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TIIVISTELMÄ
Uusi kokonaismaakuntakaavakierros todettiin tarpeelliseksi
Lainvoimainen vuonna 2008 vahvistettu maakuntakaava todettiin tarpeelliseksi uudistaa tehdyn
ajantasaisuuden arvioinnin perusteella. Maakuntavaltuusto päätti 7.6.2010 käynnistää uuden
kokonaismaakuntakaavan laadinnan. Painopisteiksi
uudessa kaavatyössä päätettiin vastuullisen alue- ja
yhdyskuntarakenteen luominen sekä pohjavesiin ja
ympäristöhäiriöihin liittyvät maankäytön ratkaisut.
Muilta osin päätettiin tehdä vanhaan kokonaiskaavaan viranomaisten edellyttämiä ja prosessin aikana
esille nousseita tarpeellisia korjauksia ja päivityksiä.
Käytännössä tämä on merkinnyt maankäytön,
asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän
tiiviimpää yhteensovittamista yhtä aikaa tapahtuneen kaavatyön ja liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimisen myötä. Keväällä 2011 voimaan tulleet
kaupan uudet säädökset johtivat merkitykseltään
seudullisen kaupan määrittelyihin ja enimmäismitoituksen esittämiseen. Pohjavesien osalta tarvittiin
lisää selvityksiä perusteluiksi muille maankäytön
ratkaisuille. Tuulivoimalle soveliaiden alueiden
määrittely ja niiden vaikutusten arviointi oli tärkeää
energiaomavaraisuuden parantamiseksi uudella
tavalla metsäenergian ohella.

Ratkaisut syntyivät nykytilan, kehitysnäkymien ja tavoitteiden viitoittamina
Päijät-Hämeen ja erityisesti Lahden ja Heinolan kaupunkiseutujen olosuhteet mahdollistavat suotuisalla
talouskehityksellä alueen väestön ja elinkeinoelämän kasvun. Maakuntakaavassa on valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toimivaa aluerakennetta
sekä eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevat tavoitteet ja maakunnan omat
tavoitteet sovitettu yhteen vastuulliseksi alue- ja
yhdyskuntarakenteeksi talouskasvuun varautuen.
Maakuntakaavassa on esitetty taajamarakenne
keskuksineen ja kaupan palveluverkko sekä isot
elinkeinoelämän alueet sekä laajemmat moninaista
kehittämistä tarvitsevat alueet. Ne muodostavat viherverkon kanssa Lahden ja Heinolan kaupunkiseuduilla sekä ulommissa kuntakeskuksissa yhtenäisen
rakenteen, jotka kytkeytyvät toisiinsa maakunnan liikennejärjestelmällä. Rakenteessa on toimintavaraa,
jotta alueisiin liittyvät erilaiset arvot ja varautuminen
säiden ääri-ilmiöihin on mahdollista kuntien tarkemmassa kaavoituksessa. Kuntien on myös mahdollista
toteuttaa erilaisia vaihtoehtoisia kestäviä asumisen
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ja elinkeinotoiminnan ratkaisuja vuoteen 2035 mennessä. Toteutumiseen liittyviä riskejä on vähennetty
kaavamääräyksillä.
Liikenneväylillä on ollut ratkaiseva merkitys PäijätHämeen alueen kehittymiselle. Kaavan tarkoitus on
sovittaa liikennejärjestelmän osat ja muu maankäyttö yhteen. Tieliikenteessä turvallisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta ongelmallisimmat
osuudet on esitetty parannettavaksi tai uudelleen
linjattavaksi. Valtatie 12 on linjattu Uudestakylästä
itään edellisen kaavan ratkaisuun nähden kevyempänä linjauksena. Raideliikenteessä uusia asemanpaikkoja on lisätty kehittyvien taajamien tarpeisiin. Nostavan ja Pennalan tavaralogistiikan alueet esitetään
kaavassa ja luonnonvaralogistiikan alueille kehitettiin
oma merkintä. Lahti-Vesivehmaan lentokenttää
kehitetään lentokoulutuksen ja harrasteilmailun
tarpeisiin. Vesitiet ja satamat palvelevat kuljetuksia,
matkailua ja virkistystä.
Maakuntakaavassa linjataan nykyiset ja tulevat
tarpeet teknisen huollon verkostoille ja aluevara
uksille. Maakunnassa on viime vuosina toteutunut
uusia vesihuoltolinjoja. Sähkönsiirtoverkon vahvis
tamiseksi esitetään uusia sähkölinjojen yhteystar
vemerkintöjä. Puolustusvoimauudistuksen myötä
on syntynyt tarve osoittaa puolustusvoimien alueita
muuhun käyttötarkoitukseen. Ampumaradoista ja
moottoriurheilualueista osoitetaan merkitykseltään
seudulliset. Kaavatyön aikana selvitettiin vaihtoehtoja Päijät-Hämeen merkittävimmän ampumarataalueen Hälvälän jatkokäytöksi. Lopulta päädyttiin
siihen, että alueesta kehitetään kansainvälinen
ampumaurheilukeskus.
Maakuntakaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon
parhaiten soveltuvat kuusi aluetta. Maakuntakaava
ohjaa kaupunkiseudulla vähintään kuuden tuulivoimalan alueita ja maaseudulla vähintään kymmenen tuulivoimalan alueita. Maa-aineshuollossa
maakuntakaava ohjaa siirtymään pitkällä aikavälillä
harjukiviainesten otosta kalliokiviainesten ottoon
ja maa-ainesten kierrätykseen. Uusia turpeenottoalueita ei osoiteta. Pohjavesille riskejä aiheuttavat
uudet toiminnot on pyritty sijoittamaan ensisijaisesti
pohjavesialueiden ulkopuolelle ja muissa tapauksissa määräyksissä on edellytetty pohjavesien suojaamista.
Maakuntakaavassa on maaseutuun, virkistykseen
ja suojeluun liittyen varattu alueita, kohteita ja
osa-alueita sekä kehittämisen kohdealueita. Niiden
pohjalta on luotu erilaisia verkostoja tukemaan ja
vahvistamaan koko maakunnan elinkeinoelämän toi-
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mintaedellytyksiä. Alueille on myös annettu maisemaan tai kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja, jotka
sitovat yhteen erilaisia maankäyttöteemoja ja eheyttävät maankäytöltään monipuolista kokonaisilmettä.
Kaavaratkaisuissa on pidetty silmällä ekologista
kestävyyttä, maan biologisen tuottokyvyn turvaamista sekä luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden
säilymistä. Maakuntakaavassa on vaalittu laadukasta elinympäristöä ja parannettu sen hyödyntämis- ja
kehittämismahdollisuuksia tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. Maaseutumaisten alueiden
välisen kilpailukyvyn ja elinvoiman kamppailussa on
vahvistettu asemia tuomalla peliin lisää uusiutumisvalmiuksia, elinkeinomahdollisuuksia sekä vetovoimainen työ-, asumis- ja yrittämisympäristö.

Uusi maakuntakaava tehtiin laajapohjaista sidosryhmäyhteistyötä sekä lukuisia
selvityksiä hyödyntäen ja vaikutukset esiin
nostaen
Laajapohjainen sidosryhmäyhteistyö käynnistettiin
heti maankäytön ohjausryhmän työllä. Luottamushenkilöt, edustukselliset ryhmät ja muut sidosryhmät ovat olleet mukana kaavatyön eri vaiheissa
antamassa asiantuntemustaan laadittavien selvitysten, arviointien ja kaavaratkaisujen pohdinnassa koko kaavaprosessin ajan. Liikenne-, sähkö- ja
vesihuoltohankkeet, puolustusvoimien uudistuksen
myötä tapahtuneet muutokset ja pohjavedet ovat
edellyttäneet useita yksityiskohtaisempia sidosryhmäkohtaisia neuvotteluja. Myös liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi on kytkeytynyt
sidosryhmäyhteistyöllä kaavaprosessiin. Viranomaisneuvotteluja on järjestetty ympäristöministeriön ja
alueviranomaisten kanssa useita.
Maakuntakaavatyössä on hyödynnetty selvityksinä
aiempaa tietopohjaa liittojen välisestä yhteistyöstä, valtakunnan tason selvityksistä ja vuonna 2008
vahvistetusta maakuntakaavasta. Uusia selvityksiä
on laadittu liiton toimesta liittyen aluevarausten laadintaan ja niiden vaikutusten arviointeihin. Mittavia
selvityskokonaisuuksia olivat mm. Päijät-Hämeen
POSKI-projekti, tuulivoimaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja logistiikkaan sekä kauppaan liittyvät
selvitykset. Erityisen mittava joukko selvityksiä on
laadittu luontoarvoihin liittyen.
Selvityksiä on käytetty harkittaessa aluevarausten
sopivuutta ja laajuutta sekä arvioitaessa niiden
vaikutuksia. Tuulivoimatuotannolle soveliaat alueet
nousevat vaikutuksiltaan esiin verrattuna vuonna

2008 vahvistettuun maakuntakaavaan. Liikenneverkko ja logistiikka sekä kaupan ja viherverkon palvelut
ulottavat kaavan kokonaisvaikutukset yli maakuntarajan. Natura 2000 –verkon alueisiin maakuntakaavalla ei todennäköisesti ole vaikutuksia. Päijänteen ja
Padasjoen Taruksen alueella erityyppiset toiminnat
voivat aiheuttaa yhteensovittamista edellyttäviä ristiriitatilanteita. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen riskit voivat toteutua, ellei kuntien tarkemmassa kaavoituksessa oteta huomioon maakuntakaavan
määräyksiä. Liikennemäärät tulevat joka tapauksessa
kasvamaan maakuntakaavasta huolimatta.
Kaavaprosessi tuli tietoon suurelle yleisölle, kun
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
1.12.2010 - 14.1.2011 ja maakuntahallitus hyväksyi
sen saadun palautteen perusteella tehtyjen korjausten jälkeen 14.2.2011. Yhdistetyn luonnos- ja
tavoitevaiheen aineistona olivat nähtävillä 1.8.
- 30.9.2012 kaavaluonnoskartta ja sen selostus.
Nähtävillä olleen aineiston pohjalta oli tärkeää saada
linjattua keskeiset periaatteelliset ratkaisut, jotta
kaavatyötä voitiin jatkaa maakuntakaavaehdotuksena. Maakuntavaltuusto hyväksyikin maakuntakaavatyölle tarkemmat tavoitteet 3.12.2012.
Nyt käsillä oleva korjattu maakuntakaavaehdotus
sisältää neljä erillistä asiakirjaa: maakuntakaavaehdotuskartan, karttaan liittyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen ja sen liiteosan. Maakuntakaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä
4.5. – 12.6.2015 välisen ajan. Saadut lausunnot ja
muistutukset sekä vastineet ja toimenpiteet niiden
johdosta koottiin erilliseen yhteenvetoon, jonka
maakuntahallitus hyväksyi 14.12.2015. Vastineiden
ja 26.10.2015 järjestetyn viranomaisneuvottelun
perusteella tuli tarpeelliseksi korjata kaava-asiakirjat
laitettavaksi uudelleen nähtäville. Samalla on tehty
soveltuvin osin korjauksia kaava-asiakirjoihin Lahden
ja Nastolan sekä Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitosten johdosta.
Lakimuutoksen myötä luovuttiin ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä. Muutoksesta johtuen
korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta pyydettiin
helmi-huhtikuulla 2016 lausunnot ministeriöiltä ja
keskeisiltä viranomaisilta sekä järjestettiin viranomaisneuvottelu 17.5.2016. Kaavaehdotus oli
korjattuna julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2016 välisen
ajan. Kaavaehdotusaineisto valmisteltiin kuulemisen
perusteella maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016 § 22
esitetyssä muodossa. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019 kuulutusten myötä ja korkeimman
hallinto-oikeuden hylättyä valituksen 15.4.2019.
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ESIPUHE
Maakuntakaavan laatiminen on urheilutermein todellista kestävyysurheilua. Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan laatiminen on aloittamassa
viimeistä ratakierrosta. Paljon on kierroksia jo takana, paljon tekemistä,
tapahtumia ja ratkaisuja on nähty, mutta nyt juoksija uskaltaa jo kääntää
ajatukset loppukiriin, takakaarteeseen, loppusuoraan ja maalilinjan ylittämiseen.
Jo tässä vaiheessa voidaan pitää tehtyä matkaa onnistuneena ja rikastuttavana. Maakunnan erilaisten intressien yhteensovittaminen on varsin
vaativaa: kuntarajat ylittävä suunnittelu, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, Päijät-Hämeen hienon kulttuuriperinnön, maiseman ja
laadukkaan elinympäristön vaaliminen sekä muiden luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen. Näissä on myös onnistuttu hyvin, kiitosta on hyvä
jakaa läheisille sidosryhmille, joiden avulla pääsimme näin hyviin asemiin.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen merkitsee maakunnan eri osa-alueilla eri asioita: taajamien tiivistämismahdollisuuksia kaupunkiseudulla,
kaupunkien läheisen maaseudun asumisen kokoamista olemassa olevien
rakenteiden piiriin ja kyläyhteisöihin, ydinmaaseudun merkitystä ruuan ja
energiantuotannon turvaamisessa sekä harvaan asutun maaseudun elävänä ja yhteisöllisenä pysymistä. Maankäytön ja liikennejärjestelmän sekä
liikenneverkon ratkaisut on löydettävä saman pöydän ääressä.
Maakuntakaavatyössä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla sovitetaan
yhteen asuminen, elinkeinoelämä ja luonnonvarojen hyödyntäminen
sekä pohjavesivarojen turvaaminen. Iso haaste matkan varrella on ollut
elinkeinoelämän tarpeisiin varautuminen niin maalla kuin kaupungeissakin
pohjavesivaroja vaarantamatta. Yhteensovittamista tarvitaan myös turpeen
ja maa-ainesten oton, ampumaratojen ja moottoriurheilun sekä maankaatopaikkojen ja tuulivoimapuistojen sovittamisessa muuhun toimintaan.
Maakuntakaavatyö on ollut henkilöstölle pitkä ja vaativa prosessi, jossa
juoksijan tahtoa on koeteltu. Nyt maaliviivan lähestyessä pienestä väsymyksestä huolimatta alkaa pieni hymynkaarre ilmestyä juoksijan kasvoille. Ja
syystä. Nyt, kun maaliviiva ylitetään, onkin hyvä levähtää hetki ja sitten
jossain välissä vetää yhteen tehtyä ja koettua, jonka pohjalta voi aloittaa
seuraavan harjoituskauden suunnittelun ja asettaa seuraavat tavoitteet.
Nautitaan nyt täysin siemauksin viimeisestä ratakierroksesta ja toivottavasti
sinäkin lukija, voit tämän teoksen myötä päästä kiinni siihen matkaan ja
lopputulokseen, joista olemme ylpeitä.

Lahdessa 13. huhtikuuta 2015

Jari Parkkonen
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JOHDANTO

JOHDANTO
Maakuntakaavan uudistamiselle tuli tarve
Ilmaston muutoksen hillintä ja siihen sopeutumiseen varautuminen, huoli pohjavesien laadun ja
määrän säilymisestä ja maankäyttö- ja rakennuslain
kauppaa koskevien säädösten uudistaminen ovat
olleet yleisinä puheenaiheina pitkään. Keskustelu
ilmaston muutoksesta on tarkentunut energian
kulutuksesta ja päästöistä niiden tuotantotapoihin ja
vähentämiskeinoihin. Uusiutuvien energialähteiden
käyttö, liikkumistarpeen vähentäminen ja kulkutapoihin vaikuttaminen heijastuvat myös maankäytön
ratkaisuihin. Kaupan palveluiden hakeutuminen keskusta-alueiden ulkopuolelle huolestuttaa ihmisten
palveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden lisäksi
myös päästöjen näkökulmasta. Nämä vaikuttivat
monella tavalla siihen, että oli käynnistettävä uusi
kokonaismaakuntakaavatyö.
Tähän maakuntakaavaselostukseen on kuvattu,
miten maakuntakaava on laadittu, millaiset lähtökohdat ja reunaehdot sen laadintaan ovat vaikuttaneet ja minkälaisia vaikutuksia maakuntakaavalla
on. Maakuntakaavaselostus ja sen erillinen liiteosa
ovat lisätietoa maakuntakaavakartasta siinä esitetyistä merkinnöistä ja niihin liittyvistä määräyksistä.
Maakuntakaavan varsinaiset oikeusvaikutteiset
asiakirjat ovat maakuntakaavakartta sekä merkinnät
ja määräykset.
Kaavan ovat laatineet kaavaprosessiin ja taajamatoimintoihin kuuluvien asioiden osalta aluesuun-

nittelupäällikkö Riitta Väänänen, liikenteeseen,
yhdyskuntatekniseen huoltoon ja luonnonvaroihin
liittyen erityisasiantuntija Tapio Ojanen sekä maaseutuun, luontoon ja rakennettuun ympäristöön
sekä virkistyskäyttöön sisältyvien aiheiden osalta
maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen. Kaavakartan kokoamisesta, kaava-asiakirjojen viimeistelystä sekä työhön liittyvistä valmistelevista tehtävistä
on huolehtinut suunnitteluavustaja Tanja Gangsö.
Mukana ovat olleet myös erityisasiantuntija Mari
Lång-Kauppi laatimalla tarvittavia paikkatietoanalyysejä ja erityisasiantuntija Päivi Pulkkinen kokoamalla
tilastoaineistoja. Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen,
aluekehityspäällikkö Juha Hertsi ja erityisasiantuntija
Marko Mälly ovat olleet luomassa siltaa aluekehittämiseen.

Maakuntakaava on yksi pitkäjänteisen
kehittämisen työkaluista
Maakuntien liittojen tehtävänä on maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan maakunnan suunnittelu, jolla
pyritään maakunnan olojen kokonaisvaltaiseen ja
suunnitelmalliseen kehittämiseen huomioiden ja
yhteen sovittaen valtakunnalliset, maakunnalliset
ja paikalliset tavoitteet. Maakunnan suunnittelu
koostuu maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan
ja alueellisen kehittämisohjelman eli maakuntaohjelman muodostamasta kokonaisuudesta. Nämä kolme
asiakirjaa ovat erillisiä, mutta toisiinsa läheisesti
kytkeytyviä.

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
MAAKUNTASUUNNITELMA
- suuret periaatteet
- ei oikeusvaikutuksia
- aikatähtäys 20-30 vuotta

MAAKUNTAKAAVA
- alueiden käytölliset ratkaisut,
kartta ja kaavamerkinät
- on oikeusvaikutuksia
- aikatähtäys 10-20 vuotta

MAAKUNTAOHJELMA
- kehittämistoimien
suuntaaminen
- aikatähtäys 4 vuotta

Kuva 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä
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JOHDANTO

Maakuntasuunnitelma määrittelee maakunnan kehittämisen keskeiset tavoitteet, keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja toteuttamisstrategiat 20-30 vuoden
aikavälille. Maakuntasuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, mutta se on sekä maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) että alueiden kehittämistä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnointia koskevan lain
(17.1.2014/7) mukainen suunnitelma. Maakunnan
liiton valtuuston hyväksymänä asiakirjana se ohjaa
liiton muuta toimintaa ja toimii lähtökohtana maakunnan suunnittelulle. Maakuntakaava ja maakuntaohjelma toteuttavat maakuntasuunnitelmaa.
Varsinaisia sisältövaatimuksia ei maakuntasuunnitelmalle ole asetettu, mutta etenkin maakuntakaavan
ja maakuntaohjelman vuoksi on suositeltu maakuntasuunnitelmaan sisällytettävän aihepiireinä ainakin
väestökehitys, työvoima, aluetalous, elinkeinojen
ja yritystoiminnan kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, palvelujen saatavuus, yhteysverkot
ja tekninen huolto, ympäristö ja luonnonvarojen
käyttö, kulttuuri- ja alueidentiteetti sekä alue- ja
yhdyskuntarakenne.
Maakuntakaavalla määritellään maakunnan tulevaisuuden aluerakenne kuvaamalla kartalla asumisen,
työpaikkojen ja niitä yhdistävän liikennejärjestelmän sekä ympäristön kehittämissuunnat ohjeeksi
kuntakaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminalle.
Maakuntakaavan aikatähtäys on keskimäärin 10-20
vuotta.
Maakuntaohjelma on maakuntien keskipitkän
aikavälin kehittämisohjelma, joka laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain.
Maakunnan liitto organisoi ohjelmien laatimisen
alueellaan. Siihen osallistuvat alueen kunnat, valtion

alueviranomaiset, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöt sekä muut kansalaisjärjestöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Maakuntaohjelmassa
määritellään alueen nykytilaan perustuen kehittämisen tavoitteet ja painopisteet lähivuosina sekä
arvioidaan niiden toteuttamiseen tarvittava valtion
ja kuntien rahoitus sekä työhön sitoutuva yksityinen
rahoitus. Ohjelmassa sovitetaan yhteen maakunnassa toteutettavat kansalliset tavoitteet sekä
EU:n rahoittamat ohjelmat. Tarkemmin ohjelmaa
toteutettavat toimenpiteet ja suuremmat hankkeet
priorisoidaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa.

Maakuntakaava sovittaa yhteen alueidenkäytön tarpeet maakunnassa
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat
kaikkien kaavatasojen suunnittelua. Tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti
merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä, mutta
ei oteta kantaa niiden ratkaisemiseen. Tavoitteet
tulevat lain hengen mukaisesti konkretisoitaviksi ja
ratkaistaviksi maakuntien ja kuntien suunnittelussa
sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa. Tällöin
voidaan ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet ja tarvittava yhteensovittaminen muiden
tavoitteiden kanssa.
Maakuntakaavan roolina on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä
useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön
asioita ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon.
Maakuntakaava on siis yleispiirteinen suunnitelma
maakunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteesta
ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavalla varataan

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellis-ta, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyö-dynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä
pa-rannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väes-töryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.
Liikenneturval-lisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiäKUNTIEN
osoittamallaYHTEINEN
elin-keinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta hyödyntäen. Runsaasti
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän
YLEISKAAVA
toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvi-en joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja
erityisesti niiden keskusta-alueita kehite-tään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja
olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhai-tat ja poikkeukselliset luonnonolot
tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Erityistavoitteet
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysar-vio. Maakunnan suunnittelussa ja
yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aika-välillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen
erilaisia vaih-toehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen
tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunki-seuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä
joukkolii-kennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on

VALTAKUNNALLISET
ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

MAAKUNTAKAAVA

YLEISKAAVA

ASEMAKAAVA

Kuva 2. Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä
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asumisen, liikenteen, teknisen huollon, suojelun,
virkistyksen, palveluiden ja yritystoiminnan kannalta
tarpeelliset maa-alueet maakunnan mittakaavassa
pitkällä tähtäimellä. Maakuntakaavassa ei käsitellä
maankäytön yksityiskohtia, jotka ratkaistaan kuntien
laatimilla yleis- ja asemakaavoilla.
Maakuntakaavalle on ominaista se, että sillä hahmotetaan useampaa kuntaa tai jopa yli maakuntarajojen ulottuvaa maankäyttöä. Tyypillistä on esimerkiksi
tie-, rata-, sähkö- ja kaasuverkkojen ja ylimaakunnallisten kehityskäytävien esittäminen maakuntakaavassa.
Maakuntakaavan valmistelu tehdään maakunnan
liiton johdolla laajassa yhteistyössä ja sen hyväksyy maakunnan liiton valtuusto. Maakuntakaava
on oikeudellisesti velvoittava suunnitelma, jonka
toteuttamista on viranomaistoimissa kaikin tavoin
edistettävä ja huolehdittava, ettei toteuttamista
ainakaan vaikeuteta. Maakuntakaavan välittömät
oikeusvaikutukset saattavat kohdistua yksityisiin
henkilöihin vain liikenteen ja yhdyskuntateknisen
huollon verkostoihin sekä suojelu- ja virkistysalueisiin liittyvän rakentamisrajoituksen kautta.
Kaavassa esitetään ja sen avulla välitetään alemmanasteiseen kaavoitukseen sekä muuhun lainsäädäntöön tai viranomaisten selvityksiin pohjautuvaa
alueidenkäytön suunnittelussa huomioon otettavaa
tietoa. Tällaisia tietoja ovat mm. Natura-alueet, pohjavesialueet ja valtakunnalliset kulttuurimaisemat,
maisema-alueet, rakennetut ympäristöt ja muut
valtioneuvoston päätöksillä tehdyt suojeluohjelmien
alueet.
Maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma.
Rakentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempia
suunnitelmia ja niiden hyväksyntää. Kaavan päätoteuttajia ovat valtio ja kunnat itse päättämässään aikataulussa. Maakuntakaavassa esitetään esimerkiksi
alueita taajamatoiminnoille. Kuntien yleiskaavoilla
niitä tarkennetaan mm. asuntoalueiksi, palvelualueiksi, virkistysalueiksi ja liikenneväyliksi. Asemakaavoilla alueet tarkentuvat edelleen kortteleiksi,
tonteiksi, puistoalueiksi ja katuverkoksi.

Aiempien maakuntakaavojen perintö vaikuttaa
Siitä huolimatta, että uudet maakuntakaavat ovat
vahvistuttuaan kumonneet aiempia kaavoja, ovat
niissä tehdyt ratkaisut vaikuttaneet tuleviin maankäytön ratkaisuihin. Kauimmas ulottuva perintö on
vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan virkistysalueverkon osalta, joka pohjautuu Päijät-Hämeen
ensimmäiseen vaiheseutukaavaan. Nykyisen kaupan
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sijoittumiseen on luotu mahdollisuudet pitkälti jo
vuonna 1999 vahvistetussa kokonaisseutukaavassa.
Kauppakeskus Karisma avattiin marraskuussa 2011
Lahteen moottoritien vierelle kuuden kilometrin
päähän keskustasta. Karisman avaamista edelsi
kuitenkin monivaiheinen prosessi, jonka alkumetrit
on jäljitettävissä 20 vuoden päähän kokonaisseutukaavaa varten tehtyihin kaupan selvityksiin ja
myöhemmin yleis- ja asemakaavoihin ja niitä varten
laadittuihin tarkempiin selvityksiin.
Päijät-Hämeen seutu- ja maakuntakaavoituksen
historia ulottuu 1970-luvulle ja sitä edeltäneisiin
maakunnan suunnitteluvaiheisiin. Päijät-Hämeen ensimmäinen vaiheseutukaava tuli vahvistetuksi 1979.
Päijät-Hämeessä on tehty viisi kaavakierrosta, joista
kolme ensimmäistä olivat rakennuslain mukaisia
vaiheseutukaavoja, neljäs kokonaisseutukaava ja viimeisin kokonaismaakuntakaava. Seuraavassa kaavat
on kuvattu historiassa taaksepäin.
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2006
Päijät-Hämeen ensimmäinen maakäyttö- ja rakennuslain mukainen maakuntakaava laadittiin kokonaismaakuntakaavana ja kumosi vahvistuttuaan
vuonna 2008 Päijät-Hämeen vuonna 1999 vahvistetun kokonaisseutukaavan.
Kokonaisseutukaavan ajantasaisuuden arvioinnin
pohjalta valmisteltiin maakuntavaltuuston 10.6.2002
päätös uuden kaavatyön käynnistämiseksi. Työssä keskityttiin uudistamaan lähinnä taajama- ja
maaseutualueita koskevien osakaavojen sisältö.
Liikennealueiden, teknisen huollon, virkistysalueiden
ja suojelualueiden osakaavoihin päätettiin tehdä
vain toteuttajaviranomaisten esittämiä muutoksia,
muita tarpeellisia päivityksiä ja yhteensovituksia
sekä ympäristöministeriön viranomaisneuvotteluissa
edellyttämät korjaukset.
Uusia piirteitä kaavatyössä olivat Lahden kaupunkiseudun rakennemallityön kanssa tehty yhteistyö,
neljän vaihtoehtoisen kehityskuvan valmistelu kaavatyön pohjaksi ja kaavaluonnosaineistona esitetyt
kolme 1:200 000 mittakaavaisilla kartoilla esitettyä
kehitysnäkymää vuoteen 2030. Poikkeuksellinen järjestely saatiin sovittua ympäristöministeriön kanssa
Lahden eteläisen kehätien vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämiseksi vielä ehdotusvaiheessa.
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen eteläisen kehätien Launeen vaihtoehdon
mukaisena kokouksessaan 20.2.2006. Maakuntakaava sai lopullisesti lainvoiman KHO:n päätöksellä
10.10.2008.
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PÄIJÄT-HÄMEEN KOKONAISSEUTUKAAVA

SEUTUKAAVA 2

Päijät-Hämeen 8.2.1999 vahvistetun kokonaisseutukaavan suunnitteluprosessi alkoi jo vuonna 1986.
Seutukaavaluonnoksessa nostettiin julkiseen keskusteluun useita suuria liikenteeseen ja maakunnan
tulevaan aluerakenteeseen ja maankäyttöön liittyviä
kysymyksiä, joiden kohdalla asia ei vielä silloin ollut
kypsä ratkaistavaksi. Suuria periaatteellisia kysymyksiä selvitettiin kunnes maakuntavaltuusto hyväksyi
21.11.1994 seutusuunnitelman tavoitteet ohjeeksi
varsinaisen seutukaavaehdotuksen laadinnalle.

Toinen vaiheseutukaava koski Lahden ja Heinolan
kaupunkiseutuja sekä virkistys- ja suojelualueiden
muutosta Lahden kaupungin Korpikankareen, Pesäkallion ja Alasenjärven alueilla.

Seutukaavaehdotuksen kanssa samaan aikaan osui
myös seutukaavan sisältöön keskeisesti vaikuttavien
hankkeiden: Lahden eteläisen ohitien ja Kerava-Lahti
rataoikaisun ympäristövaikutusten arviointiselostusten julkipano ja Lahti-Mikkeli rataoikaisun suunnitelman lausuntovaihe. Maakuntavaltuusto hyväksyi
seutukaavaehdotuksen 9.12.1996. Rata- ja tiehankkeiden lisäksi Päijänteen kansallispuisto ja Naturaalueet puhuttivat ennen kuin kaava sai korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä 15.10.2001 lopullisesti
lainvoiman.

Toinen seutukaava laadittiin vuosina 1978-83 kiinteässä yhteistyössä kuntien suunnitteluorganisaatioiden kanssa. Seutukaavaliiton liittovaltuusto hyväksyi
8.10.1979 Heinolan kaupunkiseutua koskevan seutukaavan mittakaavassa 1:50 000, ja kaava alistettiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Kun kaava viipyi
ministeriössä ja sen vahvistaminen oli epävarmaa,
liittovaltuusto päätti 7.6.1982, että seutukaavaliiton
virasto ryhtyy valmistelemaan seutukaavan toista
vaihetta uudelleen. Kaavan tuli käsittää edelleen
Lahden ja Heinolan kaupunkiseudut ja kaavan mittakaavaksi valittiin 1:100 000.

Ympäristöministeriön 8.2.1999 tekemän vahvistuspäätöksen myötä kumoutuivat kolme aikaisempaa
vaiheseutukaavaa.

Liittovaltuusto hyväksyi seutukaavaehdotuksen kokouksessaan 13.6.1983. Ympäristöministeriö vahvisti
seutukaavan 8.11.1984. Päätös sisälsi oikaisuluontoisen korjauksen Heinolan eteläpuolella uuden
päätien sekä nykyisen valtatien ja rautatien risteykseen. Lisäksi ministeriö jätti vahvistamatta Villähteen
liittymän yhdysteineen Nastolassa sekä Hälvälän
alueen Hollolassa.

SEUTUKAAVA 3

SEUTUKAAVA 1

Taajama-alueita koskeneen kaavan vahvisti ympäristöministeriö 14.12.1987. Taajamien kehittämistavoitteet kirjattiin Kokonaissuunnitelma 1984 –työn
yhteydessä. Kaavaehdotukseen piti tehdä korjaus,
jossa MU-alueet muutettiin M-alueiksi, jotta se
voitiin lähettää sen seutukaavaliiton liittovaltuuston
hyväksyttäväksi. Liittovaltuusto hyväksyi vaiheseutukaavan kokouksessaan 9.6.1986.

Ensimmäinen vaiheseutukaava koski virkistys- ja
suojelualueita. Se perustui Päijät-Hämeen runkokaavaan 1969 ja siitä annettuihin lausuntoihin. Seutukaava oli luonnoksena julkisesti nähtävillä keväällä
1973 ja kaavaehdotuksena keväällä 1976. Liittovaltuusto hyväksyi seutukaavan 13.10.1977 ja sisäasiainministeriö vahvisti kaavan 4.4.1979. Kaava ei sisältänyt Artjärven kuntaa, joka siirtyi Päijät-Hämeen
seutukaavaliiton jäsenkunnaksi 1.1.1979. Artjärven
kuntaa koskeva seutukaava perustui Itä-Uudenmaan
seutukaavaliitossa laadittuun ja käsiteltyyn kaavaan,
joka on perusteiltaan ja määräyksiltään laadittu
vastaamaan em. vahvistettua Päijät-Hämeen seutukaavaa. Artjärven osalta seutukaava hyväksyttiin
liittovaltuustossa 8.10.1979 ja vahvistettiin sisäasiainministeriössä 29.4.1980.
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2. OLOSUHTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ
Globalisaation ja Euroopan Unionin myötä PäijätHäme ei ole irrallinen saareke eteläisessä Suomessa
vaan toiminnallinen osa valtakunnan aluerakenteen
kautta Eurooppaan ja elinkeinoelämän kautta ympäri maailmaa. Kansainväliset kytkennät, valtakunnantason rooli, merkitys Etelä-Suomessa yhdistettynä
lainsäädännön, valtakunnallisten alueidenkäyttö- ja
aluekehittämistavoitteiden sekä maakunnan omien
tavoitteiden ja edellytysten kanssa muodostavat
lähtökohta-alustan, jolle maakunnan pitkän tähtäimen maankäyttö pyritään suunnittelemaan.
Kansainväliset sopimukset, Euroopan aluesuunnittelun ja kehityksen suuntaviivat sekä yhteistyö Itämeren piirissä välittyvät kaavatyöhön valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja Päijät-Hämeen oman
maakuntasuunnitelman kautta.

alueella toteutettavat rahoitusohjelmat noudattavat
lisäksi EU:n Itämeren alueen strategian (EUSBSR)
tavoitteita. Eurooppa 2020 -strategia tukee talouskasvua, joka on entistä älykkäämpää (tehokkaammat
investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin), kestävämpää (siirtyminen vähähiiliseen
talouteen) ja osallistavampaa (vahva panostaminen
työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden vähentämiseen). Strategiassa keskitytään viiteen haastavaan
tavoitteeseen, jotka koskevat työllisyyttä, innovointia, koulutusta, köyhyyden vähentämistä sekä
ilmasto- ja energiakysymyksiä.
Päijät-Häme sijaitsee Itämeren alueella eurooppalaisen TEN T –verkoston solmukohdassa, jossa kohtaavat kahden TEN T –akselien liikenne- ja logistiikkavirrat.

PÄIJÄT-HÄME OSANA EUROOPPAA
Päijät-Häme sijaitsee eurooppalaisen TEN T –verkoston solmukohdassa, jossa kohtaavat kahden TEN
T –akselien liikenne- ja logistiikkavirrat. Lahden kaupunkiseudun logistiikkakeskuksista tuotteita viedään
rautateitse Pietarin kautta Venäjän markkinoille.
Itämeren alueen ja Euroopan markkinoille tuotteet
kulkevat Loviisan ja Vuosaaren satamien kautta.
Päijät-Hämeen ja Lahden seudun erinomainen
kansainvälinen logistinen asema ja saavutettavuus
ei mahdollista ainoastaan liikenneinfrastruktuurin ja
siihen liittyvien palvelujen kehittämistä osana Itämeren talousaluetta vaan vahvistaa myös ympäröivän
maaseudun voimavarojen hyödyntämistä kansainvälistyvän matkailun ja kulttuurin saralla.
Globaalissa taloudessa jokaisen yrityksen, organisaation ja maakunnan asukkaan on harkittava omalta
osaltaan kansainvälistymisen merkitystä ja toimintansa kansainvälistymisen tasoa. Päijät-Hämeen
maakuntakaava haluaa korostaa voimakkaasti
kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja maakuntastrategian
2040 ja siitä johdetun maakuntaohjelman ohella.
EU:n kansainväliset rahoitusohjelmat tarjoavat
erinomaisen instrumentin Päijät-Hämeen maakuntakaavaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseen.
EU:n kansainväliset rahoitusohjelmat perustuvat
EU2020 –strategian prioriteetteihin ja Itämeren
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Kuva 3. Suomen tärkeimmät aluerakenteen kansainväliset
yhteistyöalueet ja –vyöhykkeet sekä yhteystarpeet vuoteen
2050 (Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva
2050, luonnos 9.1.2015)
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Päijät-Häme on kansainvälisesti laajalle verkottunut eurooppalainen maakunta. Päijät-Häme ja sen
keskuskaupunki Lahti ovat Itämeren ja Venäjän
yhteistyöalueiden kasvualueita ja hyvin saavutettavissa. Vahva muutos digitalisoitumiseen ja vihreän
talouden nousuun luo mahdollisuuksia maakuntaan
menestyä. Kansainvälisessä ja kansallisessa toiminnassa korostuvat perinteiset päijäthämäläiset
keihäänkärjet ympäristöosaamisessa, muotoilussa,
hyvinvoinnissa ja käytäntölähtöisten innovaatioiden
edistyksellisessä soveltamisessa. Päijät-Hämeestä
on tavoitteena tehdä kansainvälisesti ainutlaatuinen
älykkään erikoistumisen maakunta, joka verkottaa
alueen osaamiskärkiä ja vahvoja elinkeinoelämän
klustereita. Päijät-Hämeen vahvuutena on hyödyntää monialaisen yliopistokampuksen, ammattikorkeakoulujen ja alueen kansainvälisten yritysten
huippuosaamista uusien ja uusiutuvien osaamiseen
perustuvien liiketoimintojen käynnistämisessä ja
uusien yritysten perustamisessa.

