinmaaseudulla, rannat harvaan asutulla maaseudulla. 
Muut pienemmät suojelualueet levittäytyvät melko tasai-
sesti I Salpausselän pohjoispuoliseen Päijät-Hämeeseen. 
Ne ovat enimmäkseen soita, lehtoja ja lintuvesiä. I Salpaus-
selän eteläpuolella ja Lahdessa suojelualueita on selkeästi 
vähemmän. Lahti ja sen läheinen maaseutu ovat kuitenkin 
maakunnan merkittävintä pohjavesialuetta. Luontoarvot ka-
sautuvat merkittävästi muun muassa eri puolilla maaseutua 
Salpausselkien ympäristössä sekä osissa Päijänteen rantoja, 
Heinolan järviseutua ja Porvoonjokilaaksoa.

Päijänne, Jääsjärvi ja Ruotsalainen ovat maakunnan suu-
rimpia erinomaisen vedenlaadun järviä. Jokien tila on järviä 
huonompi. Päijät-Hämeen joista on erinomaisessa kunnossa 
3 %, hyvässä 10 %, tyydyttävässä 12 %, välttävässä 57 % 
ja huonossa kunnossa 18 %. Pintavesiä rasittaa erityisesti 
maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Pohjavedet ovat pää-
osin hyvälaatuisia ja kelpaavat sellaisenaan talousvedeksi. 
Päijät-Hämeen 182 pohjavesialueesta 40 % on 1. tärkeys-
luokan alueita. Pilaantuneitakin pohjavesialueita on. Pilaan-
tuneita tai mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita on lähes 
900 ja niistä yli puolet sijaitsee pohjavesialueilla. Lahden 
seudulla on suuri pohjavesien pilaantumisriski.

FOSFORIN JA TYPEN YHTEISPÄÄSTÖT KUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOILTA VESISTÖIHIN (TONNIA/VUOSI)
Vuosi Lahti Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu Yhteensä
1981 369 76 74 19 538
1985 345 113 94 16 568
1990 330 107 55 26 518
1995 402 101 59 18 580
2000 237 101 46 27 411
2005 172 81 50 20 323
2007 137 93 46 17 293

Fosforista saadaan poistetuksi maakunnan jäteveden-
puhdistamoilla keskimäärin huomattavasti yli 90 %. Ty-
pen puhdistusmäärät vaihtelivat tarkastelujaksolla erittäin 
paljon sekä ajallisesti että alueellisesti. Fosforin ja typen 
yhteispäästöt kuntien puhdistamoilta saatiin kuitenkin ko-
konaisuutena vähennetyksi lähes puoleen 1980-luvun alun 
tasosta ennen kaikkea Lahden tehostuneen vedenpuhdistuk-
sen ansiosta. Yhteispäästöt vesistöihin lisääntyivät ainoas-
taan lähimaaseudulla. Sen osuus maakunnan puhdistamojen 
yhteispäästöistä yli kaksinkertaistui 32%:iin samalla, kun 
Lahden osuus niistä laski selkeästi alle puoleen.

Ilmanlaatu on harvoja poikkeustilanteita lukuun otta-
matta terveellisen elinympäristön vaatimusten mukainen. 
Kaupungeissa ja todennäköisesti myös muissa suurimmis-
sa taajamissa ylittyvät kokonaisleijuman ja hengitettävien 
hiukkasten ohjearvot etenkin keväisin. Yleisten teiden lii-
kenteen melulle (yli 55 dBA) altistuu Päijät-Hämeessä n. 

10 000 asukasta ja katumelulle yli 20 000 asukasta. Happa-
moittavat rikki- ja typpiyhdisteet kulkeutuvat maakuntaan 
pääosin muualta.

Lahti Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu

OSUUDET PÄÄSTÖISTÄ
VESISTÖIHIN V. 1981

OSUUDET PÄÄSTÖISTÄ 
VESISTÖIHIN V. 2007

46%
6%

16%

32%

68%
4%

14%

14%
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15 291 / 11 681
-3 610
-23,6%

30 801 / 31 933
+1 132
+3,7%

94 767 / 99 308
+4 541
+4,8%

51 723 / 57 139
+5 416
+10,5%

Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö Lähde: Tilastokeskus 2008

PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS V. 1980–2007 VÄESTÖOMAVARAISUUS V. 1980 JA 2007

Väestö 1980 / 2007
Muutos 1980-2007 (lkm)
Muutos 1980-2007 (%)

PÄIJÄT-HÄME
192 582 / 200 061
+7 479
+3,9%

Harvaan asuttu maaseutu

Ydinmaaseutu
Kaupunkien 
läheinen maaseutu
Kaupunki

1980 2007

0,75 0,41

1980 2007

1,70 1,08

1980 2007

1,11 0,77

1980 2007

1,58 1,01

Väestöomavaraisuus

Kuolleet Syntyneet

Lähde: Tilastokeskus 2008

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola
Asikkala

Hämeen-
koski LahtiHollola Nastola

Kärkölä

Orimattila

Artjärvi

VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA 1980–2007

VÄESTÖN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA

Yli -1000 henkeä

-1000 - -501

-500 - -101

-100 - -51

-50 - -11

Ei muutosta tai muutos alle +/-11 henkeä

11 - 50

51 - 100

101 - 500

501 - 1000

Yli +1000 henkeä

0 5 10 20 30 km

N

Väestötiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008



9

VÄESTÖ

Harvaan asutun maaseudun väestö väheni vuosina 1980–
2005 lähes neljänneksellä. Muualla väestö kasvoi, eniten lä-
heisellä maaseudulla (10,5 %). Se ja ydinmaaseutu kasvoivat 
1980-luvulla, taantuivat hieman 1990-luvulla ja kasvoivat 
taas 2000-luvulla. Lahti on kasvanut 1990-luvun laman jäl-
keen. Maakunnan väkiluku kasvoi 7 500:lla 1990-luvun lo-
pun notkahdusta lukuun ottamatta ja ylitti 200 000 vuonna 
2007. Puolet maakunnan väestöstä asuu Lahdessa.

Maakunnan väestöomavaraisuus (syntyneet/kuolleet) las-
ki koko tarkastelukauden pudoten alle yhden eli negatiivi-
seksi vuoden 2005 jälkeen. Maaseudulla omavaraisuus jopa 
tilapäisesti kasvoi 1980-luvun loppuvuosina, mutta on ny-
kyisin positiivinen vain Lahdessa ja läheisellä maaseudulla. 
Miesten määrä kasvoi hivenen nopeammin niin, että naisia 
on maakunnassa nykyisin vajaat 52 % väestöstä. Lahti py-
syi maakunnan naisvaltaisimpana alueena noin 53 % nais-
osuudella. 

Lasten määrä laski kaikkialla ja eniten harvaan asutulla 
maaseudulla (40 %). Työikäistenkin määrä laski siellä 32 %, 

Vuosi 2007 Lapset Työikäiset Eläkeläiset Perheet Lapsiperheet Y.h.-perheet
Lahti 14 700 66 800 17 800 26 300 10 200 2 700
Kaupunkien läheinen maaseutu 10 300 37 400 9 500 16 300 6 700 1 300
Ydinmaaseutu 5 500 20 300 6 200 8 900 3 500 600
Harvaan asuttu maaseutu 1 500 6 900 3 200 3 100 1 000 200

Päijät-Häme 32 000 131 400 36 700 54 600 21 400 4 800

muualla se hieman kohosi. Eläkeläisten määrä kohosi eniten 
läheisellä maaseudulla (90 %) ja vähiten harvaan asutulla 
maaseudulla (25 %). Läheinen maaseutu on keskimääräistä 
lapsivaltaisempaa aluetta ja harvaan asuttu maaseutu keski-
määräistä eläkeläisvaltaisempaa, kun taas Lahdessa lapsia 
on keskimääräistä vähemmän alueen muuhun väestöosuu-
teen nähden. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde (≤14-v. 
+ ≥65-v. / 15–64 -v.) on nykyisin 0,5. Se kasvoi harvaan asu-
tulla maaseudulla 0,5:stä 0,7:ään, mutta muualla kasvu oli 
maltillista. Kasvu selittyy eläkeikäisten osuuksien kasvulla, 
lasten osuus on vähentynyt kaikkialla.

Perheiden määrä on säilynyt maakunnassa samana pois 
lukien harvaan asuttu maaseutu, jossa ne vähenivät vuoden 
1990 jälkeen lähes viidenneksellä. Lapsiperheiden osuus pu-
tosi alle 40 %:iin kaikista perheistä ja yksinhuoltajaperhei-
den osuus nousi yli viidennekseen lapsiperheistä. Yksin-
huoltajaperheiden määrä lisääntyi voimakkaasti 1990-luvun 
alkuvuosina. Niitä on suhteellisesti eniten Lahdessa ja lapsi-
perheitä suhteellisesti vähiten harvaan asutulla maaseudulla. 
Muiden alueiden väliset suhteelliset erot ovat pieniä.  
       

Ei-suomenkielisten määrä on kasvanut voimakkaasti 
vuoden 1990 jälkeen. Heitä asuu Päijät-Hämeessä 5 700, 
joista kolme neljäsosaa Lahdessa. Venäjänkieliset ovat yli-
voimaisesti suurin kieliryhmä (38 %) ei-suomenkielisistä.

Maakunnan kaupunkien ja kuntien suurimpien keskus-
ten laajeneminen näkyy kasvaneen väestön tilastoruutuina 
(1 km²) keskusten laitamilla ja vähenneen väestön ruutuina 
ydinkeskustoissa. Uusia asumisruutuja syntyi lähes 300 ja 
niihin asukkaita 2 300. Vanhoja asutusruutuja poistui yli 400 
ja niistä asukkaita 1 300. Asuttu ruutupinta-ala laajeni Lah-
dessa ja lähimaaseudulla, muualla se väheni.

Lahti

Ydinmaaseutu Ydinmaaseutu

Lahti0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Harva 
maa-
seutu

Harva 
maa-
seutu

Lähi- 
maa-
seutu

Lähi- 
maa-
seutu

LAPSIHUOLTOSUHDE VANHUSHUOLTOSUHDE
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2007

Naiset 1980
Naiset 2007
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IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENTEEN MUUTOS ALUETYYPEITTÄIN

LAHTI LÄHIMAASEUTU YDINMAASEUTU HARVA MAASEUTU
Miehet 1980
Miehet 2007

Miehet 1980
Miehet 2007

Miehet 1980
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Miehet 1980
Miehet 2007

Naiset 1980
Naiset 2007

Naiset 1980
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Naiset 1980
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5 540 / 5 718
+178

+3,2%

11 200 / 14 234
+3 034
+27,1%

38 720 / 50 264
+11 544
+29,8%

18 502 / 25 629
+7 127
+38,5%

PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT ASUNTOKUNTIEN MÄÄRÄN KEHITYS V. 1980–2005 AHTAASTI ASUVAT ASUNTOKUNNAT V. 1990 JA 2005
Asuntokunnat 1980 / 2005
Muutos 1980–2005 (lkm)
Muutos 1980–2005 (%)

PÄIJÄT-HÄME
73 962 / 95 845
+21 883
+29,6%

Harvaan asuttu maaseutu

Ydinmaaseutu
Kaupunkien 
läheinen maaseutu
Kaupunki

1990 2005

19,6% 10,1%

1990 2005

19,0% 9,4%

1990 2005

17,4% 10,3%

1990 2005

16,4% 8,2%

Ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista  (%)

Ahtaasti
asuvat
lapsetto-
mat 
asunto-
kunnat

Ahtaasti
asuvat
lapsi-
asunto-
kunnat

Lähde: Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola
Asikkala

Hämeen-
koski LahtiHollola Nastola

Kärkölä

Orimattila

Artjärvi

Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö

Lähde: YKR, SYKE & 
Tilastokeskus 2008, 
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta/Elinympäristön seuranta

ASUINHUONEISTOJEN MÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA 1980–2005

ASUINHUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA

Yli -50 asuntoa

-50 - -11

Ei muutosta tai muutos alle +/-11 asuntoa 

11 - 50

51 - 100

101 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

Yli +1500 asuntoa

0 5 10 20 30 km

N

Asuinhuoneistotiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008
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ASUMINEN

Lahdessa asuu 735 asukasta maaneliökilometriä koh-
den, lähimaaseudulla 39, ydinmaaseudulla 18 ja harvaan 
asutulla maaseudulla 7. Maakunnassa on 98 000 asuntokun-
taa. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrä lisääntyi 
ja suurempien asuntokuntien määrä väheni kaikkialla vuosi-
na 1980–2005. Niiden kasvu oli suhteellisesti suurinta lähi-
maaseudulla (100 %) ja lasku harvaan asutulla maaseudulla 
(50 %). Lahdessa lisääntyivät yhden hengen asuntokunnat 
11 000:lla niin, että niitä on lähes puolet kaupungin kaikista 
asuntokunnista. Muilta osin asuntokuntien rakenne hieman 
yhdenmukaistui alueiden välillä. Lahdessa ja harvaan asu-
tulla maaseudulla on suhteellisesti hieman vähemmän ala-
ikäisiä asukkaita sisältäviä asuntokuntia (lapsiasuntokuntia) 
kuin muualla.

Asuntokuntien pieneneminen edesauttoi sitä, että asunto-
kuntien määrät kasvoivat kaikissa asumismuodoissa ja kaik-
kialla paitsi harvaan asutulla maaseudulla, jossa omakoti- 
ja kerrostaloasuminen hivenen taantui. Viidennes Lahden, 
vajaa puolet läheisen maaseudun sekä vajaat kaksi kolmas-
osaa ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun asunto-
kunnista asuu nykyisin omakotitaloissa. Kerrostaloissa asuu 
70 % lahtelaisista ja 36 % lähimaaseudun asuntokunnis-
ta. Rivitalossa asuu vain joka kymmenes päijäthämäläinen 
asuntokunta. Niiden osuus asumismuodoista kuitenkin kas-

voi kaikkialla, samalla kun kerrostaloasuminen suhteellises-
ti hieman väheni, vaikka rakenteelliset muutokset kahden-
kymmenen vuoden aikana olivatkin pieniä.

Maakunnassa on vuokra-asuntoja 34 % asuntokannasta. 
Lahdessa niiden osuus (42 %) on selkeästi suurempi kuin 
muualla. Yksin asuvista noin puolet asuu vuokralla. Omis-
tusasuminen on sitä yleisempää mitä suurempi asuntokun-
ta on kyseessä. Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien määrä 
väheni viimeisten 15 vuoden aikana lähes 4 000:lla, mut-
ta hitaammin kuin muiden ahtaasti asuvien määrä, minkä 
seurauksena lapsiasuntokuntien osuus kaikista ahtaasti asu-
vista kasvoi 73 %:sta 77 %:iin. Lapsiasuntokunnista 6 600 
asuu edelleen ahtaasti, harvaan asutulla maaseudulla vielä 
hieman ahtaammin kuin muualla. Kokonaisuutena ahtaasti 
asuminen vähentyi varsin yhtenäisessä rytmissä kaikkialla 
maakunnassa. Asunnottomien määrä laski vuosina 1990–
2007 700:sta runsaaseen sataan ja lähes kaikki heistä ovat 
lahtelaisia.

Harvaan asutun maaseudun asuntokunnista 40 % on 65 
vuotta täyttäneiden ja 21 % 75 vuotta täyttäneiden asuntokun-
tia, Lahden asuntokunnista vain 25 % ja 12 %. Hieman yli puo-
let molemmista ikäluokista asuu yksin. Osuus on selkeästi 
pienempi kuin vielä vuonna 1990, mutta hitaasti nouseva.

Päijät-Hämeessä rakennettiin vuosina 1980–2007 40 000 asuntoa, joista 36 % omakoti-, 22 % rivi- ja 42 % kerrostaloi-
hin. Asuntotuotanto väheni 1980- ja 1990-luvuilla nopeammin maaseudulla kuin Lahdessa ja 2000-luvulla taas päinvastoin. 
Asunnot lisääntyivät eniten Lahden kaupunkiseudun keskuksissa ja lähiöissä, mutta myös maaseudun kaupungeissa ja kir-
konkylissä. Uusia asuntoryppäitä syntyi myös joihinkin lähimaaseudun kyliin ja harvakseltaan pääteiden varsille. Pohjoisen 
syrjäseutujen hidas autioituminen jatkui.