PÄIJÄT-HÄMEEN ASEMA SUOMESSA
Päijät-Hämeen asema keskisessä Etelä-Suomessa
idän ja lännen sekä metropolin ja pohjoisen kohtauspaikkana luo edellytyksiä maakunnan elinvoimalle ja
erityisesti Lahden kaupunkiseudun vetovoimalle.
Valtakunnan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
tarkasteluja on tehty 2000-luvulla ensin ympäristöministeriön puheenvuorona Suomen aluerakenteen
ja alueidenkäytön kehittämisestä pitkällä aikavälillä
ja parhaillaan käynnissä olevan useamman ministeriön yhteistyönä tehtävänä kehityskuvana vuoteen
2050. Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta,
Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva, 2006 nostaa hyvin esiin Lahden kaupunkiseudun
Suomen monikeskuksisessa ja verkottuvassa aluerakenteessa (liiteosan liite 12) tärkeänä keskuksena ja
toiminnallisesti monipuolisen kehittämisvyöhykkeen
Helsingin metropolin suuntaan.
Päijät-Häme asemoituu hyvin myös uudemmassa
aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoitteellisessa kehityskuvassa vuoteen 2050 (luonnos, joka on
päivätty 9.1.2015). Valtakunnallista näkemystä ovat
olleet muodostamassa yhdessä ympäristöministeriö-, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä
maakunnan liitot, ELY-keskukset ja liikennevirasto.
Siinä Lahden kaupunkiseutu on suuri osaamis- ja
palvelukeskittymä sekä osa metropolialueen kaupunkiseutujen kasvuvyöhykettä. Lahden ja Heinolan
kaupunkiseudut kytkeytyvät tärkeimpien yhteystar-

peiden myötä pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen
ja Jyväskylän suuriin osaamis- ja palvelukeskittymiin. Myös tärkeimmät yhteystarpeet Kouvolan ja
Lappeenrannan kautta yhdistävät Päijät-Hämeen
Pietarin kautta Venäjälle ja sieltä edelleen Aasiaan.
Kehityskuva on liiteosan liitteenä 11.

Etelä-Suomen maakuntien yhteiset kehittämisen näkemykset
Etelä-Suomen maakunnat ovat tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä eteläisen Suomen aluerakenteen
ja sen liikenneverkon kehittämiseksi ja hankkeiden
eteenpäin viemiseksi. Alueen maakuntakaavoilla on
varauduttu yhtenäisten yhteyksien luomiseen niin
rata- kuin tieverkolla.
Etelä-Suomen seitsemän maakunnan muodostama Etelä-Suomen Maakuntien Liittouma hyväksyi
2005 yhteisen tulevaisuudenkuvan Etelä-Suomen
aluerakenteesta vuodelle 2030. Tavoitteena siinä oli
maakuntien erityispiirteisiin perustuva, alueellisesti
kestävä sekä yhdyskuntarakenteeltaan ehyt EteläSuomi. Yhteistyön avulla pyritään välttämään alueellisten kehityserojen kasvaminen ja niistä aiheutuvat
yhä suuremmat kustannukset. Kuvassa 4 oleva
Etelä-Suomen asumisen, ympäristön ja liikenteen
visio 2030 –kartta on merkittävä saavutus alueelta,
joka on kokonaisuutena maan kehityksen kärjessä ja
samalla sisäisesti hyvin erilainen.
Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen,
Uudenmaan ja silloisen Itä-Uudenmaan liiton kesken
vietiin läpi vuosina 2007–2008 ns. METKA-hanke
(hankkeen raportti Metropolialueelle kestävä aluerakenne, 2008). Siinä määriteltiin paikkatietoaineiston
avulla ja liikenteen sekä maankäytön dynamiikkaan
perustuvalla menetelmällä, millainen on Helsingin
metropolialueen kestävään kehitykseen perustuva
aluerakenne vuonna 2050.
Työssä vertailtiin vaihtoehtoisia aluerakennemalleja
asumisen, liikenteen, ympäristön ja talouden suhteen. Vertailujen perusteella raideliikennettä painottava ”Topparoikka” malli osoittautui kestävimmäksi.
Muut vaihtoehdot olivat ”Vanhaan malliin”, ”Vahva
verkko” ja ”Ykkösketju. Niinpä metropolialueen
kestävän aluerakenteen mallissa päädyttiin varautumaan alueen voimakkaaseen kasvuun tehokkaiden
ratakäytävien avulla ja tasaamalla kasvua alueen
keskuksiin.
Mallissa idea kulminoituu kehityspolkuun: ”Tiivistä – täydennä – pitäydy – valitse – varaudu”. Siinä
pyritään ensin hyödyntämään nykyistä rakennetta
erityisesti suurimmissa kaupunkikeskuksissa. Sitten
toteutetaan nykyistä rakennetta tukevat uudet
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Kuva 4. Etelä-Suomen aluerakenteen visio 2030 (Etelä-Suomen toiminnallinen aluerakenne 2030, 2003)

Kuva 5. Metropolialueelle kestävä aluerakenne (Uudenmaan liitto, 2008)
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radat. Seuraavaksi pitäydytään nykyisissä ratakäytävissä kun laajennetaan ja vasta sen jälkeen nähdään
mahdollisena suunnata uusiin ratakäytäviin yhteen
kerrallaan.

virkamiesvalmistelun tuloksia, mutta kuvastavat
hyvin Etelä-Suomen aluerakenteessa tärkeiksi nostettuja liikenneväylien, asumisen ja elinkeinoelämän
kehittämisen kohteita.

Etelä-Suomen liittouman alueella päätettiin vuonna
2011 koota uusi hankeideapaperi edellä kuvatun
vision ajantasaistamiseksi. Liittojen aluesuunnittelun
väki kokosi karttaesityksen Etelä-Suomen aluerakenne 2000 – 2012 – ideoinnin ja keskustelun pohjaksi.
Karttaesitys on liiteosan liitteenä 13.

Edellä kuvattujen yhteistyöhankkeiden ja suunnitelmien myötä Päijät-Hämeestä on saatu välittymään
kuva maakunnan nykytilasta ja tulevasta tahtotilasta
aina valtakunnan tasolle asti.

ENPI-ohjelmakauden 2007-2013 hankkeena laadittiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja
Uudenmaan yhteiset aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämisen haasteet ja tavoitteet vuoteen
2025. Työ valmistui vuonna 2014. Alueelta koottiin
liitoittain kehittämistavoitteet ja konkreettiset kehittämiskohteet. Kehittämistavoitteet sovitettiin yhteen
neljän kartan sarjaksi, jotka koskivat asumista,
liikennettä ja logistiikkaa, elinkeinoja sekä matkailua
ja virkistystä.

Päijät-Hämeen olosuhteisiin heijastavat myös naapurimaakuntien kaavoitusratkaisut. Naapurimaakuntia
Päijät-Hämeelle ovat: Etelä-Savo, Kanta-Häme, KeskiSuomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Uusimaa. Lähes
kaikilla maakunnilla on voimassa kokonaismaakuntakaava. Ympäristöministeriön 18.12.2014 päivittämän
tilanteen mukaan Etelä-Savossa on lisäksi vahvistusmenettelyssä ensimmäinen tuulivoimaa koskeva ja
toinen mm. luonnonvaroja koskeva vaihemaakuntakaava. Etelä-Savon kanssa Päijät-Hämettä yhdistää ns. Savonrata ohjeellisena pääratana Lahdesta
Heinolan kautta Mikkeliin.

Viimeksi tehdyt Eteläisen Suomenlahden aluerakenne ENPI-hanke (RDSP) ja Etelä-Suomen liittouman
rakennekuva ideoinnin ja keskustelun pohjaksi ovat

Kanta-Hämeessä on myös vahvistettu ensimmäinen
vaihekaava ja toinen vaihekaava on käynnissä. Kanta-Hämeen kanssa erityisesti tie- ja rataverkko ovat

Kuva 6. Eteläisen Suomenlahden aluerakenne (RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 2014)
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yhdistäviä tekijöitä. Samalla tavalla Päijät-Hämeestä
itään liikenneverkon ratkaisut ovat kanavointi mukaan lukien yhteisiä teemoja. Kymenlaakson maakuntakaavoitus on edennyt poikkeuksena muihin
vaihekaavojen kautta. Viimeisimpänä on vahvistunut
kauppaa ja merialueita koskenut neljäs vaihekaava.
Keski-Suomen suuntaan merkittävä yhdistävä tekijä
on Päijänne liikenneverkon lisäksi. Keski-Suomessa
kaavoitus on edennyt kokonaismaakuntakaavan
jälkeen neljänteen vaihemaakuntakaavaan.
Pirkanmaan kanssa yhteistä raja-aluetta on vain
Padasjoen kunnan alueella. Melontareitit ja voimalinjat kytkevät maakunnat selkeimmin yhteen.
Pirkanmaalla on liikennettä ja logistiikkaa koskeneen
toisen vaihemaakuntakaavan jälkeen käynnistynyt
uusi kokonaismaakuntakaavatyö. Tie- ja rataverkon
ratkaisut kytkevät Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen.
Läntisen Suomen yhteydet itäiseen Suomeen ja
edelleen Pietarin kautta itään toimivat valtatien 12
ja Lahti – Kouvola radan kautta.
Päijät-Hämeen sitoo Uudenmaan kanssa erityisesti
Kerava – Lahti rata ja moottoritie. Porvoonjoki ja
sen maisema-, kulttuuri ja virkistysarvot ovat myös
yhteiset. Helsinki – Lahti – Heinola kehityskäytävä on
voimistumassa erityisesti TEN-T raideliikenteeseen
tukeutuvan ydinverkkokäytävän myötä. Uudenmaan
maakuntakaavoitus on jatkunut kokonaismaakuntakaavan jälkeen vaihekaavoina, viimeisimpänä on
käynnissä neljäs vaihemaakuntakaava.
Päijät-Hämeen sijainti on erinomainen, koska sekä
tie- että raideliikenteen pääväylät kulkevat alueen
kautta. Erityisesti Kerava-Lahti oikoradan nopean
yhteys pääkaupunkiseudulle ja Pietariin saakka sitoo
Päijät-Hämeen tiiviimmin Helsingin metropolialueeseen. Hyvät yhteydet houkuttelevat myös muista
maakunnista etelään suuntautuvan liikenteen kulkemaan Päijät-Hämeen kautta. Lahden liikenteellisesti
keskeinen asema on tunnustettu muissa Etelä-Suomen maakunnissa. Liikennejärjestelmän parantuminen yhdessä alueen logistiikkahankkeiden kanssa
antaa nostetta myös paikalliselle elinkeinoelämälle.
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Päijät-Hämeessä on strategisiksi kärjiksi valittu
ympäristöosaaminen – erityisesti cleantech – muotoilu, innovaatiot ja hyvinvointi. Näiden rinnalla
maakunnan perinteisiä vahvoja aloja ovat puu- ja
huonekaluteollisuus, sekä viljanjalostamiseen liittyvä
osaaminen, jotka molemmat korostavat maa- ja metsätalouden edelleen vahvaa asemaa Päijät-Hämeessä
ja mahdollisuuksia biotalouden nousulle. Alueella on
myös muoviteollisuuden osaamiskeskittymä ja siihen
liittyvään tutkimukseen ja koulutukseen on panostettu vahvasti. Mekatroniikka kuuluu niin ikään maakunnan vahvuuksiin.
Pääkaupunkiseudun läheisyys tekee mahdolliseksi
työssäkäynnin Päijät-Hämeestä käsin. Samoin suhteellista sijaintia parantavat suomalaisittain kohtuulliset välimatkat muihin Etelä-Suomen keskuksiin.
Vehmas järvisuomalainen luonnonympäristö houkuttelee yhä useamman ruuhkasuomalaisen hankkimaan
toisen asunnon maakunnasta.
Päijät-Hämeellä on myös vahvat kulttuurilaitokset;
esim. Lahden kaupunginorkesteri, julistebiennaali
ja Mukkulan kirjailijakokous ovat kansainvälisesti
tunnettuja instituutioita. Muotoilualan koulutus on
keskittynyt alueelle. Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti maakunta ja erityisesti Lahti tunnetaan myös
urheilutapahtumistaan. Matkailun kehittämiseen
(esim. järvimatkailu) panostetaan.
Lahden yliopistokampus on kansainvälinen ja monitieteinen kaupunkikampus, joka tarjoaa korkeimman
asteen koulutusta kokoamalla alueelle usean yliopiston koulutustarjontaa. Erityisesti on keskitytty ympäristöalaan, käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan
ja hyvinvointiin.
Puhdas luonto ja pohjavesi, perinteikäs teollinen
osaaminen, parantuva infrastruktuuri, kehittyvä korkeakoulutoiminta, erinomainen sijainti ja modernit
tietoliikenneyhteydet luovat vahvan perustan maakunnan kehittämiselle ja uusien asukkaiden hankkimiselle tulevaisuudessa.
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PÄIJÄT-HÄMEEN NYKYTILA JA
KEHITYSNÄKYMÄT
Päijät-Hämeen maakunnan omat olosuhteet ja kehitysnäkymät ovat ratkaisevassa asemassa maakunnan
elinvoimaa ja hyvinvointia tavoiteltaessa. Perustan
kaikelle toiminalle luo maakunnan monimuotoinen
elinympäristö. Ympäristön tila kertoo, miten hyvin
tai huonosti maakunnan perusarvoista on huolehdittu muun kehittämisen rinnalla. Väestön ja työpaikkojen tilanne ja kehitysnäkymät ovat se perusta, jolle
asumista, elinkeinoelämää ja niiden tarvitsemaa
liikennejärjestelmää suunnitellaan ottaen huomioon luonnon, kulttuuriympäristön ja virkistyskäytön
arvot ja tarpeet.

Päijät-Hämeen ympäristön tila on pysynyt
pääosin ennallaan
Päijät-Hämeen ympäristön tila on pysynyt pääosin
ennallaan Hämeen ELY – keskuksen julkaiseman ”Hämeen ympäristön tila 2013” – katsauksen mukaan.
Katsaus sisältää sekä Päijät-Hämeen että Kanta-Hämeen tilanteen. Edellinen katsaus ympäristön tilaan
Hämeessä on julkaistu 2008.
MAAPERÄ
Etelä- ja keskiosien kallioperää hallitsee graniitti,
pohjoisosien kiillegneissi ja granodioriitti. Maaperä
on jääkauden seurauksena vaihtelevasti moreeni-,
sora-, hiekka- ja savivaltaista ja pinnanmuodot monin paikoin reunamuodostumien ja pitkittäisharjujen
hallitsemia. Soranottoa on pidetty uhkana tärkeiden
pohjavesivarantojen puhtaudelle sekä harjujen
luonto- ja maisema-arvoille. Kalliokiviainesten oton
ympäristövaikutuksissa korostuvat melu- ja pölyhaitat. Maa-ainesten ottaminen on keskittynyt PäijätHämeen eteläosiin, josta kuljetetaan huomattavia
määriä soraa ja hiekkaa myös Uudellemaalle. Todennäköisesti ottomäärät tulevat jälleen lisääntymään,
mikäli rakentaminen kiihtyy lähivuosina. Pohjavesien
Suojelun ja Kiviaineshuollon yhteensovittaminen
– projekti (POSKI) Päijät-Hämeessä on edistänyt
haittojen hallintaa. Projektissa on koottu ja täydennetty perustietoja sora- ja kallioalueiden kiviainesten
määrästä ja laadusta, niiden geologisista, biologisista
ja maisemallisista arvoista sekä soveltuvuudesta
kiviaineshuoltoon ja vedenhankintaan.
LUONNON MONIMUOTOISUUS
Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat avainasemassa päijäthämäläisen luonnon moninaisuuden turvaamisessa.
Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa Natura

2000 - ohjelma on keskeinen väline. Päijät-Hämeessä
on Natura-kohteita noin 80 kpl. Yleisin kokoluokka
on muutamasta kymmenestä hehtaarista muutamaan sataan hehtaariin. Metsien monimuotoisuutta
pyritään turvaamaan myös vapaaehtoiseen suojeluun perustuvalla METSO-ohjelmalla, jonka toteutus
on päässyt Päijät-Hämeessä hyvään vauhtiin: alueita
on toteutettu yli 800 hehtaaria. METSO-kohteissa
alueen rauhoitus on ollut suositumpaa kuin valtiolle
myynti.
VESISTÖJEN TILA
Suurin osa Päijät-Hämeestä kuuluu Kymijoen
vesistöalueeseen ja aivan maakunnan länsireuna
Kokemäenjoen vesistöalueeseen. I Salpausselän
eteläpuoliset vedet purkautuvat Musti-, Porvoon-,
Koskenkylän- ja Taasianjoen kautta Suomenlahteen.
Maakunnassa on noin tuhat järveä ja lampea sekä
2300 km virtavesiä. Vesipinta-alaa on 1440 km2 (20
% pinta-alasta) ja rantaviivaa 5500 km. Enemmistö
Päijät-Hämeen suurimmista järvistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Useiden suurten järvien ekologista tilaa heikentää säännöstely, vaikka veden laatu
onkin erinomainen. Tällaisia järviä ovat Päijänne,
Ruotsalainen ja Konniveden suuret selät. Vesijärven
Kajaanselän tilaluokka on laskenut hyvästä tyydyttäväksi lähinnä luokittelutavassa tapahtuneiden
muutosten ja uusien luokitteluaineistojen vuoksi.
Erinomaisessa tilassa ovat mm. Heinolan Ala-Rieveli
sekä joukko pienempiä järviä Sysmän ja Heinolan rajaseudulla ja Heinolan itäisimmässä osassa.
Useimmat eteläisemmän Salpausselän eteläpuolella
olevat luokitellut vesistöt ovat tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa. Porvoonjoen latvaosan tilaluokka
on laskenut hyvästä tyydyttäväksi uuden biologisen
aineiston vuoksi. Lahden alapuolinen osa Porvoonjoesta Orimattilaan asti on edelleen tyydyttävässä
tilassa. Päijät-Hämeessä tyydyttävässä tai välttävässä
tilassa olevat vesistöt ovat lähinnä maatalousvaltaisilla seuduilla sekä kaupunkien, taajamien, jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuden lähellä.
POHJAVEDET
Pohjavedet ovat pääosin hyvälaatuisia ja kelpaavat sellaisenaan talousvedeksi. Päijät-Hämeen 147
pohjavesialueesta 48 % on vedenhankintaa varten
tärkeitä 1. luokan alueita.
PÄÄSTÖT ILMAAN JA VETEEN
Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä vuoden
1990 tasosta. Käyttämällä laskennassa elinkaaripäästökertoimia saadaan maakunnan vuotuisiksi
kasvihuonekaasupäästöiksi yhteensä 3,02 miljoonaa
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tonnia, eli 15,0 tonnia per asukas. Liikenteen osuus
hiilidioksidipäästöistä on yli 40 %. Päijät-Hämeessä
tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä on havaittavissa
hienoista vähenemistä, mutta hiilidioksidin kokonaispäästöissä ei selkeää vähenemiskehitystä ole
nähtävissä.

on noin 100 000 tonnia/vuosi eli noin 500 kg asukasta kohden. Vuonna 2012 Päijät-Hämeen jätehuollon
vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä kierrätykseen
meni 35 %, energiahyötykäyttöön 56 % ja kaatopaikalle 9 %.

Typpipäästöt ovat vähentyneet Päijät-Hämeessä.
Päijät-Hämeen suurimpien yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla typenpoisto on tehokasta. Myös
fosforipäästöt ovat vähentyneet Päijät-Hämeessä.
Fosfori poistuu jätevesistä nykytekniikalla hyvin.

ALUEELLISEN KESTÄVÄN HYVINVOINNIN KEHITYKSEN SEURANTA GPI -INDIKAATTORILLA

YHDYSKUNTAJÄTE
Päijät-Hämeessä yhdyskuntajätteestä hyödynnetään
yli 90 %. Kahdessakymmenessä vuodessa jätehuolto
on muuttunut kaatopaikkatoiminnasta jäteteollisuudeksi. Kujalan jätekeskuksesta Lahdessa on kehittynyt jäteterminaali, jossa vastaanotetaan jätteitä
koko maakunnasta ja kauempaakin. Päijät-Hämeen
alueella syntyvän kiinteän yhdyskuntajätteen määrä

Vuonna 2011 laadittu GPI-indikaattorin pilotointi
antoi positiivisen kuvan maakunnan kehityksestä. Tutkimuksen mukaan Päijät-Häme on pystynyt
pitämään asukkaidensa materiaalisen elintason
korkeana aiheuttamatta kasvavia ympäristövahinkoja. Kasvun voidaan alueella katsoa tapahtuneen
melko kestävästi. Lahti on viime vuosikymmeninä
profiloitunut ympäristöteknologiaan keskittyneenä
kaupunkina ja Päijät-Häme maakuntana ympäristöosaamisen keskittymänä, mikä on todennäköisesti
heijastunut GPI-tutkimuksen tuloksiin.

Kuva 7. Pohjavesien tila Päijät-Hämeessä 2015
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Väestö- ja työpaikkatilanne
Väestö- ja työpaikkatilannetta on seuraavassa
kuvattu sekä kunta- että lähivaikutusaluetasolla.
Lähivaikutusalueella Päijät-Hämeen maakuntakaavatyössä tarkoitetaan pienintä käytettävää toiminnallista aluejakoa. Lähivaikutusalueella asuvan väestön ajatellaan hakevan päivittäiset peruspalvelut
lähivaikutusalueella sijaitsevasta lähi-, kylä-, ala-,
tms. keskuksesta. Maaseutualueilla lähivaikutusalueeseen voi kuulua useampia kyliä, jotka muodostavat keskuskylän ympärille kylien verkoston.
Lähivaikutusalueet on esitetty selostuksen liiteosan
karttaliitteessä 2.
Lähivaikutusaluetason laskenta on tehty Suomen
ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) paikkatietoihin perustuen.
Joidenkin tietojen osalta täsmällistä sijaintia ei ole
voitu esimerkiksi tietosuojasyistä paikantaa tarkasti ja siksi lähivaikutusalueiden mukainen laskenta
ei aina täsmällisesti vastaa kunnittain tilastoituja
lukumäärätietoja. Sijainniltaan tuntemattomien
eli koordinaatittomien väestö- ja työpaikkatietojen
lukumäärä kunnittain ilmenee kaavaselostuksen
liiteosan taulukosta 3.
VÄESTÖ
Päijät-Hämeessä asui vuoden 2013 lopussa 202 424
asukasta. Näistä noin puolet eli 51,1 % asuu Lahden
kaupungin alueella. Ns. Lahden kaupunkiseudun
kunnissa (Asikkala, Hollola, Heinola, Lahti, Nastola,
Orimattila) asuu 185 067 eli yli 90 % maakunnan
kokonaisväestöstä.

Maakunnan väestömäärä laski 1990-luvun puolivälistä, mutta kääntyi nousuun vuonna 2000 ja on
noussut siitä lähtien erityisesti vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2013 Päijät-Hämeen väkimäärä väheni
124 hengellä. Vuosien 1990 - 2013 aikana väestön
määrä lisääntyi 5 412 hengellä (+2,7 %), tästä 3 449
(+1,7 %) vuosien 2005 -2013 aikana. Asukasmäärä
kasvoi vuosina 1990 – 2013 kolmessa kunnassa, Lahdessa (+9,9 %), Hollolassa (+9,4 %) ja Orimattilassa
(+3,3 %). Vuosituhannen vaihteen jälkeen väestömäärä kääntyi kasvuun myös Nastolassa (+2,3 %).
Suhteellisesti eniten väestöään vuosina 1990 – 2013
menettivät Hartola (-40,5 %), Padasjoki (-34,2 %) ja
Sysmä (-33,5 %). Määrällisesti eniten väestö väheni
Heinolassa (-2279, -11,4 %).
Tarkasteltaessa vuosien 1990–2013 väestökehitystä
lähivaikutusalueittain, havaitaan paitsi maakunnan eri osien, mutta myös kuntien sisäisten erojen
olevan suuria. Tarkasteluajanjaksolla 44 kaikista 63
lähivaikutusalueesta koki negatiivisen väestökehityksen, ja vaikka maakunnan kokonaisväestömäärä
kasvoikin, ainoastaan 19 lähivaikutusaluetta kasvatti väestömääräänsä. Absoluuttinen väestömäärä
lisääntyi maakunnassa eniten neljällä Lahden lähivaikutusalueella: keskustassa (+7 028 henkeä), Launeella (+2 947), Ahtialassa (+2 374) ja Kolava-Kujalan
alueella (+1 621). Myös Hollolan Kalliola-Kukkilassa
väestö lisääntyi merkittävästi (+1 237). Suhteellisesti
mitattuna väestömäärän kasvu oli suurin Lahden
Kolava-Kujalan lähivaikutusalueella uuden Kariston
asuinalueen vaikutuksesta. Myös Hollolan KukkilaKalliolassa ja Lahden keskustassa väestömäärä
lisääntyi yli 50 %.
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Kuva 8. Päijät-Hämeen väestö kunnittain 2013 (Tilastokeskus)
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Väestö puolestaan väheni vuosien 1990–2013 välisenä aikana määrällisesti eniten Heinolan keskustassa
(-1 475 henkeä) sekä Lahdessa Kärpäsen (-1 321) ja
Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi –alueilla (-1 191). Suhteellisesti suurin väestönmenetys koettiin Hartolan
Vuorenkylän lähivaikutusalueella. Vaikka lukumääräisesti väestö väheni siellä vain 118 hengellä,
tarkoittaa se lähes puolta alueen väestöstä (-48 %).
Myös Hartolan Koitissa sekä Padasjoen Arrakoskella
asukasmäärä pieneni yli 40 %. Suhteellisesti suurimmat väestömenetykset kohdistuivat pääsääntöisesti
maakunnan pohjoisosiin.
Väestön jakautumista maakunnassa vuonna 2013
ja väestön muutosta lähivaikutusalueilla vuosina
1990–2013 kuvataan selostuksen liiteosassa (karttaliitteet 1, 4 ja 5 sekä taulukkoliite 3).

IKÄRAKENNE
Koko maan ikärakenteeseen verrattuna Päijät-Hämeen väestö on hieman ikääntyneempää, eli lasten
osuus on keskimääräistä vähäisempi ja vastaavasti yli
65-vuotiaiden osuus suurempi. Kunnittain tarkasteltuna 0 -14-vuotiaiden osuus on suurin Hollolassa,
Nastolassa ja Orimattilassa.
Työikäistä väestöä eli 15 - 64-vuotiaita on suhteellisesti eniten Lahdessa, Nastolassa ja Kärkölässä.
Vuonna 2013 yli 65-vuotiaiden osuus on suurin
Hartolassa (52,7 %), Sysmässä (34,8 %) ja Padasjoella (32,8 %). Muista Päijät-Hämeen kunnista yli
65-vuotiaiden osuus ylitti neljäsosan 2013 Asikkalassa ja Heinolassa. Pääsääntöinen kehitys on, että
lasten osuus kuntien asukasluvuista pienenee ja yli
65-vuotiaiden osuus suurenee.

Taulukko 2. Päijät-Hämeen kuntien väestön määrä 1990-2013 (Tilastokeskus)
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Asikkala

8 822

8 782

8 644

8 560

8 552

8 405

Hartola

4 352

4 129

3 837

3 671

3 355

3 098

Heinola

22 255

22 016

21 178

20 729

20 258

19 979

Hollola

19 915

20 293

20 378

21 199

21 962

21 987

Hämeenkoski

2 321

2 336

2 214

2 191

2 144

2 086

Kärkölä

5 343

5 279

5 048

4 974

4 882

4 755

Lahti

93 151

95 119

96 921

98 413

101 588

103 364

Nastola

15 121

14 919

14 735

14 790

14 994

14 985

Orimattila

15 805

15 909

15 629

16 154

16 309

16 347

Padasjoki

4 400

4 178

3 879

3 639

3 423

3 279

Sysmä

5 527

5 326

4 915

4 655

4 305

4 139

Päijät-Hämeen
maakunta

197012

198286

197378

198975

201772

202424

Taulukko 3. 0-14-vuotiaiden osuudet kunnittain Päijät-Hämeessä. (Tilastokeskus)
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1990

1995

2000

2005

2010

2013

Asikkala

18,8

18,1

17,2

15,8

15,1

14,5

Hartola

16,8

17,6

16,4

14,6

11,6

10,9

Heinola

17,8

17,4

16,1

15,2

13,7

12,8

Hollola

22,7

22

20,7

20,5

19,8

19,3

Hämeenkoski

19,6

21,1

18,6

16,3

14,6

15,4

Kärkölä

20,4

21,1

18,7

17,6

16,4

15,7

Lahti

16,9

16,7

16,1

15,4

14,5

14,4

Nastola

21,3

20,6

19,9

19,1

18,5

18,2

Orimattila

19,3

19,9

19,1

18,3

17,9

17,8

Padasjoki

17,5

17,5

16,1

14,5

12,6

12

Sysmä

15,7

16,3

15,1

14,5

11,8

10,7
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Useilla lähivaikutusalueilla väestön ikärakenne
on muuttunut huomattavasti vuosien 1990–2013
välisenä aikana. Muutoksissa on toisaalta kyse
maakunnan koko väestön ikärakenteen muutoksen
vaikutuksista sekä toisaalta eri väestöryhmien hakeutumisesta tietyntyyppisiin asuinympäristöihin ja
elinkaarivaiheeltaan erilaisiin asuinalueisiin.
Väestön ikärakenteen muutos on ollut huomattava
esimerkiksi Hollolan kuntakeskuksen lähivaikutusalueella. Siellä väestön kokonaismäärä on pysynyt
lähes samana vuodesta 1990 lähtien, mutta ikäryhmäosuudet ovat muuttuneet merkittävästi.
Kun vuonna 1990 Hollolan kuntakeskuksen alue
oli maakunnan toiseksi lapsivaltaisin eli lasten
osuus väestöstä oli 23,9 %, vuonna 2013 oli 0-14
–vuotiaiden osuus enää 16,3 %. Samaan aikaan yli
64-vuotiaiden osuus on noussut 6,4 %:sta 22,7 %:iin.
Myös lukumääräisesti tarkasteltuna muutos on ollut
merkittävä, sillä 0-14 –vuotiaiden määrä on laskenut
lähes tuhannella hengellä. Samoin Hollolan kunta-

keskuksen lähivaikutusalueen työikäisten eli 15-64 –
vuotiaiden määrä on vähentynyt 1 200 hengellä, kun
taas yli 64-vuotiaiden määrä alueella on lisääntynyt
peräti 2 000 hengellä.
Useilla lähivaikutusalueilla lasten osuus on pitkän
tarkasteluajanjakson aikana vaihdellut vuoroin kasvaen ja vuoroin pienentyen. Koko vertailuajanjakson
1990–2013 aikana 0-14 –vuotiaiden lasten osuus on
ollut pienin Lahden keskustan lähivaikutusalueella
vaihdellen 7,2 %:n ja 8,9 %:n välillä. Vuonna 1990
Päijät-Hämeen lapsivaltaisin lähivaikutusalue oli
Ahtiala, jonka väestöstä 28,5 % oli 0-14 –vuotiaita,
vuonna 2013 osuus oli 22,1 %. Vuonna 2013 lasten
osuus oli ylivoimaisesti suurin Kolava-Kujalan lähivaikutusalueella, jossa Kariston uuden asuinalueen
rakentamisen myötä alueen 0-14 –vuotiaiden osuus
oli peräti 36 %. Seuraavaksi lapsivaltaisimmat lähivaikutusalueet olivat Orimattilan Pennala-Virenoja
(26,2 %) ja Hollolan Kukkila-Kalliola (26,0 %).

Taulukko 4. 15 - 64 –vuotiaiden osuudet kunnittain Päijät-Hämeessä. (Tilastokeskus)
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Asikkala

64,8

64,4

64,2

63,4

61,3

58,1

Hartola

64,3

61,3

61,1

61

61

58,4

Heinola

69,2

67,6

66,7

65

62,7

60,1

Hollola

68,5

68,1

68,1

66

64,2

61,6

Hämeenkoski

61,7

60,7

61,2

62,3

62,7

60

Kärkölä

64,3

63,6

65

65,8

64,9

62,4

Lahti

69

68,3

68,2

67,5

66,5

64,4

Nastola

69,6

69,1

68,8

68

65,9

62,8

Orimattila

64,7

63,3

63,7

63,6

63,2

61,1

Padasjoki

64,5

61,9

60,9

59,7

58,1

55,3

Sysmä

64,6

61,2

59,8

57,5

56,8

54,5

Taulukko 5. Yli 65-vuotiaiden osuudet Päijät-Hämeen kunnissa. (Tilastokeskus)
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Asikkala

16,4

17,5

18,6

20,8

23,6

27,4

Hartola

18,9

21,1

22,5

24,4

27,4

30,8

Heinola

13

15

17,1

19,8

23,6

27,1

Hollola

8,9

9,8

11,1

13,5

16

19

Hämeenkoski

18,7

18,2

20,2

21,4

22,8

24,5

Kärkölä

15,2

15,4

16,3

16,6

18,7

21,9

Lahti

14,1

14,9

15,7

17,1

19

21,2

Nastola

9,2

10,3

11,3

12,9

15,6

19,1

Orimattila

16

16,8

17,3

18,1

18,9

21,1

Padasjoki

18

20,6

22,9

25,8

29,2

32,8

Sysmä

19,7

22,5

25,1

27,9

31,5

34,8
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Pääsääntöisesti lasten ja iäkkäiden osuudet korreloivat keskenään eli lasten osuuden ollessa korkea on
iäkkäiden osuus vastaavasti matala ja päinvastoin.
Esimerkiksi vuonna 2013 Kolava-Kujalan alueella,
jossa lasten osuus oli huomattavan suuri (36 %), yli
64-vuotiaiden osuus oli vastaavasti erittäin pieni,
vain 5,2 %. Vuonna 1990 yli 64-vuotiaiden osuus oli
suurin Sysmässä Karilanmaalla (27,2 %) ja Onkiniemessä (26,4 %). Vuonna 2013 suurimmat osuudet
olivat puolestaan Padasjoen Arrakoskella (38,4 %) ja
Sysmän kuntakeskuksen alueella (37,2 %).
Vuonna 1990 työikäisten eli 15-64 –vuotiaiden
osuus väestöstä oli alle 60 % vain kahdella lähivaikutusalueella, Nastolan Ruuhijärvellä (59,3 %) ja
Kärkölän Lappilassa (59,3 %). Vuoteen 2013 mennessä työikäisten osuus oli laskenut alle 60 %:n jo 20
lähivaikutusalueella, osuuden ollessa pienin Padasjoen Arrakoskella (51,6 %). Työikäisiä väestöstä oli
vuonna 2013 eniten Heinolan Vierumäellä (69,6 %)
sekä vuoden 1990 tilanteesta poiketen Nastolan
Ruuhijärvellä (69,5 %).
Väestön ikärakenne lähivaikutusalueittain näkyy
tarkemmin selostuksen liiteosassa (karttaliite 4).
ASUNTOKUNNAT
Päijät-Hämeessä oli vuoden 2013 lopussa 101 082
asuntokuntaa, joista 85,2 % oli 1 ja 2 hengen asuntokuntia. Vuosien 1990 — 2013 välisenä aikana
asuntokutien kokonaismäärä kasvoi 18 214 asuntokunnalla. 1 hengen asuntokuntien osuus kaikista
asuntokunnista on noussut +11,2 % ja 2 hengen
asuntokuntien osuus 10,9 %. Kaiken kaikkiaan 1 ja 2
hengen asuntokuntien määrä on vuodesta 1990 kasvanut 26 323 asuntokunnalla. Ns. perheasuntokuntien osuudet ovat myös lisääntyneet hieman. Sekä 3

että 4 hengen asuntokuntien osuus on laskenut -8,2
% eli vähennystä 6 802 asuntokuntaa. Lahdessa 1
hengen asuntokuntien määrä on suurin, sillä lähes
puolet (48,2 %) Lahden asuntokunnista on 1 hengen
asuntokuntia.
Tarkastelujaksolla 1990 – 2013 alle 18-vuotiaita
lapsia sisältävien asuntokuntien lukumäärä on
maakuntatasolla vähentynyt 4 675 eli -18,7 %. Lapsia
sisältäneiden asuntokuntien lukumäärä on vähentynyt kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Vuonna 2013
kaikista maakunnan asuntokunnista vain 20 583
asuntokuntaa eli 37,4 % sisälsi lapsia, kun vuonna
1990 niiden osuus oli vielä 45,9 %. Alle 18-vuotiaita
sisältäviä asuntokuntia oli suhteellisesti eniten Hollolassa (42,2 %) ja vähiten Sysmässä (27,3 %).
TYÖPAIKAT
Vuonna 1990 Päijät-Hämeessä oli työpaikkoja 90 370
kpl ja vuonna 2012 työpaikkoja oli 78 803 kpl.
Vuosien 1990 - 2012 aikana työpaikat vähenivät 11
567:llä eli -12,8 %. Koko ajanjakso ei kuitenkaan ollut
laskusuuntainen. Vuonna 1995 työpaikkoja oli vain
71 730. Rajuinta työpaikkojen määrän väheneminen
oli laman jälkeisten vuosien 1990 – 1995 aikana, jolloin määrä tippui 18 640:llä (-20,6 %). Vuosien 1995
– 2000 välillä työpaikkojen määrä nousi 9 152:lla
eli +12,8 %. Vuosituhannen vaihteen jälkeen 2001
– 2005 työpaikkojen määrä pysyi lähes vakoina.
Vuosina 2006 -2008 työpaikkojen määrä kääntyi nopeaan nousuun ja vuonna 2007 työpaikkojen määrä
oli suurimmillaan 83 114. Vuoden 2008 jälkeen työpaikkojen määrä kääntyi laskuun ja alhaisimmillaan
työpaikkojen määrä oli 77 868 vuonna 2009. PäijätHämeen työpaikoista lähes 60 % sijaitsee Lahdessa
ja yli 9 prosenttia Heinolassa.