Maakunnassa on 3 700 asuntoja sisältävää yhden neliökilometrin tilastoruutua. Uusia asuntoruutuja syntyi maaseudul-
le yli 300 vuosina 1980–2005 ja niihin asuntoja noin 650. Harvaan asutun maaseudun osuus uusista ruuduista oli 40 % ja 
niiden osuus uusista asunnoista vajaa neljännes. Lähimaaseudun ja ydinmaaseudun lisäys oli keskenään tasavahvaa, mutta 
Lahdessa uudet asunnot syntyivät pelkästään olemassa olleisiin asuntoruutuihin. Asuntoruutuja poistui maakunnan maaseu-
dulla niin ikään yli 300 ja niiden asuntoja yli neljäsataa, joten ruutujen yhteispinta-ala säilyi samana, mutta asuntojen määrä 
kasvoi runsaalla 200:lla. Harvaan asutun maaseudun osuus poistumasta oli vajaa puolet ja sen asuntoruutujen nettomuutos 
ainoana alueena negatiivinen.

ASUNTOTUOTANTO TALOTYYPEITTÄIN V. 1980-2007

OMAKOTITALOASUNNOT RIVITALOASUNNOT KERROSTALOASUNNOT

3 060 12 440
820 1 020 270

2 880

4 500
1 150

5 420

3 260 1 880

2 580

Lahti Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harva maaseutu
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6 051 / 3 945
-2 106
-34,8%

92,9 / 92,3

11 312 / 10 348
-964

-8,5%
83,5 / 79,2

44 735 / 44 588
-147

-0,3%
103,7 / 109,8

20 518 / 20 476
-42

-0,2%
87,4 / 84,9

PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUTYYPIT TYÖSSÄKÄYNTI V. 2005
Työpaikat 1980 / 2005
Muutos 1980–2005 (lkm)
Muutos 1980–2005 (%)
Omavaraisuus 1980 / 2005

Alle 5%
10-20%

5-10%
Yli 20%

PÄIJÄT-HÄME
82 616 / 80 882
-3 259
-3,9%
95,4 / 96,7

Harvaan asuttu maaseutu

Ydinmaaseutu
Kaupunkien 
läheinen maaseutu
Kaupunki

Osuus lähtöalueen työmatkoista

Alueen sisäiset työmatkat

Lähde: YKR-HERTTA, SYKE & Tilastokeskus 2008

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola
Asikkala

Hämeen-
koski LahtiHollola Nastola

Kärkölä

Orimattila

Artjärvi

Lähde: Suomen maaseututyypit 2006, Maa- ja metsätalousministeriö

Lähde: YKR, SYKE & 
Tilastokeskus 2008, 
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta/Elinympäristön seuranta

TYÖPAIKKAMÄÄRIEN JA -OMAVARAISUUDEN KE-
HITYS V. 1980–2005

79
0,6% 887

6,7%

3 824
9,4%

4 234
10,4%

1 965
8,1%

434
10,2%

1 987
15,2%

2659
20,3%

7 313
30,3%

81
0,2%

197
4,6%

113
0,5%

119
2,8%

1 233
3,0%576

2,4%

192
4,5%

3 332
78,0%

14 146
58,7%

14 146
58,7%

31 219
76,9%

7 467
57,1%

Päijät-Hämeen 
ulkopuolelle suun-
tautuvat työmatkat

0 5 10 20 30 km

N

Työpaikkatiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN MUUTOS VUOSINA 1980–2005

TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS 1 km x 1 km RUUDUSSA

Yli -1000 työpaikkaa
-1000 - -501
-500 - -101
-100 - -51
-50 - -10
Ei muutosta tai muutos alle +/-10 työpaikkaa 
10 - 50
51 - 100
101 - 500
501 - 1000
Yli +1000 työpaikkaa
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TYÖPAIKAT

Päijät-Hämeen työpaikat lisääntyivät 1980-luvulla, vä-
henivät 18 000:lla 1990-luvun talouslaman aikana, lisään-
tyivät sen jälkeen 8 000:lla ja alkoivat taas vähetä 2000-lu-
vulla. Pudotus oli suurin teollisuudessa, josta katosi 12 000 
työpaikkaa 25 vuodessa. Palvelutyöpaikat kasvoivat samas-
sa ajassa runsaalla 5 000:lla ja ohittivat teollisuuden maa-
kunnan eniten työllistävänä toimialana 2000-luvun alussa. 
Kauppa on työllistänyt melko tasaisesti hieman toistakym-
mentä tuhatta työntekijää tarkastelujakson kuluessa. Rahoi-
tus- ja muu liike-elämää tukeva toiminta on tuonut maakun-
taan niin ikään runsaat 5 000 työpaikkaa lisää.

Yli puolet maakunnan työpaikoista sijaitsee Lahdessa, 
runsas neljännes sen läheisellä maaseudulla ja vajaa vii-
dennes kauempana maaseudulla. Lahden ja lähimaaseudun 
työpaikkamäärät ovat toipuneet kohtuullisen lähelle lamaa 
edeltänyttä tasoa, mutta harvaan asutulta maaseudulta ka-

tosi yli 2 000 työpaikkaa ja ydinmaaseudultakin noin tuhat. 
Niiden työpaikkojen taantuminen alkoi jo ennen lamaa. Ai-
noastaan Lahden työpaikkamäärä kasvaa 2000-luvullakin. 
Kaupungissa on kaikkien toimialojen työpaikkoja kaksin- 
tai kolminkertainen määrä lähimaaseutuunkin verrattuna. 
Poikkeuksen tekevät teollisuustyöpaikat, joita on lähimaa-
seudullakin runsaasti, sekä maa- ja metsätalous, jonka työ-
paikat sijaitsevat kauempana maaseudulla.

Lahti profiloituu maakunnassa keskusroolinsa mukai-
sesti keskimääräistä suurempana kaupan, liikenteen, rahoi-
tustoiminnan ja palvelujen työpaikkakeskittymänä. Sen lä-
heisellä maaseudulla puolestaan teollisuus on maakunnan 
keskiarvoa merkittävämpi toimiala, muulla maaseudulla 
taas maatalous ja hivenen myös rakennustoiminta. Teolli-
suus on myös suurin työllistäjä läheisellä maaseudulla, pal-
velut puolestaan muualla.

Työpaikkaosuudet 2005 
aluetyypeittäin

Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Rah.ym. toiminta Palvelut

Lahti 4 45 54 65 69 69 61
Lähimaaseutu 26 38 23 22 16 19 22
Ydinmaaseutu 45 14 17 9 11 9 12
Harva maaseutu 25 3 6 4 4 3 5

YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100

 

4%
3 300

22%
18 300

10%
8 800

4%
3 500

13%
11 200

6%
5 000

41%
34 100

27%
21 100

7%
5 500

30%
23 800

4%
2 900

11%
8 600

6%
4 800

15%
12 200

Maa- ja metsätalous

Teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Liikenne

Rah.ym. toiminta

Palvelut

Lahden lähimaaseudun työpaikkaomavaraisuus on maan keskiverrosta selkeästi poiketen suurempi kuin maakunnan 
ydinmaaseudun. Tämä johtuu mm. Lahden ylivoimaisesta vahvuudesta maakunnan muihin keskuksiin nähden, sen tiiviy-
destä ja pienestä pinta-alasta, maakunnan lyhyistä välimatkoista ja lähimaaseudun taajamien työpaikkatarjonnasta. Toisin 
sanoen Lahti vetää työvoimaa myös ydinmaaseudulta, mutta maakunnan lähimaaseudulla on ydinmaaseutua paremmat 
paikalliset työmarkkinat. Tämä näkyy mm. niin, että ydinmaaseudulta pendelöidään kolme kertaa enemmän Lahteen kuin 
lähimaaseudulle. Harvaan asutun maaseudun vähäisestä pendelöinnistä viidennes suuntautuu Lahteen ja vajaa puolet maa-
kunnasta ulos. Suhteellisesti eniten maakunnan ulkopuolelle pendelöidään kuitenkin ydinmaaseudulta.

Työpaikat ovat keskittyneet voimakkaasti keskustaajamiin ja niiden läheisyyteen pääteiden varsille. Ne ovat siksi myös 
suurimpien työpaikkamuutosten tiivistymiä. Työpaikka-alueita (1 km² -tilastoruutuja) katosi kaikkialla maaseudulla yh-
teensä noin 1 000. Uusia alueita syntyi maakunnassa runsaat 300, joista kolme neljäsosaa lähi- ja ydinmaaseudulle. Uusien 
alueiden työpaikkatiheys on 2–4-kertainen poistuneisiin verrattuna muualla paitsi harvaan asutulla maaseudulla, jossa uu-
sienkin alueiden työpaikkatiheys laski.

PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖPAIKAT 1980 = 84 200
(pl. toimiala tuntematon)

PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖPAIKAT 2005 = 78 900
(pl. toimiala tuntematon)



14

Asukkaita neliökilometrillä

Asukkaita neliökilometrillä

Asukkaita neliökilometrillä

Vuonna 1980 vakituinen asutus oli Päijät-Hämeessä levin-
nyt laajemmalle alueelle kuin 2005. Asunnoissa asutaan 
nyt väljemmin ja osa Päijät-Hämeen pohjoisten osien asun-
noista on jäänyt vapaa-ajan asunnoiksi.

Lahden kaupunkiseutu on laajentunut reunoiltaan. Pää-
kaupunkiseudulla asutus on lisääntynyt myös keskusten 
ulkopuolella.

METKA-mallin mukainen vuoden 2050 aluerakenne kehit-
tyy voimakkaasti raideliikenteen varaan.

6 000
3 500
1 500

500
100

50
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1

6 000
3 500
1 500
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50
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1

6 000
3 500
1 500

500
100

50
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1

1980

2005

2050

Lähdetiedot: YKR/SYKE & TK, METKA -projekti, 22.2.2008 ER

Lähdetiedot: YKR/SYKE & TK, METKA -projekti, 22.2.2008 ER

Lähdetiedot: YKR/SYKE & TK, METKA -projekti, 22.2.2008 ER
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SAAVUTETTAVUUS JA ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENTEEN MUUTOS

Etelä-Suomen kasvu perustuu korkean osaamisen hyvään saavutettavuuteen. Kasvun sijoittuminen ja aluerakenteen 
muodostuminen taas perustuu paljolti saavutettavuuden muutoksiin, joita liikenneverkon parannukset ja toisaalta ruuhkau-
tuminen aiheuttavat matka-aikoihin.

Etelä-Suomen aluerakennetta on kuvattu viereisen sivun karttasarjassa väestötiheyden perusteella. Vuodet 1980 ja 2005 
osoittavat toteutuneen kehityksen. Vuoden 2050 tilanne on laskettu METKA-mallilla viiden maakunnallisen liiton yhteises-
sä kestävän aluerakenteen selvityksessä.

Liikenneverkon kehityksen ja aluerakenteen muutosten seuraussuhteet ovat ilmeiset. METKA-työssä pidettiin parhaim-
pana kehityspolkuna voimakkaasti raideliikenteen varaan perustuvan asutusrakenteen kehittämistä.  Kerava–Lahti-oikorata 
on jo osoittanut, miten matkustajamääräennusteet on ylitetty ja lyhentynyt matka-aika on lisännyt pääkaupunkiseudun ja 
Lahden seudun vuorovaikutusta. Asumisen edullisuus ja ympäristön laatu ovat lisänneet pääkaupunkiseudulla työssäkäyntiä 
Päijät-Hämeestä. Samalla Lahden seudun kaupan volyymi on kasvanut hyvien yhteyksien laajentaessa seudun markkina-
aluetta. Tiedossa olevat liikenneyhteyksien paranemiset päätieverkolla ja rataverkolla tuovat lähialueen keskuksia ja Pieta-
ria huomattavasti nykyistä lähemmäs Lahden seutua.  

Nopeutuvat liikenneyhteydet itään lisäävät 
Pietarin vaikutusta Etelä-Suomen alueraken-
teen kehitykseen. 

Pietarin radan ja valtateiden 10 ja 12 paran-
tamisen vaikutus parantaa Lahden seudun 
logistista asemaa ja lisää sen houkutte-
levuutta hyvää henkilöliikenteen ja tava-
raliikenteen saavutettavuutta hyödyntävillä 
toimialoilla.

TAMPERE

MIKKELI

IMATRA

VAINIKKALA

PIETARI
KOUVOLA

KOTKA
HELSINKI

LAHTI
HÄMEENLINNA

HANKO

TURKU

2:23

2:33

2:28

5:40

2:17

1:03

1:34

1:47

2:09

2:09

1:38

2:08

3:00

2:11

1:17

1:26

0:48

1:23

Erkki Rope 2008

UUSIEN RATASUUNNITELMIEN VAIKUTUKSET MATKA-AIKOIHIN

Paikkakuntien 
etäisyys Helsingistä 
on esitetty matka-
aikoina ja niiden 
muutoksina.

Rataverkko 2008

Lahti–Heinola–Mikkeli ratasuunnitelmat

Lahti–Luumäki–Pietari parannus 2011

Lahti–Luumäki-radan peruskorjaus nopeil-
le kansainvälisille junille soveltuvaksi on 
käynnistynyt vuonna 2007 ja matka-aika 
Lahdesta Pietariin voi puolittua nykyisestä 
viidestä tunnista alle kolmeen tuntiin vuon-
na 2011. Samalla radan vaikutusalueen paik-
kakuntien yhteydet Lahteen paranevat ja 
niiden keskinäinen vuorovaikutus kasvaa.

SUOMENLAHDEN KESKUKSET VAIKUTUSALUEINEEN

Erkki Rope 2008, METKA-projekti

Lähdetiedot: Helsinki–Pietari rautatieyhteys, RHK 2008
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Aluejakojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

ASUTUSRAKENTEEN MUUTOS VUOSINA 1980–2005

Taajama v. 2005

Kylä (yli 40 as.) v. 2005

Pienkylä (20-39 as.) v. 2005

Harva maaseutuasutus v. 2005

Taajama v. 1980

Kylä (yli 40 as.) v. 1980

Pienkylä (20-39 as.) v. 1980

Harva maaseutuasutus v. 1980
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ASUTUSRAKENTEEN MUUTOS VUOSINA 1980–2005

Suomen ympäristökeskus on seurannut asutusrakenteen 
muutoksia vuodesta 1980 lähtien osana yhdyskuntaraken-
teen seurantajärjestelmää (YKR). Muutoksia on kartoitettu 
taajamien, kylien, pienkylien ja harvan maaseutuasutuksen 
osalta. YKR-taajaman määritelmän mukaan taajama on vä-
hintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten lukumäärä ja 
kerrosala muodostavat ympäröivää haja-asutusta selkeästi 
tiheämmän ryhmittymän. Tällaisen taajaman ulkopuolinen 
alue määrittyy haja-asutusalueeksi, joka puolestaan sisäl-
tää asutuksen tiheyden mukaan kylämäistä asutusta, harvaa 
maaseutuasutusta sekä asumatonta aluetta. Kylämäinen asu-
tus on erotettu harvasta maaseutuasutuksesta väestömäärän 
ja rakennusten sijainnin perusteella, ja se jaetaan väestömää-
rän mukaan vähintään 40 asukkaan kyliin ja 20–39 asuk-
kaan pienkyliin. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne 
alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, 
mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin 
säteellä.

Päijät-Hämeen väestöstä noin 86 % asuu nykyään taa-
jamissa. Osuus on kasvanut yli kuusi prosenttia 25 vuoden 
aikana, mikä tarkoittaa vajaata 18 500 uutta taajama-asukas-
ta. Väkiluvun ohella taajama-alueen pinta-ala on kasvanut 
noin 74 km², mikä osaltaan selittää taajamaväestön osuu-
den kasvua. Samalla taajamien määrä on kasvanut 80-luvun 
18 taajamasta 24 vuoteen 2005 mennessä. Uusia taajamia 
on syntynyt 90-luvulla pääasiassa Lahden kaupunkiseudul-
le, esimerkiksi Hollolan kirkonseudulle. Lisäksi Villähde on 
kasvanut kiinni Nastolan taajamaan, joka muodostaa nykyi-
sin lähes 15 kilometrin nauhataajaman Lahden itäpuolelle, 
ainakin toistaiseksi irralleen Lahden kaupunkiseudun taaja-
masta. Lähes kaikkien taajamien pinta-ala ja väkiluku ovat 
kasvaneet ja uusi väestö on asettunut enimmäkseen taaja-
mien laajenemisalueille. Tosin maakunnan pohjoisimmissa 
kunnissa, Hartolassa, Sysmässä ja Padasjoella sekä Heino-

lassa, taajamien väkiluku on pienentynyt 90-luvulta lähtien, 
ja Padasjoen Auttoinen on muuttunut taajamasta kyläalu-
eeksi asutuksen harventuessa.

Taajama-alueiden ohella kyläalueiden kehitys maakun-
nan pohjoisosissa on ollut taantuvaa väestön vähentyessä. 
1980-luvulla Hartolan ja Sysmän taajamien välisellä alueel-
la oli sekä kyliä että pienkyliä. 2000-luvulla samalla alu-
eella on hajanaisia kyliä ja esimerkiksi maakuntakaavaan 
merkitty Särkilahden maaseutukylä on harvan maaseutuasu-
tuksen alueella. Liikola on puolestaan pienentynyt kylästä 
pienkyläksi. Kyläasutus on kuitenkin viime vuosina kasva-
nut Sysmän taajaman länsipuolella, Suopeltoon johtavan 
tien varrella. Heinolan taajama on kasvanut hieman Heino-
lan kirkonkylän taajaman suuntaan Rainiossa, mutta Heino-
lan eteläpuolen Myllykylän ja kaakkoispuolen Sahanniemen 
alueet ovat pienentyneet kylistä pienkyliksi. Maakunnan 
eteläosissa kehitys on ollut päinvastaista erityisesti Lah-
den kaupunkiseudun liepeillä. Esimerkkinä voidaan maini-
ta Heinlammin alue, joka on kehittynyt kylästä taajamaksi 
asutuksen kasvaessa reilusta 60 asukkaasta yli kahdensadan 
tarkastelujakson aikana. Myös Villähteen eteläpuolelle, Ta-
piolaan, on muodostunut laaja kyläasutuksen alue.

Erilaisissa kylissä asuu yhä yli viisi prosenttia päijät-
hämäläisistä. Pienkylissä asuvien osuus on pysytellyt noin 
prosentissa, mikä tarkoittaa noin 2 000 asukasta. Kylissä 
asuvien määrä on muuttunut enemmän, ja kylien väestö on 
vähentynyt 3 000 asukkaalla nykyiseen noin 9 000 asukkaa-
seen tarkastellun 25 vuoden aikana. Kylien kokonaispinta-
ala on kuitenkin samaan aikaan kasvanut yli 20 km². Pien-
kylien pinta-ala on kasvanut vuoteen 2000 saakka, mutta 
viimeisen viiden vuoden aikana pinta-ala on pienentynyt. 
Laskusuunnassa on myös harvan maaseutuasutuksen pinta-
ala, joka on pienentynyt lähes 180 km². 
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Keskimääräinen asumisväljyys kasvoi noin 50 % 
vuosien 1980-2005 välillä.

41-55 m²/asukas26-40 m²/asukasAlle 25 m²/asukas yli 56 m²/asukas

 VUONNA 1980  VUONNA 1995  VUONNA 2005

 VUONNA 1980  VUONNA 1995  VUONNA 2005

LAHDEN AHTIALAN TAAJAMA-ALUEEN, ALUEVÄLJYYDEN SEKÄ VÄESTÖN MUUTOS

ASUMISVÄLJYYDEN KEHITYS

Kylä (<0,05)Väljä taajama (<0,2)Tiivis taajama (>0,2) Haja-asutus (<0,01) TaajamaHaja-asutuskylä (<0,02)

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TAAJAMA-ALUEET, ALUEVÄLJYYDET JA VÄESTÖ 2005

Vuoden 2005 jälkeen Alasenjärven pohjoisranta on alkanut rakentua voimaperäisesti. Lahden keskustan ja Ahtialan välissä sijaitsevat Rekolan ja Vipusen-
kadun teollisuusalueet.

Karttojen asuinhuoneistotiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

900 300 200 100 50  10 asukasta
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ALUE- JA ASUMISVÄLJYYDEN KEHITYS

Väestön ja asumisen kehitys näkyvät rakentamisen keskittymisenä taajamiin, niiden laajentumisalueille ja kasvaviin ky-
liin. Seurannassa kehitys on todennettavissa myös alue- ja asumisväljyyden avulla.

Maakuntakaavan seurantatarkastelut pohjaavat YKR:n 
250 x 250 m ruututarkasteluihin. Ruudut on luokiteltu alue-
tyyppeihin (tiivis taajama, väljä taajama, kylä ja haja-asutus-
kylä) asuntojen määrän mukaan. Ruudun alueväljyyttä kuva-
taan kerrosalan suhteella ruudun maapinta-alaan. Tarkastelu 
poikkeaa kuntien yleis- ja asemakaavojen aluetehokkuuksis-
ta e, koska niissä laskenta perustuu korttelien tai tonttien pin-
ta-aloihin.

Ydinkeskustojen tiiviiden taajamaruutujen osuus koko 
maakunnassa vuonna 1980 oli 0,6 % ja osuus kasvoi vuoteen 
2005 mennessä lähes 1 %:iin. Vastaavasti väljien taajamien 
osuus, 3,2 %, nousi 5,6 %:iin. Kylien osuus kasvoi 4,5 %:sta 
6,1 %:iin ja haja-asutuskylien 4,4 %:sta 5,7 %:iin. Osuuden 
kasvu on voimakkainta väljissä taajamissa. Haja-asutusruutu-
jen osuus on vähentynyt 87,3 %:sta 81,7 %:iin. 

Samalla, kun YKR-taajamien pinta-ala ja määrä kasvoivat, 
ovat yksittäiset taajamat olleet jatkuvassa sisäisessä muutok-
sessa.

Ruudun aluetyyppi MAAKUNTAKAAVA 
Alueväljyys

YLEISKAAVA 
Aluetehokkuus e 

ASEMAKAAVA 
Aluetehokkuus e

Tiivis taajama 0,2 0,2-0,45 0,35 ->

Väljä taajama 0,05 0,05-0,15 0,1 – 0,3

Kylä 0,02

Haja-asutuskylä 0,01

Kuntien ydinkeskustat ovat tiivistyneet, mutta asuminen on väljempää. Rakentamisen määrä kasvaa asukasmäärää voi-
makkaammin. Asumisväljyyskehitys Lahden kaupunkiseudulla purkautuu väljiin taajamiin ja kylämäiseen asutukseen pää-
tieverkon mukaisesti Lahdesta pohjoiseen Hollolan Kukkilan ja Asikkalan Vesivehmaan välille ja etelässä Orimattilan Vi-
renojan ja Pennalan sekä Lahden Renkomäen välille. Nastolassa kasvu suuntautuu nauhana itään Uuteenkylään ja länteen 
Villähteelle kohti Lahtea. Vanhan 5-tien varressa Hollolan ja Heinolan välillä on nousemassa esiin Heinlammin, Pyhäntaan 
ja Vierumäen kasvu. Heinolasta pohjoiseen kirkonkylä jatkaa kasvuaan. Suuntaus on haja-asutuskylän kasvu kyläksi ja ky-
län väljäksi taajamaksi erityisesti kaupunkiseudun taajamien ja kuntakeskusten lähialueilla.

Asumisväljyys on yleisesti kasvanut perhekoon pienen-
tyessä ja asukkaiden yleisen asumisen tilatarpeen kasvaes-
sa. Ruututarkastelun mukaan asukkaita asunnoissa oli vuonna 
1980 keskimäärin 3,1, kun vuonna 2005 määrä oli pudonnut 
2,4:ään vakinaisesti asutuissa asunnoissa.

Asumisväljyys on näissä tarkasteluissa saatu jakamalla ruu-
dun vakituisesti asuttujen asuntojen huoneistoala ruudun asu-
kasmäärällä. Keskimäärin Päijät-Hämeen kunnissa asumisväl-
jyys eli asuinhuoneistoala henkeä kohti oli vuonna 1980 34,0 
m², vuonna 1995 se oli 45,3 m² ja vuoteen 2005 se oli noussut 
51,7 m² asukasta kohti. Artjärveläiset asuvat lahtelaisia keski-
määrin lähes 20 m² väljemmässä asunnossa. 

Maakuntakaavan valmistelussa mahtuvuustarkasteluissa käy-
tetyt 44-50 h-m² asukasta kohti taajamasta riippuen näyttäisi-
vät jäävän jälkeen tähänastisen kehityksen valossa. Laskelmis-
sa oletettiin, että asumisväljyyskehitys hidastuisi vuoteen 2020 
mennessä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkaiden käyttöön 
on tarvittu enenevässä määrin maapinta-alaa ja taajamat ovat 
levittäytyneet laajemmalle alueelle.

Asumisen levittäytyessä laajemmalle ja työpaikkojen kes-
kittyessä on työmatkojen keskimääräinen pituus kasvanut huo-
mattavasti. Ruudusta lähtevien työmatkojen keskipituus oli 
vuonna 1980 5,5 kilometriä ja vuonna 2003 se oli 12,3 kilomet-
riä eli hieman yli kaksinkertaistunut. Vuoteen 2005 mennessä 
työmatkojen keskipituus kohosi noin 14 kilometriin.

Kunta 1980
asumisväljyys, m²

1995
asumisväljyys, m²

2005
asumisväljyys, m²

Artjärvi 35,5 50,7 59,4

Asikkala 35,5 45,3 52,9

Hartola 31,7 45,0 52,2

Heinola 32,4 44,6 50,1

Hollola 37,2 46,7 52,3

Hämeenkoski 35,3 48,8 56,5

Kärkölä 34,6 46,8 54,6

Lahti 28,1 36,3 40,5

Nastola 35,2 41,6 47,7

Orimattila 35,2 45,6 51,9

Padasjoki 34,8 46,5 54,0

Sysmä 33,3 46,8 54,5

ALLE 150 KM TYÖMATKOJEN KESKIMÄÄRÄINEN PITUUS TAAJAMAN ULKOPUOLELTA
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Kaavatietojen lähde: Hämeen ympäristökeskus 2008

KAAVOITUSTILANNE

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaava

Rakennuslain mukainen yleiskaava

Ranta-asemakaava

Ajantasa-asemakaava 2007
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KAAVOITUSTILANNE KUNNISSA

Maakuntakaava on toteutunut, kun alueelle on laadittu 
yleis- tai asemakaava. Maakuntakaava ei vielä ole suoraan 
ohjannut yleis- tai asemakaavojen laatimista, mutta kaavata-
soja on merkittävien muutospaineiden osalta sovitettu laati-
misvaiheissaan yhteen. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Ori-
mattilan Pennalan läntisten teollisuusalueiden ja Nostavan 
osayleiskaavat sekä Holman vähittäiskaupan suuryksikköä 
koskeva asemakaavamuutos. Lahden kaupunkiseudun ra-
kennemallityössä luotiin pohjaa sekä maakuntakaavalle että 
kuntien kaavatyölle. Sen pohjalta ei kuitenkaan päädytty 
laatimaan kuntien yhteistä yleiskaavaa, vaan ratkaisut saivat 
lainvoiman maakuntakaavan kautta.

Kartalla esitettyjen kaavojen lisäksi kunnissa on vireil-
lä merkittäviä kaavahankkeita. Tällaisia ovat mm. seuraavat 
yleis- ja osayleiskaavat: Lahden yleiskaava ja Villähteen– 
Koiskalan, Pennalan asuntoalueiden, Henna–Viljaniemen, 
Vääksyn, Heinolan ydinkeskustan, Laajalahti/Kouvolan tien 
risteyksen, Vierumäen ja Lusin osayleiskaavat sekä Tähti-
niemen alueen kaavarunko. Näiden lisäksi kunnat ovat laa-
timassa yhteistyössä yleiskaavoja: Miekkiön–Renkomäen– 
Ämmälän ja Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavoina. 

Päijänteen rantojen suunnittelun jälkeen on tullut vireil-
le runsaasti rantaosayleiskaavoja ja kylien osayleiskaavo-
ja. Kartalla esitettyjen lisäksi kaavoitus on käynnissä Luo-
teis-Nastola–Heinlammin sekä Hartolan ja Pohjois-Sysmän 
kylä- ja ranta-alueilla ja Padasjoen Maakesken ja Nyystö-
län kyliä koskien. Heinolassa on käynnissä Keskinen Ylim-
mäisen rantaosayleiskaava ja yhteistyössä Asikkalan kans-
sa Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden ranta-alueiden 
suunnittelu. 

Artjärven, Hartolan ja Sysmän kaikki 1.1.2000 jälkeen 
laaditut asemakaavat ovat olleet asemakaavamuutoksia. 

Asikkalassa, Heinolassa ja Hollolassa on yli 60 % kaavoista 
kaavamuutoksia. Lahdessa 36 % ja Nastolassa 48 % ase-
makaavoista on muutoksia. Hämeenkoskella ja Kärköläs-
sä puolestaan lähes kaikki kaavahankkeet ovat olleet uu-
sia. Kaavoissa osoitetusta kerrosalasta merkittävä määrä on 
osoitettu elinkeinoelämän tarpeisiin, mutta myös asumiselle 
on osoitettu uusia alueita.

Ranta-asemakaavoilla ratkaistaan pienempialaisia ja yk-
sittäisiä maanomistajakohtaisia kaavoitustilanteita.  Ranta-
asemakaavojen muutoksissa on ollut suuntauksena nostaa 
kerrosalaoikeutta esim. Päijänteen alueen tasoa vastaavaksi. 
Lisäksi yhteisrantaisia mökkejä on haluttu muuttaa omaran-
taisiksi lukumäärästä tinkimällä. 

Kaavoitettu pinta-ala 
yhteensä 2007

1.1.2000 jälkeen laaditut

Yleiskaavat 
[ha]

Asemakaa-
vat [ha]

Asemakaavat 
[ha]

Ranta-asema-
kaavat [ha]

Artjärvi 3 974 183 1 56

Asikkala 14 921 3 037 61

Hartola 15 721 2 283 41 100

Heinola 7 414 5 532 250 281

Hollola 16 109 2 176 178 9

Hämeenkoski 1 238 257 17  

Kärkölä 755 111 19

Lahti 1 249 6 908 1 120 3

Nastola 6 891 2 937 429 107

Orimattila 40 162 1 319 278  

Padasjoki 26 422 2 832 3 161

Sysmä 37 164 3 322 5 18

Yhteensä 171 264 31 540 2 494 754

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN ASEMAKAAVATILANNE

0 2 4            6 km

N

Asemakaavatietojen lähde: Hämeen ympäristökeskus

Hyväksytty asemakaava

Ajantasa-asemakaava 2007

Seutukaavan A- ja AP-alueet

Maakuntakaavan A-alue
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Myymälätietojen lähde: Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri, A.C. Nielsen Finland Oy

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS 
VUOSINA 2003–2007

Päivittäistavarakauppa 2007

Kävelyetäisyys 1,5 km (2007)

Pyöräilyetäisyys 4 km (2007)

Päivittäistavarakauppa 2003

Kävelyetäisyys 1,5 km (2003)

Pyöräilyetäisyys 4 km (2003)
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ASUMINEN JA KAUPALLISET PALVELUT TAAJAMISSA

Maakuntakaavan taajamien suunnitteluratkaisussa asuminen sijoittuu pääasiassa taajamatoimintojen alueille A (yhteensä 
21 755 ha) ja keskustatoimintojen alueille C (yhteensä 1 270 ha). Päivittäistavarakaupan palveluiden oletetaan sijoittuvan 
näille samoille alueille ja vähittäiskaupan suuryksiköille osoitettuihin neljään kohteeseen. Paljon tilaa vaativaa kauppaa var-
ten on osoitettu palveluiden alueita P yhteensä 1 002 ha.