Taulukko 6. Päijät-Hämeen kuntien asuntokuntien koot osuuksittain kaikista asuntokunnnista 2013 (Tilastokeskus)
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KUNTA

1 henkilön
asuntokunat

2 henkilön
asuntokunnat

3 henkilön
asuntokunnat

4 henkilön
asuntokunnat

5 henkilön
asuntokunnat

yli 5 henkilön
asuntokunnat

Asikkala

40,3

35,2

11,2

8,4

3,2

1,7

Hartola

47,3

34,8

9,6

4,6

2,7

1,0

Heinola

31,3

30,9

16,7

14,6

4,5

1,9

Hollola

33,1

35,9

12,5

11,6

4,6

2,4

Hämeenkoski

38,0

34,0

11,8

10,7

4,2

1,4

Kärkölä

37,4

35,0

12,4

9,4

4,0

1,8

Lahti

48,2

32,1

9,4

7,1

2,3

0,9

Nastola

37,1

35,3

11,2

10,7

3,8

1,9

Orimattila

39,2

33,9

11,3

9,8

3,7

2,1

Padasjoki

43,5

36,8

9,2

5,8

2,7

2,0

Sysmä

48,6

33,7

8,0

5,8

2,7

1,2
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2 447
3 164

Asikkala

1 219
1 774

Hartola

7 195
10 529

Heinola

2012
1990

6 278
7 292

Hollola
528
851

Hämeenkoski

1 823
2 078

Kärkölä

46 989
48 261

Lahti
5 213
6 882

Nastola

4 998
5 749

Orimattila
Padasjoki

898
1 675

Sysmä

1 215
2 115
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Kuva 9. Päijät-Hämeen työpaikat 1990 ja 2012. (Tilastokeskus)

Koska työpaikkakehitys oli yleisesti vuosien 1990–
2012 tarkasteluajanjaksolla hyvin vaihtelevaa, myös
lähivaikutusalueiden työpaikkakehitys oli epätasaista. 18 lähivaikutusaluetta pystyi kasvattamaan
työpaikkojen määrää vuosien 1990–2012 aikana.
Määrällisesti eniten ko. ajanjaksolla työpaikat lisääntyivät Lahden Launeella (+2 060 työpaikkaa). Myös
Lahden Kolava-Kujalan (+1 281), Kärpäsen (+853)
ja Ahtialan (+492) lähivaikutusalueilla työpaikkojen
määrä lisääntyi lukumääräisesti laskettuna huomattavasti. Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä
lisääntyi Lahden Kolava-Kujalan (+727,8 %, +1 281
työpaikkaa), Hollolan Heinlammin (+212,1 %, +70)
ja Orimattilan Pennala-Virenojan (+182,2 %, +317)
lähivaikutusalueilla.
Työpaikkojen menetys puolestaan oli määrällisesti
suurinta Lahden, Heinolan, Nastolan, Hollolan ja
Sysmän keskustojen lähivaikutusalueilla. Lahden
keskustan alueella työpaikat vähenivät -4 765 (-24,3
%), Heinolan keskustassa -2 215 (-34,5 %), Nastolan
kuntakeskuksessa -1 196 (-25,2 %), Hollolan kuntakeskuksessa -606 (-12,6 %) ja Sysmän keskustan
lähivaikutusalueella -560 (-38,8 %). Vaikka joidenkin
lähivaikutusalueiden työpaikat vähenivät lukumääräisesti vain vähän, on muutos suhteellisesti mitattuna suuri muutoinkin vähän työpaikkoja omaavilla
alueilla. Suhteellisesti eniten työpaikat vähenivät
Padasjoen Arrakoskella (-85,7 % eli -144 työpaikkaa), Asikkalan kirkonkylässä (-66,0 %, -64), Sysmän
Särkilahti-Liikolassa (-63,7 %, -107) ja Hartolan Vuorenkylässä (-62,7 %, -42).

Alkutuotanto muodosti vuonna 2012 Päijät-Hämeen
työpaikoista 3,1 %. Osuus on laskenut vuodesta
1990 yli 7 prosenttia. Samaan aikaan jalostuksen
työpaikkojen osuus laski -19,0 prosenttia, eli 20,0
prosenttiin maakunnan työpaikoista. Palvelualan
työpaikkojen osuus on puolestaan noussut vuodesta
1990 seitsemällä prosentilla. Vuonna 2012 liki 70
prosenttia (68,1 %) työpaikoista olikin palvelujen
alalla.
Alkutuotannon (maa-, metsä-, riista-, kalatalous)
työpaikkojen määrä on laskenut lähes 40 prosenttia
vuodesta 1990 vuoteen 2012. Vuoden 1990 yli 6 500
työpaikasta oli vuonna 2012 jäljellä reilu 2 500, joista
suurin osa Orimattilassa (502), Hollolassa (315) ja
Asikkalassa (268).
Alkutuotannon työpaikkoja oli määrällisesti eniten
sekä vuonna 1990 että 2012 Hämeenkosken, Orimattilan Artjärven ja Sysmän keskusta-alueen lähivaikutusalueilla. Koko maakunnassa alkutuotannon
työpaikkojen lasku on ollut huomattava ja tämä kehitys näkyy myös lähivaikutusalueilla. Vuonna 1990
alkutuotannon työpaikkojen määrä kaikilla edellä
mainituilla kolmella alueella oli yli 300 työpaikkaa,
mutta vuonna 2012 enää Hämeenkoskella 120, Artjärvellä 109 ja Sysmän keskusta-alueella 99.
Alkutuotantovaltaisimpia vuosien 1990–2012 aikana
ovat olleet maakunnan pohjoisimmat lähivaikutusalueet Hartolan Vuorenkylä ja Sysmän Särkilahti-Liikola. Vaikka alkutuotannon työpaikkojen lukumäärä
näilläkin alueilla on huomattavasti vähentynyt, on
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60 000
53 676

50 000
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30 000
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20 000
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Kuva 10 Päijät-Hämeen työpaikkakehitys 1990 – 2012 sektoreittain (Tilastokeskus)

alkutuotannon osuus työpaikoista säilynyt suurena.
Vuonna 1990 Hartolan Vuorenkylän työpaikoista alkutuotannon työpaikkoja oli 89,6 % (60 työpaikkaa)
ja vuonna 2012 osuus oli 92,0 % (23 työpaikkaa).
Sysmän Särkilahti-Liikolassa alkutuotannon työpaikkojen osuus oli vuonna 1990 92,9 % (156 työpaikkaa) ja vuonna 2012 83,6 % (51 työpaikkaa).
Alkutuotannon työpaikkojen määrä väheni vuosien 1990–2012 aikana, Heinolan keskustaa lukuun
ottamatta, kaikilla lähivaikutusalueilla. Määrällisesti
eniten alkutuotannon työpaikat vähenivät Sysmän
keskusta-alueella (-243 työpaikkaa) ja Orimattilan
Artjärvellä (-230).
Jalostusalan kuuluvat teollisuus, sähkö-, kaasu- ja
lämpötuotanto, vesihuolto, viemäri ja jätevesihuolto
ja rakentaminen. 1990-luvun alkupuolella jalostuksen työpaikkoja menetettiin Päijät-Hämeessä yli
10 000.
Lähivaikutusalueista jalostuksen työpaikkoja on
lukumääräisesti ollut eniten koko vuosien 1990–
2012 ajanjakson Lahden Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi
alueella. Vuonna 1990 jalostustoimialan työpaikkoja
oli siellä 5 101 eli 57,5 % kaikista alueen työpaikoista
ja vuonna 2012 määrä oli 3 368 (37,7 %). Kaikkein
suurin jalostustyöpaikkojen osuus oli sekä vuonna
1990 että 2012 Heinolan Myllyojalla, vuonna 1990
78,4 % (305 työpaikkaa) ja vuonna 2012 85,1 % (314
työpaikkaa).
Ainoa lähivaikutusalue Päijät-Hämeessä ilman jalostusalan työpaikkoja on Hartolan Vuorenkylä. Myös
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Hartolan Koitissa ja Sysmän Karilanmaalla jalostustyöpaikkojen määrä ja osuus ovat hyvin pienet.
Määrällisesti eniten vuosivälillä 1990–2012 jalostusalan työpaikat vähenivät Lahden keskustan (-3 827)
ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi (-1 733) sekä Heinolan
keskustan (-1 437) lähivaikutusalueilta. Jalostusalan
työpaikat puolestaan lisääntyivät merkittävästi Lahden Kolava-Kujalan (+737) ja Ahtialan (+164) sekä
Kärkölän Järvelän (+145) lähivaikutusalueilla.
Päijät-Hämeen työpaikoista suurin osa on koko
tarkastelujakson ajan ollut palveluissa. Vuonna 2012
työpaikoista 53 676 oli palveluissa. Alaan kuuluvat
työpaikat löytyvät kaupan, majoituksen ja ravitsemuksen alalta, rahoitus- ja liike-elämän palveluista, julkisen hallinnon, koulutuksen, terveys- ja
sosiaalitoimen sekä muiden yhteiskunnan alojen
työpaikoista ja liikenteen, työnantajatyöpaikkojen ja
kansainvälisten järjestöjen parista. Suurimman osan
palveluiden työpaikoista muodostavat terveys- ja
sosiaalitoimen sekä kaupan työpaikat, joita vuonna
2012 oli yhteensä 23 258. Päijät-Hämeen palvelualan työpaikoista 66,5 % oli Lahdessa. 1990-luvun
alkupuolella palvelut menettivät työpaikoista -12,6
%, mutta ajanjaksolla 1990 - 2012 määrä on noussut
+0,4 %.
Palvelualan työpaikkoja muihin lähivaikutusalueisiin verrattuna on koko tarkasteluajanjakson ollut
lukumäärältään ylivoimaisesti eniten Lahden keskustassa. Vuonna 1990 palvelutyöpaikkojen määrä
alueella oli 14 454, mikä oli 73,8 % alueen kaikista

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

OLOSUHTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

työpaikoista. Vuonna 2012 määrä oli 13 670 ja
alue maakunnan palveluvaltaisin eli 92,2 % Lahden
keskustan lähivaikutusalueen työpaikoista kuului
palvelutoimialaan.
Vuosien 1990–2012 välisenä aikana palvelualan
työpaikat lisääntyivät lukumääräisesti eniten Lahden
Launeella (+3 129), Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi alueella (+1 860) ja Kärpäsessä (+1 527). Kaikkein palveluvaltaisemmat lähivaikutusalueet löytyivät vuonna
1990, kuten myös vuonna 2012, Lahdesta. Nämä
olivat keskusta, Mukkula, Jalkaranta ja Kärpänen.
Palvelualan työpaikat vähenivät vuosina 1990–2012
eniten Lahden keskustasta (-784) ja Heinolan keskustasta (-765).
Lähivaikutusalueiden työpaikkamäärän muutosta
vuosina 1990–2010 ja vuoden 2010 toimialarakennetta kuvataan selostuksen liiteosassa (karttaliitteet
6 ja 7 sekä taulukkoliite 3).

Taajamat tiivistyvät, keskustat kilpailevat
suuryksiköiden kanssa ja elinkeinoelämälle
uudet alueet tarpeen
Taajamiin ja keskustojen alueille sijoittuu maakunnassa merkittävin määrä - lähes 90 prosenttia
- asumista ja suurin osa työpaikoista. Päijät-Häme
on maakunnista pinta-alaltaan yksi pienemmistä ja
samalla selkeästi voimakkaan maakuntakeskuksen
omaava toiminnallinen kokonaisuus.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa yhdyskuntarakenteen kehitystä yhdyskuntarakenteen seurannan
tietojärjestelmä (YKR) avulla. Seurantajärjestelmästä
saa tietoa yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin
muutoksista. Se sisältää tilastoruuduittain koko
maasta vertailukelpoista tietoa useista muuttujista
vuodesta 1990 lähtien ja hallinnollisista rajoista riippumatta. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Taajamien_kehitys_20052020 .
Kaavaselostuksen liitteeseen 9 on kuvattu PäijätHämeen YKR taajamien, kylien ja pienkylien kehittyminen poikkileikkausvuosina 1995, 2005 ja 2013.
Taajamien osalta voi kartasta havaita, että monin
paikoin taajamien laajeneminen on tapahtunut
niin, että taajamien viereiset YKR kylät ovat tiivistyneet taajamiksi. Taajamat ovat laajentuneet uusille
alueille jossakin määrin Lahden kaupunkiseudun
eteläpuolisilla alueilla.

SYKE:ssä on tehty laskelma YKR tietoihin 19902005 perustuen ns. taajamakehityksen perusurasta
vuosivälille 2005-2050. Perusuran taajamakasvun
laskenta perustuu asuntokuntamuodostumiseen
sekä asuntokuntatiheyteen. Se antaa YKR taajamarajausta tarkempaa tietoa tapahtuneesta kehityksestä
taajama-alueiden sisällä.
Kuvassa 11 on asuntokuntatiheyden ja taajamien
pinta-alan keskimääräinen vuosimuutos 34 suurimmalla kaupunkiseudulla vuosivälillä 1990–2005. Kaavio kuvaa perusuran laskennassa käytettyä trendikehitystä eri kaupunkiseuduilla. Kaaviossa vasemmalla
puolella sijaitsevien kaupunkiseutujen taajamat ovat
asuntokuntien suhteen aiempaa väljempiä ja oikealla sijaitsevat ovat tiivistyneet. Kaaviossa yläosassa
olevien kaupunkiseutujen taajama-ala on kasvanut
voimakkaasti ja alaosassa hitaasti.
Valtakunnan tasolla Lahden kaupunkiseutu näyttää kuuluvan keskikastiin niin taajaman pinta-alan
vuosikasvun kuin asuntokuntien vuosimuutoksenkin
suhteen. Lahden kaupunkiseudun sijoittuminen
kuvassa ei ole kovin huono verrattuna esimerkiksi
Forssaan tai Pietarsaareen, mutta se ei kuitenkaan
ole niin hyvä kuin Oulun tai Jyväskylän. Heinola näyttäisi tiivistyneen vähäisessä määrin.
Lahden kaupunkiseudulla (Lahti, Hollola, Nastola
ja Asikkala) asuntokuntien määrä kasvoi 80-luvun
reilusta 40 000 asuntokunnasta tämän päivän n. 70
000 asuntokuntaan ja vastaavasti asuntokuntaväestö
n. 110 000 tämän päivän lähes 140 000. Samaan
aikaan asuntokunnan keskikoko on pudonnut 2,5
asukkaasta alle kahteen ja asuntokuntatiheys on
laskenut viidestä noin 4,5 asuntokuntaan hehtaarilla
nykytilanteessa.
Seurauksena on ollut taajaman pinta-alan lisääntyminen n. 9 000 hehtaarista lähes 16 000 hehtaariin.
SYKE:n perusuran viitoittama tulevaisuus vuoteen
2050 Lahden kaupunkiseudulla ei näyttäisi poikkeavan merkittävästi muiden suurten kaupunkiseutujen
kehityksestä. Perusuran mukaisen laskelman reiluun
18 000 hehtaariin kasvava taajaman pinta-ala osoittaa mihin kehitys johtaisi, jos vuoteen 2005 seurattu
trendi jatkuisi.
Heinolan kaupunkiseudulla asuntokunnan keskikoko
on pudonnut 80-luvun n. 2,6 henkilöstä noin 1,8
henkilöön asuntokunnassa vuonna 2014. Asuntokuntamäärä näyttäisi tasoittuneen vuosien saatossa
hiukan alle 10 000 asuntokuntaa ja asuntokuntaväestö noin 18 000. Asuntokuntatiheys puolestaan
pysyttelee neljässä asuntokunnassa hehtaarilla ja
samalla taajamapinta-ala ei näyttäisi tarkastelujakson 1980-2005 jälkeen merkittävästi kasvavan.
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Kuva 11. Asuntokuntatiheyden ja taajamien pinta-alan keskimääräinen vuosimuutos 34 suurimmallakaupunkiseudulla
vuosivälillä 1990–2005 (Syke)

Kuva 12. Lahden kaupunkiseudun asuntokuntatiheyden ja taajamapinta-alan kehitys, SYKE:n perusura 2005-2050 (Syke)
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Kuva 13. Heinolan kaupunkiseudun asuntokuntatiheyden ja taajamapinta-alan kehitys, SYKE:n perusura 2005-2050 (Syke)

Päijät-Hämeessä vuoden 2005 jälkeen on selvästi
kehitys kääntynyt taajamia tiivistävään suuntaan
kuntien kaavahankkeiden myötä. Keskusta-alueilla
on ollut käynnissä ja käynnistyy isompia uudishankkeita ja yksittäisiä asemakaavamuutoksia, jotka
lisäävät asuntokuntatiheyttä. Samalla on hyvä pitää
mielessä, että taajamarakenteen tiiviyteen vaikuttavat myös sinne sijoittuneet ja sijoittuvat yritykset,
julkiset ja kaupalliset palvelut, rakennettu kulttuuriympäristö, geologiset ominaisuudet ja viheralueiden tarve.
Kuntien kaavoituksen poikkileikkaustilanne on
esitetty liiteosan liitteessä 8. Lahden koko kaupungin
kattavan yleiskaavan myötä Lahden kaupunkiseudun keskeinen alue, kaupunki-maaseutuluokituksen
ulompi kaupunkialue ja merkittävät osat kaupungin
kehysalueesta on nyt yleiskaavoitettu. Heinolan
kaupungilla ja Hollolan kunnalla on käynnissä koko
kunnan kattava strateginen yleiskaavatyö. PäijätHämeessä on yleisemminkin osayleiskaavoja laadittu
keskeisille alueille.
Taajamien maankäyttö on tehostunut kuntien laatimien asemakaavojen myötä. Taajama-alueilla on
uudistettu vanhentuneita asemakaavoja, mikä näkyy
liitteen kartassa asemakaavoitetun alueen sisälle
kohdistuneina asemakaavoina. Lahdessa on keskusta- ja taajama-alueiden asuinrakentaminen tiivistynyt ja tiivistyy edelleen mm. Ankkurin, Ruoriniemen
ja Mallasjuoman alueiden rakentumisen ja Rantakartanon asemakaavan mahdollistaman tulevan rakentamisen myötä. Heinolan ja Orimattilan tilanne on
pienemmässä mittakaavassa samanlainen tiivistävän
rakentamisen myötä.

Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys on yksi
yhdyskuntarakenteen eheydestä kertova mittari.
Lahden ja Hollolan yhtenäisellä taajama-alueella
asui vuonna 2011 koko maakunnan väestöstä 58
%. Heistä 64 % eli lähes 74 000 henkeä asui kannattavan joukkoliikenteen mahdollistavilla alueilla.
Vuosien 2005 ja 2011 välisenä aikana kannattavan
joukkoliikenteen alueilla asuvien määrä lisääntyi
1400 asukkaalla (Päijät-Hämeen seurantaraportti
2009-2012).
Lahden kaupungissa tiivistymiseen ovat jo vaikuttaneet ja vaikuttavat tulevaisuudessa edelleen
kaupungin suuret hankkeet eli toriparkin ja matkakeskuksen rakentuminen. Toriparkin myötä ydinkeskustaan on käynnistynyt useita kerrostalohankkeita
ja matkakeskuksen myötä koko radanvarsi on otettu
uuteen tarkasteluun asumisen ja työpaikkojen
alueena. Hennalan Hämeen rykmentiltä vapautunut
alue tulee myös eheyttämään taajamarakennetta.
Heinolan, Hollolan ja Orimattilan yleis- ja asemakaavahankkeet näyttävät keskittävän myös asumista
etupäässä keskusta- ja taajama-alueille. Maakuntaja kuntakaavoituksen voi arvioida kääntävän kehitystä taajamien kasvun osalta hidastavaan suuntaan
eikä silloin välttämättä tulisi SYKE:n edellä kuvatun
perusuran kaltainen kasvu toteutumaan.
Maakunnan keskusta-alueiden tilanne on osin kahtiajakoinen. Yhtäällä keskusta-alueilla on tapahtunut asumisen osalta lisärakentamista ja osin uusia
liiketilojakin on avattu, mutta toisaalta liiketiloja on
vajaakäytössä (Investointi- ja toimitilamarkkinakatsaus Päijät-Häme 2014). Lahden keskustassa vapaita
toimitiloja on edelleen, vaikka merkittävät saneeraukset ovat hetkellisesti vähentäneet liiketilaa.
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Liiketiloja Lahden keskustassa on vajaasti käytössä n.
7 % eli 18 000 neliömetriä.
Lahti on Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla ympäristöministeriön raportin 8/2014
mukaan neljänneksi tiivein pääkeskusta. Lahden
pääkeskuksen osuus koko kaupunkiseututaajaman
asukasmäärästä on pysynyt n. 17 % vuosien 2000 ja
2012 välisenä aikana.
Keskusta-alueet ovat osa laajemmasta maakunnan keskusverkosta. Päijät-Hämeen keskusverkon
nykytilaa määriteltiin Päijät-Hämeen keskusverkko
–selvityksessä. Se tehtiin Linea Konsultit Oy:n ja
Gispositio Oy:n yhteistyönä loppuvuodesta 2011.
Työssä tarkasteltiin erityisesti maakuntakeskuksen
ja maaseutukylien välille hahmottuvia keskuksia ja
niiden vaikutusalueita. Keskusten vaikutusalueet
määrittyivät paikoin päällekkäin, koska palveluiltaan
parempitasoiset ja työpaikkamääriltään isommat
keskukset vetivät puoleensa.
Oletusarvona tarkastelussa käytettiin vuonna 2008
vahvistetun maakuntakaavan tavoitteellista keskusverkkoa. Määrittelyssä tärkeitä tekijöitä olivat
toiminallisuutta kuvaavat tekijät: työ-, ostos- ja
vapaa-ajan matkat. Keskusten vaikutusalueiden
sisältämät palvelut (koulu-, sosiaali- ja terveys-, päivittäistavara- ja erikoiskaupan, vapaa-ajan palvelut)
sekä väestö- ja työpaikkatiedot olivat laskennassa
pohjatietoina.
Keskusverkkoselvityksessä vaikutusalueet olivat
toiminnallisia eli ne kuvastivat ihmisten asiointia.

Keskuksen varsinaista, yksikäsitteistä sijaintia on
kohtuullisen hankala määritellä, koska kaupalliset ja
julkiset palvelut ovat sijoittuneet ja tulevat todennäköisesti tulevaisuudessakin sijoittumaan vaikutusalueella eri pisteisiin. Päijät-Hämeen keskusverkko
–selvityksessä tulivat luokitelluiksi: maakuntakeskus, seutukeskus, aluekeskukset kaupunkiseudulla,
kuntatason keskukset, lähi- tai paikalliskeskukset,
maaseutukylät ja haja-asutuskylät.
Keskusten palveluiden saavutettavuutta arvioitiin indekseillä, jotka kuvasivat sitä, miten saavutettavissa
eri palvelut ovat kunkin keskuksen väestölle. Koska
palveluiden tarjonta keskittyy eri aloilla eri tavoin
suhteessa keskusverkon keskuksiin, syntyy tilanne, jossa palveluiden hyödyntäminen vaatii niiden
käyttäjiltä eri keskuksissa eritasoisesti vaivaa. Sitä on
keskuksittain kuvattu väestöllä ja sen asiointikäyttäytymisellä painotetulla aikaetäisyydellä käytettävissä
oleviin palveluihin.Kuvissa 16 ja 17 on esimerkkinä
päivittäistavarakaupan, muun erikoistavarakaupan,
peruskoulujen ja päiväkotien saavutettavuuskartat
keskuksittain.
Esimerkiksi päivittäistavarakaupan saavutettavuus
on maakunnassa hyvä kaupunkiseudulla sekä kuntakeskuksissa. Saavutettavuudeltaan huonompia
alueita löytyy kuitenkin jo Lahden ja Vierumäen
väliltä, Pyhäntaasta ja Mäkelästä sekä maakunnan
reuna‐alueilta. Erikoiskaupan suhteen heikoimmin
saavutettavat alueet löytyvät Orimattilan etelä‐ ja
kaakkoisosista sekä maakunnan pohjoisilta reunaalueilta.

Kuva 14. Asukastiheys (as./km2) pääkeskustoissa ja alakeskuksissa 2012 (Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseudulla, 2014)
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Kuva 15. Päijät-Hämeen keskusverkko 2011
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Kuva 17. Peruskoulujen ja päiväkotien saavutettavuus 2011 (Päijät-Hämeen keskusverkko 2011)

Kuva 16. Päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavarakaupan saavutettavuus 2011 (Päijät-Hämeen keskusverkko 2011)
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Myös Asikkalan ja Sysmän kuntakeskusten välille jää
päivittäistavara‐ ja erikoiskaupan saavutettavuudella
mitattuja heikkoja alueita. Peruskoulujen saavutettavuuden kannalta voisi karkeasti todeta, että
maakunnan raja-alueilla palvelut ovat huonommin
saavutettavissa. Päiväkotien osalta tilanne näyttäisi
puolestaan huonommalta Asikkalan, Sysmän ja Hartolan raja-alueiden välisellä alueella.
Keskukset on analyyseillä asetettu keskinäiseen järjestykseen saavutettavuuden suhteen ja saavutettavuusarvot huomioitiin myös keskusten luokittelussa.
Kehitys kaupan palveluiden saavutettavuuden osalta
on kuitenkin ollut Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa
kaupunkiseuduilla ympäristöministeriön raportin
8/2014 mukaan sikäli huolestuttava, että kaupan
työpaikat ovat siirtyneet vuoden 1990 tilanteesta
vuoteen 2010 mennessä entistä enemmän suuriin
keskustan ulkopuolisiin kaupan alueisiin. Esimerkiksi
Lahden kaupunkiseudulla kaupanalueiden kasvu on
tapahtunut keskusta-alueen kustannuksella. Muihin

suuriin kaupunkiseutuihin verrattuna esimerkiksi
Jyväskylässä tilanne on ollut vielä vähän pahempi.
Yleinen talouskehitys on johtanut työpaikkojen
määrään vähenemiseen Päijät-Hämeessä ja samalla toimialarakenne on muuttunut merkittävästi.
Vuonna 1980 Päijät-Hämeessä oli 84 200 työpaikka,
mutta työpaikkojen määrä putosi vuoden 2012
tilastotiedon mukaan 78 800 työpaikkaan. Reilun
kahdenkymmenen vuoden aikana teollisuuden
työpaikat vähenivät puoleen 80-luvun määristä. Silti
teollisuuden suhteellinen osuus kuntien työpaikoista
on säilynyt merkittävänä.
Teollisuuden työpaikkamäärän väheneminen on vapauttanut toimitiloja paikoitellen muuhun käyttöön
erityisesti taajama-alueilla. Toimitilojen muuttuminen toiseen käyttöön on tapahtunut esimerkiksi
Askon teollisuusalueella Lahdessa radanvarressa ja
mm. Luhdan kiinteistö on muuttunut kauppakeskukseksi.

Kuva 18. Vähittäiskaupan toimipaikkojen henkilömäärän sijoittuminen ilman moottoriajoneuvokauppaa (Ympäristöministeriö 2014)
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Vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan työpaikka-alueiden sekä teollisuus- ja varastoalueiden
toteutuminen on ollut vaihtelevaa. Kunnat ovat pääosin kaavoittaneet alueet työpaikkoja varten. Alueet
ovat monin paikoin toteutuneet monimuotoisina
työpaikka-alueina. Hyväksyttyjen asemakaavojen
teollisuus ja varastoaluevaraukset ovat vähentyneet
vuosina 2003 - 2012 Päijät-Hämeessä 290 290 k-m².
Teollisuus- ja työpaikka-alueiden kaava-aluevarauksissa on tärkeää varautua kasvaviin toimialoihin ja
on merkittävää alueiden kehittymisen kannalta, että
elinkeinoelämällä on vapaata tilaa sijoittua (Elinkeinoelämä pohjavesialueille, teollisuus- ja työpaikkaalueet, 2014).
Päijät-Hämeen liiton ja Hämeen ELY-keskuksen syksyllä 2014 tekemän ennusteen mukaan työpaikkojen
määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan ja tasoittuvan
n. 80 000 työpaikan tietämille. Suurimmat kasvualat
ennusteen mukaan olisivat tukku- ja vähittäiskauppa
sekä kuljetus- ja varastointi.
Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus tarkistivat syyskuussa 2014 alueellistettua VATT-perusuraa
käynnissä olevaan koulutustarpeen ennakointiin
liittyen.

Erilaiset teollisuuden alat tulevat jatkossakin säilymään merkittävässä roolissa työpaikkojen toimialajakaumassa, vaikka työpaikkamäärää tulee edelleen vähenemään. Siinä missä teollisuuden alojen
työpaikkakehitys on laskeva vuoteen 2030, lisääntyvät sosiaali- ja terveysalan työpaikat. Teollisuus- ja
varastoalueiden sekä työpaikka-alueiden tarjontaan
on tarve varautua omina aluevarauksinaan ja taajamatoimintojen alueiden sisälle.
Kaupan, palvelujen ja rahoitustoiminnan työpaikkamäärän kasvu on ollut vuosien saatossa suhteellisesti suurinta. Kasvun ennustetaan kuitenkin
hidastuvan ja kääntyvät hienoiseen laskuun 2020-luvun jälkeen. Samaa kertoo omalta osaltaan se, että
Päijät-Hämeessä liiketilojen määrä on lisääntynyt.
Viimeisimmän selvityksen mukaan Päijät-Hämeessä
on yhteensä yli miljoona kerrosneliömetriä liiketilaa
(Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala, 2014).
Kaikesta vähittäiskaupan pinta-alasta on tällä
hetkellä 49 % keskusta-alueilla eli maakuntakaavan
keskustatoimintojen alueilla ja alakeskuksissa.

Kuva 19. Työpaikat toimialoittain Päijät-Hämeessä. (Tilastokeskus 2013)
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Kuva 20. Työpaikkojen kehitys Päijät-Hämeessä

R-U Taiteet ym., muu…
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
P Koulutus
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus;…
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen…
L Kiinteistöalan toiminta (ml. asuntojen…
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
J Informaatio ja viestintä
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
H Kuljetus ja varastointi
G Tukku- ja vähittäiskauppa;…
F Rakentaminen
ToimialaD-E Energiahuolto; Vesi- ja jätehuolto
yhdistelmät
C 10…33 Erilaise teollisuuden alat
(TOL2008)
C 31-33 Huonekalut; koneiden ym.…
C 29-30 Kulkuneuvojen valmistus
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden…
C 26 -27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus
C 24-25 Metallien jalostus ja…
C 23 Rakennusaineteollisuus
C 19-22 Kemianteollisuus
C 17 -18 Paperiteollisuus ja painaminen
C 16 Sahateollisuus
C 13-15 TeVa
C 10-12 Elintarvikkeiden valmistus
A 01…03 Maa-, metsä- ja kalatalous
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Kuva 21. Trendikehitysennuste Päijät-Hämeen työpaikkojen toimialajakautumasta.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

33

OLOSUHTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Kuva 22. Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala (Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyinen pinta-ala, 2014)

Kaupan toimialojen jakauma Päijät-Hämeessä on
esitetty kuvassa 23. Erikoistavarakauppa, kun siihen
lasketaan mukaan muu erikoistavarakauppa, tavaratalokauppa ja ns. tilaa vaativa kauppa, autokauppa
ja huoltoasemakauppa, muodostavat 71 % kaupan
kerrosalamäärästä. Päivittäistavarakauppa on vain
13 % ja sitä suurempi osa 16 % on muuta liiketilaa,
jossa ovat mukana myös tyhjät liiketilat.
Kauppa on keskittynyt voimakkaasti Lahden kaupungin alueelle, jossa liiketiloja
on yhteensä yli 700 000
kerrosneliömetriä.
Kuvassa 24 käy hyvin ilmi
kaupan määrien suhde Lahden, Hollolan ja Nastolan
välillä. Lahti edustaa puolta
maakunnan väestöpohjasta, mutta se palvelee yli

kunta- ja maakuntarajojen. Erityisesti auto-, rauta-,
huonekalu- ja muu tilaa vaativa kauppa on keskittynyt Lahden eteläpuolelle. Myös ydinkeskustan rooli
on suuri.
Lahden vetovoima omalla alueella on huomattava,
jos verrataan muiden suurten kaupunkien tilanteeseen. Tampere on kaikkien tuoteryhmien keskiarvon osalta kaikkein vetovoimaisin kaupunki, mutta
kun tuoteryhmäluokkia tarkastellaan erikseen, on
Lahti vetovoimaisin kaikissa
muissa luokissa paitsi palveluissa. Helsingin vetovoimaindeksit ovat kaikissa
vähittäiskaupan tuoteryhmäluokissa vertailun
heikoimmat (Suuri vaikutusaluetutkimus, 2011).

Kuva 23. Päijät-Hämeen kaupan toimialajakauma 2014
(Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyinen pinta-ala, 2014)

Kuva 24. Kaupan pinta-ala maakuntakaavan kaupan alueilla Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa (Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyinen pinta-ala, 2014)
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Taulukko 8. Suurten kaupunkien vetovoimaindeksit tuoteryhmäluokittain (Suuri vaikutusaluetutkimus, 2011)
Lahti
Kaikki tuoteryhmät

127

Päivittäistavara
Muotikauppa
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151
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148
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119
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113

121
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125
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Nykyisessä tilanteessa ostovoimaa karkaa maakunnan muista kunnista Lahteen. TNS Gallup Oy:n
vuoden 2011 Suuren vaikutusaluetutkimuksen
aineiston perusteella Lahden markkina-alue ulottuu Uudenmaan puolella Mäntsälään ja Pukkilaan,
Kanta-Hämeen puolella Hausjärvelle, Etelä-Savossa
Pertunmaalle ja Mäntyharjulle sekä Kymenlaakson
Iittiin. Päijät-Hämeestä ei suuntaudu merkittäviä
asiointivirtoja maakunnan ulkopuolelle.
Lahden kaupunkiseudulla tilannetta tasoittavat
päivittäistavarakaupan osalta mm. Orimattilan Smarketin laajennus ja Hollolaan tammikuussa 2015
avattu uusi K-supermarket. Erikoiskaupan tilanne ei
ole muuttunut merkittävästi.

Kaupallisten palveluiden saavuttaminen on erityisen tärkeää päivittäistavarakaupan osalta. Pyöräilyetäisyydellä päivittäistavaramyymälöistä asuin
vuonna 2010 noin 90 % ja kävelyetäisyydellä noin 78
% Päijät-Hämeen väestöstä (Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitys, 2012). Kaavoituksella
luodaan mahdollisuudet kevyen liikenteen käytölle,
mutta lopulta ratkaisun tekevät asukkaat.
Lahden seudun liikennetutkimuksen 10 tietojen pohjalta ostosmatkat olivat suurin yksittäinen matkaryhmä. Päivittäisistä matkoista ostosmatkoja oli noin 27
%. Ostosmatkoista noin 60 % liittyi päivittäistavarakaupan ostosmatkoihin ja noin 40 % erikoiskaupan
ostoksiin. Ostosmatkoista noin 22 % tehtiin kävellen,
12 % pyörällä ja linja-autolla 5 %. Kävellen tehtyjen
ostosmatkojen kesipituus oli noin 1,3 km ja pyörällä tehtyjen noin 2,1 km. Henkilöautolla tehtyjen
ostosmatkojen osuus oli 57 % ja joukkoliikenteellä
tehtyjen ostosmatkojen osuus 5 % (Lahdenseudun
liikennetutkimus 2010, esite).
Päijät-Hämeellä on erinomainen asema kaupan
kannalta sekä kuljetusten ja varastoinnin kannalta. Niiden kehittyminen tulevaisuudessa on kiinni
kaavallisista valmiuksista hyvien liikenneyhteyksien
varrella.

Kuva 25. Lahden markkina-alue (Suuri vaikutusaluetutkimus, 2011)
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Saavutettavuus parantunut, liikenneturvallisuus ei
Liikenneväylillä on ollut ratkaiseva merkitys PäijätHämeen alueen kehittymiselle. Lahden kaupunkiseudun liikenteellinen saavutettavuus on parantunut
viimeisen kahden vuosikymmenen aikana uusien
moottoriväylien ja Kerava–Lahti-oikoradan rakentamisen johdosta. Matka-ajat lähes kaikista kuntakeskuksista Lahteen ovat lyhentyneet. Tämä on
merkinnyt lisääntyvää vuorovaikutusta, työssäkäyntialueiden laajentumista ja kasvavaa liikennettä.
Tie- ja rataverkon voimakkaat valtakunnalliset tavaravirrat risteävät Lahdessa. Kerava–Lahti-oikorata ja

Vuosaaren satama ovat lisänneet alueen logistista
merkitystä. Vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa Ämmälään esitetty logistiikka-alue ei ole
toteutunut ja alueen katsotaan nykyään sopivan paremmin muihin taajamatoimintoihin. Tämä korostaa
Hollolassa sijaitsevan Nostavan uuden logistiikkaalueen ja Lahden Kujalan alueen merkitystä tavaralogistiikan kannalta.
Päijät-Hämeessä valtatiet 4, 5 ja 12 ovat tärkeä osa
valtakunnan tieverkkoa. Niitä kehitetään ensisijaisesti pitkämatkaisen liikenteen ehdoilla, mikä vaikuttaa
alueellisen rinnakkaistieverkon kehittämistarpeeseen. Valtatie 12 kulkee Lahden kaupunkirakenteen
keskeltä, mikä paitsi haittaa valtatieliikenteen suju-

Kuva 25. Tavaraliikenteen tärkeimmät valtakunnalliset yhteystarpeet vuonna 2050. (Uudistumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050,
2015)
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vuutta myös aiheuttaa merkittävän esteen kaupunkirakenteen kehittämiselle. Valtatien siirtämistä
kaupungin eteläpuolelle on suunniteltu ja pyritty
edistämään vuosikymmeniä. Lahden eteläisen
kehätien tielinjaus ratkaistiin vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa ja keväällä 2015 valmistui
kehätien tiesuunnitelma.
Valtatielle 24 on esitetty vuoden 2008 maakuntakaavassa valtatietasoisen merkityksen turvaava uusi
linjaus Vääksyn ja Lahden välille. Linjaus ei ole toteutunut taloudellisista syistä. Valtatien 12 edellisessä
maakuntakaavassa esitetty linjaus Uudestakylästä
itään ei ole myöskään toteutunut ja nyt tutkittavana
on kevyempiä ratkaisuja uudelle linjaukselle.
Päijät-Hämeessä liikenneonnettomuudet eivät ole
vähentyneet 2000-luvulla, toisin kuin valtakunnassa
keskimäärin. Tavoitteet onnettomuuksien vähentämisestä ovat jääneet saavuttamatta pääosin sen
takia, että maakunnassa ei ole tehty merkittäviä
liikenneturvallisuutta parantavia investointeja liikenneverkkoon. Toiminnallista kehitystä on ollut, mutta
se ei vielä näy tilastoissa.