Vuosien 2002–2007 aikana maakunnan väestömäärä on 
lisääntynyt 0,8 % ja päivittäistavaramyymälöiden pinta-ala 
noin 10 %. Asukasta kohti laskettu pinta-ala kasvoi noin 10 
%. Voimakkainta kasvu oli Heinolassa, Hartolassa ja Nas-
tolassa. Pinta-ala väheni asukasta kohti eniten Hollolassa, 
Asikkalassa ja Sysmässä. Pinta-alakasvua suurempaa on ol-
lut myynnin kasvu. Päivittäistavaramyymälöiden kokonais-
myynti asukasta kohti kasvoi samalla ajanjaksolla reilut 13 %.

Erikoistavarakaupan lisäpinta-alan tarpeeksi arvioitiin 
kaavallisen ylimitoituksen jälkeen yhteensä 234 000 k-m². 
Karkeana arviona voi todeta, että erikoistavarakaupan osalta 
kaupunkiseudun liiketila olisi ylittymässä, jos tarkasteluun 
otetaan mukaan Holman, Renkomäen ja Uudenmaankadun 
varren uudet hankkeet. Erikoistavarakaupan kysyntä tulee 
kuitenkin koko maakunnasta ja maakuntarajojen yli.

Asemakaavoja on laadittu 9 642 ha maakuntakaavan taa-
jamatoimintojen alueille. Ajantasa-asemakaavan 2007 alueella 
on lähes 7,5 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m²) asuinhuo-
neistoja. Vuodesta 2000 eteenpäin hyväksyttyihin kaavoihin 
on osoitettu asuinrakennusten korttelialueita 520 ha, jois-
sa on yhteensä vajaa 1,7 miljoonaa k-m² rakennusoikeutta. 
Kaavoihin sisältyvän toteutumattoman rakennusoikeuden 
selvittäminen edellyttää kohtuullisen selvityskeinon löyty-
mistä, jotta voidaan arvioida tulevia kaavoitustarpeita väes-
tönkehityksen ja asumisväljyyden kasvun vaatimusten täyt-
tämiseksi.

Asemakaavojen seurantalomakkeiden perusteella asuin-
rakennusten korttelialueita on uusimmissa kaavoissa esi-
tetty mm. seuraavasti: Asikkalan Vaappuranta lähes 13 000 
k-m², Hartolan Kuninkaantie n. 11 000 k-m², Hollolan Toh-
kanen yli 16 000 k-m², Hämeenkosken Valkinranta lähes 17 
000 k-m², Kärkölän Sirkkovieru lähes 13 000 k-m², Lahden 
Renkomäki n. 46 000 ja Karisto lähes 69 000 k-m², Nastolan 
Turranmetsä 5 600 k-m², Orimattilan Jymylinnanmäki lähes 
22 000 k-m² ja Sysmän keskusta n. 5 500 k-m². 

Uusien asemakaavojen ja niiden muutosten perusteella 
kunnat, Lahtea lukuun ottamatta, ovat viime vuosina kaa-
voittaneet enemmän väljää pientaloasumista tiiviiden pien-
talo- tai kerrostalokortteleiden sijaan. Uudet kaavahankkeet 
kytkeytyvät olemassa olevaan rakenteeseen ja kunnissa on 
vireillä tärkeitä taajamarakennetta eheyttävään rakentami-
seen tähtääviä asemakaavahankkeita.

Kaupan päivittäistavaramyymälät sijoittuvat taajamiin 
ja kyliin. Vähittäiskaupan suuryksiköt ovat ohjautuneet maa-
kuntakaavan mukaisesti. Päivittäistavarakauppojen saavu-
tettavuus on hieman heikentynyt vuosien 2002–2007 aikana. 
Kävelyetäisyydellä (alle 1,5 km) päivittäistavaramyymä-
löistä asuvien päijäthämäläisten määrä ja osuus väheni 1,9 
% eli lähes 2 500 henkeä. Vastaavasti sekä pyöräilyetäisyy-
dellä (1,5-4 km) että yli 4 km:n etäisyydellä asuvien osuus 
lisääntyivät molemmat noin 1 % eli 2 000 henkeä. Vuonna 
2007 yli 4 km:n etäisyydellä päivittäistavaramyymälöistä 
asui yli 11 % eli reilut 22 000 päijäthämäläisistä.

Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksessä arvi-
oitiin päivittäistavarakaupan laskennalliseksi pinta-alan li-
sätarpeeksi vuodesta 2002 vuoteen 2020 mennessä noin 18 
000 k-m2. Vuoteen 2007 mennessä tästä arvioidusta lisäys-
tarpeesta oli toteutunut jo yli 75 % eli yli 13 000 k-m2. Pit-
kän aikavälin laskennallinen pinta-alatarve oli jo ylittynyt 
Hartolassa, Heinolassa, Lahdessa ja Padasjoella sekä juuri 
ja juuri Nastolassa. Sen sijaan lisäystarvetta oli selvästi jäl-
jellä Asikkalassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Sysmässä.

Asemakaavat 1.1.2000 jälkeen
Keskimääräinen aluetehokkuus e A-alueilla

Artjärvi  -
Asikkala 0,26
Hartola 0,2
Heinola 0,21
Hollola 0,22
Hämeenkoski 0,21
Kärkölä 0,21
Lahti 0,46
Nastola 0,19
Orimattila 0,28
Padasjoki  -
Sysmä 0,31

PÄIVITTÄISTAVARAMYYMÄLÖIDEN PINTA-ALA k-m2
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Työmatkatiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

TYÖSSÄKÄYNTI MAAKUNTAKAAVAN T- JA TP-ALUEILLA VUONNA 2005

Maakuntakaavan T- ja TP-alueet rajattuna 
työssäkäynnin kohdealueiksi

Lahden kaupunkiseudun kohdealueella 
työssäkäyvät
Nastolan kohdealueella työssäkäyvät
Heinolan kohdealueella työssäkäyvät
Orimattilan kohdealueella työssäkäyvät
Kärkölän kohdealueella työssäkäyvät
Asikkalan kohdealueella työssäkäyvät
Padasjoen kohdealueella työssäkäyvät
Sysmän kohdealueella työssäkäyvät
Hartolan kohdealueella työssäkäyvät

Rajatuilla kohdealueilla työssäkäyvien 
asuinpaikat

5-9 työssäkäyvää

10-19 työssäkäyvää

20-39 työssäkäyvää

40-69 työssäkäyvää

70-99 työssäkäyvää

yli 100 työssäkäyvää
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TYÖPAIKKA-, TEOLLISUUS- JA VARASTOALUEET

Maakuntakaavan TP-alueilla on osoitettu monipuolisia 
työpaikka-alueita, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyö-
paikkoja, asumista sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta 
teollisuutta ja varastointia. T-alueilla puolestaan osoitetaan 
seudullisesti merkittäviä teollisuus- ja varastotoimintojen 
alueita, joissa voi aiheutua ympäristöhäiriöitä. Päijät-Hä-
meen teollisuuden ja liikenteen työpaikoista noin puolet si-
jaitsee maakuntakaavan T- ja TP-varauksilla ja näillä vara-
uksilla on myös joitakin muita työpaikkoja.

YKR-työmatka-aineiston avulla on esitetty, missä näil-
lä T- ja TP-alueilla teollisuuden ja liikenteen työpaikoissa 
työssäkäyvät asuvat. Kunkin kunnan alueet on rajattu omik-
si työssäkäynnin kohdealueikseen lukuun ottamatta Lahden 
kaupunkiseutua, jossa kiinteästi Lahden kaupunkiseudun 
taajamaan liittyvät Hollolan ja Orimattilan alueet on rajat-
tu Lahden kaupunkiseudun työssäkäynnin kohdealueelle. 
Orimattilan keskusta on esitetty omana kohdealueenaan. 
Hämeenkosken työpaikka- sekä teollisuus- ja varastoaluei-
den osalta tietoja on niin vähän, että tietosuojan vuoksi nii-
tä ei voida esittää. Artjärvellä ei ollut vuonna 2005 kunnan 
T-varauksilla sijaitsevia teollisuuden tai liikenteen työpaik-
koja. Kartta osoittaa kaupunkiseudun asukkaiden käyvän 
töissä oman taajamansa T- ja TP-alueilla. Työssäkäyntilii-
kennettä on kuitenkin Lahden ja ympäryskuntien välillä jon-
kin verran. Heinolasta, Nastolasta, Orimattilasta ja Asikka-
lasta suunnataan töihin Lahteen useammin kuin Kärkölästä 
tai Hämeenkoskelta. Lahden kaupunkiseudulta puolestaan 
suunnataan eniten Nastolaan ja vähäisemmässä määrin Hei-
nolaan. Asikkalasta käydään töissä myös Heinolassa.

Työntekijöiden ohella myös teollisuuden ja varastoin-
nin kerrosalat sijoittuvat Lahden kaupunkiseudulle, jos-
sa kerrosalan määrä maakuntakaavan T- ja TP-varauksilla 
on YKR-rakennustietojen mukaan jonkin verran kasvanut 
2000-luvulla. Nastolassa vastaava kerrosala on 2000-luvun 
alkupuoliskolla vähentynyt, mutta Rakokivessä on yhä run-
saasti teollisuuden ja varastoinnin kerrosalaa. Ympäristö-
hallinnon kaavoituksen seurannan mukaan vuosina 2003–
2006 Lahdessa, Hartolassa ja Orimattilassa asemakaavojen 
T-alueille kaavoitettu kerrosala on vähentynyt. Asikkalassa, 
Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä ja Nastolassa kerrosalaa 
on vastaavana aikana kaavoitettu lisää. Muissa kunnissa T-
alueita ei ole sisältynyt asemakaavoihin. Eniten uutta teol-
lisuus- ja varastoalueiden kerrosalaa, noin 105 000 k-m2 on 
kaavoitettu Nastolaan. Heinolassa on merkittäviä teollisuu-
den toimintoja sekä keskustan reunamilla että Vierumäellä 
ja asemakaavoituksessa teollisuuden kerrosalaa on kaavoi-
tettu lisää vuosina 2004–2006. 

Kaupunkiseudun teollisuuden kerrosalan sijoittumista 
kuvaavasta kartasta selviää, että maakuntakaavaan on varat-
tu teollisuus- ja varastoalueita, jotka eivät vielä ole toteutu-
neet. Uudet ja osittain toteutuneet T-alueet sijoittuvat Hollo-
laan, valtatie 12 ja kantatie 54 risteykseen sekä Jokimaalle, 
Orimattilan Pennalaan, Lahden Ämmälään sekä Kujalaan ja 
Nastolan Ritomäkeen. Muualla maakunnassa toteutumat-
tomia alueita on Artjärvellä Loviisan radan varressa, Asik-
kalanVesivehmaalla, Heinolan Vierumäellä, Hevossaaressa 
sekä valtatien 4 varrella keskustasta pohjoiseen, Kärkölässä 
kantatien 54 läheisyydessä sekä Padasjoen Taulussa.

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KERROSALAT
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Rakennustietojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

Alle 1 000 m2

1 000-4 999 m2

5 000-9 999 m2

10 000-29 999 m2

yli 30 000 m2

Teollisuus- ja varastorakennusten kerros-
alan sijoittuminen
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Taajamajuna oikoradan Luhdanjoen sillalla. (AR)
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Rataosittaiset luvut osoittavat matkojen määrää (1000)
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LIIKENNE

Tärkein maakuntakaavassa esitetty liikennehanke on 
Kerava–Lahti-oikorata, joka valmistui syksyllä 2006. Se ly-
hensi Lahdesta pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien päivit-
täistä matka-aikaa noin tunnilla. Lisääntynyt junatarjonta ja 
nopeutunut matka ovat lisänneet junamatkustajien määrää 
odotettuakin enemmän. Siirtymää on tapahtunut henkilöau-
toliikenteestä ja linja-autoliikenteestä. 

Lahti–Heinola-moottoritien valmistuminen vuonna 2006 
on siirtänyt liikennettä Päijänteen itäpuoliselle valtatie 4:lle 
siinä määrin, että Lusi–Vaajakoski-osuuden parantaminen 
tärkeimpien pääteiden tasolle on käynnistynyt ja se valmis-
tuu 2011. Itä-länsisuuntaisen valtatien 12 merkitys on ko-
rostunut kansainvälisenä kuljetusreittinä. Lahden kohdalla 
sen palvelutasopuutteita ja liikenneturvallisuusongelmia on 
päästy selvittämään jatkamalla yleissuunnitelmaa Lahden 
eteläisen kehätien sijainnin tultua ratkaistuksi maakuntakaa-
vassa. Valtatie 12 Hämeenkoskelta Hollolaan on osoitettu 
maakuntakaavassa merkittävästi parannettavan tieosan mer-
kinnällä. Sitä toteuttava valtateiden 10 ja 12 parantamista 
koskeva kehittämissuunnitelma tähtää jatkuvan ohituskais-
tatien toteuttamiseen. 

Parannettavan tieosan merkinnällä ja osin uutena linja-
uksena osoitettu valtatien 12 osuus Lahdesta Kouvolaan on 
YVA- ja yleissuunnitteluvaiheessa tavoitteena keskikaiteel-
linen nelikaistatie ja keskikaiteellinen jatkuva ohituskaista-
tie. 

Parannettavan tieosan merkinnällä osoitettu maantie 
167 Lahden eteläinen sisääntulotie on aluevaraussuunnitel-
man ja tiesuunnitelman laatimisvaiheessa. Pitkään vireillä 
ollut maantien 295 Huljala–Levanto viimeinen vaihe, oikai-
su Marttilasta Levannolle seututielle 140, on toteutunut. 

Logistiikka-alueiden toteutuminen

Logistisiin toimintoihin voidaan käyttää paitsi maakunta-
kaavan maaliikennealueita niin myös liikenteellisesti edul-
lisia laajoja teollisuusalueita. Kujalan teollisuusalue valta-
teiden 12 ja 4 liittymän tuntumassa on rakenteilla. Nostavan 
maaliikennealueelle on suunniteltu liittymä Lahden eteläi-
seltä kehätieltä. Ämmälän maaliikennealue Loviisan radan 
varressa on pitkään odottanut liikenneyhteyksien toteutta-
mista.  

Hennan asemanseutu Orimattilassa on noteerattu MET-
KA-työssä vetovoimaiseksi ja sen kytkentää moottoritielle 
on suunniteltu muuttamalla Tuuliharjan palvelualueen liitty-
mä myös maankäyttöä palvelevaksi. Lahden seudulla on tar-
jolla kysyntään nähden useita laajoja teollisuus- ja logistiik-
ka-alueita, joiden maankäyttö voidaan arvioida uudelleen.

Joukkoliikenteen palvelutaso 2006

Kartan mukaan paras palvelutaso on Lahdessa ja Hol-
lolassa. Lahden ja Orimattilan välillä sekä Lahdesta Nasto-
laan suuntautuvalla liikennekäytävällä lisäasutus voi parhai-
ten tukeutua joukkoliikenteeseen.

Kujalan logistiikka-alue. (AR)

Joukkoliikenteen palvelutasokartta perustuu pysäkkien läheisyyden ja vuoromäärän avulla laskettuun 
indeksiin. Jokaisesta neliökilometriruudusta on laskettu etäisyys joukkoliikenteen pysäkkeihin. Kuhunkin 
ruutuun on laskettu pysäkkien vuoromäärien saavutettavuuspotentiaali summaamalla kunkin pysäkin 
vuoromäärä jaettuna ruudun ja pysäkin linnuntie-etäisyydellä.

Erinomainen joukkoliikennetarjonta

Hyvä joukkoliikennetarjonta

Kohtuullinen joukkoliikennetarjonta
Vaatimaton joukkoliikennetarjonta
Vain muutama joukkoliikennevuoro
Ei joukkoliikennettä lähellä

JOUKKOLIIKENTEEN SAAVUTETTAVUUS VUOROMÄÄRIEN JA LÄHEI-
SYYDEN PERUSTEELLA

Lähdetiedot: Henkilöliikennetutkimus 2004-2005, LVM, Tiehallinto, RHK, 
METKA -projekti 4.10.2007, ER
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Maa-aines- ja pohjavesialuetiedot: Hämeen ympäristökeskus 2008

MAA-AINESLUPIEN SIJOITTUMINEN JA KOKONAISOTTOMÄÄRÄT k-m3
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suojelusuunnitelma
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TEKNINEN HUOLTO

Maa-ainesten ottaminen

Maakuntakaavan maa-ainesten ottamisaluemerkintä on 
osa-aluemerkintä varsinaisen maankäyttömuodon päällä. 
Maa-ainesten ottaminen on mahdollista muuallakin, missä 
maa-aineslain tarkoittaman ottamisluvan edellytykset täyt-
tyvät. 

Hämeen ympäristökeskuksen keräämien maa-aineslu-
patietojen perusteella ilmenee, että ottamisluvista 35 kpl eli 
hieman alle 20 % sijoittuu maakuntakaavassa ottamistoi-
mintaan varatuille alueille. Lupien mukaisista ottamismää-
ristä kuitenkin 53 % sijoittuu maakuntakaavan ottamisalu-
eille. 

Maakuntakaavassa esitetyille pohjavesialueille ottamis-
luvista sijoittuu 115 kpl ja 63 %. Lupien kokonaisottamis-
määrästä pohjavesialueille sijoittuu 81 %. Ympäristöministeriö esitti maakuntakaavan vahvistuspäätöksessään pohjavesi-
alueiden ja kiviaineshuollon tarkempaa selvittämistä seuraavassa maakuntakaavassa. 

Ottamisluvat ovat yleensä voimassa 10 vuotta kerrallaan. Jos arvioidaan maa-aineskulutuksen olevan 20 m3/as/vuosi, 
niin Päijät-Hämeen maa-aineskulutus olisi 4 milj. k-m3 vuodessa. Voimassa olevat ottamisluvat, vajaa 60 milj. k-m3 vastaa-
vat siten noin 15 vuoden tarvetta.

Heinolan Myllyojan sorakuoppa. (MM)

Pohjavesien suojelu

Maakuntakaavassa on esitetty pohjavesien muodostu-
misalueet sekä erityiset pohjavesialueet. Niiden toteutumi-
nen tapahtuu yleensä tarkempien pohjavesiselvitysten laati-
misella, kaavoituksen keinoin ja lupaharkinnassa. Hämeen 
ympäristökeskus on laatinut kuntakohtaisia pohjavesien suo-
jelusuunnitelmia lähes kattavasti kaikkiin Päijät-Hämeen 
kuntiin. Tiehallinto on toteuttanut mittavia pohjavesien suo-
jaustoimenpiteitä uusien tiehankkeiden yhteydessä ja erik-
seen Salpausselän päällä kulkevan vt 12 osalta Lahdessa, 
Hollolassa ja Hämeenkoskella.

Erityistoimintojen alueet

Maakuntakaavassa on osoitettu jätteenkäsittelyalueet laa-
jennusmahdollisuuksineen. Kuusakosken Rajavuoren kier-
rätyslaitoshanke sijoittuu maakuntakaavan jätteenkäsitte-
lyalueelle ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi on 
käynnissä.

Hälvälän ampuma-alueen EA vaikutus asutuksen leviä-
miseen arvioidaan lähialueiden asemakaavoituksen yhtey-
dessä.

Rälssinkallion maa-ainesten täyttöalue sijaitsee maa-
kuntakaavan virkistysalueella, mikä aiheuttaa erityisiä vaa-
timuksia alueen asemakaavoitukselle ja käytölle.

Vesihuolto

Haja-asutuksen vesihuoltoa mullistava jätevesiasetuk-
sen vaikutus alkavat näkyä yhteisten vesihuoltoratkaisujen 
aktiivisena etsimisenä maakunnan tasolla ja kunnissa. Maa-
kuntakaavassa esitettyjä siirtoviemäriratkaisuja on toteutet-
tu Artjärven ja Orimattilan välillä.

Lahti–Vierumäki–Asikkala vesihuollon runkolinjan to-
teuttamisen valmiutta on nostettu useamman kunnan ja vesi-
laitoksen voimin. Vesihuollon laajempien yhteistyöalueiden 
ja organisaatioiden virittely on myös vireillä ja siihen vai-
kuttaa mahdollinen kuntien yhdistyminen. 

Kujalan jätekeskus. (KT)
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YKR-kylärajaus ja lomarakennukset: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

MAASEUTU

Haja-asutuskylä

Maaseutukylä

AT, tiiviin kyläasutuksen alue

YKR-kylä ja -pienkylä v. 2005

Lomarakennus v. 2005 (vähintään 2 lomarakennusta 
250 x 250 m alueella)

Vesijohto

Vesihuollon toiminta-alue

Likolahti kuutamolla 1958. Päijät-Hämeen maaseudulta on lähes 
kokonaan hävinnyt pienviljelijäperinne peltoineen. Osa maaseudun 
asuinrakennuksista on toiminnallisesti, rakenteellisesti ja teknisesti 
vanhentuneita. Vanhat viljelyspellot ja rakennukset ovat luontaisesti 
syntyneet parhaimmille paikoille. (MK)

Likolahti 2008. Maaseudulla on yleistä, että pihasauna pesutiloineen 
”siirtyy” vanhan talon kylkeen rakennettavalla lisäsiivellä. Tämä lisä-
siipi on valmistunut maakuntakaavaprosessin aikana vuonna 2004. 
Ajan myötä lintujen laulupuut talon taustalla ovat kasvaneet, mutta  
lyhde on pysynyt talon pohjoispäädyssä samassa  paikassa. (MK-R)

Talon asukas on menossa kesällä 2007 katiskoja kokemaan. Luon-
nonläheinen asuminen eri vuodenajoissa, Milla-kissan viihtyvyys 
ja raikas maalaiselämä painavat vaa’assa sittenkin enemmän kuin 
kaupungin palvelut. Kevään rospuutot ja syksyn koleus vaihtuvat  
talvisin taisteluksi lunta, pyryä ja pakkasta vastaan, mutta siinä on 
sitä jotakin! (MK-R)
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MAASEUTU

Päijät-Hämeessä taajamien ulkopuolella, maaseudulla 
asuu noin 28 000 asukasta. Heistä erilaisissa kylissä asuu 
yli 11 000 henkilöä ja loput, lähes 17 000 asukasta laajoilla 
haja-asutusalueilla ja haja-asutusryppäissä. Harvaan asutun 
maaseudun väestö on vähentynyt viimeisen 25 vuoden aika-
na yli 6 000 hengellä ja lisäksi kylien asukasmäärä on laske-
nut yli 3 000 asukkaalla. Haja-asutusalueille ja kyliin viiden 
vuoden seurantajaksoina valmistuneiden asuntojen määrän 
osuus kaikkien valmistuneiden asuntojen määrästä on noin 
12  %, vuosina 2001–2005 siitä kertyi 566 asuntoa. Vuosina 
1995–1999 prosenttiosuus oli noin 10 %, joka on asuntoi-
na 512 kpl. Vuosina 2001–2005 valmistuneiden vapaa-ajan 
asuntojen määrä oli 978 kpl koko Päijät-Hämeessä. 

Maakuntakaavassa maaseutuun liittyvistä merkinnöistä 
nousee karttaa katsoessa eniten esiin maaseutumainen alue 
sekä erityyppiset kylämerkinnät. Suurimmat ja laajimmat 
osat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannal-
ta tärkeistä alueista sijaitsevat myös maaseudulla. Lisäksi 
arvokkaat harjut, Natura-alueet ja erilaiset valtakunnalliset 
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvoalueet, pohjavesialu-
eet, ulkoilualueet ja -reitit ovat maaseutumaisilla alueilla 
joko aluevarauksina tai osa-aluemerkintöinä.  Myös matkai-
lualueet tai -kohteet ovat sijoittuneet pääosin maaseutumais-
ten alueiden lomaan. 

Kylien rakennemuutostaistelu ja huoli kylien tulevai-
suudesta ilmeni maakuntakaavoituksen laadinta-aikana ky-
lien aktiivisuutena olla vaikuttamassa kylien näkymiseen 
myös maakuntakaavakartalla. Seutukaavaan verrattuna kylä-
verkostoa täydennettiin ja hienojakoistettiin ottamalla huomi-
oon myös vapaa-ajan asutus. Maakunnan pohjoisemmissa 
kunnissa, kuten Hartolassa, Sysmässä ja Padasjoella, onkin 
maakuntakaavaprosessin aikana tai vahvistamisen jälkeen 
lähtenyt liikkeelle erilaisia kyläyleiskaavoja toistakymmentä 
kappaletta. Erilaisista hankkeista ja maakuntakaavan kyläja-
otteluista huolimatta kyliltä on hävinnyt kouluja ja asiaa on 
pidetty valitettavana kylien asukashankinnan ja palvelujen 
säilymisen kannalta. Kylien kannalta merkittävää on ollut 
väestön vanheneminen ja sen mukanaan tuoma palvelujen 
lisätarve ja asukkaiden hakeutuminen pois maaseudulta. 

Kylien tuleviin oloihin vaikuttavat myös uudet suun-
taukset vesihuollon piirissä. Haja-asutuksen vesihuoltoon 
liittyen on suunnitteilla ja osin jo toteutettunakin erilaisia 
yhteisjärjestelyjä. Kuntien mahdollinen yhdistyminen vai-
kuttaa myös vesihuoltoratkaisuihin. Yhteistyöalueiden ul-
kopuolella joudutaan usein menemään kalliisiin kiinteistö-
kohtaisiin ratkaisuihin. Tiestö, maaseudun joukkoliikenne ja 
tietoliikenneyhteydet ovat myös tärkeitä tulevaisuuden pe-
rusedellytyksiä. Maaseudun yhteydet ovat myös pitkälti yk-
sityistieverkoston varassa.  

Vapaa-ajan asutuksen toteutuminen lähivuosina saattaa 
muuttaa maaseudun tilannetta. Vapaa-ajan asuminen miellet-
tiin pitkään 60-luvulta lähtien vain kesäloman viettotavaksi, 
mutta nyt 2000-luvulla piirteet yhä pysyvämmästä asutuk-

sesta ovat nopeasti voimistuneet. Vapaa-ajan asunnot alka-
vat lähitulevaisuudessa kaavamahdollisuuksiensa puolesta 
muistuttaa tavallisia omakotitaloja. Vapaa-ajan asukkaiden 
sitoutuminen vapaa-ajan asuntoihinsa on synnyttänyt myös 
uutta paikallista vuorovaikutus- ja vastavuoroisuuskulttuu-
ria lomalaisten ja kyläläisten kesken. Viime aikoina on ollut 
merkkejä siitä, että vapaa-ajan asukkaat ovat halukkaita tar-
joamaan oman osaamisalansa palveluja maaseudun väestöl-
le ja vaikuttamaan paikkakunnalla enemmän ja pidempään. 
Tämä seikka voi yllättävästi tulla apuun maaseudun palve-
lupulassa.

Maaseudun väestökatoa ja väestön ikääntymistä on to-
tuttu pitämään itsestään selvänä, mutta ilmiö alkaa pian ta-
saantua. Harvaan asutuilla alueilla paikallinen vanhusväes-
tö harvenee vuosi vuodelta. Uusista sukupolvista vähitellen 
kypsyvä vanhusväestö on varakkaampaa, osaavaa ja oppinut 
vaatimaan palveluja. Ikääntyneiden lukumäärän kasvu tapah-
tuu enemmänkin kaupungeissa ja taajamissa, joihin maalta 
on jo muutettu tai muutetaan parempien palvelujen perässä. 
Kiinteistöjä siirtyy uusille sukupolville perintönä ja niiden 
tuleva käyttö ja omistajuus voi olla yllättävääkin. Toistaiseksi 
maaseudulla tarvitaan työvoimaa palvelutehtäviin ja maaseu-
dullakin positiivinen asenne maahanmuuttajiin on tärkeää. 

Haja-asutusalueilla on aina ollut asutusta ja sen myötä 
rakennuksiin, peltoihin ja maaseutuelinkeinoihin on sitou-
tunut runsaasti pääomaa ja sukuhistoriaa. Haja-asutuksella 
on nykypäivänä jossain määrin yhdyskuntarakenteellisen 
kiviriipan leima. Tulevaisuudessa haja-asutusasuminen voi 
ollakin uutta luksusta, kallista ja omakustanteista, mutta vas-
tapainoksi elämä on luonnonläheistä ja -rauhaisaa: on puh-
dasta, omaa tilaa ja oma vapaus sekä nykyajan mukavuu-
det käytössä. Päijät-Hämeessä harvaan asuttu maaseutu on 
matka-ajallisesti lähellä taajamia ja palveluja, verrattuna 
esim. pohjoisempiin etäisyyksiin. Työpaikkojen saaminen 
perinteisten maaseutu- ja palvelualojen lisäksi maaseudul-
le ja maaseutuympäristöön onkin suuri haaste maaseudun 
elinvoimaisuudelle.

Emäntä vilkuttaa. Tämäkin emäntä on jo 
sammuttanut navetasta valot. Vanhoilla 
pienviljelystiloilla ei ole enää entisessä 
muodossaan toimeentulomahdollisuuksia. 
(MK)
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Rakennustietojen lähde: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

VUOSINA 2001–2005 RAKENNETUT LOMA- JA 
ASUINRAKENNUKSET

Perinteinen pikku kesämökki vuodelta 1968: sauna, pukuhuone ja tak-
kahuone, kerrosala vain 24 k-m². 1970-luvulla se riitti hyvin kesäasun-
noksi, mutta nyt lähes 40 vuoden jälkeen se on jäänyt ”kulttuuriperin-
nöksi” ja palvelee hieman kunnostettuna erillisenä sivurakennuksena 
pihapiirissä. (MK-R)

Vuonna 2004 valmistunut kesämökki n. 85 k-m², jolloin jo uumoiltiin  
mökillä vietettävän kesän lisäksi aikaisempia keväitä ja myöhäisem-
piä syksyjä. Lumi ja jää kiehtovat. Talvimökkeily on tulossa yhä suo-
sitummaksi. Se antaa uusia arvokokemuksia; selviytymisen tunteen 
ja  ”hämäränhyssyssä” rauhoittumista. (MK-R)

Sysmän Päijätsalossa kunnan kaavoittama tiivis vapaa-ajan asumi-
sen alue sijaitsee saaren länsipuolella. Osa saaresta kuuluu myös 
Päijänteen kansallispuistoon. (JM)

5               10 lomarakennusta

5               10 asuinrakennusta

Vähintään 2 uutta rakennusta 250 x 250 m alueella

0 5 10  20 km

N



33

LOMA-ASUMINEN

Päijät-Hämeen kunnissa eniten kesämökkejä on Asik-
kalassa. Asikkalan, Heinolan ja Sysmän kesämökkien mää-
rä on 50 % koko Päijät-Hämeen mökkikannasta. Vuodesta 
1995 vuoteen 2007 kesämökkien lukumäärä on lisääntynyt 
Päijät-Hämeessä 15 %. Tilastokeskuksen mukaan Päijät-Hä-
meessä oli vuonna 2007 yhteensä 21 343 kesämökkiä.

Vuosina 2001–2005 loma-asuntojen rakentamisen mää-
rässä kartalla näkyy mm. Hartolan loma-asuntomessut, jos-
sa mökit olivat omakotitalojen luokkaa. Uutena piirteenä 
onkin vahvistunut vapaa-ajan asuntojen lisääntyvä käyttö 
ja varustelu myös talvea ajatellen. Kartalta näkyy myös, 
että Hartolan pohjoisosissa Jääsjärven Hirtesalossa ja Veh-
kasalossa on rakennettu uusia loma-asuntoja keskivertoa 
enemmän. Heinolasta erottuu Vasikkasaaren siirtolapuutar-
harakentaminen sekä Vierumäellä Suomen Urheiluopiston 
liikunta- ja terveysmatkailuteemaan liittyvä lomarakentami-
nen. Sysmästä nousee esiin Päijätsalon ja sen lähialueiden 
uusi lomarakentaminen.

Mökkiläisistäkö uudet vanhukset maaseudulle? Vuonna 
2006 koko maassa vastavalmistuneiden mökkien omistaji-
en keski-ikä oli 53 vuotta, kun kaikkien mökinomistajien 
keski-ikä oli 60 vuotta. Alle 40-vuotiaita mökinomistajia oli 
vain 6 prosenttia kaikista mökinomistajista. Vuoden 2006 
lopulla kesämökkien keskipinta-ala oli koko maassa 47 ne-
liömetriä. Uusimpien, 2000-luvulla rakennettujen kesämök-
kien keskipinta-ala oli 61 neliötä. Keskipinta-alaltaan pie-
ni ja melko vanha rakennuskanta antaa lähitulevaisuudessa 
odotuksia vapaa-ajan asumisen rakennuskannan peruskor-
jaamiselle, laajentamiselle ja uudistamiselle. 