Lahti–Vesivehmaan lentokentällä on tehty pienimuotoisia kehittämistoimia ja lentoliikenteen
aluevaraus mahdollistaa lentokoulutuksen ja harrasteilmailun merkittävän kehittämisen suunnitelmien
mukaisesti. Uitto on päättynyt ainakin toistaiseksi
Päijänteellä. Proomu- ja alusliikennettä on jonkin
verran, mutta edellisten kaavojen vesiliikenteen
aluevarauksiin ei kohdistu suuria muutostarpeita.
Vesiliikenteellä on kuitenkin iso merkitys matkailulle
ja virkistykselle.
Joukkoliikenteessä Kerava–Lahti-oikoradan myötä
on toteutunut uusia henkilöliikenneasemia ja vielä
uusia on suunnitteilla. Kehittyvä raideliikenne luo
kasvusysäyksen ja haasteen koko joukkoliikennejärjestelmälle. Raideliikenteen asemaseutuja kehittämällä vaikutetaan junaliikenteen palvelutarjontaan.
Linja-autoliikenteen palvelutaso muodostuu
parhaimmaksi niillä alueilla, joilla asukastiheys ja
liikennevirrat ovat suurimmat. Joukkoliikenteen
palvelutasosta on tehty lyhyen tähtäimen linjauksia
toimivaltaisten viranomaisten toimesta. Pidemmän
aikavälin palvelutasosta on linjattu Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Kuva 28. Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet Päijät-Hämeessä 2001-2012 (Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2014)
Kuva 27. Maanteiden keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL) 2011(Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma,
2014)
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Teknisen huollon yhteistyö toimii, puolustusvoimien alueet murroksessa
Maakunnallinen teknisen huollon yhteistyö kuntien
ja muiden toimijoiden kesken toteutuu hyvin. Yhtä
lukuun ottamatta kaikki maakunnan kunnat kuuluvat
maakunnalliseen jätehuoltoyhtiöön. Jätehuollon
yhteisratkaisuilla on nostettu jätteiden hyödyntämisastetta ja vähennetty erillisten käsittelyalueiden
tarvetta. Kujalan jätehuollon alueelle on keskitetty
maakunnallinen jätteenkäsittely, mutta alueen kapasiteetti on täyttymässä.
Maakuntaan on tehty yhteinen vesihuoltosuunnitelma. Vesihuollon kiristyvät vaatimukset ja toimintavarmuuden lisääminen ovat johtaneet kuntia
tarkastelemaan vedenhankintaa alueen yhteisenä
kysymyksenä. Myös jätevesien käsittelyvaatimusten
kiristyminen johtaa korkeamman puhdistustason
turvaaviin keskitettyihin ratkaisuihin. Kaupunkiseudulle toteutui vuonna 2014 viiden kunnan yhteinen
vesihuoltoverkosto, joka lisää kuntien vesihuollon
toimintavarmuutta. Haja-asutuksen laajenevat
vesihuoltoverkostot muodostavat merkittävän edun
kyläverkostojen kehittymiselle.

Kuva 29. Joukkoliikenteen nykytilanne ja seudullinen linjasto (Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2014)

Sähkönsiirron toimintavarmuuden ylläpito edellyttää nykyisen voimajohtoverkoston vahvistamista.
Tarvetta on sekä valtakunnan verkkojen vahvistamiselle että uusien alueellisten voimajohtoyhteyksien
toteuttamiselle. Myös tuulivoimatuotanto edellyttää
sähkönsiirron laajentamista. Teknisen huollon verkostot on esitetty kaavaselostuksen liitekartassa 20.
Puolustusvoimien toiminta on murroksessa ja sillä
on merkittäviä vaikutuksia Päijät-Hämeeseen. Hämeen rykmentti lakkautettiin vuoden 2014 lopussa
ja sen seurauksena puolustusvoimien toiminta on
loppunut Lahden Hennalassa ja Asikkalan Vesivehmaalla. Myös Hollolan Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta on puolustusvoimien luopumispäätös,
joka kuitenkin toteutetaan asteittain ja pitkällä
aikavälillä. Puolustusvoimien muilla joukko-osastoilla
on tarve jatkaa toimintaansa Päijät-Hämeessä ja erityisesti Padasjoen Taruksen harjoitusalueen merkitys
kasvaa tulevaisuudessa.

Kuva 30. Joukkoliikenteen ja henkilöauton matka-aikasuhde keskeisillä yhteysväleillä (Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2014)
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Siviiliampumaradoista merkittävin Hälvän rata
on ollut lakkautusuhan alla sen jäädessä Hollolan
kuntarakenteen keskelle. Maakuntakaavatyön loppumetreillä Hollolan kunta päätti kuitenkin siirtää
asumisen painopistettä muualle ja säilyttää ampumaradan kehittämismahdollisuudet. Muilla maakunnan ampumaradoilla on myös kasvuedellytyksiä.
Moottoriurheilun alueet ovat isommissa vaikeuksissa Lahden kaupunkiseudulla. Kukonkoivun moottoriradalla on ollut hankaluuksia ympäristöluvan kanssa
ja Pippon rata-alueelle kohdistuu paineita Lahden
kaupungin muusta maankäytöstä.
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Luonnonvarat maakunnan rikkaus
Päijät-Hämeen harjut, metsät ja vesistöt tarjoavat
ihmisille runsaasti luonnonvaroja mutta edellyttävät myös vastuuta niiden suojelemisesta. PäijätHämeessä ei ole vielä tuulivoimatuotantoa, mutta se
on herättänyt paljon kiinnostusta. Tuulivoima-alueita
suunnitellaan nyt vauhdilla maakuntaan niin tuulivoimayhtiöiden kuin kaavoittajien toimesta.
Päijät-Hämeen harjukiviainesvarat ovat runsaat
johtuen Salpausselistä ja maakunnan pitkittäisharjuista. Käytössä olevilla maa-ainesten ottamisalueilla on vielä kapasiteettia maakunnan muutaman
vuosikymmenen tarpeisiin. Voimassa olevien lupien
mahdollistamat vuotuiset ottomäärät kattavat myös
nykyisen kysynnän määrän. Päijät-Hämeen maaaineksia kuljetetaan myös Uudenmaan rakentamisen
tarpeisiin ja kuljetusten merkittävällä kasvulla olisi
vaikutuksia myös Päijät-Hämeen maa-aineshuoltoon.

Maaseutualueilla on haasteita, mutta
myös paljon mahdollisuuksia
Maaseutualueilla ja kylissä haasteita ja kehittämistarpeita ovat aiheuttaneet väestön ikääntymisen
tuomat hoiva- ja palvelutarpeet, elinkeinomahdollisuuksien luominen, kyläkoulujen tilanne, kylien
ja myös loma-asumisen vesihuollon järjestäminen,
tieyhteyksien säilyttäminen ja kunnossapito sekä
erityisesti uusien asukkaiden saaminen kyliin. Kylien
markkinoinnissa on panostettu viihtyisään, yhteisölliseen ja maaseutumaiseen asuin- ja elinympäristöön lähellä luontoa. Maaseudun ja kylien asutuksen
ja rakentamisen osalta on käyty yleisellä tasolla
keskusteluja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja
hajoamisen näkökulmista ja asuinpaikan valitsemisen vapauden kannalta.

Maa-ainesten ottoon soveltuvia harjukiviaineksia
on pitkällä tähtäimellä rajallisesti johtuen asutuksen, tiestön, pohjavesialueiden ja suojelualueiden
sijoittumisesta juuri suurille sora- ja hiekkamuodostumille. Tulevaisuudessa korostuukin tarve siirtyä
harjukiviainesten otosta kalliokiviainesten ottoon ja
maa-ainesten kierrätykseen.

Päijät-Hämeessä taajamien ulkopuolella haja-asutusalueella asui vuonna 2011 lähes 28 000 asukasta.
Heistä isommissa kylissä asui noin 8000 henkilöä ja
pienemmissä kylissä reilut 2200 henkilöä ja loput
noin 17800 asukasta muilla maaseutumaisilla alueilla. (Kyläluokitus YKR yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, kylä yli 40 as/6,25 ha ja pienkylä
20–39 as/ha). Maaseudulla on käytetty kolmijakoista
maaseututyypitystä, harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu.

Päijät-Hämeessä turvetuotannon merkitys on vähäinen ja käytössä olevat turvetuotantoalueet alkavat
ehtyä. Vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan
kolmesta turpeenottoalueesta kahdella on laajamittaista ottotoimintaa ja yhtä ei ole voitu merkittävästi
laajentaa haittavaikutuksista johtuen.

Päijät-Hämeen uusiutuvat luonnonvarat sijaitsevat
pääosin maaseudulla. Tuuli, makea vesi ja metsät
sekä myös järvien kesäiset, auringon lämmittämät
lämminvesialtaat löytyvät maaseudulta. Uusituvat
luonnonvarat ovat monikäyttöisiä ja vesielementti
on niiden yhdistämisessä tärkeä tekijä.

Päijät-Hämeen pohjavesivarannot ovat runsaat ja
yhdyskuntien vedenhankinta maakunnassa perustuu
käytännössä kokonaan pohjavesiin. Päijät-Hämeen
merkittävät taajamat ja liikenneväylät ovat aikojen saatossa sijoittuneet pääosin pohjavesialueille
niiden edullisesta sijainnista johtuen. Tämä on
aiheuttanut ristiriitoja pohjavesien suojelun ja muun
maankäytön välillä. Osa maakunnan pohjavesialueista on huonotilaisia ja monilla merkittävistä
pohjavesialueista sijaitsee riskitoimintoja. Maankäytön kannalta haasteena on varmistaa pohjavesien
riittävä suojelu ja samalla edistää yhdyskuntien ja
elinkeinojen toimintaedellytyksiä maakunnan elinvoiman lisäämiseksi.
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Kuva 31. Asukkaiden jakautuminen taajamiin, kyliin, pienkyliin ja harvaan asutulle maaseudulle
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Kuva 32. Luonnonvarojen luokittelu

Maaseudun ympäristö- ja luonnonvara-, ja hyvinvointiosaaminen ovat merkittäviä tekijöitä alueiden
kehittämispotentiaalin hyödyntämisessä. Maaseudulla myös tekninen huolto, kuten jätteen käsittely- ja energiahuolto, turpeen ja maa-aineksen otto,
tuulivoima, luonnonvaralogistiikka ja ampuma-alueet tuovat lisää toiminnallisuutta ja elinkeinomahdollisuuksia sekä myös asukkaita maaseudulle.
Maaseudun vesihuoltoratkaisut ovat merkittäviä
maaseudun hyvinvoinnin kannalta. Vesihuollon lisäksi tie- ja tietoliikenneyhteydet lisäävät maaseudun
vetovoimaisuutta ja määrittelevät asumisen sijaintia.
Maaseudulla on merkittävää vapaa-ajan asumista.
Vapaa-ajan asumisen asuntojen lukumäärämäärän
kasvu on hidastunut menneisiin vuosikymmeniin
verrattuna. Uusien vapaa-ajan asuntojen kerrosala
on puolestaan kasvussa ja uusien vapaa-ajan asuntojen varustetaso on parantunut. Päijät-Hämeessä
oli loma-asuntoja Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2013 lopussa lähes 22 000 kappaletta. Vapaa-ajan
asuntojen muuttaminen osittain ympärivuotiseksi tai
vakituiseen asuinkäyttöön on noussut esille. PäijätHämeessä rannat ovat pääasiallisesti jo kaavoitettuja
erilaisin yleis- tai osayleiskaavoin.
Päijänne ja maakunnan runsaslukuiset järvet jokineen luovat vetovoimaisen alustan vapaa-ajanvietolle, lomailulle ja matkailulle. Loma- ja matkailualueiden kehitysnäkymät pohjautuvat pitkälti vesistöjen
läheisyyteen sekä luonnonympäristön ja rakennetun
ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kaupunkialueilla matkailuun liittyvät oleellisesti erilaiset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat. Tulevaisuutta ajatellen
puitteet ja lähtökohdat ovat hyvät.
Kulttuuriympäristöjä ja maisemia on inventoitu 2006
vuoden jälkeen sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Laajat kulttuuriympäristöt sijaitsevat
useimmiten maaseudulla. Maaseudun rakennemuutosten vuoksi kulttuuriympäristötkin kerrostuvat
uudelleen ja visuaalinen ympäristö muuttuu.
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Virkistysalueet ovat hyvinvoinnin tankkauspaikkoja ja hyvin saavutettavissa
Yhdyskuntarakenteen laajentuessa virkistysalueisiin
kohdistuva muutospaine on lisääntynyt. Virkistysalueilla on tapahtunut muutosta matkailulliseen suuntaan. Virkistys ja matkailu ovatkin toiminnallisesti lähentyneet ja tukevat toisiaan. Virkistykseen varatut
alueet sijaitsevat useimmiten hyvin vetovoimaisilla
alueilla ja niihin kohdistuu myös ristiriitaisia tarpeita.
Esimerkiksi hyvin saavutettavat virkistyskäyttöön
soveltuvat rannat ovat myös haluttuja vapaa-ajan
asumisen alueita.
Merkittävimmät virkistysaluekokonaisuudet ovat
Evon alue Padasjoella, Kuijärvi-Sonnasen alue Heinolassa, Lahden seudun kehämäinen vihervyöhyke
sekä Päijänteen alueen kokonaisuus. Päijät-Hämeen
suuret järvet, kuten Päijänne ja Vesijärvi ovat myös
talviaikaan merkittäviä virkistysalueita. Lahden ja
Heinolan kaupunkiseutujen lähiympäristössä on
paljon hyvin virkistyskäyttöön soveltuvia alueita.
Hartolan ja Vääksyn taajamien lähellä on pienialaisia
hyvin virkistyskäyttöön soveltuvia alueita. Valtatien
12 eteläpuolella virkistyskäyttöön soveltuvia alueita
on huonommin saatavilla verrattuna tien pohjoisosan tilanteeseen.
Useimmilla virkistysalueilla on tutkittuja luontoarvoja. Vesijärvi, Päijänne ja Jääsjärvi ovat Suomen
tärkeitä lintualueita (FINIBA), jolloin näihin vesistöihin liittyvillä virkistysalueilla on ainakin linnustollisia
luontoarvoja. Kulttuuri- ja maisema-arvot sijoittuvat
pääosin taajamien ja kylien läheisille virkistysalueille,
mutta muinaisjäännösten muodossa kulttuuriarvoja
on myös harvemmin asuttujen seutujen virkistysalueilla. Päijät-Hämeen maakunnallisesti merkittäviä
hiljaisia alueita sijoittuu kuudelle virkistysalueelle.
Virkistysalueilla sijaitsevat hiljaiset alueet sijoittuvat
Päijät-Hämeen pohjoispuoliskolle Evon ja Paistjärven
retkeilyalueille sekä pienemmille virkistysalueille
Päijänteellä ja Rautaveden rannalla.
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Kaikkien virkistysalueiden väestöllinen saavutettavuus ilmoitettuna prosentteina koko maakunnan
väestöstä on hyvä. Autolla virkistysalueista on saavutettavissa 30 minuutissa 99,9 %, polkupyörällä 90 %
ja kävellen 40 %.
Virkistysalueilla on kasvava merkitys maakunnan
laadukkaan ja vetovoimaisen elinympäristön kehittämisessä.

Suojelu on monipuolista
Luontoympäristöä suojellaan laajimmin toteuttamalla valtakunnallisia suojeluohjelmia, joista valtaosa
samalla kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Natura
2000 – verkosto on pääosin toteutunut. Suomessa
on kuusi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa:
soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja
vanhojen metsien suojeluohjelmat. Päijät-Hämeessä
on edustettuna kaikkia suojeluohjelmien alueita.
Lehtojen, soiden ja vanhojen metsien suojeluohjelmien alueet ovat Päijät-Hämeessä pienialaisia ja
kohdetyyppisiä.
Suojeluohjelmien määrittämistä alueista on muodostettu pääsääntöisesti lailla tai asetuksella luonnonsuojelualueita. Myös yksityismaille on perustettu luonnonsuojelualueita. Suojeluohjelmia on
toteutettu hankkimalla alueita valtion omistukseen
tai yksityismaiden rauhoituspäätöksillä, jotka ovat
perustuneet maanomistajan hakemukseen. Valtaosa
suojelualueista sijaitsee kuitenkin valtion mailla, ja
niitä hoitaa Metsähallitus. Suurimmat Metsähallituksen hallinnoimat aluekokonaisuudet ovat Evon
alueella, Paistjärven alueella ja Päijänteen kansallispuiston alueella. Metsähallitus laatii näille alueille
hoito- ja käyttösuunnitelmia. Päijänteen kansallispuisto on yksi Suomen 38 kansallispuistosta.
Lajien suojelutyön keskeisiä keinoja ovat esiintymispaikkojen suojelu esim. suojelualueet, erityisesti
suojeltavien lajien rajaukset, metsälain määrittelemät kohteet ja lajien esiintymispaikkojen hoito.
Ennallistaminen ja alueiden kunnostaminen ovat
myös käytössä olevia toimenpiteitä.
Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä sekä kansainvälisten sopimusten kautta. Luonnonsuojelulaissa on määrätty suojeltaviksi eräitä luontotyyppejä.
Näitä ovat: jalopuumetsiköt, pähkinäpensasmetsiköt, tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat,
merenrantaniityt, puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, katajakedot, lehdesniityt ja
avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut,
puu ja puuryhmät. Laajempia luontotyyppikokonaisuuksia on suojeltu kansallis- ja luonnonpuistoissa
sekä muilla suojelualueilla.

Geologisen monimuotoisuuden selvittämiseksi
ja turvaamiseksi ympäristöhallinto on alan asiantuntijalaitosten kanssa inventoinut ja arvottanut
geologisia muodostumia. Päijät-Häme on harjujen
maakunta. Valtakunnallisesti arvokkaat harjukohteet
kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 – verkostoon ja niiden luontoja maisema-arvot on turvattu näiden ohjelmien
kautta. Valtakunnallisesti arvokkaiden harjujen lisäksi Päijät-Hämeessä on maakunnallisesti arvokkaita
harjualueita tai muita geologisia muodostelmia.
Muinaismuistot ovat suoraan lain nojalla suojeltuja.
Muinaismuistot ovat kulttuuriympäristön osia, joihin
liittyy jokin historiallinen tapahtuma. Näin nekin
kohteet, joita ei ole vielä löydetty, on jo valmiiksi
suojan piirissä. Muinaismuistot jaetaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin, laivalöytöihin ja irtaimiin
muinaisesineisiin. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat
muinaisista ajoista kertovat rakennelmat kuten maakummut, haudat ja palvontapaikat. Irtaimia muinaisesineitä ovat mm. rahat, aseet, työkalut ja astiat,
jotka ovat vähintään 100 vuotta vanhoja ja joiden
omistajaa ei tiedetä. Päijät-Hämeen asutuksella on
vuosituhantinen ja rikas historia, josta maakunnan
muinaisjäännökset ovat osoituksena. Päijät-Hämeessä tunnetaan yhteensä 725 kiinteäksi muinaisjäännökseksi luokiteltua kohdetta. Päijät-Hämeessä
on myös muutamia laivalöytöjä eli alusten hylkyjä.
Lisäksi Päijät-Hämeessä on sekä rakennussuojelulailla että kirkkolailla suojeltuja rakennuksia.
Päijät-Hämeen ekologinen verkoston selvitys laadittiin ensimmäisen kerran maakuntakaavaa varten
vuonna 2006. Päijät-Hämeen ekologinen verkosto
päivitettiin 2013. Muutoksia on tapahtunut erityisesti Lahden seudun ympäristössä, jossa rakentaminen
tiivistää kaupunkirakennetta kaupungin reunaalueilla. Uusien tieyhteyksien aiheuttama estevaikutus saattaa sulkea sekä Salpausselän suuntaisia
että etelä-pohjoissuuntaisia ekologisia yhteyksiä
tiealueen poikki. Ekologinen verkosto ja yhteydet
ovat tärkeitä erityisesti metsää elinympäristönään
käyttäville lajeille, niiden liikkumismahdollisuuksien säilyttämiseksi luonnonalueilta toiselle. Laajat,
yhtenäiset metsäalueet sekä ekologiset yhteydet
ja yhteystarpeet ovat osa suojelu- ja viheralueiden
muodostamaa viherverkostoa.
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3. TAVOITTEET MAAKUNTAKAAVATYÖLLE
Maakunnan olosuhteet ja kehitysnäkymät antavat
uskoa maakunnan mahdollisuuksiin, mutta tehtävää
riittää mahdollisuuksien paremmassa hyödyntämisessä ja mahdollisten uhkien ja heikkouksien
torjumisessa. Tähän pyritään myös vaikuttamaan
maakuntakaavalle asetettavien tavoitteiden kautta.
Maakuntakaavatyön sisältöön ja kaavatyölle asetettaviin tavoitteisiin vaikuttavat valtakunnan tasolta
tulevat tavoitteet sekä lainsäädäntöön liittyvät
velvoitteet ja maakunnan oman tahtotilan mukaiset
tavoitteet. Nämä sovitetaan yhteen maakuntakaavatyössä.

TAVOITTEET VALTAKUNNAN TASOLTA
Keskeisimmät lainsäädäntöön liittyvät velvoitteet
on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa. Lain yleisten tavoitteiden ja kaavoitukseen
liittyvän vuorovaikutuksen lisäksi erityisesti maakuntakaavaa koskevat sisältövaatimukset ohjaavat
kaavan laatimista.
Ensimmäinen vaatimus koskee valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ottamista huomioon.
Valtioneuvosto hyväksyi 13.11.2008 tarkastetut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tulevaisuuden alueiden käytöstä päätetään nyt, Tarkistetut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 2009
julkaisussa tavoitteet on esitetty niin, että aiempiin tavoitteisiin tehdyt tarkistukset on nähtävissä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet esitetään
maakuntakaavaselostuksen ratkaisua koskevassa
luvussa 4 alkaen sivulta 47 kuhunkin maankäytön
aihealueeseen liittyen.
Kaavassa on kiinnitettävä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin ja se on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen alueeseen
rajoittuvien maakuntien maakuntakaavoituksen
kanssa. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77
§:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja –
päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien periaatepäätösten tulee olla ohjeena
kaavaa laadittaessa.
Kaavatasojen työnjakoa on laissa ohjattu ja erityisesti maakuntakaavatasolla on kiinnitettävä erityisesti
huomiota:
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1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.
Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä
alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu
kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat. Edellä tässä pykälässä
mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon
siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettiin vuonna
2011 kauppaa koskevien säädösten osalta kokoamalla säädökset samaan lukuun. Lukuun on sisällytetty
erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille:
1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä
haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin
palveluihin ja niiden kehittämiseen;
2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien
mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä
liikenteellä; sekä
3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet
ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset
vaikutukset mahdollisimman vähäiset.
Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon
alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä
tarkkuudella. Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti
kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
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sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille
tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että
vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu
tähän tarkoitukseen.
Ympäristöministeriö antaa myös tarvittaessa jatkosuunnitteluohjeita tulevia maakuntakaavoja varten
vahvistaessaan maakuntakaavan. Päijät-Hämeen
vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan vahvistuspäätöksessä 11.3.2008 ympäristöministeriö
antoi jatkosuunnitteluohjeita Hälvälän ampuma- ja
harjoitusalueen, käyttökelpoisten kiviainesvarojen
kulutustarpeen sekä Lahti-Vesivehmaa lentopaikan
jatkosuunnitteluun liittyen sen sijaintiin tärkeällä
pohjavesialueella.
Valtakunnan tasolta tulevien velvoitteiden ja
tavoitteiden ottamisesta huomioon on kerrottu
tarkemmin kaavaratkaisun perusteluihin liittyvässä
osassa sivulta 47 alkaen. Tavoitteiden toteutuminen maakuntakaavassa on selostettu yhteenvetona
omassa luvussaan koskien tavoitteiden toteutumista
sivulta 140 alkaen.

PÄIJÄT-HÄMEEN OMAT TAVOITTEET
Maakunnan omia tavoitteita maakuntakaavatyölle on asetettu maakuntasuunnitelmissa ja tämän
maakuntakaavatyön yhdistetyn luonnos- ja tavoitevaiheen tarkemmissa tavoitteissa, jotka maakuntavaltuusto hyväksyi 3.12.2012. Näistä vuosina
2009 ja 2013 hyväksytyt maakuntasuunnitelmat ja
tarkemmat tavoitteet ohjaavat maakuntakaavan
laatimista. Lahden kaupunkiseudun rakennemalli
välittyy kaavatyön pohjana olevan 2008 vahvistetun
kaavan ratkaisujen kautta. Maakuntasuunnitelmista
ja luonnos- ja tavoitevaiheen tarkemmista tavoitteista on koottu kuhunkin aihealueeseen liittyen
kaavaratkaisua kuvaavaan lukuun.
Maakuntaohjelmat toimeenpanosuunnitelmineen
suuntaavat kehittämisen resursseja valtuustokauden
mukaisella neljän vuoden syklillä ohjelmakauden
mukaisiin toimenpiteisiin. Maakuntakaavan toteuttamista edistetään ohjelmakausien periaatelinjauksien
ja resurssien asettamissa raameissa. EU:n rakennerahasto-ohjelmien ja muiden tuki-instrumenttien
avulla voidaan myös edistää maakuntakaavan toteutumista niissä määriteltyjen reunaehtojen puitteissa.

Maakuntasuunnitelmat 2009 ja 2013
Maakuntakaavatyö ajoittui kahdelle valtuustokaudelle, jolloin kummankin valtuustokauden ensimmäisenä vuotena laaditut maakuntasuunnitelmat
ovat viitoittaneet maakunnan tahtotilaa maakuntakaavatyölle. Vuonna 2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman osalta kehittämislinjausten lisäksi
erityisesti tavoitteellinen aluerakenne ja vastuullisen
maakunnan kriteerit ovat ohjanneet kaavan laatimista. Uusi maakuntasuunnitelma tarkentaa vielä
tahtotilaa strategisiin painopistealueisiin.
Loppuvuodesta 2009 maakuntavaltuusto hyväksyi
Päijät-Häme 2035, Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman. Maakuntakaavatyö päätettiin käynnistää
puoli vuotta maakuntasuunnitelman hyväksymisen
jälkeen, jolloin se on ollut yksi keskeinen maakuntakaavaa maakunnan tahtona ohjaava suunnitelma.
Siinä tehtiin linjaukset matalamman energiankulutuksen työ- ja elämäntavoista, vahvasta suurkaupunkikeskuksesta ja monipuolisista mahdollisuuksista,
tuottavasta ja innostavasta toimintaympäristöstä ja
tavoitteellisesta aluerakenteesta 2035.
Valtuusto hyväksyi uuden valtuustokauden ensimmäisenä vuotena 2013 uuden maakuntasuunnitelman. Uusi maakuntasuunnitelma 2040 korostaa
Päijät-Hämeen vision mukaisesti, että ” Päijät-Häme
on ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen maailmanluokan kumppani”. Päijät-Häme tarvitsee luotettavia
ja osaavia kumppaneita viemään myös aluerakennetta eteenpäin kaavasuunnitelmien mukaisesti.
Yhteistoiminta-alueella Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä valittiin uuden valtuustokauden yhteisiksi johtoteemoiksi ”Kestävä arki” ja
”Kansainvälinen kilpailukyky”, joita Päijät-Hämeessä
terävöitettiin viideksi strategisiksi painopistealueiksi: kehittyvillä markkinoilla osaajana, Venäjän ja
Pietarin potentiaali, vapaa-ajan ja hyvinvointiliiketoimintaa, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja
sosiaalinen osallisuus.
Kehittyvillä markkinoilla ja Venäjällä maakunnan
kärki on ympäristöteknologia ja uskomme, että
ympäristöosaaminen on kysyttyä. Omassa maakunnassa on käytössä maailman luokan hyviä ympäristöteknologioita. Lisäksi hyvinvointi- ja terveysteknologian vienti perustuu omaan testattuun
toimintaympäristöön. Metsät, maaperä ja vedet
ovat maakunnan tärkeimpiä luonnonvaroja. Metsiä
osataan hyödyntää kestävällä tavalla mm. energiaksi,
rakentamiseen, sisustukseen ja puutuotteisiin ja ne
ovat matkailun kivijalka vesistöjen ohella. Biotalous
ja erikoistunut elintarviketeollisuus tuottavat moninaista lisäarvoa. Puhtaat pohjavedet ja Päijänne
ovat erityisen kestävän hyödyntämisen kohteena ja
alueen brändejä.
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Lahden kaupunkiseudun rakennemalli
Lahden kaupunkiseudun rakennemalli laadittiin
vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavaprosessin
kanssa rinnakkain ja kuntien hyväksymä rakennemalli hyväksyttiin yhdeksi lähtökohdaksi silloiselle maakuntakaavatyölle. Vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa
hyväksytyt ratkaisut Lahden kaupunkiseudulla ovat
pohjana edelleen tässä maakuntakaavatyössä.
Lahden kaupunkiseudun rakennemalli oli kuntien
vapaaehtoisesti laatima maankäytön yleisiä periaatteita koskeva suunnitelma, joka toimii edelleen myös
kuntakaavoituksen pohjana. Siinä tutkittiin vaihtoehtojen avulla ennakkoluulottomasti kaupunkiseudun
kasvun mahdollisuuksia. Vaihtoehtoja laadittiin
kolme.
Vaihtoehdossa ”Tiiviste” kaupunkiseudun kasvu
osoitettiin nykyisen yhdyskuntarakenteen sisälle
ja sen välittömään läheisyyteen. Vaihtoehdossa
”Kehityskäytävät” kasvu osoitettiin valtakunnallisten
kehityskäytävien (rata, valtatiet 4 ja 12) läheisyyteen. Vaihtoehdossa ”Mansikka- ja markkinapaikat”
kasvu osoitettiin kaupunkiseudun ympäristöltään ja
sijainniltaan vetovoimaisimmille alueille mm. liittymäalueille, kyliin ja suurten vesistöjen tuntumaan.
Rakennemalli laadittiin lopulta vaihtoehdon ”Tiiviste” pohjalta.

Maakuntaohjelmat 2011-2014 ja 20142017
Maakuntaohjelma vuosille 2011-14 hyväksyttiin keväällä 2010 samassa kokouksessa, jossa maakuntakaavatyö päätettiin käynnistää. Maakuntaohjelmassa
korostettiin siksi vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa esitettyjä kehittämisen kohdealueita
maakuntasuunnitelmassa esitetyn tavoitteellisen
aluerakenteen lisäksi. Useat kehittämisen kohdealueet saivat hanketyöstä lisärahoitusta moninaiseen
kehittämiseen. Yksi suurimmista haasteista on ollut
synnyttää Orimattilan Hennaan uusi kaupunginosa
hyvälle paikalle radan ja moottoritien varteen. Hanketyöllä on yhdistetty vahvistetun kaavan ja aluekehityksen yhteyttä.
Maakuntavaltuusto hyväksyi alkukesästä 2014
uuden maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelmassa on kolme toimintalinjaa: globaali
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elinkeinoelämä ja osaaminen, hyvinvoiva väestö ja
kestävä ympäristö. Kaikkien toimenpiteiden tulee
tukea maakuntasuunnitelman mukaista strategiaa.
Venäjän muuttunut tilanne aiheuttaa tavoitteiden
kannalta uutta resursointia. Maakuntaohjelma
sisältää älykkään erikoistuminen kärjet, jotka ovat
jo joitakin vuosia olleet ympäristöteknologia/cleantech, muotoilu/cleandesign, eko- ja hyvinvointiinnovaatiot.
Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen toimintalinjan
toteuttamista tukee uusi EU:n rakennerahastokausi
vuosille 2014–2020. Energia ja digitaalitalouden
muutos jatkuu ja työnteon kulttuuri muuttuu. Useilla
aloilla työn ja opiskelun voi suunnitella itse, mutta
samalla vastuu työn- ja oppimisen tuloksista lisääntyy. Verkostojen merkitys ja yhteistyö lisääntyy kaikissa toimintaympäristöissä. Entistä useampi tekee
töitä globaalisti yli kansallisten rajojen. Vaatimukset
kansainväliselle osaamiselle kasvavat eri osaamishankkeissa ja elinkeinoelämän kasvussa. Elinkeinoelämä painottaa sujuvia tieyhteyksiä ja hankkeina
merkittävin on valtatien 12 uudet linjaukset Lahden
seudulla.
Hyvinvoiva väestö toimintalinja tavoittelee lisäämään hyvinvointia ja torjumaan syrjäytymistä,
köyhyyttä ja terveysongelmia. Painotusta hyvinvoinnissa lisätään ennaltaehkäisevien menetelmien
kehittämiseen. Köyhyyden torjunnalla parannetaan
heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
työ- ja toimintakykyä kehittämällä sosiaali-, terveysja kuntoutuspalveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Maakunnan
monipuoliset kulttuuripalvelut ja luonto parantavat
hyvinvointia. Maakunnassa voi nauttia huippukonserteista, kesäisistä näytelmistä, hienoista urheilutapahtumista tai vaeltaa pitkin opastettuja reittejä.
Kestävä ympäristö –toimintalinja tukee mm. Lahden
kaupunkiseudun kuntien kestävää, energia- ja
resurssitehokasta kaupunkikokonaisuutta, vahvistaen Nastolan, Lahden ja Hollolan keskustaajamien
muodostamaa nauhamaista kaupunkirakennetta
sekä ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palvelutoimintoja kuntien keskusta- ja taajama-alueille
sekä rautatieasemien ympäristöön. Ympäristö- ja
hyvinvointitavoitteita tukevat mm. alueen matkailun
ja väylien investoinnit ja kehittämistoimet kuten
Kimolan vesiväylän avaaminen Heinolan ja Kouvolan
välille.
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4. MAAKUNTAKAAVAN
SUUNNITTELUN VAIHEET
Maakuntakaava on useamman vuoden mittainen maakäyttö- ja rakennuslaissa ja ympäristöministeriön
ohjeistuksella säädelty prosessi. Se etenee kuten kuntakaavoituskin vaiheittain: aloitusvaihe, tavoitevaihe,
luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja kaavan hyväksyminen. Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä on luovuttu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 1.2.2016 alkaen.