Päijät-Hämeessä kesämökkien rakennusoikeus on kas-
vanut maakuntakaavaprosessin aikana ja sen jälkeen. Uu-
simpiin kaavoihin kerrosalat ovat nousseet aina 180–250 
k-m² asti. Lisäksi saattaa olla vielä erillisen saunaraken-
nuksen kerrosala esim. 25 k-m². Kerrosalan kasvuun ovat 
vaikuttaneet viime vuosina Päijänteen alueen kaavoituksen 
mitoitus, tonttien saatavuus, lisääntynyt vapaa-aika sekä 
elintaso ja sen nousun odotukset. Kerrosalaoikeuden käyttä-
minen kokonaisuudessaan lähivuosina saattaa kuitenkin jää-
dä osin toteutumatta energia- ja ilmastonmuutoskysymyk-
siin sekä rakentamisen kustannuksiin liittyen. Vapaa-ajan 
asuntojen investointeihin on alkanut sitoutua yhä enemmän 
pääomaa niin itse kiinteistöihin kuin rakennuksiinkin ja se 
tuokin yleistä maakunnallista vaurautta kesämökkialueille.  

Viime vuosina on puhuttu siitä, miten loma-asunnoista 
on tulossa kakkosasuntoja. On myös mahdollista, että loma-
mökistä kakkosasunnoksi saa jatkoa ja hyvin varustetut lo-
ma-asunnot muuttuvat ykkösasunnoksi, entinen ykkösasun-
to kaupungissa jää ”rospuuttoasunnoksi” yhä lyhenevän 
talven varalle. Nämä mahdolliset käännökset vaikuttavat 
sekä kaupunkien että maaseudun elämään ja suunnitteluun 

Kaikkien 
mökkien 
lukumäärä 

Kaikkien 
mökkien 
keski-ikä 

Kaikkien 
mökkien 
pinta-ala 
k-m² 

Uusien 
mökkien 
keskipinta-
ala k-m² 

Uusien 
mökkien 
keskipinta-
ala k-m² 

2006 2006 2006 2000 2006

Artjärvi 330 48 43 44 0

Asikkala 3 857 33 40 58 88

Hartola 2 216 30 38 55 68

Heinola 3 151 31 38 50 80

Hollola 1 554 41 45 69 92

Hämeenkoski 487 36 39 0 56

Kärkölä 327 43 37 36 0

Lahti 317 45 41 0 93

Nastola 1 530 39 39 66 76

Orimattila 683 33 38 39 48

Padasjoki 2 603 33 43 53 70

Sysmä 3 711 29 38 50 68

tulevaisuudessa. Vaikka ajatuksia ja kehityskuvia onkin il-
massa, niin tilastojen valossa Päijät-Hämeessä  ei seuran-
tajaksolla 2003–2006 ole ollut suurta ryntäystä maalle va-
kituisesti asumaan mökeille. Kunnan poikkeamispäätöksiä 
loma-asuntojen muuttamisesta vakituiseen asumiseen tehtiin 
vuosina 2003–2006 yhteensä 142 kpl, joista eniten Sysmäs-
sä 48 kpl, Asikkalassa 26 kpl, Hartolassa 16 kpl, Padasjoella 
14 kpl, Heinolassa 14 kpl, Hollolassa 12 kpl, Nastolassa 6 
kpl, Artjärvellä 2 kpl, Lahdessa 2 kpl ja Orimattilassa 2 kpl, 
Hämeenkoskella ja Kärkölässä ei yhtään. Vuonna 2002 tie-
dettiin vakinaisessa asuinkäytössä olevan 428 mökkiä. Sa-
mana vuonna hyvin varustettuja, ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvia mökkejä oli 1 291 kpl. Hyvin varustetuiksi mö-
keiksi laskettiin mökit, joissa oli viemäri, vesijohto, kerros-
ala yli 50 k-m² ja rakennusvuosi 1982 tai sen jälkeen. Vas-
taavaa tilastoaineistoa ei ole ollut nyt käytettävissä vuoden 
2002 jälkeen. 

Kaavoissa oleva tonttivaranto ja valmiit mökit ovat  suuri 
asuntoreservi, joka voi muuttua kuitenkin vähitellen ympäri-
vuotiseen käyttöön. Tämä muutos tulee aiheuttamaan rajan-
vetoa siitä, milloin loma-asunnosta tulee vakituinen asunto ja 
miten mahdollisesti jo ikääntymään alkaneen mökkisukupol-
ven palvelutarpeet tyydytetään ja kenen toimesta kustanne-
taan ja minne. Kuntien mukaan loma-asuntojen tonttikaup-
pa ei ole vielä ryöpsähtänyt käyntiin. Tonteista on totuttu 
saamaan hyvä hinta ja kiinnostavaa onkin, miten hintavaade 
vaikuttaa siihen, keitä ja minkä ikäisiä uudet asukkaat ovat.

Maakuntakaavassa ei ole omaa määräystä tavanomaista 
loma-asumista ajatellen. Ranta-alueita on kaavoitettu yleis- 
ja asemakaavoilla melko kattavasti koko maakunnassa. 
Myös pienempiä järviä maakunnan pohjoisosissa on saatet-
tu yleiskaavojen piiriin. Kaavoitus on ollut erityisen runsas-
ta 2000-luvulla. 
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Latoja aamu-usvassa. Orimattilan Kuivannon kylän maakunnallisesti 
arvokasta kulttuurimaisemaa. Kuivannon kylä lukeutuu maakunnan 
vanhimpiin ja suurimpiin kyliin. Kuivannon kylän  maisemalle tyypil-
linen piirre on pääkylän itäpuolella aukeava laaja viljelysmaisema, 
joka liittää alueen Iitin ja Artjärven seutujen peltolakeuksiin. (OV)

Perunamaa on valmis! Kulttuurimaiseman synty ja ylläpito ovat ihmi-
sen ja luonnon pitkäaikaista yhteispeliä. Viime vuonna suomalainen 
peltomaa maksoi keskimäärin 6 250 euroa hehtaarilta. Uusimpia 
peltomaan hintoja nostavia ilmiöitä ovat ruuan hinnan kallistuminen 
ja peltojen käyttö bioenergiakasvien viljelyyn. Peltojen hinnat ovat 
kaksinkertaistuneet vuodesta 1997 lähtien. (PJ) 

Heinolan Harjupuisto talvella. Harjupuisto on valtakunnallisesti 
merkittävä kulttuurihistoriallinen alue ja kuuluu myös Heinolan 
kansalliseen kaupunkipuistoon. Heinolan harjupuistoon on istutettu 
1890-luvun lopussa yli 600 mäntyä. Talvisin puisto on luonnontilassa 
ja siellä voi hiihdellessään kohdata vaikkapa cityjäniksiä. Kauppias 
Ulrik Lindholm on perustanut puiston ja lahjoittanut sen Heinolan 
kaupungille. (OV)
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KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Päijät-Hämeessä on kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeitä alueita (ma) maakuntakaavas-
sa yhteensä lähes 40 000 hehtaaria, josta valtakunnallisesti 
arvokasta aluetta on reilut 31 000 hehtaaria. Maakuntakaa-
vaan merkityillä alueilla on merkittäviä rakennusperinnet-
tä, elinkeino- tai hallintohistoriaa edustavia rakennuksia, 
maisemallisesti merkittäviä kokonaisuuksia, peltoaukeita, 
perinnemaisemia tai näkymiä. Lisäksi alueilla voi olla ar-
keologisia arvoja. Kulttuuriympäristöistä laajimmat alueet 
sijaitsevat maaseudulla.

Maakuntakaavaprosessin yhteydessä vanhentuneet kult-
tuuriympäristötiedot päivitettiin ja tehtiin uudet selvitykset, 
joista laadittiin myös omat julkaisut. Näitä ovat Päijät-Hä-
meen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen mai-
semaselvitys ja Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. 
Lisäksi vuonna 2007 valmistui Hämeen ympäristökeskuk-
sen toimesta Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma 
2007–2013 Kulttuuriympäristöjen Häme.  

Uudet selvitykset ja tieto ovat heijastuneet yleis- ja ase-
makaavoissa hienojakoisempina maankäyttö- ja osa-alue-
merkintöinä. Alueista tai rakennusryhmistä on pystytty an-
tamaan täsmällisempiä kaavamääräyksiä ja suosituksia.  
Kulttuuriympäristön vaaliminen on otettu mukaan yhtenä 
lähtökohta-arvona esimerkiksi Okeroisten kulttuurialueen 
osayleiskaavaluonnoksessa. Myöskin Asikkalassa meneil-
lään olevassa Vääksyn osayleiskaavassa on käyty läpi erik-
seen alueen rakennuskulttuurikohteita, maisemaa ja  arkeolo-
giaa sekä yksilöity niiden arvoja kaavaan. Kylien kaavoissa 
kulttuuriympäristöjen huomioiminen näkyy yleisimmin pel-
tomaisemien ja rakennusryhmien sijoittelun suhteissa.  

Museovirasto on tarkistamassa maakuntakaavaankin 
merkittyjen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen rajauksia. Uusista rajauksista ja muu-
toksista saadaan päätökset vuonna 2009. Päijät-Hämeessä 
aikaisemmista alueista näillä näkymin osa poistuu ja muu-
tama kohde saadaan lisää. Valtakunnallisesti merkittävillä 
kulttuuriympäristöillä on ollut vaikutusta valittaessa maa-
kuntakaavaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeitä alueita.

Viereisen sivun kartalla näkyy miten erilaiset inven-
toidut kulttuuriympäristöarvot asettuvat usein päällekkäin 
ja muodostavat tihentymiä. Tihentymät kertovat, että nämä 
alueet ovat olleet kautta aikojen suosittuja asuin- ja elinkei-
noympäristöjä ja sijoittuneet vesistöjen, harjujen ja viljavien 
maiden kupeisiin sekä hyvien maa- tai vesitieolosuhteiden 
äärille. Varhainen yhä näkyvä maankäyttö, kuten keskiaikai-
nen kylärakenne, viljelysmaisema tai tiestö ovat arvoja, joi-
ta tulee vaalia myös jatkossa. 

Seurantaa uuden aineiston pohjalta ollaan luomassa yh-
teistyössä eri tahojen, kuten esim. Hämeen ympäristökes-
kuksen kanssa. Hämeen ympäristöstrategiaan kaavaillaan 
seurantaa yleis- ja asemakaavoista, erikseen kulttuurialuei-

Hollolan kivikirkko on yksi Päijät-Hämeen tärkeimmistä keskiaikaisista kulttuurihistoriallisista kohteista.  
Kansantarinan mukaan sen rakensivat jättiläiset Hollo ja Martta. Kirkot ovat sakraalirakennuksia, uskon-
nollisen kultin paikkoja ja edustavat maisemassa pyhää. Tämä on historiallisesti suhteellisen muuttuma-
ton merkityssisältö ja on kenties merkityskerroksista kaikkein syvin. Kirkot ovat edustaneet vuosisatoja 
myös henkistä ja kulttuurista valtaa. (HW)

den kaavoista sekä kulttuuriympäristöjen ja -maisemien 
inventointien sekä hoitosuunnitelmien toteutumisesta, ra-
kennusperinnön hoitoavustuksista sekä kuntien arkkitehtuu-
riohjelmista. Seurannan helpottamiseksi kaikki kulttuuriym-
päristöä koskeva tieto pyritään keräämään yhteen. Yhteistyö 
ja eri selvitysten hyödyntäminen jatkuu paikallisella, maa-
kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla selvityspankki-ko-
keilun merkeissä. 

Vuonna 2007 kulttuuriympäristön hoitoa varten saatiin 
ympäristöministeriöltä Päijät-Hämeeseen 15 eri kohteeseen 
rakennusperinnönhoitoavustusta yhteensä 52 400 €.  Keski-
määräinen avustussumma oli 3 500 €/kohde. Vuodelle 2008 
Päijät-Hämeessä oli hakemuksia yhteensä 47 kpl ja avus-
tusta sai 30 kohdetta yhteensä 94 300 €, joka on hieman yli 
3 100 € saajaa kohden. Museovirastolta saatiin Päijät-Hä-
meeseen entistämisavustusta vuonna 2006 neljään kohtee-
seen 15 500 €, vuonna 2007 neljään kohteeseen 22 500 € ja 
vuonna 2008 viiteen kohteeseen yhteensä 15 500 €.

Virtaan kartano Sysmässä kuuluu kulttuurihistoriallisesti sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti 
arvokkaisiin alueisiin. Virtaan kartanon mailla on ollut myös viinatehdas. Kartanolla oli oma voimalaitos, 
erikseen meijerirakennus, myllyjä ja paja sekä erilaisia alustalaisten asuinrakennuksia. Virtaan kartanosta 
erotettiin sotien jälkeen asutustiloja Karjalan siirtolaisille. Karjalan siirtolaisia ja rintamamiehiä asutettiin 
myös toisaalle Sysmään, Ravioskorpeen. Ravioskorpi on myös maakunnallisesti arvokasta aluetta. (OV)
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Asuinrakennustiedot: YKR/SYKE & Tilastokeskus 2008

LUONTO, VIRKISTYS JA SUOJELU

S- tai SL-kohde

V-kohde

MU-alue

S- tai SL-alue

V- tai VRs-alue

kp

ma

nat

pv tai pve

5             10 asuinrakennusta
Asuinrakennukset maakuntakaavan suojelu- ja virkistysalueilla v. 2005*

Maakuntakaavamerkinnät:

* Ne asuinrakennuksia sisältävät 250 m ruudut, joiden keskipiste on vähintään 100 m 
alueen rajan sisäpuolella.

Osa-alueet
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Suoympäristöt ovat kauniita ja ne ovat  tärkeitä luonnonharrastajille. 
Suot ovat monimuotoisia ekosysteemejä. Heinolassa esim. Kuijärvi – 
Sonnasen alueella on ennallistettu suota. Tavoitteena on ollut palauttaa 
suon  luontainen  vesitalous. Päijät-Hämeessä on soita melko vähän, 
osa maakunnallisesti arvokkaista luontokohteista onkin erilaisia soita 
ja niistä useilla on myös merkitystä linnuston kannalta. (OV) 

Joutsen pääsee takaisin luontoon terveenä ja vapaana! Heinolan lin-
tutarha on maan vanhin loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen 
hoitola, jonne tuodaan lintuja kaikkialta Suomesta. Loukkaantuneita 
luonnonvaraisia lintuja tulee hoitoon runsaat kaksisataa vuosittain. 
Heinolan Lintutarhoilla käy vuosittain nykyisin liki 120 000 vierasta. 
(OV)

Lähde. Vesi on päijäthämäläisten öljy. Päijät-Hämeessä on raikasta 
raaka- ja pohjavettä, joka siellä täällä pulpahtelee lähteistä maan 
pinnalle. Lähdevettä pidetään terveellisenä, koska vesi liuottaa kallio-
perästä mineraaleja. Päijät-Hämeessä porataan Viikinäisten syväläh-
teestä  luonnon mineraalivettä, Vellamo –vettä jonka keski-ikä on 5 
000–8 000 vuotta. Vesien laatua pyritään pitämään myös kaavoituk-
sen keinoin hyvänä. (PJ) 

Liito-orava suosii vanhahkoja kuusivaltai-
sia sekametsiä. Pesäpuu on useimmiten 
haapa. Liito-orava on aktiivisimmillaan ilta-
hämärissä, muutenkin se liikkuu pääosin 
öisin. Erikoinen piirre on se, että liito-orava 
etenee metsässä liitäen puusta toiseen 
häntäänsä peräsimenä käyttäen. Etu- ja 
takaraajat sivuille ojennettuina liito-orava 
pystyy liitämään lähes sata metriä. Parhai-
ten liito-oravan löytää pesäpuun tyvellä tai 
pesäpöntön katolla olevien sinapin väristen, 
riisinjyvän kokoisten papanoiden perusteel-
la. (OV)
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LUONTO, VIRKISTYS JA SUOJELU

Maakuntakaavakartalla pääosin maaseutumaiselle alu-
eelle sijoittuu erilaisia luonnonarvo-, virkistys- ja suoje-
lualueita. Niistä laajimpia kokonaisuuksia ovat Päijänteen 
kansallispuisto Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän alueilla, 
Evon alue Padasjoen ja Asikkalan rajalla, Kuijärvi – Sonna-
sen alue Heinolassa sekä Tiirismaan ja Salpausselän alueet 
Hollolassa ja Lahdessa. Heinolan alueella on myös laajuu-
deltaan yli 1 000 ha  käsittävä Heinolan kansallinen kau-
punkipuisto. Maakuntakaavassa on esitetty myös Suomen 
Urheiluopiston ja Liikuntakeskus Pajulahden läheisyydessä 
laajat maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityistä 
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

Päijäthämäläinen luonto on varsin monimuotoista. Päi-
jät-Hämeessä onkin kaikkiin valtakunnallisiin suojeluoh-
jelmiin kuuluvia, eri tyyppisiä arvoalueita. Luonnonympä-
ristön kannalta katsottuna Päijät-Hämeelle on olennaista 
puhdas vesi niin pinta- kuin pohjavetenäkin. Päijät-Hämeen 
kartalla nämä jääkauden jälkeensä jättämät luonnonlahjat 
ovat näkyvimmillään Päijänteenä ja Salpausselkinä. Päijän-
ne liitännäisvesineen ja Salpausselät sekä maakunnan lukui-
sat harjut ovat pysyvää luontopääomaa, jota ei voida siirtää 
muualle. Vesistöt lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Luon-
non kirjoa köyhdyttävät kuitenkin jatkuvasti lisääntyvä ra-
kentaminen ja muu taloudellinen toiminta sekä perinteisten 
maankäyttömuotojen loppuminen ja hoidon puute. 

Ekologinen verkosto on tullut uutena ajankohtaisena 
asiana mukaan maakuntakaavoihin. Ekologisille verkostoil-
le ja yhteystarpeille kriittisiä kohtia aiheutuu pääosin tie-
verkosta, asutuksesta ja luonnonmaantieteellisistä seikoista. 
Vuonna 2006 valmistuneelle Lahden ja Heinolan väliselle 
moottoritielle rakennettiin Vierumäen vihersilta ja Seestan 
jokilaakson leveät alikulut parantamaan eläinten yhteyksiä 
tiealueen poikki. Päijänteen ja Vesijärven ylitse maayhteyk-
siä on vähän, vain Vääksyn kannas ja Pulkkilanharju.    

kasteltiin lähinnä tie-, rata- ja taajamamelun sekä ampu-
ma- ja moottoriurheiluratojen näkökulmasta. Tulevaisuutta 
ajatellen äänimaisemissa tulisi ottaa huomioon myös mm. 
maaston muodot ja kasvillisuuden rehevyys, äänen kanta-
vuus ja kaiku järvimaisemassa ja alavilla mailla sekä eri ää-
nien kokeminen miellyttäviksi tai epämiellyttäviksi. 

Viime vuosina retkeilyalueille sekä ulkoilun ohjaamis-
tarvealueille on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelmia sekä reit-
tejä ja rakennelmia. Maakuntakaavaprosessin aikaan oli 
meneillään ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailu-
reittihanke, joka päättyi vuoden 2007 lopussa. Reitistöjen 
osalta maakunnan tilanne on parantunut, mutta reittiver-
kosto ei kuitenkaan ole vielä koko maakuntaa tasalaatuises-
ti kattava. Maakuntakaavan laatimisen aikaan oli myös vi-
reillä valtakunnallinen moottorikelkkaväylien tavoiteverkko 
-hanke, mutta hanke ei ole edennyt.

Maakuntakaavassa osa seutukaavan virkistysalueis-
ta muuntui taajamatoimintojen alueiksi, joilla virkistystar-
peet on huomioitu. Näille alueille on ollut kaavoitustarpeita. 
Virkistysalueille on ollut mielenkiintoa muutoinkin sijoit-
taa uusia toimintoja. Vaihtoehdoiksi on esitetty vakituista ja 
loma-asumista, golf- tai matkailutoimintaa. Rälssinkallion 
maa-ainesten täyttöalue sijaitsee myös maakuntakaavan vir-
kistysalueella, mikä aiheuttaa erityisiä vaatimuksia alueen 
asemakaavoitukselle ja käytölle.

Luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoi-
suuden turvaaminen. Luonnonsuojelutyö on painottunut täl-
lä hetkellä suojeluohjelmien toteuttamiseen, luonnonsuoje-
lulain mukaisten suojeltavien luontotyyppien rajaamiseen, 
uhanalaisten lajien elinympäristöjen suojeluun sekä luon-
nonarvojen huomioon ottamiseen maankäytön suunnitte-
lussa. Päijät-Hämeessä kuntien metsäpinta-alasta kuuluu 
keskimäärin 3,7 prosenttia erilaisten suojeluohjelmien alu-
eisiin. Maakuntakaavaprosessin jälkeen on tehty paljon tila-
kohtaisia suojelu- tai rauhoituspäätöksiä, joiden painopiste 
on ollut Natura-ohjelman alueiden toteuttamisessa. Viime 
vuosina on tehty myös maanomistajalähtöisiä suojeluja esim. 
METSO-ohjelman turvin. Kohteet ovat olleet tavallisesta 
talousmetsästä poikkeavia esim. vanhoja metsiä tai lehto-
maisia metsiä.  

Luonnonympäristön seurantaa ollaan parhaillaan ke-
hittämässä mm. Hämeen ympäristöstrategiassa. Mittareita 
suunnitellaan mm. seuraavilla osa-alueilla: virkistys- ja vi-
heralueet maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa sekä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta esim. vesien ekologinen tila, hä-
mäläisten lajistojen runsausmuutokset, METSO-ohjelman 
toteutuminen, luonnon monimuotoisuuden seurantakohtei-
den tulosten yhteenveto, maakuntakaavan luonnonsuojelu-
kohteiden toteutumisaste, kestävän metsätalousrahoituksen 
varoin suojellut arvokkaat elinympäristöt, luontolaadun ar-
viointi, hoidossa olevat perinnebiotoopit ja kulotusalat. 

Töyhtöhyyppäemo valvoo poikastensa tien ylitystä. (PJ)

 Toisena uutena, myös maakuntakaavoituksessa huomi-
oitavana seikkana ovat nousseet esille hiljaiset alueet. Hil-
jaiset alueet käyvät yhä harvinaisemmiksi ja ovatkin nou-
semassa yhdeksi tärkeistä viihtyisyyden ja luonnonrauhan 
kokemisen avaintekijöistä. Maakuntakaavatyössä asiaa tar-
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KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET (kk)

Kaikkiin kehittämisen kohdealueisiin liittyen on käynnissä yleis- tai asemakaavatasoisia kaavahankkeita. Kuntien kaavoi-
tustilannetta on kuvattu raportin sivulla 21. Kunnissa on käynnissä keskustojen kehittämishankkeita. Yhtenä esimerkkinä 
EAKR-ohjelmakauden 2007–2013 hankkeista voi mainita STORMWATER-hankkeen, jossa ylimaakunnallisesti haetaan 
ratkaisuja mm. taajaman hulevesien hallintaan.

kk1 Orimattilan Palojoen–keskustan kehittämisen kohdealue

Orimattilan pääkadun Erkontien ilmettä on parannettu katujen ja puistojen kunnostuksella sekä eri rakennusten julkisivuremonteilla. Kadun päässä olevasta vanhasta kehräämön 
teollisuusrakennuksesta muodostuu yksityisin voimin erilaisten palvelujen ja kauppojen keskus.

kk2 Kärkölän kehittämisen kohdealue

Tonttitarjonta on siirtymässä Lavanmäen, Jaakonsaaren ja Kaijankarin alueen myötä kohti Valkjärveä. Mt 295 Parantaminen välillä Kärkölä - Huljala on suunnittelun alla. Koskisen 
Oy:n toiminta alueella on laajentunut.

kk3 Hämeenkosken kehittämisen kohdealue

Julkista kuvaa on kohennettu ja kaupallisia palveluita lisäsi Salen avaaminen 2006. Kehittämis- ja suunnittelupanoksia on suunnattu Kirkonkylän koulun ympäristöön asumisen, 
päivähoidon ja sivistystoiminnan sekä liikunnallisen keskuksen muodostamiseksi Koulunmäelle. Vt 12 varren Koskikaran levähdysalue sai rinnalleen Koskikartanon kauppakeskuksen 
2003. Ojastenmäen teollisuusaluekokonaisuus kehittyy vaiheittain, yli puolet valmiista tonteista on myyty ja viimeisimpiä alueelle sijoittujia on Linnamäki Steel. 

kk4 Miekkiön–Renkomäen–Pennalan kehittämisen kohdealue

Renkomäessä on ylimaakunnallisina kaupan palveluina useita autoliikkeitä, ABC-liikenneasema, Terra ja Plantagen, rakenteilla Vesijärven auto, tavaratalo J. Kärkkäinen, suunnitteilla 
Loisto-liikekeskus; mahdollisuus yhteensä 150 000 k-m². Lahden eteläisen sisääntuloväylän sujuvoittaminen on käynnissä. Pennalan teollisuusalueen läntisen osan EU-rahoitteisessa 
kehityshankkeessa 2005–2007 rakennettiin katualueita, maantieliittymät sekä vesihuoltoverkostoa. Alueelle on sijoittunut kattotiilitehtaan ja muutaman pienemmän lisäksi kolme suur-
ta maanrakennus- ja logistiikka-alan yksikköä. Uusin SHW/Itellan logistiikkahalli on kooltaan 2,8 hehtaaria. Kyläkeskuksen koulu- ja päiväkotirakennusta laajennetaan v. 2007–2009 
vastaamaan väestön tarpeita. Maaseutumaisen omakotialueen tonttikysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan.

kk5 Hennan kehittämisen kohdealue

Uusi oikorata ja sinne rakennetut oikoradan ohitusraiteet mahdollistavat henkilöliikenteen aseman ja pistoraiteet teollisuusalueiden käyttöön. Alueen kehittämisessä on tehty yhteistyö-
sopimus SRV-yhtiöiden kanssa. Neuvotteluja on käyty myös mm. tiepiirin, maanomistajien ja uutta liikepaikkaa etsivien yritysten kanssa. Orimattila, Kärkölä ja Mäntsälä ovat visioineet 
yhdessä jatkoa. Asumista ja elinkeinoelämää palveleva vesihuoltoverkko on toteutettu Tuuliharjalle asti, jossa liittymän avaamisesta yleiselle liikenteelle on neuvoteltu tiehallinnon 
kanssa.

kk6 Vääksyn–Vesivehmaan kehittämisen kohdealue

Vuonna 2005 avattu KanavaGolf lisäsi Vääksyn houkuttelevuutta ja asumispaineita keskustan itäosiin. Vehkoon teollisuusalue ja Vesivehmaan lentokenttä ovat kunnan kehittämis-
toimien kohteena.

kk7 Vierumäen kehittämisen kohdealue

Suomen Urheiluopistosta kehitetään liikunnan tiede- ja yrityspuisto Sportpolis Vierumäkeä. Viimeisimpiä hankkeita ovat Vierumäki Areena, jonka 7 500 m² tilat palvelevat ampumaur-
heilun lisäksi suurtapahtumia. Hotellin ja kaupallisten palvelujen laajuus tulee olemaan 14 000 k-m² luokkaa. Versowoodin Vierumäen yksikössä on sahatavaratuotannon rinnalle 
muodostunut mittava jatkojalostustuotanto.

kk8 Heinolan–Tähtiniemen–Hevossaaren kehittämisen kohdealue

Tähtiniemessä järjestettiin asuntomessut 2004. UPM-Kymmene Oyj:n ja kaupungin yhteisenä kehittämishankkeena on valmistunut Tähtiniemen kaavarunko. Keskustassa torialueelle 
valmistuivat ideasuunnitelmat. WPK-talon restaurointi valmistui vuonna 1997, ja sen rinnalle nousi v. 2000 kesäteatteri. 

kk9 Heinolan kirkonkylän kehittämisen kohdealue

Vuohkallion alueelle avattiin ABC-liikenneasema, Heila ja muita kaupallisia palveluita kesällä 2008.

kk10 Lahden kehittämisen kohdealue

Lahden tiede- ja yrityspuiston tilojen laajennus Niemessä ja Renorin Askon teollisuusrakennusten kunnostus toimisto- ja liiketilakäyttöön ovat hyvässä vauhdissa. Ankkurin ja Ruori-
nimen alueet ovat rakentuneet ja Sibeliustalon ympärille nousee puuarkkitehtuuripuisto. Karisto, ydinkeskustan Rauten kortteli ja Tornator ovat rakenteilla. Starkin, ratapihan ja Kaa-
rikadun alueiden asumiskäyttömahdollisuuksia selvitetään. Sokoksen, Trion ja Hansan uusiutuminen, Syke-liikekeskus, elokuvakeskus sekä Luhdan ja K-raudan uudisrakennus- ja 
peruskorjaushankkeet ovat lisänneet liiketilaa, jota myös Kariston kaupan suuryksikkö tulee nostamaan. Launeen vapaa-ajankeskukseen valmistui viimeksi harjoitusjäähalli keilahallin 
viereen ja liikuntahallin hankesuunnitelma valmistuu pian. Urheilukeskuksen kisarakenteita on toteutettu kansainvälisten kisavaatimusten mukaisesti. Messukeskus on uudistunut ja 
laajentunut. Kerava-Lahti oikoradan valmistumisen myötä rautatieasemaa, laitureita ja pysäköintialueita on kehitetty. Kujalan logistiikkakeskuksen maatyöt ovat käynnissä ja liittymä-
järjestelyjä parannetaan.

kk11 Paimelan–Vesivehmaan kehittämisen kohdealue

Alueen vetovoima asuinalueena on kasvanut. 

kk12 Hartolan kehittämisen kohdealue

Vt 4 parantaminen on käynnissä ja sen yhteydessä parannetaan mm. liittymäjärjestelyjä ja rakennetaan alikulkuja. Risteysalueella käynnisti toimintansa 2004 Finndomon Hartolan  
21 000 m² tuotantotilat käsittävä talotehdas. Liikekeskus Kruunun on arvioitu avautuvan vuosina 2009–2010 risteysalueen vastakkaiselle puolelle. Hartolan loma-asuntomessut 
järjestettiin kesällä 2004 ja läheinen Hartola Golf toimii vireästi.

kk13 Nostavan–keskustan–Messilän kehittämisen kohdealue

Nostavan logistiikka-alueen toteuttamiseen noin vuosina 2010–2015 tähtääviä lisäraide-, louhinta- ym. suunnitelmia laaditaan parhaillaan. Suunnitelmia Messilän-Tiirismaan alueen 
kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi käynnissä. Keskustan kaupan ja asumisen hankkeita on vireillä.
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MAASEUDUN (mk) SEKÄ MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN (mv) KEHITTÄMISEN  KOHDEALUEET

Merkinnän kehittämismyönteinen ote on avannut kunnille mahdollisuuksia luovempiin ja sallivampiin kaavoitusmahdolli-
suuksiin, joskin seurantajaksolla on kuitenkin pitäydytty suhteellisen perinteisissä puitteissa. 

mk1 Pohjolan, Kalhon, Keihäsniemen kehittämisen kohdealue 

Pohjolan ja Kalhon kyliin on laadittu maankäytön suunnittelua  ohjaava kyläyleiskaava. Kalhon kylän alueella on ollut Mika Waltari 100 vuotta –juhliin liittyvää toimintaa sekä Krouvin 
lavaan liittyvän oheistoiminnan kehittämistä. Esillä on ollut myös ajoittain Keihäsniemen matkailuun liittyvän toiminnan kehittäminen.

mk2 Lusin kehittämisen kohdealue

Lusin alueelle on laadittu osayleiskaava. Lusin kyläkoulua kehitettiin palvelukeskukseksi Kyllikki –hankkeessa.  Kyläkoululla on järjestetty kyläpalvelupäiviä alueen ikääntyville ja luotu 
toimiva malli muillekin kouluille kokeiltavaksi.

mk3 Pyhäniemen ja Messilän kehittämisen kohdealue

Tiiviimmän maaseutumaisen asumisen kehittämiskohteen tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

mk4  Mäkelä–Pyhäntaka–Heinlammen kehittämisen kohdealue 

Alueelle on yleiskaavatyö tekeillä.

mk5 Maakesken kehittämisen kohdealue 

Nyystölän ja Maakesken kylien oikeusvaikutteisten yleiskaavojen laadinta on käynnistynyt.

mk6 Onkiniemen kehittämisen kohdealue

Onkiniemen alueelle ollaan laatimassa omaa kyläyleiskaavaa osana eteläisen Sysmän rantaosayleiskaava- ja kyläyleiskaavaprosessia. Kylän kohdalla tieolosuhteiden parantamista 
on pidetty esillä.

mv1 Vuorenmäen ja Ratulan kehittämisen kohdealue

Tilanne on ennallaan.

mv2 Lehmonkärjen ja Pätiälänlahden kehittämisen kohdealue

Kohdealueella on matkailupalveluihin liittyvää toimintaa.

mv3 Rismalahden kehittämisen kohdealue

Tilanne on entisellään.

mv4 Saksalan kehittämisen kohdealue

Entinen seikkailukeskustoiminta jatkuu edelleen.

 mv5 Virpiniemen kehittämisen kohdealue

Kaavoitus loma-asumisen alueeksi on käynnistynyt.

mv6 Kullasvuori–Mainiemi–Saksalan kehittämisen kohdealue

Alueen osayleiskaavan tarkistus on meneillään ja matkailualuetta on laajennettu. Kullasvuori–Mainiemi matkailualueen kehittäminen on listattu Padasjoen kunnan kärkihankkeisiin 
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa. 

mv7 Kauratteen kehittämisen kohdealue

Alueella ei ole uusia suunnitelmia.  

mv8 Virtaan kehittämisen kohdealue

Alueella on noussut esiin uusia ajatuksia Tainionvirran kalastusmatkailun kehittämisestä.

mv9 Suopelto–Päijätsalo–Ilolan kehittämisen kohdealue

Esisuunnitelmia ottaa uusia tiiviitä alueita loma-asumisen käyttöön ja kehittää aluetta eri näkökulmista Päijänteen rannalla. Suopellon venesataman rakentaminen ja ruoppaus sekä 
Ilolan Suopellon alueen kehittäminen Päijänteen matkailun ja vapaa-ajan keskukseksi on listattu Sysmän kunnan kärkihankkeisiin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa.