Kuva33. Päijät-Hämeen maakuntakaavatyön prosessi

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVATYÖN PROSESSI KÄYNNISTYI KAAVAN AJANTASAISUUDEN
ARVIOINNIN JÄLKEEN MAAKUNTAVALTUUSTON KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖKSELLÄ, JOSSA SE:

- päätti käynnistää uuden maakuntakaavatyön ja että maakuntakaavaa laaditaan 		
kokonaismaakuntakaavana, joka vahvistuessaan korvaa 11.3.2008 vahvistetun Päijät-		
Hämeen maakuntakaavan
- päätti, että maakuntakaavatyössä keskitytään uudistamaan vastuulliseen 			
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, pohjavesiin ja ympäristöhäiriöihin liittyvät
		
maankäytön ratkaisut
- päätti, että muilta osin 11.3.2008 vahvistetun maakuntakaavan maankäyttö siirretään 		
uuteen kokonaismaakuntakaavaan kuitenkin niin, että tehdään kaavatyön aikataulu 		
huomioon ottaen viranomaisten edellyttämät korjaukset ja päivitykset sekä riittävien 		
selvitysten pohjalta tai prosessin aikana esille nousevat tarpeelliseksi katsotut 			
tarkistukset.
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MAAKUNTAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Aloitusvaiheen keskeinen asiakirja eli osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan (OAS) laadittiin ja maakuntahallitus hyväksyi sen 14.2.2011. Aloitusvaiheen
aikana aloitettiin erilaisten selvitysten laatiminen.
Vaiheen alussa koottiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset edustukselliset ryhmät ja
käynnistettiin niiden toiminta. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 29.10.2010.
OAS:n hyväksymisen jälkeen käynnistyi valmistelueli luonnosvaihe. Merkittävä määrä kaavan edellyttämiä selvityksiä käynnistyi valmisteluvaiheen aikana.
Luonnosvaiheessa keskityttiin keskeisiin periaateratkaisuihin. Oli ratkaistava isoja periaatteellisia
kysymyksiä ennen kuin kaavatyötä voitiin konkreettisesti jatkaa. Maakuntakaava eteni siksi totutusta
poiketen yhdistettynä luonnos- ja tavoitevaiheena.
Laadittiin keskeisiin periaatteellisiin kysymyksiin
kohdistuva maakuntakaavaluonnoskartta ja selostus,
joiden nähtävillä olon perusteella maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan tarkemmista tavoitteista
3.12.2012.
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavatyön yhdistetyn luonnos- ja tavoitevaiheen rinnalla ja siihen
liittyen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman
11.6.2012. Liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS)
laatiminen oli käynnissä myös maakuntakaavatyön
rinnalla. Maakuntavaltuusto hyväksyi sen sitten
kokouksessaan 3.12.2013.
Kaavatyössä voitiin siirtyä ehdotusvaiheeseen maakuntavaltuuston hyväksyttyä tarkemmat tavoitteet.
Sen aikana laadittiin 1:100 000 mittakaavainen kaavaehdotuskartta, kirjoitettiin merkinnöille selitykset
ja valmisteltiin määräykset, kirjoitettiin kaavaselostus ja koottiin liiteaineistoon aluekohtaiset kuvaukset ja selostuksessa mainitut liitteet. Ehdotusvaiheen
aikana valmistui vielä useita selvityksiä.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.5. – 12.6.2015 välisen
ajan. Yleisölle avoin esittelytilaisuus järjestettiin
Fellmanniassa 12.5.2015 ja se oli seurattavissa internetissä streaming-lähetyksenä. Saadut lausunnot ja
muistutukset sekä vastineet ja toimenpiteet niiden
johdosta koottiin erilliseen yhteenvetoon, jonka
maakuntahallitus hyväksyi 14.12.2015.
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Vastineiden ja 26.10.2015 järjestetyn viranomaisneuvottelu perusteella tuli tarpeelliseksi korjata
kaava-asiakirjat laitettavaksi uudelleen nähtäville.
Korjaustarpeita oli useita ja erityisesti uusi tielinjaus
Uudessakylässä sekä uusi voimalinjamerkintä Hennasta Pennalaan olivat maanomistajien kannalta tärkeitä syitä laittaa kaava uudelleen nähtäville. Samalla
tehtiin soveltuvin osin korjauksia kaava-asiakirjoihin
Lahden ja Nastolan sekä Hollolan ja Hämeenkosken
kuntaliitosten johdosta.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla luovutaan
ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä, astui
voimaan 1.2.2016. Lakimuutoksen myötä toteutettiin ensin helmi-huhtikuulla 2016 lausuntokierros
viranomaistahoille ja ministeriöille sekä järjestettiin
viranomaisneuvottelu 17.5.2016. Korjattu kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville 1.8. – 2.9.2016
väliseksi ajaksi. Saatuun palautteeseen laadittiin
vastineet, jotka esitettiin maakuntahallituksen
hyväksyttäväksi 14.11.2016. Korjattu maakuntakaavaehdotus esitettiin maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2.12.2016 § 22. Maakuntavaltuusto sai
tiedokseen päätöksentekoa varten yhteenvedon saaduista muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet
ja toimenpiteet niiden johdosta. Maakuntavaltuusto
hyväksyi kaavan esitetyssä muodossa. Tieto hyväksymispäätöksestä lähetettiin muistuttajille, ministeriöille ja muille viranomaisille MRL 67 §:n ja MRA 94
§:n mukaisesti. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017
MRL § 201 mukaisesti kaavan tulemaan voimaan
ennen kuin päätös on saanut lainvoiman ja samalla,
että maakuntakaava 2006 kumotaan. Liitto kuulutti
päätöksestä määrätä kaava tulemaan voimaan MRA
§ 93 ja MRL § 201 mukaisesti.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 29.1.2018
(päätösnro 18/0026/2) kaikki maakuntavaltuuston
päätöstä koskeneet 10 valitusta. Korkein hallintooikeus hylkäsi 15.4.2019 (diaarin:o 978/1/18) yhden
sinne tulleen jatkovalituksen. Maakuntakaava tuli
voimaa 14.5.2019 annettujen kuulutusten myötä.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä liiton kotisivuilla.
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5. KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ,
PERUSTEET JA VAIKUTUKSET
Kaavaratkaisu on seuraavassa kuvattu ryhmiteltynä
taajamia, liikennettä, yhdyskuntateknistä huoltoa,
luonnonvaroja, maaseutua, virkistystä ja suojelua
koskeviin kokonaisuuksiin. Niihin liittyen on kuvattu,
mikä kaavan tarkoitus on, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakunnan omat tavoitteet
aihealuetta koskevat, mihin kaavaratkaisu perustuu,
mitä vaikutuksia kullakin aihealueeseen kuuluvalla
maankäyttöluokalla on ja kuinka alueiden kehittämistä, toteutusta ja seurantaa on ajateltu järjestettävän. Kehittämisen osalta on kuvattu muutamalla
esimerkillä, mitkä kehittämistoimet voisivat edistää
maakuntakaava toteutumista. Maakuntakaava ei
ole toteuttamissuunnitelma, joten esimerkit ovat
viitteellisiä.
Vaikutuksia on arvioitu: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan
ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

TAAJAMAT
Kaavan keskeinen tarkoitus on ohjata yhdyskuntarakenteen kehittymistä toimivana ja taloudellisena
Päijät-Hämeessä. Kaavalla turvataan kunnille mahdollisuus tarjota yleis- ja asemakaavoissa taajamaasumiselle, palveluille ja elinkeinoelämälle tarkoituksenmukaisia alueita. Niiden tulee sijaita niin, että
maakunnan asukkaille, elinkeinoelämälle ja kunnille
aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja
elinympäristön laatu, terveellisyys ja virkistysmahdollisuudet turvataan.
Kaavan tarkoitus on tuottaa kunnille ja maakuntakaavaprosessiin maakuntatasolla vertailukelpoista
lähtökohta-aineistoa kuntaa tarkemmalla suunnittelualuejaolla eli lähivaikutusaluejaolla (selostuksen liitteissä 2-7). Lähivaikutusalueiden väestön ja
työpaikkatietojen muutosten ja nykytilan seuranta
auttavat tulevan maankäytön suunnittelua.
Käytännössä kaava osoittaa yhdyskuntarakentamisen alueet, rakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista edellyttävät alueet sekä nykyisiin alueisiin luontosuhteiltaan ja kustannuksiltaan edullisesti
liittyvät uudet kasvusuunnat. Kaava turvaa siten

eritasoisille keskuksille riittävä väestöpohjan tasapainoisen palvelurakenteen aikaansaamista ja palveluiden taloudellista tuottamista varten. Tarkoitus onkin
osoittaa maakunnan keskusjärjestelmä ja ylimaakunnallista sekä ylikunnallista merkitystä omaavien
kaupallisten keskusten ja palvelualueiden sijainti.
Elinkeinoelämän maankäyttötarpeita varten pienipiirteisemmälle ja häiriöitä tuottamattomalle toiminnalle mahdollistetaan sijoittuminen keskusta- ja
taajamatoimintojen alueille. Työpaikka-alueet sekä
teollisuus- ja varastointialueet osoitetaan hyvien
liikenneyhteyksien varaan alueille, joilla ne tuottavat
mahdollisimman vähän häiriöitä ihmisille ja luonnolle.
Kaavan tarkoitus on korostaa ylimaakunnallisia
kehittämisvyöhykkeitä. Kehittämisvyöhykkeinä on
mahdollista esittää sellaisia maakunnan tavoitellun
kehittymisen kannalta merkittäviä alueita, joihin
kohdistuu huomioon otettavia alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeita. Käytännössä
näillä alueilla on tarve kuntien ja muiden toimijoiden
yksityiskohtaisempaan toteuttamiseen tähtäävään ja
yhteen sovittavaan suunnitteluun.

Taajamia koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Erityisesti maakuntakaavan taajama-alueita koskevat
seuraavat Valtioneuvoston 13.11.2008 hyväksymät
tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita
sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja
sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona
kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia
sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten
muodostamaa verkostoa. Eteläisessä Suomessa
aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen
muiden kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin.
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Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla
ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä maakuntien
liittojen kesken on selvitettävä ne alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja muuhun alueidenkäyttöön
liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja
niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät
vyöhykkeet sekä kaupunki- ja taajamaverkostot ja
niiden kehittämisperiaatteet.
Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien
mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön
järjestämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää
huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista
ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä
parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden
läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve
on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnat
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan
alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä
hyvälle elinympäristölle.
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin
keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskustaalueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
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Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen
poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia
ehkäistään. Alueiden käytössä luodaan edellytykset
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava
palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä
ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan
tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista
voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin
perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän
suuri etäisyys. Alueidenkäytön suunnittelussa on
haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä
vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat
kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle
asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja
ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa.
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Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään
huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.

Taajamia koskevat tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta
Erityisesti taajama-alueita koskevat seuraavat
7.12.2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman
Päijät-Häme 2035, 2010 tavoitteet:

maaseutukylät. Kylällä tarkoitetaan tässä yhteydessä
tiiviimmän asukaspohjan omaavaa keskusta, josta
löytyy palveluita.
Lahden kaupunkiseudun kaupunkikylät muodostavat yhdessä Helsingin metropolin laajemman
työssäkäyntialueen vahvan suurkaupunkikeskuksen.
Heinolan ja Orimattilan hyvän kaupunkitason keskukset voimistavat suurkaupunkikeskuksen asemaa
eteläisessä Suomessa.
Toiminnallisuuden pohjalta nousevat tärkeinä
kehityskäytävinä esiin Lahti – pääkaupunkiseutu,
Lahti – läntiset, Lahti – itäiset ja Lahti – pohjoiset
kehityskäytävät. Niillä jokaisella on oma profiilinsa
osaamisen, elinkeinojen, asumisen ja yhteyksiin
pohjautuvan verkostoitumisen valossa.

Tavoitteellinen aluerakenne 2035

Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä

Maakunnan kehittäminen 225 000 asukasta varten
tapahtuu alueella, jota palvelevan tavoitteellisen
aluerakenteen ytimessä ovat hyvän palvelutason
omaavat kaupunkikylät ja kirkonkylät sekä vireät

Maankäytön suunnittelussa luodaan edellytykset
taloudellisesti kannattavien reittien muodostumiseen. Seudullinen raideliikenne edellyttää tiiviiden
asemanseutujen kaavoitusta.

Kuva 34. Päijät-Hämeen tavoitteellinen
aluerakenne (Päijät-Häme 2035, PäijätHämeen maakuntasuunnitelma, 2009)

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

49

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen ja vähemmän vajaakäyttöä.
Nopea Helsinki – Pietari rata luo Lahden asemanseudulle kasvavan liikennevirran muodossa
edellytykset luovan potentiaalin kohtauspaikan
muodostumiselle. Rakennuskantaa vapautuu uuteen käyttöön ja ratapiha tarjoaa paikan näyttävän
arkkitehtuurin muodostumiselle ja pysyvän luovuuden maamerkin Helsinki – Pietari radan kasvavalle
matkustajavirralle.
Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja
Kaavoituksen keinoin varmistetaan kaupalle ja
muulle yritystoiminnalle houkuttelevat ja riittävät
sijoittumispaikat keskustoissa, lähipalvelualueilla
ja liikenteellisesti hyvin saavutettavilla alueilla.
Varaudutaan myös vastaamaan kestävillä ratkaisuilla
maakuntaa laajempaan kysyntään. Näin vahvistuu
Lahden merkitys täyden palvelun suurkaupunkina.
Erityisesti taajama-alueita koskevat seuraavat
3.12.2013 hyväksytyn maakuntasuunnitelman PäijätHäme 2040 tavoitteet:
VENÄJÄN JA PIETARIN POTENTIAALI
Laatutietoisten venäläisten matkailijoiden kysyntää
vastaavia vapaa-ajankeskittymiä ja palveluja
VAPAA-AJAN JA HYVINVOINTILIIKETOIMINTAA
Asuin- ja matkailualueiden tarjoamista Päijänteen
vesistön ääreltä

TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO
Tavoite:
Tavoitteena on sellainen monikeskuksinen keskusverkko, jossa keskusten ja niiden vaikutusalueiden
väestön, työpaikkojen ja palveluiden tavoiteltu sijoittuminen on sovitettu yhteen liikennejärjestelmän
kanssa ja on otettu huomioon maakunnan eri osien
tasapainoinen kehittyminen. Arvioidaan keskusverkon kehittämistarpeet ja määritetään kehittämisen
periaatteet sekä toimenpiteet tavoitteellisen keskusverkon saavuttamiseksi.
KAUPAN PALVELURAKENNE
Tavoite:
Varaudutaan kaupan ratkaisuissa maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti palvelemaan yli
maakunnan oman väestöpohjan. Haetaan ratkaisua
siihen, miten päivittäistavarakaupan lähipalveluja
voitaisiin ohjata lähelle asukkaita ja miten vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan ensisijaisesti sijoittaa
keskustatoimintojen alueille. Sijoitetaan tilaa vaativan kaupan suuryksiköt ensin kaavavarannon puitteissa ja sitten hyvin saavutettaville taajama-alueille
hakien kuitenkin alueellista tasapainoa.
MAAKUNTAKAAVAN OHJAUSVAIKUTUKSEN TASO
Tavoite:
Lisätään maakuntakaavan ohjausvaikutusta, mutta
ratkaistaan varsinaiset keinot tarkemmin kaavatyön
etenemisen myötä ja selvitetään samalla onko ohjausvaikutusta mahdollista muokata maakunnan eri
osien näkökulmasta (aluetyypit).
ELINKEINOELÄMÄ

Taajamia koskevat maakuntakaavan tarkemmat tavoitteet 3.12.2012
Maakuntakaavan yhdistetyssä luonnos- ja tavoitevaiheessa kirjattiin maakuntakaavaluonnoksen selostukseen maakuntavaltuuston hyväksymät maakuntakaavan seuraavat taajamia koskevat tarkemmat
tavoitteet
MITOITUSVÄKI
Tavoite:
Maakuntakaavatyön mitoitusväkimääränä käytetään 232 000 asukasta vuonna 2035, mutta tehdään
väkimäärän kehityksestä välitarkastelu vuotta 2025
silmällä pitäen ja lisätään samalla kaavan ohjausvaikutuksen tasoa kohdassa ”Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen taso” esitetyllä tavalla.
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Tavoite:
Haetaan maakuntakaavaan uusia teollisuus-ja
varastoalueita sekä työpaikka-alueita niin, että ne
mahdollistavat kunnille ja yrityselämälle vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia pohjavesialueiden
ulkopuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella. Otetaan huomioon taajamatoimintojen ja kyläalueiden
aluevarauksien laajuudessa se, että niille on kuntakaavoituksessa mahdollista sijoittaa muuta sellaista
yritystoimintaa, jolla ei ole seudullista merkitystä ja
joka muuten soveltuu asumisen, palveluiden tai virkistäytymisen läheisyyteen. Selvitetään yhteistyössä
elinkeinoelämän toimijoiden, kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa, millä maakuntakaavan merkintätekniikalla jo pohjavesialueille sijoittuneiden
yrittäjien toimintaedellytykset ja pohjaveden suojelu
mahdollistetaan.
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Kuva 35. Päijät-Hämeen rakennetarkastelut, 2012

Perusteltu väestön kehitysarvio
Maakuntakaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio ja on tarkasteltava pitkällä
aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Päijät-Hämeen rakennetarkasteluissa tutkittiin
kolmea väestömäärältään ja sijoittumisratkaisuiltaan
erilaista maakunnan aluerakenteen kehitysvaihtoehtoa. Esillä olivat hitaan väestö- ja talouskehityksen
0+ -vaihtoehto, vaihtelevan talouskehityksen ja
vähän suuremman väestökasvun monikeskusvaihtoehto sekä voimakkaamman talous- ja väestökasvun
ratavaihtoehto.

Työssä käytettiin Strafica Oy:n ns. METKAMYLLY
–menetelmää Päijät-Hämeen tarpeisiin viritettynä.
Käytetty menetelmä, tarkastellut rakennemallit ja
menetelmän tulokset on esitetty raportissa PäijätHämeen rakennetarkastelut, 2012 ja maakuntakaavaluonnoksen selostuksessa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, Maakuntakaavaluonnoksen selostus,
2012.
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Maakuntakaavan yhdistetyssä luonnos- ja tavoitevaiheessa väestömäärä oli yhtenä keskeisenä periaatekysymyksenä. Maakuntavaltuusto päätti luonnosvaiheen kuulemisen perusteella asettaa mitoitusväelle
edellä esitetyn tavoitteen 232000 asukasta vuonna
2035. Mitoitusväkimäärää perustellaan sillä, että
tavoitellun Helsingin metropolialueen laajemman
työssäkäyntialueen vahvan suurkaupunkikeskuksen syntyminen edellyttää merkittävää väestön ja
työpaikkojen kasvua Lahden kaupunkiseudulla. Sen
ja Orimattilan Hennan radanvarsitaajaman kehittyminen tulee mahdollistua viemättä kuitenkaan
maaseudun kasvumahdollisuuksia. Loma-asuminen
merkitsee useissa kunnissa väestön kaksinkertaistumista kesäsesonkina, millä puolestaan on merkitystä
palveluiden ja liikenneverkon kannalta. Osavuosiasukkaat on syytä ottaa osittaisina asukkaina
mukaan tarkasteluun.
Maakuntasuunnitelmassa asetettua 225 000 asukasta 3 % suurempi väkimäärä mitoituksessa on perusteltua myös, jotta vastuullisen maakunnan kriteerien
mukaisesti päijäthämäläisten ikärakenne kehittyisi
monipuoliseksi. Se on myös hyvin linjassa maakuntasuunnitelman toteutumiselle ajatellun toleranssin
kanssa (+/- 3 %). Mitoitusväkimäärä perustuu muuttovoittoon muualta kotimaasta ja ulkomailta.
Vuonna 2013 pyydettiin kunnilta omat tavoiteväkimäärät, joiden perusteella voitaisiin maakunnan
maakuntasuunnitelman kokonaisväkimäärätavoi-

tetta kohdentaa kunnittain. Saatu tavoitteiden
yhteismäärä ylitti maakuntasuunnitelman väkimäärän vajaalla 5000 asukkaalla. Katsottiin kuitenkin
perustelluksi käyttää kuntien tavoitelukuja, koska
pidettiin tärkeänä varautua kuntakierroksilla koottuihin kuntien kehittämistoimenpiteisiin. Merkittäviä
näköpiirissä olleita kehittämiskohteita olivat Lahden
Hennalan alueen, Heinolan Hevossaaren ja Laajalahden alueiden sekä Orimattilan Hennan alueen
kehittäminen.
Liikennemallissa Lahden kaupunkiseudun kunnat ja
Heinola käyttivät lähestulkoon aiemmin ilmoittamiaan väestön tavoitelukuja. Poikkeamia saattoi tulla
liikennemallin osa-alueille tapahtuneesta sijoittelusta johtuen.
Esitetty mahdollistava mitoitus voi johtaa ylimitoitukseen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden
suunnittelussa, mutta sitä pyritään hallitsemaan
ottamalla mukaan esitetty välitarkastelu vuotta 2025
koskien ja lisäämällä samalla kaavan ohjausvaikutusta. Lahden yleiskaavan ja yleisemmin kuntien
yleiskaavojen tavoitevuodet ovat 2025 tai niillä
main, jolloin seuranta kuntakaavoituksen kanssa on
helpompaa. Ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteet
on myös ajoitettu 5-vuotisjaksoille, jolloin 2025 tulisi
päästöjen olla vähentyneet 45 % ja vuonna 2035 70
% vuoden 2008 tasosta.

Taulukko 9. Kuntien väestö 2013, ennusteiden ja tavoitteiden vertailua

Kuntien väestö 2013, ennusteiden ja tavoitteiden vertailua
TK
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TK 2012

Kunnat 2013

Liikennemalli 2014

2013

2025

2035

2025

2035

2025

2035

ASIKKALA

8 405

8 541

8 652

8 540

8 650

8600

8700

HARTOLA

3 098

2 877

2 821

3 220

3 200

HEINOLA

19 979

19 363

19 147

21 400

22 900

21420

22890

HOLLOLA

21 987

23 952

24 702

24 100

25 840

24000

25000

HÄMEENKOSKI

2 086

2 214

2 271

2 210

2 270

KÄRKÖLÄ

4 755

4 762

4 837

4 760

4 840

LAHTI

103 364

111 577

116 110

113 640

121 780

118931

125738

NASTOLA

14 985

15 646

15 844

16 500

17 400

16330

17470

ORIMATTILA

16 347

16 978

17 368

20 250

23 700

19200

23700

PADASJOKI

3 279

2 974

2 888

3 000

2 900

SYSMÄ

4 139

3 630

3 506

3 630

3 510

Yhteensä

202424

212 514

218 146

221 250

236 990

TK 2009

215 424

221 810

TK 2007

208 964

211 473
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Taajamia koskevat maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
TAAJAMAT ASUMISEN, TYÖTEON JA VAPAA-AJAN ALUEINA
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikennealueita,
virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä näiden tarvitsemia
laajentumisalueita.

Maakuntakaavassa taajamien maankäyttöön kuuluvat taajamatoimintojen alueet, keskusta-toimintojen
alueet, keskustatoimintojen alakeskukset, vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet ja kohteet, vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet, kaupunki-alueet,
palvelujen alueet, työpaikka-alueet, teollisuus- ja
varastoalueet, suuronnettomuusvaaralliset laitokset
ja niiden konsultointivyöhykkeet sekä kehittämisen
kohdealueet.
Maakuntakaavan taajamia koskevan osan sisältö on
rajattu käsittämään sellaisia alueita, joilla kaavoituksesta, kunnallistekniikan toteutuksesta ja teknisen
huollon peruspalveluiden tuottamisesta huolehtivat kunnat. Taajamien osalta maakuntakaavassa
esitetään maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat
ohjeeksi taajamien yleis- ja asemakaavoitukselle ja
liikennesuunnittelulle sekä perustaksi yritysten ja
kuntien toiminnallista suunnittelua varten.
Taajamatoimintojen alueet sisältävät sekä tiiviitä kaupunkimaisesti rakennettuja kaupunkien tai
suurempien kuntakeskusten alueita että väljemmin
rakennettuja pientalovaltaisia alueita. Kuntien yleisja asemakaavoissa alueet tarkentuvat asunto-, palvelu-, työpaikka-, virkistys- ja muiksi alueiksi. Maakuntakaavakartan tarkkuustasossa näitä ei ole tarkoitus
eritellä, vaan kunnat ratkaisevat ne olosuhteisiinsa
parhaiten sopiviksi.
Taajamatoimintojen alueiden suunnittelun lähtökoh
tina ovat olleet kunkin taajaman luontaiset olosuhteet kuten väestön ja työpaikkojen kehitys
lähivaikutusalueilla ja laajentamisedellytykset sekä
maisema- ja kulttuuriarvot. Liikenne- ja kunnallisteknisten verkostojen sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn
ja jalankulun tehokas käyttö ja taloudellinen laajentaminen ovat myös olleet merkittäviä näkökohtia
suunnittelussa. Tukena tässä ovat olleet Suomen
ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Taajamatoimintojen alueissa on tarpeen jättää
varaa myös olemassa olevaa ja uutta yritystoimintaa
varten, jotta saataisiin työpaikkoja lähelle asukkaita.
Yritystoiminnan toimintaedellytykset ja kehittyminen ovat olleet siten mukana taajamatoimintojen
alueiden suunnittelussa.

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueet pohjautuvat 2008 vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueisiin. Aluevarauksia on tarkistettu
valmisteluvaiheen kuulemisen, Lahden ja Heinola
kaupunkiseutujen liikemallityön, sidosryhmäyhteistyön ja vuosittain tehtyjen kuntakierrosten pohjalta.
Yleispiirteistämistä on tehty muutamilla aluevarausten rajausten tarkistamisilla ja kytkemällä muutamia
yhdyskuntarakennetta jäsennöiviä virkistysalueita
taajamatoimintojen alueisiin. Kehittämisen kohdealueilla ovat kuntakaavoituksen myötä tarkentuneet
varaukset ja raideliikenteen asemien tukemiseksi
tehdyt ratkaisut. Eräistä suuremmista kylistä on
myös kehittynyt taajamia, joita on muutettu taajamatoimintojen alueiksi. Kaavaselostuksen liitteessä
16 on esitetty 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan
nähden tehtyjen muutosten kohteet.
Liikennejärjestelmätyön kanssa tehdyssä maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteensovittamisessa (MALPE) hyödynnettiin
Lahden ja Heinolan kaupunkiseuduille tehtyä
liikennemallia. Siinä tehtiin väestön, työpaikkojen,
päivittäistavarakaupan ja muun kaupan sijoittaminen
liikennemallin osa-alueille kahtena kierroksena. Työn
tulosta hyödynnettiin sekä aluevarausten suunnittelussa että toimintojen sijoittamisen aiheuttamien
liikennevaikutusten arvioinnissa.
Kuvassa 36 on esitetty väestömäärän muutokset taajamiin liittyvien kaavavarausten päällä liikennemallin
osa-alueille kuntien tarkistuskierroksen tuloksena.
Punasävyisten vinorasteroitujen osa-alueiden väestömäärä kasvaa ja sinisävyisten puolestaan vähenee.
Liikennemallin osa-aluejako suurenee keskustan
250x250 metrin ruudusta melko laajoiksi alueiksi.
Kaavaratkaisussa taajamatoimintojen alue on rajattu
kuitenkin olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen
niin, että kasvu sijoittuu olemassa olevaa rakenteeseen niihin kytkeytyviin uusiin alueisiin.
Liikennemallia ja sen toimintaperiaatetta on kuvattu
Uudenmaan ELY-keskuksen, kaupunkiseudun kuntien
ja Päijät-Hämeen liiton yhteistyönä teettämässä Lahden seudun liikennemalli, Lahden seudun liikennetutkimus 2010 –raportissa.
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Kuva 36. Väestömäärän muutos Lahden kaupunkiseudun liikennemallin osa-alueilla 2035

Vaikutusten arviointi
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden
vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ovat pääasiassa epäsuoria. Taajama-alueiden
osalta vaikutukset syntyvät tai niitä voidaan estää ja
vähentää kuntien toimilla. Esimerkiksi vaikutukset
asumisen, rakentamisen ja liikkumisen esteettömyyteen syntyvät yksityiskohtaisemman kaavoituksen
tuloksena. Lähipalveluverkkoa ei esitetä maakuntakaavassa, mutta kuntien edellytetään varaavan
tarvittavat alueet yleis- ja asemakaavoissa ja varmistavan niiden saatavuus ja saavutettavuus. Samoin
kokoontumis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien
turvaaminen lähialueilla tapahtuu kuntien toimesta.
Myös asuntojen riittävyys ja monipuolisuus sekä
asuntoalueiden sosiaalinen ja monipuolinen rakenne
ratkeaa kuntien toimien myötä. Maakuntakaavassa
on taajamatoimintojen aluevarausten laajuudessa
otettu huomioon se, että kunnilla on toimintamahdollisuuksia edellä kuvattujen kaltaisten toimien
tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Taajamapainotteinen yhdyskuntarakenne luo mahdollisuuden asukkaiden yhteistoiminnalle, mutta
myös ristiriidoille. Kiinnittämällä asemakaavoissa yhä
enenevässä määrin huomiota asuinympäristön laatutasoon, niistä saadaan viihtyisiä ja toimivia kaikille
asukasryhmille.
Maakuntakaavan vaikutuksen maa- ja kallioperään,
veteen, ilmaan ja ilmastoon taajamatoimintojen alueilla ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Järjestetty
vesi- ja energiahuolto vähentävät päästöjä vesistöihin ja ilmaan. Tiiviisti rakennetut alueet kuluttavat
maa- ja kallioperää kyseisellä alueella, mutta vastaa54

vasti toisaalla säästyy alueita. Paikallisesti ilmanlaatu
saattaa heiketä kasaantuvien toimintojen ja liikenteen johdosta, mutta liikennetarpeen väheneminen
laajemmalla alueella vähentää päästöjä. Määräyksillä on myös haluttu ohjata kuntakaavoitusta ottamaan huomioon varautumisen ilmaston muutoksen
mukanaan tuomiin ääri-ilmöihin kuten lisääntyviin
myrskyihin ja rankkasateiden aiheuttamiin tulviin.
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen
ja luonnonvaroihin taajamatoimintojen alueet vaikuttavat silloin, jos alemman asteisissa kaavoissa ei
ole mahdollista säästää löydettyjä esiintymiä. Aluevarausten laajuudella on pyritty mahdollistamaan
kunnille suunnitteluväljyyttä niin, että elinympäristöt
ja luonnon monimuotoisuus voidaan turvata. Valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät suojelu- ja
virkistysalueet on maakuntakaavassa rajattu pois
lähtökohtaisesti muulta maankäytöltä.
Rakentaminen kuluttaa luonnonvaroja, joista maaainesvarat ovat uusiutumattomia, joskin nykytekniikalla uudelleen käytettävissä olevia. Puuraaka-aine
uusiutuu ja on monivaiheisiin ja energiaa kuluttaviin
muiden raaka-aineiden valmistusprosesseihin verrattuna edullisempaa.
Taajamatoimintojen alueiden vaikutukset alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ovat pääosin myönteisiä. Maakuntakaavassa asuntoalueet on sijoitettu
nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai reunoille.
Ne sijaitsevat pääsääntöisesti jo olemassa olevien
vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueilla. Tiiviissä
yhdyskuntarakenteessa taloudellista etua saadaan
lyhyemmillä putkisto-, johto- ja katupituuksilla sekä
liikennetarpeen vähenemisellä.
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Tieverkko ei näyttäisi ruuhkautuvan pahasti. Jonoutumista (keltaiset tieverkon osuudet kuvassa 52
sivulla 138) vaikuttaisi illan huipputunteina syntyvän
keskustassa ja sen läheisyydessä sekä tulevan valtatien 12 eteläisen kehätien ja valtatien 4/5 risteyksen
jälkeen. Myös valtatiellä 24 Lahdesta pohjoiseen
illan huipputunteihin kohdistuisi jonoutumista.
Nykyisten taajama-alueiden rakennusoikeutta
lisäämällä on voitu tukeutua pääasiassa jo tehtyjen
perusinvestointien varaan. Näin on pyritty parantamaan asuntoalueiden julkisten ja kaupallisten
palveluja sekä joukkoliikenteen kannattavuutta.
Taajama-alueita tiivistämällä voidaan säästää maaalaa, materiaaleja ja energiaa. Tiivistäminen ja kaupan palvelut lisäävät kuitenkin eräillä raskaammin
kuormitetuilla tie- ja katuosuuksilla edelleen niiden
kuormittumista ja sen myötä parantamistarpeita
verkolla sekä liittymä- ja risteysalueilla. Kehittämisen
kohdealueilla pyritään vaikuttamaan näiden ongelmien purkamiseen maakuntakaavan kautta.
Rakentamiselta vapaiksi on jätetty hyviä peltoja
tai maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta
merkittäviä alueita, jotka taajamaan rajautuen ovat
alttiita ympäristöhäiriöille. Taajamatoimintojen alue
päämaankäyttömuotona tarkoittaa myös sitä, että
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja toteuttamisessa tulee turvata valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen
ja maisema-alueiden arvot, paikalliset arvot jäävät
kuntien harkintaan. Maakuntakaavamääräyksissä on
vielä korostettu suunnittelumääräyksenä valtakunnallisten ja maakunnallisten kulttuuri- ja maisemaarvojen sekä laajojen yhtenäisten peltoalueiden
turvaamista.
Laajojen yhtenäisten peltoalueiden määrittelyä on
selvitetty Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet PäijätHämeessä 2014 selvityksessä. Selvityksessä on
hahmoteltu laajuuden ja yhtenäisyyden määrittelyä ensimmäistä kertaa paikkatietoihin perustuvin
menetelmin. Riittävää keskustelua ei ole käyty
yhtenevistä määrittelyistä valtakunnan tasolla eikä
selvityksen tuloksiin ole maakunnassa otettu vielä
kantaa, joten se on tällä erää esimerkki teknisestä
lähestymistapamahdollisuudesta.

Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Alueiden käyttäminen taajamatoimintoihin edellyttää yleis- tai asemakaavaa. Kaavojen ajoituksesta, valmistelusta ja käsittelystä päättää kunta.
Kunnan asiana on kaavoittaa alueita sitä mukaan,
kun yhdyskunnan kehitys ja tarkoituksenmukainen
toteuttamisjärjestys sitä vaatii. Kunnat määrittävät
maapolitiikallaan (MRL § 5a) ja kaavoitusohjelmillaan alueiden ajoituksen ja toteutusjärjestyksen.
Taloudellisesti edullisia käyttöön otettavia alueita
ovat rakennettujen alueiden välissä vajaakäytössä
olevat alueet. Rakentaminen taajama-alueilla ennen
yksityiskohtaista kaavoitusta vaikeuttaa yleensä kaavan toteutusta ja alueen järjestelmällistä käyttöä.
Kunnalla on vastuu käyttöön otetun asuntoalueen
katujen ja kunnallistekniikan sekä viheralueiden
rakentamisesta ja hoidosta. Asuinkortteleiden toteutus- ja kustannusvastuu on kiinteistön omistajilla,
asunto- ja kiinteistöyhtiöillä ja yksityisillä asukkailla.
Kiinteistön omistajien ja asukkaiden on pidettävä
asuinrakennukset ja pihat kunnossa.
Kunnalla on moraalinen vastuu asuntoalueen
julkisten ja kaupallisten palvelujen syntymisestä ja
säilymisestä sekä alueen pysymisestä sosiaaliselta
rakenteeltaan ja ympäristöltään tasapainoisena ja
viihtyisänä.
Seuranta tapahtuu yleis- ja asemakaavojen lausuntoja viranomaisneuvotteluvaiheessa sekä vertailemalla
tietoa kuntakaavojen toteutumisesta maakuntakaavan aluevarauksiin. Taajamarakenteen tiiveyttä
on mahdollista seurata kartoittamalla alueet, joilla
joukkoliikenteen mahdollistavan asukastiheys on
vähintään 20 asukasta hehtaarilla.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- olemassa olevan taajamarakenteen uudistamiseen
tai käyttötarkoituksen muutokseen tähtäävät toimet,
joilla pyritään hakemaan uudenlaisia ratkaisuja
esimerkiksi asumisen ja työpaikkojen yhteensovittamisessa tai uusien asumisympäristöjen luomisessa
- ilmaston ääri-ilmiöihin kuten myrskyihin ja rankkasateiden aiheuttamiin tulviin ja hulevesien hallintaan
varautumiseen tähtäävät toimet
- uudenlaiset yleis- ja asemakaavahankkeet, joilla
mahdollistetaan toiminnallista joustavuutta ja tiivistämistä asumisen ja työpaikkojen sijoittumisessa.
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KESKUSVERKKO JA KESKUSTATOIMINTOJEN ALUEET VILKKAAN TOIMINNAN KOHTEINA
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen
alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja
myymäläkeskittymiä.
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ)
Merkinnällä osoitetaan palveluiltaan kuntatasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä
asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja
myymäläkeskittymiä.
KESKUSTATOIMINTOJEN ALAKESKUS (KOHDEMERKINTÄ)
Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä keskustatoimintojen alakeskuksia.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ja
myymäläkeskittymiä, jotka palvelevat alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita.

Keskustatoimintojen alueet ja alakeskukset ovat
tiiviin asumisen, elinkeinoelämän sekä julkisten ja
kaupallisten palveluiden alueita. Ne sisältävät myös
katu- ja torialueita ja pienempimuotoisia virkistymiseen soveltuvia alueita kuten puistoja.
Keskustatoimintojen aluevarausten lähtökohtana
ovat nykyiset keskusta-alueet ja niiden laajentumisedellytykset. Lisäksi on otettu huomioon toiminnalliset ja ympäristönäkökohdat. Kaupunkien ja kuntakeskusten ydinalueille ovat perinteisesti keskittyneet
tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut. Maankäyttö- ja rakennuslain 2011 kauppaa koskevien
muutosten myötä keskustatoimintojen alueet ovat
ensisijaisia merkitykseltään seudullisen kaupan sijoittumispaikkoja, ellei kaupan laatu edellytä muuta.
Vuonna 2008 vahvistettujen keskustatoimintojen
aluevarauksia on tarkistettu kuntien kanssa yhteistyössä ja SYKE:n keskusta-alueiden rajausmenetelmän tietoja hyödyntäen. Kuvassa 37 on esimerkkinä
tarkistettu Lahden keskusta-alueen rajaus tummalla
ja SYKE:n viininpunainen ruututietoihin perustuva
rajaus ja sen bufferi vaalean sinisenä.
Keskustatoimintojen alueille sijoittuu kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyviä valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia arvoja. Keskustatoimintojen
alueiden vetovoimaan vaikuttavat merkittävästi rakennuskannan ja rakennetun ympäristön omaleimaisuus ja historiallinen kerrostuneisuus sekä näiden
arvojen yhteensovittaminen uuden rakentamisen
kanssa. Kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyviä
maakuntakaavan varauksia ja arvoja on selostettu
alkaen sivulta 108.
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Keskustatoimintojen alueet ja kohteet perustuvat
kaavatyötä varten tehtyyn keskusverkon nykytilan
määrittelyyn (Päijät-Hämeen keskusverkko, Linea
Konsultit Oy ja Gispositio Oy, 2011). Sitä on tarkennettu SYKE:n kaupunki-maaseutuluokituksen 2013
ja YKR-taajamien, liikennemallityön sekä sidosryhmäyhteistyön kautta Päijät-Hämeen tavoitteelliseksi
keskusverkoksi. Tavoitteellisen keskusverkon kartta
on kaavaselostuksen liiteosan liitteenä 14.
Tavoitteellisessa keskusverkossa vuodelle 2035 on:
1 maakuntakeskus: Lahti
3 seutukeskusta: Heinola, Hollola ja Orimattila
5 kuntakeskusta: Asikkala, Hartola, Hämeenkoski,
Kärkölä, Nastola, Padasjoki ja Sysmä
19 aluekeskusta: joista 2013 vuoden kaupunkimaaseutuluokituksen ulommalla kaupunkialueella
9 kpl ja kaupungin kehysalueella 7 kpl, kaupungin
läheisellä maaseudulla 2 kpl ja ydinmaaseudulla 1
kpl (Artjärvi on entinen kuntakeskus)
Keskusverkkoon kuuluvat myös maaseutualueille
sijoittuvat kylät. Kyliä koskeva tavoitteellinen keskusverkko on kuvattu sivulta 105 alkaen.
Maakuntakeskus, seutukeskukset ja kuntakeskuksista isoimmat (entinen Nastola ja Asikkalan Vääksy)
on esitetty keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä C. Pienemmät kuntakeskukset on esitetty
c-kohdemerkinnällä. Näissä keskustatoimintojen
tarvitsemat alueet ovat maakuntakaavakartalla niin
pienialaisia, että ne sisältyvät taajamatoimintojen
alueisiin. Aluekeskukset on esitetty keskustatoimintojen alakeskuksen ca-kohdemerkinnällä. Keskuksen
aluevarauksen tai symbolimerkinnän yhteyteen on
liitetty keskuksen nimi. Hierarkkinen keskusluokitus
on ilmaistu maakuntakaavakartalla keskuksen nimen
kirjainkoolla.
Keskusta-alueiden määräyksiin on yksilöity vähittäiskaupan 2000 k-m2 ja sen ylittävien suuryksiköiden
yhteenlaskettu enimmäiskerrosala. Enimmäismitoitus on jätetty määrittelemättä Lahdelle maakuntakeskuksena ja Heinolalle seutukeskuksena.
Suurempien keskusten enimmäismitoitus vaihtelee
Asikkalan 22 000 k-m2 Hollolan 50 000 k-m2. Pienempien kuntakeskusten mitoitus on joko 10 000 k-m2
tai 15 000 k-m2 kunnan koosta tai kunnan olosuhteista riippuen. Keskustatoimintojen alakeskuksien
enimmäismitoitus riippuu siitä, mille kaupunkimaaseutuvyöhykkeelle ne sijoittuvat. Ulommalla
kaupunkialueella enimmäismäärä on 10 000 k-m2 ja
muualla 8 000 k-m2.

Kaupallisten palveluiden ratkaisut maakuntakaavassa on selostettu kokonaisuudessaan tarkemmin
sivulta 59 alkaen.
Vaikutusten arviointi
Keskustatoimintojen alueilla vaikutuksen ihmisten
elinoloihin ja elinympäristöön ovat melko samanlaiset kuin taajamatoimintojen alueillakin, ne ovat
vain tiiviimmässä muodossa. Vieraille keskukset ovat
käyntikortteja, jotka ilmentävät kunnan identiteettiä,
omanarvontuntoa ja kulttuuritahtoa. Kaava korostaa keskustojen asemaa toiminnallisesti aktiivisina,
virikkeellisinä, miellyttävinä oleskelupaikkoina
kuntalaisille. Palveluiden ohella maakuntakaava
mahdollistaa myös asuntotuotannon lisäämistä
keskusta-alueille, jotta ne olisivat eläviä ja turvallisia
iltaisinkin.
Keskusten ajallinen jatkuvuus, tunnistettavuus ja
hyvä saavutettavuus eri liikennemuodoin sekä palvelujen monipuolisuus luovat edellytykset keskustojen
kehittämiselle jo toteutettujen perusinvestointien
varaan. Palveluiden keskittäminen maakuntakaavassa asutuksen painopisteisiin vähentää tarvetta käyttää henkilöautoa ja lisää joukkoliikenteen kannattavuutta. Eräillä ydinkeskustojen alueilla liikenne tosin
lisääntyy. Liikenteen aiheuttamien haittojen ehkäisy
edellyttää riittäviä ja hyvin toteutettuja pysäköintitiloja sekä selkeää liikennejärjestelyä niille johtavilla
reiteillä.
Keskittämällä maakuntakaavassa palvelut yhdyskuntien keskuksiin ja rajaamalla keskusalueiksi vain taajamien ydinalueet, voidaan saada riittävät resurssit
keskusten korkeatasoiseen toteuttamiseen, vaikka
ne vaativat toteuttajiltaan muita alueita suurempaa
panostusta.
Keskustatoimintojen alueet ovat kasvi- ja eläinlajien,
luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kannalta vaikutuksiltaan kielteisiä tiiviin rakentamisen
vuoksi. Keskustatoimintojen alueiden sisällä kunnilla
on mahdollisuus puistoilla ja reittimäisillä viheryhteyksillä turvata eliölajien liikkumiselle syntyvät estevaikutukset. Luonnonvaraisten kasvilajien elintilan
valtaavat yleensä kulttuurisidonnaiset puutarhakasvit, mutta kunnilla on mahdollisuus valinnoilla
vaikuttaa yleisten alueiden kasvivalikoimaan.
Keskustatoimintojen alue päämaankäyttömuotona
tarkoittaa myös sitä, että yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa ja toteuttamisessa tulee turvata
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden
rakennettujen ympäristöjen ja maisema-alueiden
arvot, paikalliset arvot jäävät kuntien harkintaan.
Maakuntakaavamääräyksissä on vielä korostettu suunnittelumääräyksenä valtakunnallisten ja
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maakunnallisten kulttuuri- ja maisema-arvojen
turvaamista. Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja
maisema-arvot on esitetty liiteosan liitteissä 23, 25,
28 ja 29.
Keskustat ovat muutosherkkiä alueita, joihin kohdistuu jatkuvasti uusia rakentamistarpeita ja monia
paineita. Keskusten toiminta ja rakenne muuttuvat
jatkuvasti ja rakennustehokkuus pyrkii kasvamaan.
Rakentamispaine johtuu hyvän sijainnin tavoittelusta, niin kaupan ja palveluita tuottavien yritysten kuin
asukkaidenkin taholta.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Keskusten kehittämisessä on kunnalla merkittävä
rooli. Sen toteuttamiskeinot ovat kehityksen ohjaus
haluttuun suuntaan avoimen suunnittelun, laadukkaan kaavoituksen sekä tehokkaan valvonnan
keinoin sekä julkisten toimintojen, tilojen ja alueiden
toteutus ja ylläpito. Keskustojen ydinalueiden jatkuvan muutoksen ja kehityksen hallitsemiseksi kunta
tarvitsee ajan tasalla olevat suunnitelmat, joihin eri
tahot voivat suhteuttaa omat hankkeensa. Näiden
suunnitelmien laatiminen yhteistyössä eri tahojen
kanssa on keskeinen osa kehittämisprosessia.

Seurataan kaava- ja kehittämishankkeiden sijoittumista suhteessa keskustatoimintojen aluevarauksiin.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- keskustojen vetovoiman lisäämiseen tähtäävät
toimenpiteet esim. julkisten tilojen kuten katujen,
torien ja aukioiden ympäristön laatua ja turvallisuutta parantavat toimet
- keskustojen liikenneverkon osien (kadut, pyöräily, jalankulku, joukkoliikenne, paikoitus/autot ja
polkupyörät, mopot jne., huoltoliikenne, siirtyminen
liikennemuotojen välillä) uudet ratkaisut ja kytkeytyminen ulkopuoliseen liikenneverkkoon
- uusien osallistumisen keinojen kytkeminen suunnitteluun kukin keskustan identiteettiin sopivan
mittakaavan löytämiseksi suunnittelua ja toteutusta
varten
- pienten keskusten uusien palvelukonseptien kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen

Osayleiskaava antaa kokonaiskuvan, jonka pohjalta
voidaan nopeasti tarkistaa yksittäistäkin korttelia
koskeva asemakaava. Laatimalla keskusta-alueelle
liikennesuunnitelma, voidaan osoittaa toimivat
ajoneuvo- ja kevyen liikenteen järjestelyt, paikoitus
ja joukkoliikenteen ratkaisut sekä huolehtia liikenneturvallisuudesta. Keskusta-alueen ympäristösuunnitelmalla voidaan osoittaa viheralueiden ja istutusten
tarve sekä tarvittavat toimet ympäristöhaittojen
estämiseksi ja kulttuuriarvojen vaalimiseksi.
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SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄN KAUPAN SIJOITTUMINEN
KAUPUNKIALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunki- ja taajama-alueet, joita eheytetään. Merkintä rajaa ne
alueet, joille on lisäksi osoitettu yleismääräyksestä poikkeava merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja.
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN ALUE
Merkintää käytetään osoittamaan alueita, joille yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa
puolesta voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sijoittaa seudullisesti merkittäviä
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ (KOHDEMERKINTÄ)
Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä tai
myymäläkeskittymiä.
						
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkintää käytetään osoittamaan alueita, joille yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa
puolesta voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sijoittaa seudullisesti merkittäviä
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.

Maakuntakaavassa merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suunnittelu perustuu vuonna 2008
vahvistetun maakuntakaavan ratkaisuihin, PäijätHämeen kaupan palvelurakenneselvitykseen 2012,
Päijät-Hämeen kaupan nykyisen pinta-alan määrittelyyn 2014 ja Päijät-Hämeen kaupan työraporttiin
2014 sekä kuntien ja edustuksellisen kaupanryhmän
kanssa käytyyn vuoropuheluun.
Maakunnassa kaupan palveluverkko muodostuu
maakuntakaavassa esitetystä merkitykseltään
seudullisesta kaupasta ja kuntien tarkemmin suunnittelemasta oman kunnan kaupan palvelurakenteesta. Maakuntakaavan tehtävä on ohjata sellaisia
vähittäiskaupan ratkaisuja, joilla on seudullista ts.
ylikunnallista vaikutusta. Maakuntakaavan tehtävä
on määritellä, minkä kokoinen kauppa on merkitykseltään seudullista.
Päijät-Hämeessä yleinen merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan alaraja on 3000 kerrosneliömetriä.

Tähän poikkeuksen muodostavat maakuntakaavakartalle rajatut kaupunki- ja taajama-alueet, joissa lähivaikutusalueen väestöpohja ja sitä tukeva työpaikkamäärä on riittävä erikoistavarakaupalle suurempien
yksikköjen toteuttamisen (Päijät-Hämeen kaupan
palvelurakenneselvitys, 2012). Yleinen alaraja ja
poikkeukset siihen kohdentavat huomion merkitykseltään seudulliseen kauppaan, jolloin kunnilla on
aito mahdollisuus suunnitella oman kunnan kaupanpalveluverkko kunnan tarpeita vastaavaksi.
Kaupunkialueiden rajauksien sisällä suunnittelumääräyksellä ohjataan kuntia eheyttämään yhdyskuntarakennetta, joka omalta osaltaan lisää tulevaisuudessa väestöpohjaa.
Maakuntakaavan kaupan sijaintiratkaisu rakentuu
alueellisesti tasapainoiseksi. Se koostuu keskustatoimintojen alueille sijoittuvasta kaupasta ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvista
merkitykseltään seudullisista vähittäiskaupan suur-

Merkitykseltään seudullisen erikoiskaupan alarajat:
KAUPUNKIALUEET
ka1 Asikkalan taajama-alue
ka2 Heinolan kaupunkialue
ka3 Lahden ja Hollolan kaupunkialue
ka5 Orimattilan kaupunkialue

erikoistavarakauppa, joka voi perustellusta syystä sijoittua myös
keskusta-alueen ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppa / muu erikoistavarakauppa (k-m2)
5 000 / 3 000
7 000 / 4 000
12 000 / 5 000
7 000 / 4 000
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yksikköjen alueista. Näitä ovat vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet KM ja pienempialaiset km-kohdemerkinnällä esitetyt alueet sekä osa-aluemerkinnällä
kma esitetyt vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet. KM- ja km-kohdemerkinnällä esitetyt alueet
ovat pääosin jo toteutuneita tai kaavavalmiuksin toteutumassa olevia alueita. Kma-rajauksella esitetyt
alueet ovat potentiaalisia kaupan sijoittumispaikkoja, joihin kuntien tarkemmalla suunnittelulla voidaan
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä kysynnän
kasvaessa.
Kaupan sijoittumista ohjataan lisäksi antamalla
määräyksiä merkitykseltään seudullisen kaupan
koon alarajan lisäksi keskustatoimintojen alueiden
ja niiden ulkopuolelle sijoittuvien kaupan alueiden
kerrosalan enimmäismäärälle ja kaupan laadulle.
Kerrosalamääriä koskevat luvut perustuvat kaupan
nykyiseen määrään (Päijät-Hämeen kaupan nykyisen
pinta-alan määrittely, 2014) ja liiketilan tarpeesta
tehtyihin laskelmiin (Päijät-Hämeen kaupan työraportti, 2016) sekä Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitykseen 2012.
Vuoden 2035 liiketilan lisätarpeen määrittelyä oli
tarpeen tarkistaa, koska vuonna 2012 laadittu PäijätHämeen kaupan palvelurakenneselvitys perustui
vuoden 2035 väestötavoitteiden osalta matemaattisesti jaettuihin kuntakohtaisiin tavoitteisiin eikä
se siten huomioinut kuntien omaa tahtotilaa ja
uusia kehittämiskohteita. Isoimmat väestötavoitetta
muuttavat kohteet olivat Lahden Hennalan Hämeen rykmentiltä vapautuneen varuskunta-alueen
ja Orimattilan radanvarren uuden Hennan alueen
kehittäminen. Pidettiin myös tärkeänä vapaa-ajan

asukkaiden ja erityisesti Venäjältä suuntautuvan
matkailijavirran ottamista huomioon osana väestötavoitteiden tarkistamista maakuntasuunnitelmien
mukaisesti.
Lisätarvelaskelmissa arvioitiin ostovoiman kasvavan hitaasti Päijät-Hämeessä, joten kulutusluvut
olivat samat kuin aiemmassa selvityksessä. Uuden
liiketilan arvioitiin olevan myyntitehokkuudeltaan
parempaa aiempaan selvitykseen verrattuna. Nettikaupan kasvuun varauduttiin 10 %.n vähennyksellä
laskettuun liiketilanlisätarpeeseen. Liiketilan lisätarpeeksi vuoteen 2035 mennessä saatiin tarkistettujen
laskelmien perusteella 576 500 k-m2 eli n. 64 % lisää
nykyisestä 895 100 k-m2 määrästä. Aiemmassa selvityksessä liiketilan lisätarpeeksi autokauppa mukaan
lukien arvioitiin 566 000 k-m2. Uudet laskelmat kasvattivat liiketilan tarvetta koko maakunnassa 10 500
k-m2. Mitoitusväestön kasvusta, matkailijoista ja
vapaa-ajanasukkaista johtuvaa lisätarvetta pienensivät laskelmissa nettikaupan ja uuden myyntitehokkuuden ottaminen huomioon.
Liiketilan lisätarpeen lisäksi otettiin mukaan laskennalliseen mitoitukseen suuryksikköjen alueilla arvio
muusta liiketilasta (Päijät-Hämeen kaupan nykyisen
pinta-alan määrittely, 2014) ja ostovoiman siirtymä.
Suuryksikköjen alueilla on laskettava mukaan kaikki
kauppa (Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013).
Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvityksen
mukaan päivittäistavarakaupan osalta merkittävimmät ostovoiman siirtymät olivat Hollolan 42 % ja Hämeenkosken 32 %. Erikoiskaupan osalta puolestaan
54 % ja 91 %. Uusi Hollolan kunta on siis menettänyt
suhteellisesti eniten ostovoimaa.

Taulukko 10 a. Ostovoiman siirtymät kaupan laaduittain. Ostovoimaa siirtyy kunnasta muualle miinusmerkkisen ja kuntaan päin plusmerkkisen luvun osoittama laskennallinen määrä.
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

MUU ERIKOISTAVARAKAUPPA

Nykyinen
pinta-ala,
Ramboll
2014

Laskennallinen
nykyinen
pinta-ala

Ostovoiman
siirtymä

Nykyinen
pinta-ala,
Ramboll
2014

Laskennallinen
nykyinen
pinta-ala

Ostovoiman
siirtymä

Nykyinen
pinta-ala,
Ramboll
2014

Laskennallinen
nykyinen
pinta-ala

Ostovoiman
siirtymä

Asikkala

5 180

4 515

665

5590

11260

-5670

6 360

8 640

-2 280

Hartola

2210

1710

500

3300

4265

-965

1880

3273

-1 393

Heinola

15460

10701

4 759

31595

26685

4910

30090

20474

9 616

Hollola
1.1.2016

10810

12888

-2 078

16920

32140

-15220

18510

24660

-6 150

Kärkölä

1410

2547

-1 137

4720

6351

-1631

780

4873

-4 093

Lahti 1.1.2016

85830

63025

22 805

265875

157169

108706

303560

120590

182 970

Orimattila

9680

8699

981

17600

21693

-4093

36430

16644

19 786

Padasjoki

2790

1779

1 011

1980

4436

-2456

1320

3403

-2 083

Sysmä

4270

2230

2 040

5530

5560

-30

5170

4266

904

137 640

108 093

353110

269558

404 100

206 823

KUNTA
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Taulukko 10 b. Vähittäiskaupan mitoitus 2035. 2025 ja 2035 laskennalliseen mitoitukseen on otettu mukaan ostovoiman
siirtymä ja muu liiketilavähittäiskaupan suuryksikön alueilla.
VÄHITTÄISKAUPAN LASKENNALLINEN MITOITUS 2025 JA 2035 SEKÄ ENIMMÄISMITOITUS YHTEENSÄ 2035
2025

Kunta

Nykyinen
pinta-ala,
Ramboll
2014

Lisätarve,
nettikaupan
vähennys
10 %

2035

Laskennallinen
mitoitus
yhteensä (+ovs
ja ml)

Lisätarve 2035,
nettikaupan
vähennys 10 %

Laskennallinen
mitoitus
yhteensä (+ovs
ja ml)

ENIMMÄISMITOITUS
2035

Laskennallisen
ja ennimmäismitoituksen
ero k-m2

Asikkala

17 200

9572

31064

20161

45984

47000

-1016

Hartola

7400

4122

12935

9360

19828

20000

-172

Heinola

77200

31464

119635

63405

163041

167000

-3959

Hollola 1.1.2016

46300

32959

90953

62851

132687

198000

-65313

6900

4162

14497

8202

22070

27000

-4930

Kärkölä
Lahti 1.1.2016

655300

174209

1009767

329906

1324015

1271000

53015

Orimattila

63700

25446

101571

62352

151050

146000

5050

Padasjoki

6100

3166

12046

8175

20960

20000

960

15000

5845

22377

12047

30164

27000

3164

895 100

290944

1414844

576457

1909800

1923000

-13200

Sysmä
Päijät-Häme

Taulukko 11. Keskusta-alueiden tavoitteelliset osuudet lasketusta liiketilan tarpeesta
KESKUSTA-ALUEIDEN TAVOITTEELLISET OSUUDET LASKETUSTA LIIKETILAN TARPEESTA
Päivittäistavarakauppa
Tilaa vaativa kauppa
muu erikoistavarakauppa
Kunta
nyky %
tavoite %
nyky %
tavoite %
nyky %
tavoite %
Asikkala
96
90
100
10
98
80
Hartola
100
90
100
10
100
80
Heinola
62
70
44
10
49
70
Hollola
100
80
80
10
99
70
Kärkölä
100
90
4
10
50
70
Lahti
57
70
31
10
53
70
Orimattila
98
90
89
10
53
70
Padasjoki
93
90
24
10
100
80
Sysmä
100
90
86
10
100
90

Ostovoiman siirtymä laskettiin kerrosaloina vertaamalla Päijät-Hämeen kaupan nykytilan määrittelyssä
saatuja kaupan toimialoittaisia kerrosalamääriä
kunnassa vuonna 2012 olleen väestömäärän perusteella laskettuihin kaupan toimialoittaisiin kerrosalamääriin. Erotus kertoo kuinka paljon kaupan
kerrosalaa on jäänyt laskennallisesti toteutumatta
tai on toteutunut kunnan omaa tarvetta enemmän.
Kunta- ja kaupan laatukohtaisesti kerrosalamäärät
lisättiin laskennalliseen mitoitukseen, mikä kasvatti
laskennallista mitoitusta yhteensä n. 409 000 kerrosneliömetriä. Kaupan laskennalliseksi yhteismääräksi
muodostui maakunnassa pyöreästi 1910000 k-m2.

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 § pykälää tulkiten
keskustatoimintojen alueet, kohteet ja alakeskukset ovat ensisijaisia vähittäiskaupan suuryksikköjen
sijoittumispaikkoja. Tämä on otettu huomioon
asettamalla tavoitteet kaupan jakautumiselle keskustatoimintojen alueiden ja ulkopuolelle sijoittuvien
suuryksikköjen alueiden välillä. Perustellusta syystä
on oletettu, että ns. tilaa vaativa kauppa eli auto-,
rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa
voi sijoittua enemmässä määrin keskusta-alueiden
ulkopuolelle. Tavoitteeksi mitoituslaskelmissa on
otettu määritellyn nykytilan muuttaminen asteittain
keskustahakuista kauppaa suosivaksi.

Laskennallinen mitoitus ylittyi koko maakunnan
osalta n. 13000 kerrosneliömetrillä eli vajaan prosentin verran. Kuntakohtaisesti ylittyi eniten mitoitus
Hollolassa, jossa alueellisen tasapainon lisäämiseksi
mahdollistettiin vaihtoehtoisena pitemmän aikajänteen kaupan sijaintipaikkana Nostavan risteysalue
hyvästä sijainnistaan johtuen.

Päivittäistavarakaupan osalta tavoitellaan tilannetta,
jossa pääosa kaupasta sijoittuisi keskustatoimintojen
ja alakeskusten alueelle. On kuitenkin toivottavaa,
että alakeskusta pienempiin taajamiin ja kyliin sijoittuisi myös päivittäistavarakaupan palveluita.
Auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa eli ns. tilaa vaativa kauppa voi perustellusti
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sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, jolloin
keskustoihin vapautuu tilaa asumiselle, muulle elinkeinoelämälle ja erikoistavarakaupalle. Erikoistavarakaupan tavoitellaankin suurimmalta osin sijoittuvan
keskustatoimintojen alueille ja alakeskuksiin.

vaan ostovoimaa siirtyy muualle. Uudet kaupan
hankkeet tasoittavat tilannetta, mutta eivät riittävästi. Myös seutukeskus Orimattila menettää ostovoimaa edelleen, vaikka tilanne on parantunut vuoden
2010 tilanteen jälkeen.

Kaupan mitoituslaskelmissa on määritelty laskennallinen osuus vähittäiskaupan yhteismäärästä keskusta-alueiden ulkopuolisille vähittäiskaupan suuryksikköjen alueille. Kunnissa laskennallinen osuus on
jaettu vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden KM
ja –kohdeiden km sekä vähittäiskaupan kehittämisen
kohdealueiden kesken.

Asikkalan keskustatoimintojen alueen ulkopuolisen
kaupan yksikön enimmäismitoitus jää merkittävästi
alle laskennallisen mitoituksen. Potentiaalinen Pasolanharjun kohde on sijainniltaan hyvä, mutta alueen
pinta-ala ei mahdollista kovin suurta määrää. Muiden pienenpien kuntien mitoitus jää myös hivenen
alle laskennallisen määrän. Lahden keskusta-alueiden ulkopuolisen kaupan suuryksikköjen ylimitoitus
syntyy paljon tilaa vaativasta kaupasta. Lahden
kaupungin mitoitus yhteensä ei kuitenkaan nouse
yli kokonaismitoituksen ja jo suurelta osin toteutuneiden alueiden täysimääräinen hyödyntäminen
paljon tilaa vaativille yksiköille on perusteltua. Myös
Heinolan ylitys laskennalliseen mitoitukseen nähden
syntyy pääosin tilaa vaativasta kaupasta Vuohkallion
alueilla. Kaupunkikuvallisesti kuitenkaan ei ole suotavaa sijoittaa etenkään paljon tilaa vaativan kaupan
suuryksikköjä Heinolan keskustaan.

Nykyisellään Lahti maakuntakeskuksena palvelee
yli maakunta- ja kuntarajojen, koska on kaupan
toimialoja (esim. autokauppa, rautakauppa ja eräät
ketjuuntuneet kaupat), jotka hakevat sijoittumispaikkansa riittävään väestöpohjaan perustuen. Lahteen
ovatkin syntyneet merkittävät kaupallisten palveluiden keskittymät Renkomäkeen ja siitä kohti keskustaa Uudenmaankadun varteen, Karistoon valtatien
4/5 ja valtatien 24 varteen Holmaan.
Heinolan seutukeskuksessa Tähtiniemeen kaupungin
eteläpuolelle ja Vuohkallioon valtatien 4/5 pohjoiseen liittymään itäpuolelle on alkanut muodostua
merkitykseltään seudullinen kaupan keskittymät. Ne
palvelevat myös ylikunnallisesti ja ovat ohiajavien ja
vapaa-ajanasukkaiden vilkkaassa käytössä.

Maakuntakaavassa on osoitettu vähittäiskaupan
suuryksiköiden alueina KM yhteensä kahdeksan
aluetta. Kaikki esitetyt alueet ovat olleet vuonna
2008 vahvistetussa maakuntakaavassa. Seitsemän
aluetta oli esitetty palvelujen alueina P, jotka oli
Seutukeskus Hollolan enimmäismitoitus ylittää
varattu ns. tilaa vaativan kaupan tarpeisiin. Heinolan
laskennallisen määrän, koska kaupan nykyinen pinta- Vuohkallion alue oli esitetty työpaikka-alueena TP.
ala ei vastaa kunnan oman ostovoiman tarpeeseen,
Kohdemerkinnällä km osoitettuja alueita on esitetty
11 kappaletta. Niistä 2008 vahvistettuun kaavaan nähden uusia merkintöjä
Taulukko 12. Keskusta-alueiden ulkopuolisten kaupan alueiden mitoitus
ovat: Lahdessa Hennala, Heinolassa
yhteensä 2035
Urheiluopiston kohde, Orimattilassa
Kankaanmäki, Asikkalassa Pasolanharju
KESKUSTA-ALUEIDEN ULKOPUOLISTEN KAUPAN ALUEIDEN MITOITUS
ja Hollolassa Kukonkoivu. Kaikissa näissä
YHTEENSÄ 2035
vähittäiskaupan yksiköitä on alueelle
Laskennallisen ja
alkanut sijoittua niiden paikallisista
enimmäismitoituksen
tarpeista johtuen. Vähittäiskaupan
mitoituksen ero
Laskennallinen
KM-, km- tai
k-m2 ja
kehittämisen kohdealueita on yhteensä
osuus liiketilan
kma-alueiden
enimmäismitoituksen
kahdeksan kappaletta. Niihin on 2008
tarpeesta 2035
ENIMMÄIS%-osuus
vahvistetussa maakuntakaavassa arvioiKUNTA
yhteensä
MITOITUS 2035
laskennallisesta
tu sijoittuvan myös kaupallisia palveluiAsikkala
23931
14 000
9 931
59
ta lukuun ottamatta uutena esitettyä
Hartola
10152
10000
152
98
Nostavan risteysaluetta. Nämä alueet
ovat suurelta osin kuntien kaavoittamia,
Heinola
87501
109000
-21 499
125
mutta kaupan hankkeita ei vielä ole
Hollola 1.1.2016
75831
109000
-33 169
144
merkittävässä määrin käynnissä lukuun
Kärkölä
12482
12000
482
96
ottamatta Hollolassa Riihimäentien
Lahti 1.1.2016
714323
821000
-106 677
115
risteysaluetta.
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Orimattila

74010

72000

2 010

97

Padasjoki

9715

10000

-285

103

Sysmä

12665

12000

665

95

YHTEENSÄ

1020611

1 169 000

148 389

115

Kaupan aluevaraukset (KM, km ja kma)
eivät sulje pois myöskään vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sijoittamista. Tällaisia ovat joko yksittäiset
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liikerakennukset, joissa on useita myymälöitä tai
usean liikerakennuksen muodostama kokonaisuus,
jossa myymälöillä on yhteisiä toimintoja (esim.
pysäköinti). Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköihin voidaan sijoittaa kokonaismitoituksen puitteissa pakallisesti merkittävää
päivittäistavarakauppaa ja muuta erikoiskauppa, jos
kunnan palveluverkkoratkaisu mahdollistaa ratkaisun. Kokonaismitoitukseen näissä lasketaan kaikki
vähittäiskauppa, ei siis pelkästään vähittäiskaupan
suuryksiköt.
Kohdemerkinnällä osoitetun vähittäiskaupan suuryksikön sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisessa kaavoituksessa siten, että se muodostaa
riittävän laajan toiminnallisen kokonaisuuden.
Olemassa olevaa merkitykseltään seudullista päivittäistavarakauppaa tai muuta erikoistavarakauppaa
voidaan laajentaa ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, kunhan laajennus ei ole merkittävä.
Tällaisen laajennuksen rajana pidetään korkeintaan
1500 k-m2 tai alle 25 % laajennusta olemassa olevaan kauppaan nähden.
Kuntien keskustatoimintojen alueet ja –alakeskukset
mahdollistavat myös kaupan palveluiden lisäämisen.
Kaupan lähipalveluiden aluetarpeisiin kuntien on
varauduttava taajamatoimintojen alueiden tarkemmassa suunnittelussa. Kuntien lainvoimaisten yleiskaavojen ja asemakaavojen kaupan alueet voivat
toteutua maakuntakaavan enimmäismitoituksesta
riippumatta.
Vaikutusten arviointi
Maakuntakaavan kaupan ratkaisulla on pyritty tasapainottamaan nykytilannetta, jossa ostovoima siirtyy
pienemmistä kunnista muualle. Keskusta-alueiden

ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet
kilpailevat jossakin määrin nykytilanteessa keskustaalueiden kaupan kanssa. Keskustahakuisen kaupan
sijoittumista on ohjattu maakuntakaavan määräyksillä ja pitäytymällä maakuntakaavan aluevarauksissa
jo käyttöön otetuilla alueilla sekä mahdollistamalla
kaupan sijoittuminen ensisijaisesti keskusta-alueille.
Vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan perusratkaisua on korjattu tarkentamalla aluevarausten
merkintöjä ja lisäämällä määräyksiin kauppaa koskevat enimmäismäärät ja merkitykseltään seudullisen
kaupan alarajat. Asukkaiden palvelujen saatavuus
ja saavutettavuus paranevat ja kunnille jää suunnittelulle toimintavaraa lähipalveluiden kehittämiseen
ja erilaisille kaupan konsepteille vaihtoehtoisia
sijoittumismahdollisuuksia. Ihmisten elinolojen ja
elinympäristön kannalta vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisella on tuotu palveluita tasapainoisemmin kaupunkiseudulle. Suuryksiköt heikentävät
lähipalveluja vaikutusalueella, mutta kaava mahdollistaa vastapainoksi keskustatoimintojen alueille ja
alakeskuksiin kaupan sijoittumisen erilaiset vaihtoehdot ja taajamatoimintojen alueille lähipalveluiden
toteuttamisen.
Keskusta-alueet ja keskustatoimintojen ulkopuoliset
kaupan kohteet ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä ja pyöräillen sekä lähialueilta kävellen.
Liikennemäärät lisääntyvät kuitenkin kaupan suuryksiköiden läheisyydessä ja keskustan alueella. Samalla
lisääntyvät päästöjen määrät läheisillä asuinalueilla.
Kuvassa 38 on esitetty Lahden katu- ja tieverkko ja
siinä kaupan aiheuttaman liikennemäärän %-osuus
koko liikennemäärästä. Lahden ja Heinolan kaupunkiseutujen liikennemallin avulla on arvioitu, että
erityisesti Lahdessa kaupan sijoittumisella voi olla
sekä keskustan katuverkolle ja risteysalueille että
keskustan ulkopuoliselle katuverkolle paikoittain
kuormitusta lisääviä vaikutuksia. Erityisesti Lahden
eteläpuolella Uudenmaankadun risteyksissä, mutta
myös pohjoiseen johtavan katuverkon risteysalueilla
on mahdollista, että kaupan ratkaisut kuormittavat
risteysalueita.
Maakuntakaavassa esitetyt merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksikköjen alueet ja
keskustatoimintojen alueet laajentavat maakunnan
vaikutusaluetta ja tuovat työpaikkoja, matkailijoita ja
ostovoimaa alueelle parantaen siten alueen taloudellista tilaa.

Kuva 38. Kaupan aiheuttaman liikenteen suhteellinen
osuus Lahden katuverkolla 2035

Kaupan suuryksiköiden rakentaminen muuttaa luonnon oloja, kaupunkikuvaa, maisemaa ja kulttuuriympäristöä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja
toteuttamisessa tulee turvata valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen ja maisema-alueiden arvot, paikalliset arvot
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Kuva 39. Mahdollisesti kuormittuvia risteys- ja katualueita Lahden kaupungin alueella

jäävät kuntien harkintaan. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksillä on pyritty vähentämään haittoja
ympäristöön sillä, että suuryksiköt suunniteltaisiin
kerrosalamäärältään, rakennustavaltaan ja mittasuhteiltaan niin, että ne soveltuisivat ympäristöönsä.
Merkittävä osa aluevarauksista on jo rakentuneita.
Aluevarauksiin on sisällytetty väljyyttä, jotta paikalliset luontoarvot voidaan tarkemmassa kaavoituksessa ottaa huomioon. Jussi Mäkisen laatimassa
selvityksessä Kaupallisten palvelujen sijoittuminen
Päijät-Hämeessä, Vaikutukset luontoon, ympäristöön
ja kulttuuriarvoihin 2014 on vaikutuksia arvioitu
aluekohtaisesti.
Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksessä
2012 ja Päijät-Hämeen kaupan työraportissa 2015
on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin maakuntakaavan kauppaan liittyvien päivittäistavarakaupan
suuryksiköiden muiden kaupallisten keskittymien
vaikutuksia.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Maakuntakaavassa kaupan tarpeisiin varatut alueet
ovat pääosin kuntien yleis- tai asemakaavoissa esitettyjä alueita, mutta osin joko vajaasti rakennettuja
tai rakentamattomia alueita. Näihin muutospaineet
ilmaantuvat nopeina ja voimakkaina. Kuntien tehtävänä onkin huolehtia alueiden yleis- tai asemakaavan laatimisesta, toteuttaa kunnallistekniikka tai sopia sen toteuttamisesta maankäyttösopimuksella ja
valvoa, että alueet toteutuvat kaavan edellyttämällä
tavalla. Rakentamisesta vastaavat usein keskusliikkeet, mutta paikoin myös yrittäjät itse.
64

Maakuntakaava tehtäessä kaupan hankkeita ei
yleensä vielä tunneta. Tästä johtuen tarvitaan
yleiskaavaa ratkaisemaan palveluja tasapainoinen
kehitys osana kunnan yhdyskuntarakennetta ja
tarkentamaan sijoittuminen maakuntakaavassa varatulle alueelle. Asemakaavaa tarvitaan ratkaisemaan
kaupallisten palvelujen mitoitus, laatu ja yksityiskohtainen sijainti. Kaupan hankkeiden ajoituksessa – siis
myös tarkemmassa kaavoituksessa – on huolehdittava siitä, että alueellisessa tai väestöryhmittäisessä
palvelutarjonnassa ei tapahdu palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia muutoksia.
Kaupan toimintaympäristön nopean muutoksen
vuoksi maakuntakaava ja yleiskaava saattavat
vanhentua kaupan palveluverkon ohjaamisen
osalta nopeammin kuin muut maankäyttöratkaisut. Maakuntakaavan toteutumisen seurannan ja
ajantasaisuuden varmistamisen kannalta on tärkeää
olla hyvin selvillä toteutuneista hankkeista ja kuntien
yleis- ja asemakaavatilanteesta. Kaupan kulutuksen
ja myymälöiden myyntitehokkuuksien kehittymisen
seurannasta saatavat tiedot parantavat liiketilan tarvelaskelmien laatua ja siksi on tärkeää seurata niitä.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- yleis- ja asemakaavojen uudistaminen ennen ns.
tilaa vaativaa kauppaa koskevien säädösten siirtymäajan päättymistä
- kaupan uudenlaisten konseptien kehittäminen niin,
että palveluita saadaan lähemmäksi asukkaita
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ELINKEINOELÄMÄN SUURET KESKITTYMÄT
PALVELUJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten palvelujen ja
hallinnon alueita sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen sekä urheilun ja liikunnan
palveluita varten.
TYÖPAIKKA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja
palvelutyöpaikkoja, asumista sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja
varastointia.
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE
Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä teollisuus- tai varastotoimintojen
alueita.
SUURONNETTOMUUSVAARALLINEN LAITOS
Teollisuus- ja varastoalue, jolla on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai
varastoiva laitos (Seveso direktiivi III).
SUURONNETTOMUUSVAARAN AIHEUTTAVAN KOHTEEN KONSULTOINTIVYÖHYKE (Seveso direktiivi III).

Elinkeinoelämän toiminnoille varattujen alueiden
suunnittelu perustuu 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan ja kuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin.
Aiemman maakuntakaavan juuret olivat Lahden
kaupunkiseudulla 2005 tehdyssä rakennemallityössa (Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040).
Teollisuus- ja varastoalueiden ja työpaikka-alueiden
osalta on suunnittelun lähtötietona käytetty lisäksi
vuonna 2014 valmistunutta selvitystä Elinkeinoelämä pohjavesialueella.
Maakuntakaavassa turvataan suurten palvelulaitosten kuten opetus-, sivistys- ja tutkimustoiminnan
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset toimintaedellytykset varaamalla niille riittävät alueet palvelualueina P. Taajamarakenteen sisällä, johon suurin
osa palvelujen ja hallinnon toimipaikoista sijoittuu,
ei maakuntakaavassa yleensä ole erotettu palvelualueita muusta taajamatoimintojen alueesta. Tällä
alueella on maakuntakaavassa esitetty vain ne laajaalaiset palvelualueet, jotka synnyttävät runsaasti
liikennettä tai joiden toiminta vaatii ympärilleen
laajoja luontoalueita.
Tällaisina urheilun ja liikunnan palveluiden aluevarauksina on maakuntakaavassa esitetty Vierumäen
ja Pajulahden urheiluopistot. Suomen Urheiluopisto
toimii kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisena liikunnan ja vapaa-ajan koulutuskeskuksena sekä
valtakunnallisena valmennuskeskuksena. Suomen
Urheiluopisto ja Vierumäkiyhtiöt muodostavat

Heinolan Vierumäellä merkittävän toiminnallisen
kokonaisuuden koulutuksen lisäksi majoituspalveluiden, golfin, muiden oheistoimintojen ja läheisten
ulkoilumaastojen kanssa. Pajulahti toimi Nastolassa
järjestäen ammatillista koulutusta, harrasteliikuntaan liittyvää vapaa-ajan koulutusta sekä majoitusta
ja muita oheispalveluita. Myös Pajulahti muodostaa
läheisten ulkoilumaastojen kanssa merkittävän toiminnallisen kokonaisuuden. Urheiluopistojen läheisten alueiden matkailun ja muun käytön aluevarauksia ja kehittämistä on selostettu alkaen sivulta 111.
Maakunnallisesti merkittävinä terveyspalveluiden
aluevarauksena on maakuntakaavassa esitetty
Päijät-Hämeen keskussairaalan alue ja Heinolassa
hyvinvointi- ja osaamiskeskus Valolinnan eli entisen
reumasairaalan alueet. Asikkalan kirkonkylässä on
esitetty varaus koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan
yksikön tarpeita varten. Useat muut koulutukseen
liittyvät yksiköt ovat sijoittuneet keskustatoimintojen
alueille.
Maakuntakaavassa on osoitettu elinkeinoelämän
tarpeisiin työpaikka-alueita TP ja suuria, yhtenäisiä
teollisuus- ja varastoalueita T, jotka yleensä edellyttävät hyvää liikenteellistä sijaintia. Pienet työpaikka- ja teollisuusalueet sisältyvät taajamatoimintojen
alueisiin. Teollisuuden, varastoinnin ja muiden
työpaikkapainotteisten alueiden suunnittelussa ei
ole ollut käytettävissä mitoitusmenetelmiä, vaan
alueet on rajattu niiden soveltuvuuden ja käytettä-
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vissä olevan tilan perusteella. Kaava antaa kunnille
mahdollisuuden toteuttaa kysynnän ja tarpeiden
mukaan erilaisia ratkaisuja, joita on maakuntakaavatyössä mahdoton ennakoida. Muutokset vuonna
2008 vahvistettuun maakuntakaavan verrattuna on
nähtävissä kaavaselostuksen liitteessä 17.
Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen ovat
edellyttäneet muutoksia teollisuus- ja varastoalueiden varauksiin. Tähän on saatu lähtötietoa opinnäytetyönä tehdystä selvityksestä Elinkeinoelämä
pohjavesialueella 2014. Selvityksessä on käyty läpi
2008 vahvistetun maakuntakaavan työpaikka-alueet
ja teollisuus- ja varastoalueet, jotka sijaitsevat
osittain tai kokonaan pohjavesialueilla. Selvityksen ja
kuntaneuvottelujen pohjalta on tehty muutoksia ja
tarkistuksia aluevarauksiin.
Selvityksen mukaan voi yleispiirteisesti todeta, että
kartoitetut teollisuus- ja varastoalueet sekä työpaikka-alueet ovat hyvin monimuotoisia sekä alueille
sijoittuneiden toimialojen, niiden tarvitsemien ympäristölupien että alueiden luonteen ja pohjavesiolosuhteidensa puolesta. Merkittävällä osalla alueista
on lainvoimainen osayleiskaava ja asemakaava.
Maakuntakaavan tarkistustarpeisiin ovat vaikuttaneet edellä lueteltujen lisäksi kunkin kunnan yleinen
tilanne ja mahdollisuudet uusien alueiden esittämiseen niin, että ne ovat hyvin saavutettavissa eivätkä
ole irrallaan yhdyskuntarakenteesta ja eivät aiheuta
terveys- tai muita haittoja.