Päijätsalon huipulla on näkötorni jonne kannattaa ehdottomasti kiivetä. 
Näkötornin tasanteelta, puiden yläpuolelta avautuu upeat maisemat Päi-
jänteelle ja alas jäävään kauniiseen metsään. (ML-K)

Suopellon suviputiikki palvelee asiakkaitaan kauniissa Päijänteen ran-
taympäristössä sataman tuntumassa. (JM).

Päijätsalon rantaa veneineen. Päijänteen aavojen ulapoiden keskeltä löytyy 
aarre: jyrkkien kallioiden, hiekkaisten harjujen ja pienten luotojen muodostama 
saaristokokonaisuus - Päijänteen kansallispuisto. Suopelto-Päijätsalo-Ilolan ke-
hittämisen kohdealueella on muutoinkin useita valtakunnallisia, maakunnallisia 
ja paikallisia arvoja. (JM)
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PÄÄTELMIÄ

Yleinen kehitys

Päijät-Hämeen luonnonympäristön merkittävät osa-alueet sekä edesauttavat että edellyttävät maakunnan eri osia roolit-
tavaa maankäytön suunnittelua. Toimet vaativat huolellisuutta, sillä maakunnan suurimpien luontoarvokasaumien kulumis-
herkillä alueilla risteävät nykyisin niin luonnonsuojelun, virkistyskäytön kuin luontoon tukeutuvan matkailuyrittämisenkin 
intressit. Maakunnan keskusseutu puolestaan on rakentunut pilaantumisherkkien pohjavesialueiden päälle. Ihmisen toimin-
tojen alueelliset muutokset muuttavat myös luonnon alueellista tilaa ja kuormitusta, minkä jätevesikuormituksen kehityskin 
osoittaa.

Luonnon lisäksi maakunta jakautuu erilaisiin osiin myös ihmisten toimesta. Lahden keskusseutu profiloituu maakunnan 
yksin asuvien sekä kerrostalo- ja vuokra-asuntojen keskuksena, harvaan asuttu maaseutu iäkkäiden valta-alueena ja näiden 
väliin jäävä alue lapsiperhevaltaisena.

Maakunnan taantuva pohjoisosa kaipaa väestö-, asumis- ja työpaikkakehityksen perusteella erilaista lähestymistapaa 
suunnittelussa kuin elinvoimainen maaseutu ja mittaluvuiltaan ylivoimainen maakunnan keskusseutu. Maakunnan työpaik-
karakenne palveluvaltaistuu ja työpaikat keskittyvät erittäin voimakkaasti Lahteen sekä koko kaupunkiseudun suurimpiin 
keskuksiin. Samaan aikaan yhä useamman lapsiperheen asuminen suuntautuu kauemmaksi lähi- ja ydinmaaseudulle, työ-
matkat pitenevät ja yhdyskuntarakenne hajautuu. Asuminen ydinkeskustoissa vähenee, yksin ja kaksin asuvien määrä kas-
vaa ja asuntorakentamisen tarpeet muuttuvat. Viimeaikaiset selvitykset puoltavat kuitenkin ratkaisuja, joissa aluerakenne 
tukeutuu raideliikenteeseen yksityisautoilun rinnalla.

Seurannassa esiin tulleita huomioita tulevaa maankäytönsuunnittelua varten

teen sijoittuvan ympäristöhäiriöitä mahdollisesti aiheutta-
van teollisuuden ja varastoinnin kartoitus. Toiminnot oli-
si sovitettava yhteen niin, että jo tehdyt kalliit investoinnit 
voidaan hyödyntää ja varmistaa mahdollisuudet toimintojen 
siirtymiseen asteittain pitemmällä aikavälillä riskittömille 
alueille.

Liikenne

Liikenneväylien osoittamisessa maakuntakaavassa tulee 
jatkossa painottua niillä tapahtuvien muutosten esittämiseen 
ja melun sekä muiden haitallisten vaikutusten osoittamiseen 
läheisillä alueilla.

Joukkoliikenteen toteuttamismahdollisuuksien merki-
tys yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa korostuu ilmasto-
muutoksen torjunnan keinona. Metropolialueen kestävää 
aluerakennetta hahmottavassa selvityksessä osoittautui par-
haimmaksi aluerakenteen kehityspoluksi tukeutua raide-
liikenteeseen. Nykyisten asemaseutujen liityntäpysäköin-
tiselvitysten lisäksi on käynnistynyt selvityksiä oikoradan 
lisäasemien edellyttämän maankäytön kehittämiseksi Ori-
mattilan Hennaan. Myös Lahti–Kouvola-välin taajamaju-
naliikenteen lisäämiseen tähtäävät Nastolan kahden uuden 
aseman toteuttamisselvitykset osoittavat, että raideliiken-
teen mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty maakunta-
kaavassa. Valtatien 12 uusi linjaus Uudestakylästä itään päin 
vapauttaa nykyisen valtatien palvelemaan paremmin maan-
käytön kehittämistä.

Asuminen ja kaupalliset palvelut taajamissa

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueet sisältävät 
edelleen suunnitteluväljyyttä kunnille. On kuitenkin olemas-
sa riski, että asumis- ja alueväljyyskehityksen myötä asumi-
nen ohjautuu yhä enenevässä määrin henkilöauton käyttöä 
edellyttäville alueille, jolloin myös työmatkapituudet jatka-
vat kasvuaan. Tulevia maankäytönsuunnitteluratkaisuja var-
ten olisi selvitettävä mahdollisuudet sijoittaa asuminen niin, 
että se edistää liikkumista jalkaisin, pyöräillen ja joukko-
liikennettä käyttäen. Hyvän joukkoliikenteen palvelutason 
tarjoavat liikennevyöhykkeet ja rautatieasemien seudut ovat 
erityinen maankäytön tehostamisen alue. Jatkosuunnittelu 
edellyttää kuntien kaavavarannon selvittämistä ja tulevai-
suuden asumistarpeiden tuntemista.

Kauppa reagoi jatkuvasti ja nopeasti toimintaympäris-
tönsä muutoksiin. Muutosten ennakointi pitkällä aikavälillä 
on hankalaa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myynnin 
ja pinta-alan kasvu on ollut Päijät-Hämeen kaupan palvelu-
verkkoselvityksen ennusteita nopeampaa. Selvityksen päi-
vittäminen olisikin tarpeen nykytilanteen selvittämiseksi ja 
ennusteiden tarkistamiseksi.

Työpaikka-, teollisuus- ja varastoalueet

Maakuntakaavan teollisuus- ja varastoalueiden osal-
ta alueiden yhteismäärä antaa elinkeinoelämälle toiminta-
mahdollisuuksia. Sijainniltaan mahdollisuudet keskittyvät 
kuitenkin Lahden kaupunkiseudun eteläisiin osiin. Kunta-
kohtaisten edellytysten tarkistus olisi tarpeen. Olisi myös 
tehtävä erityisesti pohjavesialueille ja asutuksen läheisyy-
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Liikenneverkon osana toimivien logistiikkakeskusten 
kytkennät tie- ja rataverkkoon tulee priorisoida arvioimalla 
logistiikka-alueiden kysyntää ja tarjontaa suhteessa asumi-
sen kasvavaan maa-alatarpeeseen.

Tekninen huolto

Maa-ainesten ottamisalueiden voimassa olevien lupien 
ottamismäärät ovat kaksinkertaiset kymmenen vuoden kulu-
tukseen nähden. Pohjavesialueiden suojelun ja kiviainesten 
käytön tarkempi yhteensovittaminen edellyttää selvityksen 
tekemistä. Pohjavesialueiden esittämistä kaavoissa voidaan 
tarkentaa tekemällä riskialueilla sijaitsevilla ja suunnitel-
luilla teollisuusalueilla maankäytön kehittymistä ennakoi-
via tarkempia selvityksiä muodostumisalueen rajoista. Näin 
voidaan varmistaa yhdyskuntien vedensaanti tärkeillä poh-
javesialueilla ja samalla ohjata rakentamista vähäisemmän 
riskin alueille.

Maakuntakaavassa osoitetut vesihuollon runkolinjat 
toteutuvat varsin nopeasti. Varsinaisen suuren palveluta-
somuutoksen kylärakenteeseen aiheuttavat haja-asutuksen 
vesihuoltoratkaisut. Maakuntakaavassa voidaan osoittaa kes-
kitetyn vesihuollon alueet, joilla kiinteistökohtaisiin vesi-
huoltoratkaisuihin ei ole tarvetta.

Erityistoimintojen alueiden sijoittumiseen tulee suhtau-
tua eri kaavatasoilla entistä vakavammin, koska niiden mu-
kaisesti sijoittuvan toiminnan aiheuttamat vaikutukset ym-
päristöön ovat pysyviä.

Maaseutu

Vanhat elinkeinot entisessä muodossaan ovat jo väisty-
neet tai muuttaneet muotoaan. Maaseudulle on investoitu 
runsaasti pääomaa rakennuskantaan, viljelysmaihin ja yk-
sityisteihin. Ikääntyvältä väestöltä vapautuu tätä omaisuut-
ta uuteen käyttöön. Maaseudun asukasrakenne muuttuu. 
Maaseutu tulisi hyväksyä yhtenä asumis- ja elinympäristö-
nä. Maaseudulla rakentamista ja asumista tulisi ohjata ny-
kyisten rakenteiden yhteyteen sekä hyödyntää jo olemassa 
olevia rakenteita ja kulttuuriympäristöjä. Vesihuolto, tie- ja 
tietoliikenneyhteydet ovat tulossa uusiksi maaseudun veto-
voimaisuutta ja asumisen sijaintia määritteleviksi tekijöik-
si. Ilmasto-, energia- ja puhtaan ruokatuotantokysymysten 
vuoksi maaseudun merkitys viljelyalueena korostuu tule-
vaisuudessa. Vanhojen sekä viljeltyjen peltojen säilyvyy-
teen mahdollisena viljelysmaana tulee kiinnittää huomiota 
esimerkiksi maakuntakaavamerkinnöin tai asuinalueiden to-
teuttamisjärjestyksessä.

Loma-asuminen

Kaavallisesti tulevaisuuden haasteeksi tulee vapaa-ajan 
asuminen osana yhdyskuntarakennetta ja ympäristökuormi-

tuksen hallintaa. Vapaa-ajan asuntojen määrä sekä käyttöas-
te ja -tiheys ovat olleet nousussa viime vuosina. Vapaa-ajan 
asunnot sijaitsevat pääasiassa maaseudulla eikä joukkolii-
kennemahdollisuuksia ole olemassa. Loma-asumisen tar-
vitsemaa liikennettä ei ole mahdollista järjestää perinteisen 
joukkoliikenteen tai raideliikenteen turvin. Lisääntyvä loma-
asuminen luo yksityisautoilun rinnalle myös uusia liikenne-
palvelutarpeita. Maakuntakaavassa esitetyn tiiviimpien lo-
ma-asuntoalueiden, RA-merkinnän sisältöä voi seuraavalla 
kaavakierroksella harkita uudelleen. RA-merkinnässä on 
esimerkiksi mahdollista ottaa kantaa alueen ympärivuoti-
seen käyttöön tai vakituiseen asumiseen soveltumisesta.

Kulttuuriympäristö

Maaseudun rakennettu ympäristö tulee uusiutumaan, 
koska vanha rakennuskanta on rakenteellisesti, toiminnal-
lisesti ja teknisesti vanhentunutta. Maatilojen muuttuminen 
tuotantolaitoksiksi ja erikoistuminen muuttaa maisemassa 
rakennusten mittakaavaa ja tuo uudentyyppisiä rakennelmia 
maisemaan. Lisäksi luonnonympäristö köyhtyy kun laidun-
taminen ja monipuolinen pienviljelys eläimineen, kesantoi-
neen ja pientareineen katoaa. Avoimet maisemat ovat kato-
amassa, koska ne pusikoituvat hoidon puutteessa. Peltojen 
arvon nousu voi lisätä viljelyä, ja sillä on positiivisia vaiku-
tuksia kulttuuriympäristöjen säilymiseen ja hoidettuina py-
symiseen. Maakuntakaavassa on mahdollista korostaa aluei-
den roolittumista maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 
luonnonympäristön suhteen ja kiinnittää huomiota alueiden 
kulttuurihistoriallisten kerrostumien säilymiseen.

Luonto, virkistys ja suojelu

Uutena asiana tulevilla kaavakierroksilla saattaa tulla 
esiin valuma-alueiden tarkastelu laajempina vaikutusalu-
eina. Luonnon kannalta valuma-alueiden rajat, vedenjaka-
jat, säilyvät puhtaimpina. Vesihuoltoverkostojen avulla saa-
daan yhdyskuntavesihuolto sujumaan turvallisesti harjujen 
ja erilaisten maasto-olosuhteiden läpi valuma-alueista välittä-
mättä. Edellytyksenä on verkoston toimivuus, saatavuus ja 
käyttöturvallisuus. Niillä alueilla, joilla ei ole käytettävissä 
yhdyskuntavesihuoltoa, voi olla tarvetta myös vesihuollon 
vaatimustasovyöhykeajatteluun ja ohjeistuksiin.

Virkistysalueiden riittävyys ja saavutettavuus etenkin 
kaupunkiseuduilla ovat maankäytössä esiin nousevia kysy-
myksiä. Rakentamisen ja muun toiminnallisuuden lisäänty-
neet maankäyttötarpeet houkuttelevat ottamaan käyttöön va-
paina olevia virkistysalueita. Luonnon kannalta on tärkeää 
säilyttää ylimaakunnallinen, tasapainoinen luonnon ekosys-
teemi ja huolehtia siitä, ettei ylitetä ekologisia kynnyksiä ja 
aiheuteta korjaamattomia muutoksia ekosysteemin tervey-
dessä. Olisi tarpeen selvittää ekosysteemien tilaa ja meka-
nismeja maakunnan tasolla.
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