Kokonaan uusi pohjavesialueiden ulkopuolinen
työpaikka-alue 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan nähden on esitetty Nostavan risteysalueelle
kytkeytyen Nostavan logistiikka-alueeseen. Heinolan
Vierumäen risteysalueella on esitetty uusi laajempi
teollisuus- ja varastoalue pohjavesialueen ulkopuolelle korvaamaan pienempi työpaikka-alue. Vastaavasti pohjavesialueella sijainnut työpaikka-alue on
muutettu taajamatoimintojen alueeksi. Risteysalueen eteläisessä kulmauksessa on teollisuusaluetta
laajennettu pohjavesialueen ulkopuolelle. Heinolan
Laajalahden alueella on tehty tarkennuksia muuttamalla taajamarakenteen sisään jäävä teollisuusalue
pienemmäksi työpaikka-alueeksi. Heinolan keskustaalueen itäpuolella on puolestaan taajamatoimintojen alueelle tehty korjaus työpaikka-alueeksi.
Pohjavesialueilla sijainneet Hollolan Kukonkoivun
ja Heinolan Hevossaaren teollisuus- ja varastoalue
on muutettu työpaikka-alueiksi. Asikkalan Vesivehmaalla on pohjavesialueella sijainnut toteutumaton
teollisuusalue poistettu. Hollolan Riihimäentien
risteysalueen ja Hämeenkosken Ojastenmäen
teollisuus- ja varastoalueen rajausta on tarkistettu
luontoarvot huomioon ottaen. Sysmässä on muutettu Vehkajärven Natura 2000 –kohteen eteläpuolella
sijainneen teollisuusalueen rajausta taajamatoimintojen alueeksi.

Taulukko 13. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden sijoittuminen pohjavesialueelle Päijät-Hämeen kunnissa
Maakuntakaava 2008
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Maakuntakaava 2014

Kunta

T tai TP alue
pinta-ala (ha)

pohjavesialueelle
sijoittuva osuus T
ja TP alueista (ha)

T tai TP alue pv
alueella %

T tai TP alue
pinta-ala (ha)

pohjavesialueelle
sijoittuva osuus T
ja TP alueista (ha)

T tai TP alue pv
alueella %

Asikkala

172

107

62

152

88

58

Hartola

159

48

30

159

5,1

3

Heinola

1 120

361

32

1 049

155

15

Hollola

575

197

34

800

196

25

Hämeenkoski

98

26

27

119

29

24

Kärkölä

400

134

34

403

134

33

Lahti

1 546

439

28

1 645

451,00

27

Nastola

692

169

24

717

203

28

Orimattila

586

101

17

689

106

15

Padasjoki

187

6,8

4

187

6,9

4

Sysmä

76

8,6

11

50

3,1

6

yht.

5611,43

1597,4

5970

1377,1
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Lahdessa valtateiden 4/5 ja 12 risteysalueella on
tehty maankäyttöluokkien muutoksia maakäyttö- ja
rakennuslain kauppaa koskevien säännösmuutosten
vuoksi. Entiset ns. tilaa vaativaa kauppaa mahdollistavat P-aluevaraukset valtatien 12 etelä- ja pohjoispuolella on muutettu niin, että varsinaisen maankäyttöluokan lisäksi alueille on mahdollista sijoittaa
merkitykseltään seudullista kauppaa. Kauppaan
liittyviä ratkaisuja on selostettu tarkemmin sivulta 59
alkaen. Pohjoispuolisen Pekanmäen alueelle on osoitettu työpaikka-alue ja eteläpuolen Kujalan – Pippon
alueelle teollisuus- ja varastoalue, joka jää pohjavesialueen ulkopuolelle.
Maakuntakaavassa on esitetty pohjavesien laadun
ja määrän turvaamiseksi tärkeät vedenhankintaan
soveltuvat pohjavesialueet. Pohjavesialueille kohdennetut määräykset ohjaavat alueelle sijoittuvaa
toimintaa ja pohjavesistä johtuvia toiminalle mahdollisesti asetettavia reunaehtoja. Pohjavesiasiaa on
selostettu sivulta 98 alkaen.
Orimattilan Pennalan logistiikkakeskus on muutettu
teollisuus- ja varastoalueesta maaliikenteen alueeksi
LM. Tätä merkintää on selitetty tarkemmin kaavaselostuksen sivulla 80. Lahden ja Orimattilan rajalla
sijainneet Ämmälän maaliikennealue ja teollisuusja varastoalue on muutettu taajamatoimintojen
alueeksi.
Maakuntakaavaan on merkitty ns. Seveso III –direktiivin mukaiset tuotantolaitokset ja tuotantolaitoksien suojavyöhykkeet (YM 4/501/2015) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n ylläpitämän
Seveso-kohdelistauksessa ilmoitetun konsultointivyöhykkeen mukaisesti. Päijät-Hämeessä kohdeluettelo sisältää seuraavat kohteet:
Taulukko 14. Seveso III -direktiivin mukaiset tuotantolaitokset ja suojavyöhykkeet

Kohteen haltijan nimi

Kunta

Konsultointivyöhykkeen laajuus
km

Versowood Oy
Heinolan Flutingtehdas
Lahti Energia Oy
Nor-Maali Oy
Itella Logistics Oy

Heinola
Heinola
Lahti
Lahti
Orimattila

1
0,5
0,5
1
1

Direktiivin 2012/18/EU mukaiset laitokset ovat vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia (tehdas tai
varasto), joihin sovelletaan em. ympäristöministeriön kirjeessä kuvattuja lausuntomenettelyitä kaavoitukseen ja rakentamisen lupiin liittyen. Taulukossa
mainittu etäisyys (laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen laajuus) mitataan tehdasalueen tai
tontin rajalta.

Tuotantolaitoksien ja varastojen lukeutuminen Sevoso III -direktiivin mukaisiin tuotantolaitoksiin riippuu
käytettävistä (varastoitavista) kemikaaleista ja niiden
pitoisuuksista, minkä vuoksi tuotantolaitoksien ja
varastojen tilanne voi tässä suhteessa muuttua hyvinkin nopeasti esim. tuotantoprosesseissa tapahtuvien muutoksien myötä. Näin ollen kaavoitettaessa
teollisuusalueita tai niiden läheisiä alueita on suunnittelun yhteydessä syytä varmistua, ettei alueella
tai sen läheisyydessä ole Seveso III -direktiivin mukaista laitosta tai varastoa. Ajantasainen tieto tulee
tarkistaa TUKES:ista. Kun onnettomuusvaarallisten
kohteiden ympäristöä kaavoitetaan, on TUKES:ilta ja
pelastusviranomaiselta pyydettävä lausunto.
Vaikutusten arviointi
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ei kohdistu
merkittäviä vaikutuksia, koska Lahden kaupunkiseudun työssäkäyntialueen yhteistyössä tehdyllä
rakennemallitarkastelulla on löydetty sijaintipaikkoja
sellaisille tuotantolaitoksille, joiden toiminnallisista tai terveellisyysnäkökohdista tarkastellen ei ole
suotavaa sijaita lähellä asuntoalueita. Tiedonsaantia
ja sen myötä välillisesti asuinalueiden turvallisuutta
on parannettu esittämällä vaarallisia kemikaaleja varastoivien tuotantolaitosten suojavyöhykkeet ja niille
suunnittelumääräykset. Teollisuusalueet puolestaan
ovat työympäristöjä, joilla työntekijät viettävät suuren osan valveillaoloajastaan, alueiden tarkemmalla
suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että alueet
ovat toimivia, turvallisia ja viihtyisiä.
Suuret palvelualueet toteutuneina muodostuvat
alueen ulkoista imagoa määritteleviksi kohteiksi,
joiden perusteella alueen tunnettavuus lisääntyy.
Palvelujen alue päämaankäyttömuotona tarkoittaa
myös sitä, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja toteuttamisessa tulee turvata valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen
ympäristöjen ja maisema-alueiden arvot, paikalliset
arvot jäävät kuntien harkintaan.
Suurten palvelualueiden keskittäminen maakuntakaavassa hyvin saavutettaville alueille parantaa
joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksia ja näin
vähentää autoilun tarvetta. Maakuntakaavassa
taajamien ulkopuolelle osoitettuja palvelualueita
ympäröiville alueille kohdistuu virkistys- ja retkeilykäyttöä, joka on myös esitetty kaavassa. Tällaisia ovat erityisesti urheiluopistojen läheisyyteen
esitetyt MU-alueet. Urheiluopistot ja keskussairaala
lisäävät maakunnan huippuosaamista.
Kaavassa on varauduttu olemassa olevien palvelujen
ja hallinnon toimintojen kehittämiseen ja uusien
keskittämiseen jo toteutettujen investointien varaan.
Tavoiteltaessa yhdyskuntarakennetta, jossa valtaosa
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asukkaista voisi tarvittaessa elää ja toimia myös ilman henkilöauton käyttöä, on ylikunnalliset palvelut
keskitetty harvoille, hyvin saavutettaville alueille.

ten ja maakunnallisten kulttuuri- ja maisema-arvojen turvaamista.

Maakuntakaavassa työpaikkojen sijoittamisessa on
pyritty minimoimaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen tarve. Teollisuusalueiden sijoittumisessa on
tärkeää myös, että ympäristöedellytykset ovat teolliselle toiminnalle sopivat ja tehdyt perusinvestoinnit hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.
Teollisuuden riskitekijöitä voivat olla päästöt ilmaan,
maaperään ja veteen, melu, maastomuokkaukset
sekä vaikutukset ympäristökuvaan ja maisemaan.
Uudet teollisuusalueet on kaavassa sijoitettu sellaisille alueille, joilla teollisuustuotannosta tai kuljetuksista ei ole vaaraa muulle yhdyskunnan toiminnalle.
Uhkia pohjavesien laadulle ja määrälle on pyritty
vähentämään edellä esitetyillä maankäyttömuotojen
muutoksilla.

Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen
ja luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset ovat
jo pääosin syntyneet, koska suurin osa alueista on
jo toteutunut. Uusien alueiden osalta vaikutukset
on tunnistettu osassa jo kuntakaavoituksessa ja
esimerkiksi Riihimäentien risteysalueen teollisuus- ja
varastoalueen rajausta on tarkennettu luontoarvoista johtuen.
Ympäristörasitusta voidaan vähentää uuden tekniikan ja puhtaampien energiamuotojen käyttöön ottamisella, joten suuri osa teollisuudesta on sijoitettavissa taajamarakenteen sisään. Teollisuusalueiden
ja -tilojen uudelleen arvioinnilla voidaan saavuttaa
huomattavia säästöjä sekä kunnallisteknisissä kustannuksissa että liikkumistarpeen määrissä.
Orimattilan Hennan alueelle on 2008 vahvistetussa
maakuntakaavassa osoitettu sekä asumista, palveluita että teollisuus- ja varastoaluetta laajemman kehittämisen kohdealueen sisään. Alueelle on sittemmin
laadittu osayleiskaava ja sen pohjalta ensimmäinen
asemakaava, joissa alueen maankäyttö on tarkentunut tehtyihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin
perustuen. Nyt maakuntakaavaan on tarkennettu
uusikehittämisen kohdealue ja sen sisälle aiempaa
laajempi teollisuus- ja varastoalue. Henna ei ole vain
raideliikenteeseen tukeutuva asumisen alue, vaan
myös työpaikka-alue.
Teollisuus- ja työpaikka-alueet päämaankäyttömuotoina tarkoittavat myös sitä, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja toteuttamisessa
tulee turvata valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen ja maisema-alueiden arvot, paikalliset arvot jäävät kuntien
harkintaan. Maakuntakaavamääräyksissä on vielä
korostettu suunnittelumääräyksenä valtakunnallis-
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Palvelualueiden hankkimisesta, suunnittelusta ja
rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava taho:
kunta, valtion viranomainen, yhteisö, yhtiö tai näistä
muodostuva hankekohtainen toteutusorganisaatio.
Maakuntakaavan laatimisen ajankohtana ei ole
ollut tiedossa suuria muutospaineita Päijät-Hämeen
keskussairaalan ja Heinolan hyvinvointi- ja osaamiskeskus Valolinnan aluetarpeissa. Ne on pääosin
toteutettu ja esitetyt aluevaraukset mahdollistavat
jossakin määrin laajentamis- tai muiden muutostarpeiden toteuttamisen. Urheiluopistojen aluevarauksissa on varauduttu tulevaisuuden laajennustarpeisiin. Niiden ajoitus on opistojen toiminnasta
vastaavien tahojen vastuulla. Alueiden toteuttamisessa vastuu on toimijoilla. Maakuntakaavan ajantasaisuuden tarkistamisen yhteydessä huolehditaan
myös näiden tarvitsemien alueiden tarkistamisesta.
Kunnat toteuttavat maakuntakaavan teollisuusaluevarauksia kaavoituksen avulla. Yleiskaavalla
määritellään teollisuusalueiden käyttöönoton järjestys ja ajoitus sekä kytkeytyminen muuhun yhdyskuntarakenteeseen. Alueiden käyttäminen teollisuustoimintoihin edellyttää asemakaavaa. Kaavojen
ja rakennusvalvonnan avulla kunta asettaa ohjeet ja
rajoitukset tuotannon harjoittamiselle ja tuotantotilojen rakentamiselle sekä ympäristöviranomaiset toiminnan reunaehdoille ympäristölupapäätöksillään.
Teollisuustontit ovat valmiita myyntiin tai vuokraukseen tontinmittauksen ja maastoon merkitsemisen
jälkeen. Uusien teollisuusalueiden käyttöönotossa
kunta sitoutuu tiestön ja muun kunnallisteknisen
valmiuden toteuttamiseen tai sopii siitä maankäyttösopimuksella toimijan kanssa. Teollisuusyritys tai
omistaja vastaa tilojen rakentamisesta ja teollisesta
toiminnasta. Kunnan ympäristötoimi valvoo, etteivät
teollisuuden päästöt tai teollisuusalueen visuaalinen
ympäristö aiheuta haittaa ympäröivälle maankäytölle, erityisesti asumiselle.
Kiinteistön omistajien ja yrittäjien vastuu on pitää
teollisuusalueet ja rakennukset asianmukaisessa
kunnossa, turvallisena ja siisteinä sekä että teollinen
toiminta tapahtuu lupien puitteissa.
Kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten
tehtävänä on huolehtia siitä, ettei riskille alttiita
toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia
laitoksia ja varastoja. Tällaisia riskialttiita toimintoja
ovat esimerkiksi asuinalueet, vilkkaat liikenneväylät, yleisölle tarkoitetut kokoontumistilat ja -alueet,
sairaalat, koulut, hoitolaitokset ja majoitusliikkeet
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(Tuotantolaitosten sijoittaminen –opas, 2013).
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- maakuntakaavan uusien teollisuus- ja varastoalueiden kaavallisten ja toiminnallisuuteen liittyvien
suunnitteluvalmiuksien parantaminen (alueelle
potentiaaliset ja soveltuvat toimijat, sisäiset liikennejärjestelyt ja toiminnalliset alueet yms.)

- olemassa olevien alueiden pohjavesiriskien vähentämiseen tähtäävät hankkeet ml. yritysten tukeminen siirtymisessä teollisuusalueille, jotka eivät ole
pohjavesialueilla
- kuntien yleis- ja asemakaavojen menetelmällinen
kehittäminen niin, että niissä on joustavuutta erilaisten ja erikokoisten yritysten sijoittumiseksi, jotta
vältyttäisiin kaavojen muutostarpeilta

MONIMUOTOISTA KEHITTÄMISTÄ EDELLYTTÄVÄT ALUEET
KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunki- ja kuntavyöhykkeitä, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai
seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.

Kehittämisen kohdealueiden suunnittelu perustuu
kuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja ylimaakunnallisiin kehitysvyöhykkeisiin. Kuntaneuvotteluissa nousi esille eri maankäyttömuodoista johtuvia
muutostarpeita ja selkeitä yhteistyötarpeita kahden
tai useamman kunnan kesken. Toisaalta taustalla
ovat olleet Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma
2009 ja Euroopan Unionin TEN-T verkko ja sen ydinverkkokäytävät ja Etelä-Suomen liittouman aluerakennetyöryhmän esitys Etelä-Suomen aluerakenne
2000 – 2012 - , jonka kartta on liiteosan liitteenä 13.
Ylimaakunnallisten ja maakunnallisten kehityskäytävien merkitseminen kokonaisuudessaan ei ole
perusteltua, vaan kehittämisen kohdealueina on
esitetty merkittäviä kohteita näihin kehityskäytäviin
liittyen. Kehittämisen kohdealuemerkintä on kokoava merkintä, joka osoittaa likimääräisesti sen alueen
laajuuden, jolle erityisiä kehittämispaineita kohdentuu. Alueille laadittavat yleiskaavat sekä kohdentuvat
kehittämishankkeet määrittävät toteuttamisvaiheessa kehittämisen kohdealueen lopullisen laajuuden.

EU:n Skandinavia – Välimeri käytävän Helsinki – Lahti
– Kouvola – Vainikkala rataosuudelle on erilaisia
pullonkauloja ja kehittämistarpeita. Maakuntakaavakartalle on osoitettu Päijät-Hämeessä viisi kehittämisen kohdealuetta, joissa ratayhteyden parantamisen
lisäksi tarpeita huolehtia siitä, että ympäröivä maankäyttö mahdollistaa kehittämistoimet (Orimattilan
Henna, Hollolan Nostava, Lahden Hennala – Sopenkorpi ja radanvarsi sekä radan ja vt12 varsi Nastolassa). Kuudes kohde liittyy TEN-T –kattavan verkon
valtatien 12 Hämeenkosken osuuden maankäytön
kehittämiseen. Valtatien 12 ns. eteläinen kehätie ja
koko yhteysvälin Lahti – Kouvola kytkeytyvät myös
osaltaan näihin kehittämisen kohdealueisiin. TEN-T
–verkko ja sen ydinkäytävät ovat liiteosan liitteessä
10. Liikenneverkon ratkaisuja on selostettu sivulta 73
alkaen.
Orimattilan Hennan kehittämisen kohdealue on
2008 vahvistetun maakuntakaavan jälkeen edennyt
niin, että ensimmäinen osayleiskaavan jälkeen laadittu asemakaava on saanut lainvoiman.
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Kuva 40. Havainnekuva Hennan puistoalueesta (Hennan 1.vaiheen asemakaavaselostus, 2014)

Vuonna 2011 järjestetyssä ideakilpailussa The Innovative New Town for the Future työ nimimerkiltään ”2
km²” ja tekijöinään arkkitehdit Juho Rajaniemi ja Jouko Kunnas, on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Työryhmältä tilattu masterplan-suunnitelma hyväksyttiin Orimattilan kaupunginvaltuustossa osayleiskaavaa
täydentävänä ja alueen asemakaavoitusta ohjaavana asiakirjana 17.10.2011. Alueelle on tarkoitus toteuttaa
noin 15000 asukkaan itsenäinen ja yhteisöllinen kestävän kehityksen periaattein toteutettu kaupunkiyhteisö.

Kuva 41. Havainnekuva Hennan puistoalueesta (Hennan 1.vaiheen asemakaavaselostus, 2014)

70

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

Uusi maakuntakaavan kehittämisenkohdealue on
tarkistettu osayleiskaavan ja masterplan-suunnitelman pohjalta.
Puolustusvoimien Hämeen rykmentin lakkautuspäätös jättää vuoden 2015 alusta Lahden Hennalan
varuskunta-alueen tyhjilleen ja samalla päätöksellä
on heijastusvaikutuksia Hollolan Hälvälän ja Padasjoen Taruksen harjoitusalueeseen. Puolustusvoimien
harjoitusalueet Päijät-Hämeessä -työryhmän loppuraporttiin (2013) on kirjattu asianosaisten kanssa
muotoillut ehdotukset Hälvälän ja Taruksen alueiden
osalta jatkotoimiksi.
Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue sijaitsee
kiinni Hollolan Salpakankaan taajamarakenteessa.
Alueen käytön jatkuminen ja kehittäminen edellyttävät toimia melun vähentämiseksi ja pohjavesien suojaamiseksi. Siinä tilanteessa, että puolustusvoimat
luopuvat alueen käytöstä, on selvitettävä raivaus- ja
puhdistustarpeet ja tehtävä suunnitelma niiden
toteuttamiseksi. Kehittämisen kohdealueen reunamilla olevien taajamatoimintojen alueiden maankäyttöä ohjaavat ensisijaisesti lainvoimaiset yleis- ja
asemakaavat. Taajamatoimintojen alueet ovat uusia
yleis- ja asemakaavaratkaisuja tehtäessä otettavissa
käyttöön tehtyihin meluntorjuntatoimiin ja tarkempiin meluselvityksiin perustuen. Ampumaratoihin
liittyvät maakäytönratkaisut on esitelty sivulla 89.
Taruksen kehittämisen kohdealue pitää sisällään
puolustusvoimien Padasjoen Tarusjärven harjoitusalueen ympäristöineen. Alueen kehittämistarve
ja laajentamistarve liittyvät puolustusvoimauudistukseen. Maavoimat on Taruksen harjoitusalueen
pääkäyttäjä. Alueen käyttö suunnitellaan puolustusvoimien pitkän aikavälin tarpeita varten. Puolustusvoimien nykyisen alueen ympäristössä on myös
virkistyskäyttötarpeita ja alueen länsi- ja pohjoispuolella kulkee Hämeen Ilvesreitti. Tarkemmassa
suunnittelussa puolustusvoimien tarpeet sovitetaan
yhteen alueen virkistyskäyttötarpeiden kanssa.
Kehittämisen kohdealueita on osoitettu lisäksi
Lahden Niemi – Mukkula alueen kehittämiseksi
valtakunnantason osaamiskeskittymäksi ja kampusalueeksi työpaikka- ja asuinalueineen, Orimattilan
kaupungin alueen liikenneyhteyksien, elinkeinoelämän ja asumisen kehittäminen ja Heinolan Hevossaari – Tähtiniemi alueen eheyttäminen monimuotoisena alueena.
Kehittämisen kohdealueisiin liittyy useimmiten
liikenteellisen sijainnin aiheuttamia paineita, arvokkaista pohjavesiesiintymistä tai valtakunnallisista ja
maakunnallisista maisema ja kulttuuriarvoista johtuvia erityisiä suunnittelun yhteensovittamistarpeita
sekä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen uusia
aluevarauksia. Alueiden suunnittelumääräyksissä on

esitetty kunkin alueen yksilöidyt kehittämistarpeet.
Maaseudun sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita on kuvattu selostuksen sivulta
113 alkaen luonnonvaralogistiikan kehittämisenkohdealueita sivulla 80. Yhdistelmäkartta kehittämisen
kohdealueista on liiteosan liitteessä 15.
Vaikutusten arviointi
Kehittämisen kohdealueiden vaikutukset syntyvät
osa-aluerajauksen sisällä olevien päämaankäyttöluokkien vaikutuksista.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset kehittämisen
kohdealueilla voivat olla merkittäviä sekä myönteisiä
että kielteisiä. Rajauksia on tehty alueille, joilla uutta
yhdyskuntarakennetta on tarkoitus luoda, mikä edellyttää valtion, kuntien ja yksityissektorin investointeja. Toisaalta alueet ovat potentiaalisia kasvualueita,
joilla on vaikutusta työllisyyteen ja elinkeinoelämän
kasvuun. Yhteistyössä tehtävällä suunnittelulla, toteuttamisen hyvällä ajoittamisella ja resurssien kohdentamisella voidaan alentaa syntyviä kustannuksia,
haittoja ympäristölle ja maisemalle sekä varmistaa
alueisiin mahdollisesti liittyvien kulttuuriarvojen
säilyminen.
Päijät-Hämeen vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa oli ensimmäisen kerran kehittämisen
kohdealueena ja aluevarauksina esillä kokonaan uusi
Hennan ekokaupunginosa. Orimattilan kaupunki
on lähtenyt toteuttamaan aluetta systemaattisesti
maanhankinnan ja kaavoituksen keinoin. Alueen
kehittymisen myötä nykyiselle harvalle asutukselle
elinympäristön muutos tulee olemaan suuri. Alueen
kehittyminen parantaa kuitenkin sekä olemassa olevan väestön että tulevan väestön julkisia ja kaupallisia palveluita sekä aseman myötä raideliikenteen
yhteyksiä sekä Lahteen että pääkaupunkiseudulle.
Luonnon ja kulttuuriarvoille alueen kehittämisellä ei
ole suurta merkitystä, koska alue on tavanomaista
metsä- ja peltomaata ja ensimmäisen lainvoimaisen
asemakaavan ja osayleiskaavan myötä paikalliset
arvot on otettu huomioon. Kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuloksen pohjalta laaditut tarkemmat
suunnitelmat mahdollistavat ihmisten elinympäristön, luonnon ja kulttuuriarvojen, liikenteen ja
energiahuollon sekä yhdyskuntarakenteen kannalta
kestävät ratkaisut.
Muut kehittämisen kohdealueet sijoittuvat olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Hälvälän alueen
kehittäminen vähentää melua ja parantaa elinympäristön laatua. Taajama-alue laajenee nykyiseen
rakenteeseen hyvin kytkeytyen. Taruksen harjoitusalueen laajentamisella voi olla haitallisia vaikutuksia
ympäröivään rakentamattomaan luontoon ja vapaaajan asuntojen elinympäristöön, mutta puolustus-
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voimien toimintaedellytysten turvaaminen olemassa
olevia Taruksen alueen rakenteita hyödyntämällä on
talouden kannalta kannattavaa.
Lahden Niemen – Mukkulan ja Orimattilan keskustan
kehittäminen parantavat ihmisten elinympäristöä,
mutta oletettavasti lisäävät liikennettä alueilla.
Luonnonympäristöön ja eliölajeihin jo rakennettujen
alueiden kehittämisellä ei ole vaikutuksia ja kaavoituksen keinoin huolehditaan Orimattilan keskustan
kulttuuriarvojen turvaamisesta. Heinolan Hevossaari
– Tähtiniemi –alueen kehittäminen on ollut esillä jo
2008 vahvistetussa maakuntakaavassa. Alueen kehittäminen parantaa elinympäristön laatua ja pohjavesien suojelutilannetta. Se eheyttää yhdyskuntarakennetta, kun vajaasti toteutuneelle alueelle laaditaan
suunnitelmat asumisen, työpaikkojen, virkistyskäytön ja matkailun tasapainoiseksi sijoittumiseksi.
Heinolan Koskensaaren kehittämisen kohdealue on
uusi. Vajaasti toteutuneen Konniveden vesiväylän
varrelle sijoittuvan saaren kehittäminen kansallisen
kaupunkipuiston naapurustossa edellyttää tasokasta jatkosuunnittelua, ettei vesistölle ja maisemalle
aiheudu haittaa.
Raideliikenteeseen tukeutuvien kehittämisen kohdealueiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä
asumista ja työpaikkoja nykyisten ja uusien asemien
läheisyyteen ja mahdollistaa siten joukkoliikenteen
käyttöä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Kehittämisen kohdealueen toteuttaminen on
monitahoinen prosessi. Periaatteessa maankäytön
ratkaisut toteutetaan maakuntakaavassa esitetyn
varsinaisen maankäytön mukaisesti yleis- ja asemakaavoituksella tarkentuvan suunnittelun pohjalta.
Alueilla on kuitenkin erilaisia hankkeita vireillä,
tulossa vireille ja vielä idea-asteella, joten toteuttaminen edellyttää useiden tahojen pitempiaikaista
yhteistyötä ja yhteistyössä tehtäviä hankkeita. Uusien alueiden toteuttaminen edellyttää tonttimaan
hankintaa, liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan
suunnittelua ja rakentamista.
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Kehittämisen kohdealueiden toteuttamisaikataulu
on riippuvainen yhteiskunnallisesta kehityksestä.
Yrityselämän sijoittumisessa vallitsevat suhdanteet
vaikuttavat niiden sijoittumispäätöksiin. Asuinalueiden rakentumiseen vaikuttavat myös monet tekijät
kuten tonttimaan hankinnan mahdollisuudet, kunnallistekniikan toteuttamisaikataulut, palveluiden
järjestyminen alueelle jne. Uusien alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoittamisessa ja toteuttamisen
suunnittelussa nouseekin tärkeään asemaan toteutusaikataulun ja toteuttamisjärjestyksen suunnittelu
niin, että tulevien asukkaiden ja toimijoiden palvelut
pystytään takaamaan.
Puolustusvoimien käyttöön tarvittavat aluelaajennukset Taruksella toteutetaan joko Metsähallituksen
tekeminä aluehankintoina puolustusvoimien vuokratessa alueet käyttöönsä tai mahdollisilla käyttöoikeussopimuksilla maan omistajan ja puolustusvoimien
välillä.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- Orimattilan kaupunki edistää Hennan keskustaalueesta laadittua masterplan-suunnitelmaa ja siitä
johdettua asemakaavoitusta. Hennan rakentaminen
perustuu hyvien julkisten yhteyksien ja uudenlaisten
asumisen ja ekotehokkaan kaavan hyödyntämiseen
(Lisätiedot www.hennaan.fi)
- Lahden alueen radanseutua kehitetään tiiviimmäksi. Nastolan, Lahden ja Orimattilan toimijoiden
yhteistyönä luodaan ns. ideakaava, jonka avulla
suunnataan alueiden kehittämistä yhdessä muodostettavan vision mukaisesti. Asemanseudut toimivat
paitsi kehitysalustoina erilaisille ekotehokkaille
ratkaisuille myös palvelevat asukkaita ja vierailijoita.
Orimattilan Hennan alue on osa tätä kehityskuviota.
Henna pilotoi ekotehokkaita liikenne-, energia- ja
maankäyttöratkaisuja.
- vajaasti toteutuneiden teollisuusalueiden tms. ja
ympäröivien alueiden kehittäminen monimuotoisina
ja toimivina kokonaisuuksina
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LIIKENNE
Maakuntakaavan liikennealueiden keskeinen tarkoitus on sovittaa tie- ja rataverkko, vesitiet, satamat ja
terminaalit liikennejärjestelmäksi, joka tehokkaasti,
taloudellisesti ja turvallisesti välittää maakunnan
henkilö- ja tavaraliikenteen ja muodostaa rungon
muiden maankäytön aluevarausten sijoittamiselle.
Liikenteen ja muun maankäytön vuorovaikutus on
kaksisuuntaista. Aluerakenne ja liikenteen käyttäjäpotentiaali ohjaavat liikenneinvestointien kohdentamista. Liikennejärjestelmää kehitetään palvelemaan tulevaa maankäyttöä, asumista, palveluita ja
elinkeinoelämää. Toisaalta liikenteen aluevaraukset
muodostavat rungon, jota hyödyntämään ympäröivien alueiden tuleva maankäyttö suunnitellaan.
Maakuntakaavan liikennealueiden tarkoitus on tukea
maakunnallista liikennepolitiikkaa, jonka tavoitteina
ovat kestävän liikkumisen edistäminen, Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen, liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen ja Lahden ydinkeskustan vetovoiman kehittäminen. Maakunnan
liikennejärjestelmän kehittämisestä on tarkemmin
linjattu Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2014).
Maakuntakaavan liikennealueiden tarkoitus on tukea sellaista yhdyskuntarakennetta, joka ei perustu
oman auton käyttöön, vaan mahdollistaa palvelujen
saavutettavuuden kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Henkilöautoliikenteen vähentämisen
keinot ja mahdollisuudet ovat kuitenkin erilaisia
erityyppisillä alueilla. Maakunnan aluerakenne tukee
joukkoliikenteen hyvän palvelutason saavuttamista
maakuntakeskuksesta Lahdesta isoimpiin kuntakeskuksiin Heinolaan, Nastolaan, Orimattilaan ja
Hollolaan.
Liikennealueiden tarkoituksena on yhtäältä näyttää
nykyisten liikenneväylien tuleva merkitys ja toisaalta
varata uusia alueita eri liikennemuotojen tulevia tarpeita varten. Liikenteen aluevarausten tarkoituksena
on varmistaa liikenteen kehitysmahdollisuuksien
toteutuminen ja olla ohjeena väylien suunnittelulle
ja yleiskaavoitukselle. Liikenteen aluevarauksiin
liittyvällä rakentamisrajoituksella on tarkoitus estää
sellaiset hankkeet, jotka vaikeuttavat väylien tai
terminaalien tulevaa rakentamista. Samalla kaavan
tarkoitus on osoittaa tulevat väylät, jotta voidaan
välttää niiden lähialueille suunniteltavat hankkeet,
jotka myöhemmin saattaisivat osoittautua virheinvestoinneiksi.
Liikenneterminaaleilla osoitetaan sellaiset elinkeinoelämän maankäyttötarpeet, jotka kytkeytyvät keskeisesti liikenneverkkoon. Myös mittavilla työpaik-

ka- sekä teollisuus- ja varastoalueilla on merkittäviä
vaikutuksia liikenteeseen ja nämä alueet sijoitetaan
niille parhaiten sopiville paikoille.

Liikennettä koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Liikennealueita koskevat seuraavat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet:
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona
kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia
sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten
muodostamaa verkostoa. Eteläisessä Suomessa
aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen
muiden kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden
läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve
on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Erityisesti kaupunki-seuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava
palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä
ja palvelu-verkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen.
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot
ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan
ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään
lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen
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yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toimintaa
ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja
taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät
tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset,
sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia
lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia
kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut
melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen
ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.

Liikennettä koskevat tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta
Erityisesti liikennettä koskevat seuraavat 7.12.2009
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2035 tavoitteet:
Tavoitteellinen aluerakenne 2035
Toiminnallisuuden pohjalta nousevat tärkeinä
kehityskäytävinä esiin Lahti – pääkaupunkiseutu,
Lahti – läntiset, Lahti – itäiset ja Lahti – pohjoiset
kehityskäytävät. Niillä jokaisella on oma profiilinsa
osaamisen, elinkeinojen, asumisen ja yhteyksiin
pohjautuvan verkostoitumisen valossa. (Katso kartta
sivulla 49.)
Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä
Julkisen liikenteen kilpailukykyä voidaan parantaa.
Maankäytön suunnittelussa luodaan edellytykset taloudellisesti kannattavien reittien muodostumiseen.
Seudullisen raideliikenne edellyttää tiiviiden asemanseutujen kaavoitusta. Joukkoliikenne-etuisuudet
kaupunkiliikenteessä lisäävät myös kaupunkikeskustojen viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Joukkoliikenteen
laatu – ja mukavuustekijöitä voi huomattavasti
parantaa tarjoamalla nopeita tietoliikenneyhteyksiä matkustajille (WLAN). Tähän liittyy myös matkustusinformaation lisääminen mobiilisovellusten
muodossa.
Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja
Nopeutuvat yhteydet maakunnasta eri suuntiin parantavat saavutettavuutta ja kasvattavat maakunnan
vaikutusaluetta. Vuorovaikutuksen kasvu maakunnan ja sen lähialueiden välillä lisää toimeliaisuutta ja
yritystoimintaa.
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Yritysten sijoittumisedellytykset monipuolistuvat
työvoiman saatavuuden parantuessa. Logistinen
edullinen sijaintipaikka takaa nopeat kuljetukset
päijäthämäläiselle teollisuudelle hyödyntäen lentokenttä- ja satamapalvelut, jotka ovat hyvin kytkettyjä
alueen logistiikan ja metropolialueen toiminnallisuuteen sekä osana pohjoisempaa ja läntistä Suomea
palvelevaa väyläverkostoa.
Rajojen merkitys vähenee. Runsaan kahden tunnin
matka-aika Lahdesta Pietariin ja mahdollinen viisumivapaus Venäjän rajalla aiheuttaa liikennemäärän
moninkertaistumisen nykyisestä. Päijät-Hämeen
yhteydet kansainväliselle lentoasemalle paranevat
edelleen kun suunniteltu pääradan lentoasemayhteys toteutuu ja matka-aika puolittuu nykyisestä.
Edullisen työmatkalippukäytännön laajentaminen
liittää Lahden seudun merkittäväksi osaksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta.
Erityisesti liikennettä koskevat seuraavat 3.12.2013
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2040 tavoitteet:
KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA OSAAJANA
Koko liikennejärjestelmää on kehitettävä; tarvitaan
liikenneinfrastruktuuria ja -palveluja sekä kulkumuotojen välistä yhteistyötä paikallistasolta kansainvälisten multimodaalien terminaalien kautta ympäri
maailman.
VENÄJÄN JA PIETARIN POTENTIAALI
Päijät-Hämeen logistiikkakeskuksia ja -alueita suunniteltaessa on otettava huomioon eri toimialojen
erilaiset logistiset tarpeet ja tehtävä yhteistyötä
Venäjän ja Itämeren alueen kanssa.

Liikennettä koskevat maakuntakaavan
tarkemmat tavoitteet 3.12.2012
TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO
Tavoite:
Tavoitteena on sellainen monikeskuksinen keskusverkko, jossa keskusten ja niiden vaikutusalueiden
väestön, työpaikkojen ja palveluiden tavoiteltu sijoittuminen on sovitettu yhteen liikennejärjestelmän
kanssa ja on otettu huomioon maakunnan eri osien
tasapainoinen kehittyminen. Arvioidaan keskusverkon kehittämistarpeet ja määritetään kehittämisen
periaatteet sekä toimenpiteet tavoitteellisen keskusverkon saavuttamiseksi.
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASO
Tavoite:
Yleistavoitteena hillitään autoliikenteen kasvua,
parannetaan kuljetusten sujuvuutta, huolehditaan
elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytyksistä ja
yhteiskunnan tarpeista turvallisuuden, ympäristön,
alue- ja yhdyskuntarakenteen, tasapuolisuuden ja
taloudellisuuden osalta. Parannetaan kevyen liikenteen, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksia.
Kaksisuuntainen vuorovaikutus maakuntakaavan ja
liikennejärjestelmäsuunnitelman välillä on valmistelussa keskeisesti mukana.
KAAVAN TIEVERKON TARKKUUSTASO JA OHJAUSVAIKUTUS
Tavoite:

tarkistetaan tieverkko sen mukaisesti. Seudulliset
yhdystiet merkitään maakuntakaavaan.
Vuorovaikutus liikennejärjestelmätyön kanssa on
valmistelussa keskeisesti mukana.
HENNAN LENTOKENTTÄ
Tavoite:
Lentokenttäasia jätetään pois tästä kaavatyöstä,
mutta varaudutaan käynnistämään vaihemaakuntakaavatyö, mikäli lentoliikennestrategiasta ja muista
mahdollisista syistä tarve ilmenee.
HÄMEEN OIKORATA
Tavoite:
Jatketaan selvityksiä Lahti – Hämeenlinna oikoradan
merkitsemiseksi yhteystarpeena.

Selkiytetään maakuntakaavan tieverkon roolia ja

Liikenteen maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
TIELIIKENNE YHDISTÄÄ ALUEET
MOOTTORITIE
Moottoritiemerkinnällä on osoitettu kaksiajorataiset valtatiet, joilla on erilliset keskikaistan
tai kaiteen erottamat ajoradat ja joilla risteävän tien liikenne kulkee eri tasossa.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
KAKSIAJORATAINEN PÄÄTIE TAI -KATU
Merkintää käytetään osoittamaan kaksiajorataisia teitä tai katuja.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI KAKSIAJORATAINEN PÄÄTIE TAI -KATU
Merkintää käytetään osoittamaan uusia kaksiajorataisia teitä tai katuja.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA KAKSIAJORATAINEN PÄÄTIE TAI -KATU
Merkintää käytetään osoittamaan tie tai katuosuuksia, joista on tarkoitus parantaa
kaksiajorataisia teitä tai katuja.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
VALTATIE/KANTATIE
Kauko- ja seudulliselle moottoriajoneuvoliikenteelle osoitettu korkealuokkainen väylä.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI VALTATIE/KANTATIE
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA VALTATIE/KANTATIE
Tie voidaan parantaa myös kaksiajorataiseksi.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
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VAIHTOEHTOINEN TAI OHJEELLINEN VALTATIE TAI KANTATIE
Merkinnällä osoitetaan tieyhteydet, jotka perustuvat todettuun tieliikenteen yhteystarpeeseen ja
joiden yleispiirteinen sijainti ja suhde ympäristöön on selvitetty.
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU
Seututiemerkinnällä esitetään kuntakeskuksia, merkittäviä liikennettä synnyttäviä kohteita ja
kaupunkikeskuksia yhdistävät väylät sekä niitä merkitykseltään vastaavat kadut.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU
Seututiemerkinnällä esitetään kuntakeskuksia, merkittäviä liikennettä synnyttäviä kohteita ja
kaupunkikeskuksia yhdistävät väylät sekä niitä merkitykseltään vastaavat kadut.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
MERKITTÄVÄ YHDYSTIE TAI KOKOOJAKATU
Merkittävän yhdystien merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan kyläverkoston tai ylikunnallisten
yhteyksien kannalta tärkeitä teitä ja katuja.
Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
VAIHTOEHTOINEN TAI OHJEELLINEN YHDYSTIE TAI KOKOOJAKATU
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan tie- tai katuyhteydet, joiden tarve on voitu todeta, mutta joiden sijaintiin
tai toteuttamiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
LIIKENNETUNNELI
Merkinnällä osoitetaan tieverkon osa, joka on tarkoitus toteuttaa tunneliratkaisuna tai tien kattavana kansiratkaisuna.
LIITTYMÄ
Liittymä on mahdollista toteuttaa myös eritasoliittymänä.
Liittymäalueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
ERITASOLIITTYMÄ
Merkinnällä esitetään nykyiset eritasoliittymät.
Liittymäalueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI ERITASOLIITTYMÄ TAI MUU MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA LIITTYMÄ
Kehitettävä eritasoliittymä tai muu merkittävästi parannettava liittymä on osoitettu punaisella
ympyrällä.
Liittymän toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.
Liittymäalueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ
Liittymäalueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
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Maakuntakaavassa esitetään tieverkon toiminnallinen luokitus ja väylien karkea linjaus. Toiminnallinen
luokitus osoittaa tieverkon eri osien hierarkkisen
aseman. Sillä kuvataan tien merkitystä ja liikenteen
sujuvuutta sekä sitä, palveleeko tieosa ensisijaisesti
pitkämatkaista vai paikallista liikkumista. Tiesuunnittelun yhteydessä määritellään tien tarkempi linjaus,
leveys ja rakenne.
Toiminnallinen luokitus ei enää ohjaa suoraan
yksityiskohtaisten ratkaisujen tekemistä tiesuunnittelussa tai maankäytössä. Uuden liikennepolitiikan
mukaisessa suunnittelussa pyritään määrittelemään
tapauskohtaisesti alueen tai yhteysvälin tärkeimmät palvelutasotavoitteet sen perusteella mitkä
liikkumis- ja kuljetustarpeet tiellä nähdään erityisen
tärkeiksi. Palvelutasotavoitteiden perusteella kohdennetaan ja määritellään tarkemmat tiesuunnitteluratkaisut tai muut toimenpiteet.
Merkittävästi parannettavina teinä on maakuntakaavassa osoitettu Suomen teollisuudelle tärkeä valtatie
12, TEN-T ydinverkkoon kuuluva valtatie 4 Lusista
pohjoiseen, sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta
ongelmallinen valtatie 24 Lahdesta Vääksyn suuntaan ja tavaraliikenteen kannalta tärkeä kantatie 46
Heinolasta Kouvolan suuntaan.
Vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa
valtatie 24 Lahdesta Paimelaan linjattiin osittain
uudelleen 90-luvulla valmistuneen yleissuunnitelman mukaisesti. Tässä kaavassa uusi linjaus on
osoitettu vaihtoehtoisena tai ohjeellisena valtatienä/
kantatienä. Uuden linjauksen toteuttaminen on
ajankohtaista, kun alueen maankäyttö ja paikallisliikenne lisääntyvät eivätkä anna enää riittäviä
edellytyksiä tien kehittämiselle nykyisellä paikallaan.
Uuden linjauksen tavoitteena on paikallisliikenteen
ja pitkämatkaisen liikenteen erottaminen toisistaan
ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Valtatien
kehittämiseksi nykyisellä paikallaan valmistui kehittämisselvitys vuonna 2015, mutta valtatien ja sen
rinnakkaisteiden kehittämisratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta vielä selvitetään.
Yhteystarvemerkinnällä on osoitettu uusi yhteys Vesivehmaan kohdalla valtatieltä 24 Vääksy–Vierumäki
seututielle 313 helpottamaan raskaan liikenteen
yhteyksiä Vääksyn suunnasta Vierumäen kautta Kymenlaaksoon. Toteutuessaan uusi tie- tai katuyhteys
ohjaa raskaan liikenteen pois Vääksyn keskustasta.
Samalla paranevat yhteydet Lahti–Vesivehmaan
lentokentälle. Yhteyden vaikutuksia on selvitetty
Vesivehmaan osayleiskaavassa.
Yhteystarvemerkintä on myös osoitettu Hennan ja
Hongiston välille. Yhteystarve perustuu Kärkölän
taajaman yhteyksiin Hennan tuleviin palveluihin ja
henkilöliikenneasemalle.

Uudet merkittävät liittymät ja sellaiset nykyiset
liittymät, joihin kohdistuu merkittäviä sujuvuuteen
tai turvallisuuteen liittyviä kehittämispaineita,
osoitetaan uusi eritasoliittymä tai muu merkittävästi
parannettava liittymä -merkinnällä. Näiden liittymien toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.
Maakuntakaavaehdotuksen jälkeen liittymien merkintäperiaatteita on muutettu ja liittymämerkintöjen
määrää vähennetty. Kaavassa ei osoiteta merkittävästi parannettavia liittymiä erikseen merkittävästi
parannettaville tieosuuksille, lukuun ottamatta
niitä tapauksia, joissa risteävä tie on uusi tie. Tien
merkittävä parantaminen pitää sisällään liittymien
parantamisen. Olemassa olevista eritasoliittymistä
merkitään merkitykseltään seudulliset eli käytännössä ne, jotka risteävät maakuntakaavassa osoitetun
tien kanssa.
Valtatielle 4 osoitetaan uusi moottoritieliittymä
Orimattilaan Tuuliharjan kohdalle. Uuden liittymän
tarve syntyy ensisijaisesti uuden merkitykseltään
seudullisen Hennan teollisuus- ja varastoalueen
tavaraliikenteen liittymisestä valtakunnan verkkoon.
Liittymä tukee seudun kehitystä ja seudullisten
elinkeinotavoitteiden saavuttamista vaarantamatta
kuitenkaan valtatien 4 valtakunnallista liikennettä.
Liittymän vaikutuksia ja toteuttamisedellytyksiä on
selvitetty Tuuliharjan liikenne ja maankäyttöselvityksessä (2016).
Nykyinen kantatie 54 Lahdesta Riihimäen suuntaan
esitetään muutettavaksi valtatieksi. Kantatie 54
on pitkämatkaisen liikenteen kannalta parempi ja
helpommin kehitettävä yhteys kuin Hämeenlinnan
kaupunkirakenteen läpi kulkeva nykyinen valtatie 10.
Näiden teiden rooleja on vertailtu Uudenmaan ELYkeskuksen teettämässä Valtatien 10/12 ja kantatien
54 roolit -selvityksessä 2014.
Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien linjaus ratkaistiin vuonna 2008 vahvistetussa Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa. Linjauksen mukainen uusi yleissuunnitelma hyväksyttiin 2011. Yleissuunnitelmaa
tarkentavan tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi
2013 lopulla. Tiesuunnitelma valmistui syksyllä 2015
ja valtio teki kehätiestä myönteisen rahoituspäätöksen hallituksen kehysriihessä 2016. Valtion lisäksi
Lahden kaupungilla ja Hollolan kunnalla on merkittävät rahoitusosuudet tien toteuttamisessa.”
Vuonna 2010 välille Uusikylä–Tillola valmistui
yleissuunnitelma, jossa esitettiin, että valtatie 12
rakennetaan kokonaan uuteen maastokäytävään.
Jälkeenpäin yhteysvälille on pyritty löytämään aiempia suunnitelmia kustannustehokkaampi ja käyttäjälähtöinen kehittämisratkaisu, joka parantaa riittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.
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Vaihtoehtoja on tarkasteltu vuonna 2013 valmis
tuneessa raportissa Valtatie 12 välillä Uusikylä
– Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola, Linjaus
vaihtoehtojen tarkastelu. Raportin vaihtoehdoista
kaksi käyttökelpoisinta linjausta (vaihtoehto 2 ja
vaihtoehto 4) valittiin maakuntakaavaehdotukseen
2014. Muut vaihtoehdot hylättiin jatkosuunnittelusta haitallisten maankäyttöön, maisemaan ja
luontoon kohdistuvien vaikutusten sekä kalliiden
rakentamiskustannusten perusteella. Lopullisessa
maakuntakaavassa esitetään uutena valtatienä vain
pohjoisempi linjausvaihtoehto 4, joka on valittu tien
yleissuunnittelun pääsuunnaksi. Valittu linjaus mahdollistaa maankäytön riittävän kehittämisen ja tien
vaiheittain rakentamisen. Lisäksi se on rakentamiskustannuksiltaan vaihtoehtoa 2 edullisempi. Vuonna
2008 vahvistetun maakuntakaavan linjausta ei
esitetä tässä kaavassa. Päijät-Hämeen maakuntakaavan linjaus on yhteensopiva Kymenlaakson vuonna
2014 vahvistetun maakuntakaavan valtatielinjauksen
kanssa.
Vaikutusten arviointi

nan liikkumistarve kohtuullisella tasolla. Liikenne- ja
maankäyttöratkaisuilla on ohjattu kehitystä kohti
tiiviimpää ja taloudellisempaa yhdyskuntarakennetta. Samalla on parannettu joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
Liikennemäärien kasvaessa pääteiden melu ja
asutusrakennetta jakava vaikutus kasvavat. Liikenneväylien vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
ovat yleensä haitallisia. Uusilla liikenneväylillä
laajennetaan saavutettavuutta ja ne parantavat
liikenteen palvelutasoa ja turvallisuutta. Niiden
suuntaamisella voidaan ohjata tarpeetonta läpiajoliikennettä pois taajamien keskustoista ja asuntoalueilta sekä tärkeimmiltä pohjavesialueilta. Näin voidaan
luoda edellytykset keskusten säilymiselle viihtyisinä
ja toimivina.
Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien merkittävimmät vaikutukset ovat:
- Poistaa yhden merkittävimmistä itä-länsisuuntaisen
liikenteen sujuvuusongelmista ja parantaa elinkeinoelämän kuljetusten ennakoitavuutta ja hallittavuutta.

Suuria liikennehankkeita suunniteltaessa tehdään
lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jossa
voidaan selvittää hankkeesta aiheutuvien haittavaikutusten poistamista ja siitä aiheutuvien menetysten korvaamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.
Maakuntakaavassa esitetyt uudet liikenneväylät
perustuvat yleensä maantielain tarkoittamiin yleissuunnittelutasoisiin selvityksiin, joissa vaikutukset
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon on
selvitetty. Samoin on selvitetty tärkeimpien tielinjausten vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin.

- Luo edellytykset Nostavan ja Kujalan logistiikka- ja
teollisuusalueiden kehittämiselle.

Tieliikenteen merkitys nykyisten yhdyskuntien
toiminnalle on ratkaiseva. Tieverkon toimivuus ja
liikenteen taloudellisuus ovat tärkeitä maakunnan
kehitystekijöitä, koska valtaosa tavara- ja henkilökuljetuksista tapahtuu autolla. Liikenneyhteyksien
paraneminen mahdollistaa pitemmät työmatkat ja
palvelujenhakumatkat, mikä toisaalta lisää liikennettä. Hyödyntämällä maakunnan hyvää saavutettavuutta valtakunnallisissa sijaintiratkaisuissa voidaan
valtakunnallisen liikenteen kokonaismäärää vähentää.

- Siirtää valtatieliikenteen pois tärkeiltä pohjavesialueilta ja pienentää liikenteen pohjavesiriskejä
oleellisesti.

- Parantaa oleellisesti Lahden ydinkeskustan, Hollolan kuntakeskuksen ja nykyisen valtatien ympäristön
maankäytön ja liikenteen kehittämismahdollisuuksia.
- Mahdollistaa uusien elinkeinoelämän alueiden
käyttöönoton pohjavesialueiden ulkopuolella ja lisää
Lahden seudun vetovoimaa.
- Siirtää valtatieliikenteen pois kaupunkirakenteen
sisältä.

- Liikenteen kokonaismäärä lisääntyy.
- Voi aiheuttaa riskejä Launeen pohjavesialueelle.
Valtatien 12 linjausvaihtoehtojen (Uusikylä-maakunnan raja) vaikutuksia on vertailtu taulukossa 15.

Maakuntakaavalla voidaan parhaiten vaikuttaa
liikenteen ympäristövaikutuksiin pitämällä maakun-
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Taulukko 15. Valtatien 12 vaihtoehtoisten linjausten (Uusikylä-maakunnan raja) vaikutukset. (Valtatie 12 välillä Uusikylä –
Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola, Linjausvaihtoehtojen tarkastelu 2013)

Maankäyttö

Ihmisen elinolot

Vaihtoehto 2 (eteläinen) 34 M€
•
Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen
•
Estevaikutuksia Hiisiössä ja Jokuessa
•
Antaa mahdollisuuden kehittää Uudenkylän
taajamaa
•
•
•
•

Maisema

Luonto

Elinkeinotoiminta

•

Leikkaa osittain Arolan arvokasta
maisemakokonaisuutta
Sijoittuu Jokuen kylämaisemaan

•
•

Nastolassa kiertää kylät ja asutuksen
Estevaikutuksia Haarankylässä, Mankalassa ja
Jokuessa

•
•

Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisosaa
Sijoittuu Uudessakylässä ja Jokuessa lähelle
asutusta

•

Leikkaa Arolan arvokkaan maiseman
pohjoisosan
Sijoittuu Haarankylän, Mankalan ja Jokuen
kylämaisemaan

•

•

Leikkaa arvokasta pv-aluetta Alimmaisen ja
Mankalan kohdalla

•

Leikkaa arvokasta pv-aluetta pitkiä matkoja
Alimmaisen ja Mankalan kohdalla

•

Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän
taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla
Haittaa maanviljelyä Arolan peltoaukean
eteläosassa
Nykyisen valtatien varren yritystoiminta
säilyy

•

Antaa mahdollisuudet kehittää Uudenkylän
taajamaa ja palveluja ETL:n kohdalla
Leikkaa Arolan peltolaakson pohjoisreunaa ja
haittaa maanviljelyä
Nykyisen valtatien varren yritystoiminta säilyy

•
•

Vaiheittain
rakentaminen

Leikkaa Arolan peltolaaksoa sen eteläosista
Haitat nykyiselle asutukselle vähenevät
osittain
Meluhaittoja Hiisiössä ja Jokuessa

Vaihtoehto 4 (pohjoinen) 29 M€

•

Koko hanke täytyy toteuttaa kerralla

Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Tärkein ja ensisijaisesti toteutettava tiehanke
Päijät-Hämeessä on valtatie 12 Lahden eteläinen
kehätie. Monet muut tärkeät maankäyttöhankkeet
ovat sidoksissa tien toteutumiseen, kuten Nostavan
logistiikka-alueen toteuttaminen ja Lahden matkakeskuksen kehittäminen. Eteläinen kehätie toteutetaan tiesuunnitelman mukaisesti. Myöhemmin tielle
voidaan tarpeen mukaan tehdä yleissuunnitelman
mukaisia parantamistoimia ja niihin tulee varautua
myös maankäytössä.
Maakuntakaavassa esitettyjen valtatien 12 linjausvaihtoehtojen Uudestakylästä itään tarkemmat
sijainnit ja vaikutukset selvitetään tien yleissuunnittelun ja alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä.
Lopullinen tielinjaus voidaan ratkaista yleiskaavalla,
koska kumpikaan maakuntakaavan vaihtoehto ei
estä seudullisesti merkittävää muuta maankäyttöä
alueella.

•
•
•

Valtatien uusi maastokäytävä täytyy toteuttaa
kerralla Uudenkylän ja Hiisiön välillä

Päijät-Hämeessä maanteiden hoidosta, ylläpidosta ja
alueellisista investoinneista vastaa Kaakkois-Suomen
ELY-keskus. Valtakunnallisen tieverkon hankkeissa
ja kehittämisessä vastuutaho on liikennevirasto ja
alueellisessa kehittämisessä Uudenmaan ELY-keskus.
Katuverkon osalta vastuu on kunnilla.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- eri kulkumuotojen yhdistäminen ja liikkumisen
uusien palvelujen kehittäminen (esim. Lahden matkakeskus)
- joukkoliikenteen digitaalisen matkustajainformaation kehittäminen pysäkkiverkolla
- liikenteen ohjaus älyliikenteen ja uusien palvelukonseptien keinoin ruuhkahuippujen tasaamiseksi
- kaavojen arviointi liikenneturvallisuuden ja kestävien kulkutapojen edistämisen näkökulmasta

Liikennejärjestelmäsuunnitelman ja maakuntakaavan liikennealueiden toteutuksen edistämisestä ja
seurannasta vastaa maakuntaliiton johtama liikennejärjestelmätyöryhmä. Liikennehankkeita ja -toimenpiteitä edistetään myös maakuntaohjelmalla ja sen
toimeenpanosuunnitelmalla.
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RAIDELIIKENTEESTÄ RUNKO ALUERAKENTEELLE

PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kansainvälisen liikenteen rataosat, valtakunnan osakeskuksia
ja merkittävimpiä maakunta- ja kaupunkikeskuksia yhdistävät rataosat sekä merkittävimpiin
satamiin johtavat radat.
Raideliikenteen liikennepaikka -merkinnällä osoitetaan kaukojunien ja lähiliikenteen junien
liikennepaikat.
Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI RAIDELIIKENNEPAIKKA
YHDYSRATA/TEOLLISUUSRATA
Merkinnällä osoitetaan pääratoja ja merkittäviä liikennepaikkoja yhdistävät radat sekä
merkittävät teollisuusradat.
Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA RATAOSA
Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
OHJEELLINEN PÄÄRATA

RAIDELIIKENTEESTÄ RUNKO ALUERAKENTEELLE
Maakuntakaavan raideliikennealuevarausten tarkoitus on varmistaa seudun pitkän ajan kehityksen
edellyttämien raidelinjojen ja asemanpaikkojen
toteuttamismahdollisuudet. Siten maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida radan vaikutukset ja
asemien antamat uudet mahdollisuudet.
Maakuntakaavan tarkoituksena on asemanpaikkojen
osoittamisella varmistaa nopeutuvien joukkoliikenneyhteyksien hyödyntäminen yhdyskuntarakenteessa. Aseman varauksella on tarkoitus osoittaa
maakuntakaavassa alueet, joilla maankäyttöä tulee
tehostaa ja eri liikennemuotojen liittyminen turvata.
Riihimäki–Lahti–Kouvola-radalla on Päijät-Hämeessä
seitsemän olemassa olevaa asemaa Lappila, Järvelä,
Herrala, Lahti, Villähde, Nastola ja Uusikylä. Uudet asemanpaikat Nostava, Okeroinen, Hennala ja
Karisto perustuvat Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen
edellytykset -esiselvitykseen (2013).
Riihimäen aseman pohjoispuolelle rakennettava
Riihimäen kolmioraide mahdollistaa suorat yhteydet
Pietarin-radalta Pääradalle. Suora yhteys sujuvoittaa
tavaraliikennettä ja avaa uusia mahdollisuuksia henkilöliikenteen kehittämiseen. Riihimäen kolmioraide
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mahdollistaa suorien junayhteyksien kehittämisen
Päijät-Hämeestä Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja
Pohjanmaalle.”
Rataosa Hakosillasta itään maakunnan rajalle on
osoitettu merkittävästi parannettavana. Erityisesti
välille Hakosilta–Lahti tarvitaan lisäkapasiteettia, jos
junaliikenne lisääntyy merkittävästi. Rataosan maankäytössä tulee varautua lisäraiteen rakentamiseen.
Rataosan Lahdesta itään parantaminen voi käytännössä tarkoittaa mm. uusia ohituspaikkajärjestelyjä.
Nopeiden yhteyksien tarjoamat sijaintiedut hyödynnetään osoittamalla Lahden asemalle matkakeskus
ja varaamalla Lahden aseman seutu tehokkaaseen
käyttöön. Kerava–Lahti oikoradalle osoitetaan
Hennan uusi asema. Maakuntakaavassa esitetään
nykyisten ratojen lisäksi uusi ohjeellinen rata Lahdesta Mikkeliin ja radalle Heinolan ja Vierumäen
asemat vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan
mukaisesti.
Eri toimijoiden yhteistyönä on selvitetty nopeita oikoratayhteyksiä Lahdesta Hämeenlinnaan ja Jyväskylään. Näiden yhteyksien maastokäytäviä ei ole vielä
riittävän tarkasti selvitetty yhteystarvemerkinnän
osoittamiseksi. Näiden yhteyksien tarve ja tarkemmat sijainnit selvitetään myöhemmin.
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Vaikutusten arviointi

Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta

Lain mukaan uusista ratahankkeista on toteuttajan
tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Se tehdään
yleensä ratahankkeiden suunnittelun yleissuunnitelmavaiheessa.

Rataverkon suunnittelu ja ylläpito kuuluu liikennevirastolle. Suurten ratahankkeiden toteuttaminen
edellyttää eduskunnan rahoituspäätöstä. Hankkeet
toteutetaan liikenneviraston toimiessa tilaajana.
Ratojen ja asemien toteuttaminen on liikenneviraston vastuulla. Pienistä teollisuusradoista vastaavat
liikennevirasto, kunnat ja yritykset. Uusien ratojen
periaatteellisia linjausvaihtoehtoja ja kannattavuutta selvitetään tarveselvityksessä, jonka perusteella
liikenne- ja viestintäministeriö päättää yleissuunnitelman laatimisesta.

Raideliikenteen nopeutuminen on osa itäisen
Suomen rataverkon parantamista, joka tasaa aluerakenteen kehitystä maassa. Nopeat ratayhteydet
edistävät pääkaupunkiseudun kasvun suuntautumista Lahden seudulle ja siirtää liikennettä maanteiltä
kiskoille.
Raideliikenne on vähän saastuttava, energiataloudellinen ja turvallinen liikennemuoto. Rataverkon kehittämisellä on tarkoitus vähentää raskaita maantiekuljetuksia ja nopeuttaa henkilökuljetuksia. Nopealla
radalla on pysyvä toimeliaisuutta lisäävä vaikutus
asemien vaikutusalueilla. Rata muodostaa esteen
ihmisten liikkumiselle vaikeuttaen lähiyhteyksiä.
Toisaalta nopeat yhteydet laajentavat työssäkäyntialuetta ja lisäävät ihmisten kanssakäymistä. Radan
meluvaikutukset ovat yleensä pienemmät kuin
tieliikenteen, mutta tärinän vaikutus on otettava
huomioon radan lähialueita suunniteltaessa.
Epävarmuus ohjeellisesta ratalinjasta Lahti–Mikkeli
ja sen toteuttamisesta vaikeuttaa tilojen ja asutuksen kehittämistä. Ratalinjan tarkentaminen kaventaisi muuhun maankäyttöön kohdistuvaa vaikutusaluetta.

Kerava–Lahti-oikoradan lähiliikenteessä ensimmäisenä käyttöön otettaviksi uusiksi asemiksi soveltuvat
parhaiten Hennan ja Hennalan asemat. Nostavan,
Okeroisten ja Kariston asemat voidaan toteuttaa
myöhemmin tarpeen mukaan. Uusia asemia voidaan
hyödyntää Helsinki–Lahti–Kouvola-liikenteessä, Riihimäki–Lahti–Kouvola-liikenteessä tai mahdollisesti
tulevaisuudessa toteutettavassa Lahden seudun sisäisessä pendeliliikenteessä. Ennen uusien asemien
toteuttamista tulee arvioida matkustajapotentiaalin
riittävyys.
Rataosan Hakosillasta itään maakunnan rajalle
parantamisen ensimmäinen vaihe on lisäraiteen
suunnittelu ja toteuttaminen välille Hakosilta–Lahti.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmien
yhdistäminen
- radanvarren ja asemanseutujen kehittäminen
ideakaavan avulla
- vähäliikenteisten ratojen uusien käyttötarkoitusten
ideointi
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LOGISTIIKKA KESKITTÄÄ TAVARAVIRRAT
MAALIIKENTEEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan merkittävät tavaraliikenteen alueet.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
LUONNONVARALOGISTIIKAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joita voidaan kehittää luonnonvarojen, kuten energiapuun,
maa-ainesten ja kierrätysmateriaalien, kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin, kierrätykseen ja
jalostukseen liittyvää toimintaa varten.
Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä.

Vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa
osoitettiin kaksi maaliikenteen aluetta Ämmälään
ja Nostavalle. Ämmälän alue on myöhemmässä
suunnittelussa todettu soveltuvan paremmin muihin
taajamatoimintoihin. Tässä maakuntakaavassa on
osoitettu kaksi logistiikka-aluetta maaliikenteen alue
-merkinnällä Pennalaan ja Nostavalle. Pennalassa
167-tien varrella lähellä Lahden rajaa sijaitsee Itella
Logistics Oy:n nykyinen logistiikka-alue, joka aiemmassa maakuntakaavassa oli osoitettu teollisuus- ja
varastoalueeksi.
Nostavan maaliikennealue on uusi logistiikka-alue,
joka sijaitsee Lahti–Riihimäki-radan, Lahti–Keravaoikoradan ja valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien
varressa. Logistiikka-aluetta kehitetään merkittävänä valtakunnallisena solmupisteenä, joka palvelee
Länsi-Suomen ja Tampereen yhteyksiä Venäjälle.
Nostavan alue voidaan toteuttaa myös Vuosaaren
sataman konttiliikenteen purkamis- ja lastauspaikaksi. Vuosaareen laivalla kuljetettavat kontit voidaan
siirtää junalla Nostavalle, jossa kontit puretaan eri
kulkumuodoilla tapahtuvia jatkokuljetuksia varten.
Suomen teollisuuden vientikuljetuksia voidaan niin
ikään ohjata Nostavalle, jossa ne lastataan kontteihin ja kuljetetaan junalla Vuosaaren sataman kautta
ulkomaille.
Päijät-Hämeessä on myös muita logistiikkakeskuksia
ja merkittävästi kuljetuksia aiheuttavia teollisuuslaitoksia. Nämä on merkitty maakuntakaavaan teollisuus- ja varastoalueina (T).
Erilaisiin luonnonvaroihin liittyviä potentiaalisia uusia terminaalialueita on selvitetty maakuntakaavaa
varten selvityksissä Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-Hämeessä (2013)
ja Selvitys Päijät-Hämeen seudullisesti merkittävistä
materiaalikäsittelyterminaaleista (2013). Alueiden
sijoittamisessa on huomioitu mm. terminaaliverkoston logistinen toimivuus, liikenteen vaikutusten
hallinta, alueen luontoarvot sekä riittävät puskurietäisyydet asutukseen. Luonnonvaralogistiikan alueet
tukeutuvat pääosin tieliikenteeseen, koska käyte-
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tyillä kriteereillä ei löytynyt riittävän laajoja alueita
vesiteiden tai rautateiden varrelta.
Selvitysten pohjalta valitut alueet osoitetaan maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue -merkinnällä, jollaista ei ole maakuntakaavoissa aiemmin käytetty. Alueita voidaan kehittää
luonnonvarojen, kuten energiapuun, maa-ainesten
ja jätteiden, kuljetuksiin, lajitteluun, varastointiin,
kierrätykseen ja jalostukseen liittyvää toimintaa
varten.
Maakuntakaava ei määrittele tarkkaan mitä luonnonvaralogistiikkaan liittyviä toimintoja kullakin
alueella saa olla. Pohjoisen alueet Padasjoen Vakkila
ja Heinolan Lusi voivat esimerkiksi keskittyä energiapuun haketukseen, välivarastointiin ja kuivatukseen.
Pohjois-Päijät-Hämeen metsistä kerättävä energiapuu voidaan kuljettaa näiden logistiikka-alueiden
kautta Heinolan ja Lahden voimalaitoksiin.
Lahden kaupunkiseudun alueet Aikkala ja Tuohijär
venkallio Hollolassa sekä Nastolan kierrätyspuiston
läntinen ja itäinen vaihtoehto Lahdessa voivat
esimerkiksi keskittyä kaupunkiseudun maa- ja kivi
aineshuollon järjestämiseen sekä jätteiden kierrä
tykseen ja jalostukseen. Nastolan kierrätyspuiston
itäinen vaihtoehto Kirviällä on noussut esiin maa
kunnallisten selvitysten ulkopuolelta mahdollisena
vaihtoehtona Nastolan kierrätyspuiston läntiselle
alueelle. Näiden kahden vaihtoehdon vaikutuksia on
selvitetty lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Kirviän alue sijaitsee niin lähellä
Uudenkylän taajamaa, että sinne ei sovi merkittäviä
ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
Luonnonvaralogistiikan alueet ovat pääasiassa
laajuudeltaan noin 100–300 hehtaaria. Poikkeuksena on eteläisin Viljaniemen liittymän alue, jonka
pinta-ala on 2 000 hehtaaria. Laajuus johtuu siitä,
että alueen sisällä on useita vaihtoehtoja terminaalin tai terminaalien sijoituspaikaksi. Alue ei ole
kokonaisuudessaan käyttökelpoinen terminaalitoimintaan, koska sen sisällä on mm. asutusta. Potentiaaliset terminaalialueet kaavamerkinnän sisällä on
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esitetty kuvassa 42. Viljaniemen liittymän alueen
terminaali tai terminaalit voivat tulevaisuudessa
palvella ylimaakunnallista luonnonvaralogistiikkaa,
kuten pääkaupunkiseudun maa-aineshuoltoa, mikäli
laajamittaista maa-ainesten kierrätystoimintaa ei ole
mahdollista järjestää Uudenmaan alueella.
Vaikutusten arviointi
Tavaralogistiikan ja luonnonvaralogistiikan alueiden
yleissuunnitteluvaiheessa on syytä selvittää tarkemmin alueiden ympäristövaikutukset. Vaikutukset
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
sekä kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin ovat samankaltaiset kuin
muillakin ympäristöä muuttavilla rakennushankkeilla.
Tavaralogistiikan ja luonnonvaralogistiikan alueet
vaikuttavat lähiympäristöihinsä haitallisesti, koska ne
kokoavat liikennettä yhteen paikkaan. Laajemmalla
alueella tavaraliikenteen keskittäminen vähentää
päällekkäistä jakeluliikennettä. Liikenteen aiheuttamaa melua ja muuta häiriötä voidaan lieventää
suojavyöhykkeillä ja häiriöttömillä liityntäyhteyksillä
päätieverkkoon.
Logistiikkaterminaalit edistävät energiataloudellisia yhdistettyjä kuljetuksia. Logistiikkakeskus lisää

alueen kuljetuspalveluja ja muuta liiketoimintaa.
Lahden seudun edullisen sijainnin hyödyntäminen
säästää kuljetuskustannuksia ja parantaa alueen
toimintakykyä.
Nostavan logistiikka-alue ja luonnonvaralogistiikan
alueet on sijoitettu logistisesti järkeviin paikkoihin,
joissa ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kokonaisliikennettä ja voivat tukeutua päätieverkkoon.
Terminaalien toteuttaminen aiheuttaa kuitenkin alueiden välittömässä läheisyydessä painetta alemman
tieverkon ja liittymien kehittämiselle sekä uusien
yhdysteiden rakentamiselle.
Logistiikkakeskuksen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ovat myönteiset. Terminaalin
toteutuessa paljon melua ja raskasta liikennettä
aiheuttavia toimipisteitä voidaan siirtää kaupungin
keskeisiltä alueilta uuteen liikenteellisesti edulliseen
paikkaan ja samalla vapautuu arvokkaita alueita
tehokkaaseen kaupunkirakentamiseen.
Luonnonvaralogistiikan alueet vähentävät puun
varastointia ja haketusta teiden varsilla sekä näihin
liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Alueet myös
parantavat maa-ainesten hyötykäytön edellytyksiä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Nostavan logistiikka-alueen toteuttaa mahdollisesti yhtiö, joka luovuttaa tilat tai tontit tarvitsijoille.
Yhtiö voi olla esimerkiksi Lahden kaupunkiseudun
kuntien ja logistiikka-alueelle tulevien yritysten yhdessä muodostama. Päätöksen logistiikkakeskuksen
toteuttamisesta tekevät yritykset. Kunta toteuttaa
kunnallistekniikan ja liikennevirasto kytkennät valtakunnallisiin liikenneverkkoihin. Edellytyksenä Nostavan logistiikka-alueen käyttöönotolle on valtatien 12
Lahden eteläisen kehätien toteutuminen.
Luonnonvaralogistiikan alueiden toteuttaminen on
liiketoiminnan harjoittajien tehtävä. Alueiden toteutuminen riippuu luonnonvara-alan kehityksestä. Ennen alueen toteuttamista tehdään mm. tarkemmat
suunnitelmat liikenteen järjestämisestä ja selvitykset
ympäristövaikutuksista.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- logistiikka-alueiden liikenneyhteyksien parantaminen
- energiapuun ylimaakunnallisten kuljetusvirtojen
selvittäminen ja terminaalien kehittäminen

Kuva 42. Mahdolliset terminaalien sijoituspaikat Viljaniemen liittymän alueella.

- luonnonvaralogistiikan terminaalien liiketoimintamallin kansainvälisten esimerkkien selvittäminen ja
pilotointi
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LENTOLIIKENNE KOULUTUSTA JA HARRASTEILMAILUA VARTEN
LL

LENTOLIIKENTEEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan Lahti – Vesivehmaan lentokenttä.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
LENTOLIIKENTEEN VARALASKUPAIKKA
LENTOTOIMINNAN KANNALTA TÄRKEÄ VYÖHYKE

Lahti–Vesivehmaan lentokenttä on esitetty maakuntakaavassa lentoliikenteen alueena. Lentokenttää kehitetään korkeatasoisena ja monipuolisena
lentokoulutuksen keskuksena, joka tarjoaa myös
hyvät mahdollisuudet harrasteilmailulle. Alueelle voi
sijoittua kiitoteiden lisäksi lentotoimintaa, koulutusta, harrasteilmailua ja yleisötapahtumia palvelevia
rakennelmia sekä lentokentän yhteyteen soveltuvaa
elinkeinotoimintaa.
Maakuntakaavan aluevarauksessa on varauduttu
kiitotien pidennykseen. Myös aluetta ympäröivän
melualueen rajaus on esitetty tavoitetilanteen mukaisena nykyisten liikennemäärien mukaista melualuetta laajempana. Lentokentän ja Vesivehmaan
moottoriurheilukeskuksen melualueet on esitetty
yhtenäisenä melualueena.
Valtatiellä 5 Heinolassa sijaitsee Lusin varalaskupaikka, jota käytetään Suomen ilmavoimien tarpeisiin.
Varalaskupaikka on merkitty maakuntakaavaan
kohdemerkinnällä. Varalaskupaikan ympärille on
merkitty säteeltään 12 kilometrin vyöhyke, jonka
suunnittelussa tulee huomioida varalaskupaikasta
johtuvat maankäytön rajoitukset. Jos alueelle suunnitellaan rakennettavaksi mastoja tai muita lentoesteitä, tulee liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta ja
varalaskupaikan käyttäjältä Ilmavoimien esikunnalta
varmistaa, ettei lentoturvallisuus vaarannu. Vastaava
Päijät-Hämeen puolelle ulottuva vyöhyke on merkitty Keski-Suomessa sijaitsevan Joutsan varalaskupaikkan ympärille.
Maakuntakaavan luonnosvaiheessa oli esillä kysymys uuden lentoaseman suunnittelusta Kärkölän
ja Orimattilan Hennan alueelle Helsinki–Vantaan
lentoaseman toimintojen tukemiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan luonnosvaiheesta saadun palautteen
perusteella tarvetta uudelle lentoasemalle ei nähty,
eikä lentoasemaa esitetä maakuntakaavassa.
Vaikutusten arviointi
Lahti–Vesivehmaan lentokentän kehittäminen
aiheuttaa melun lisääntymistä, jolla on vaikutuksia
ihmisten elinoloihin ja ympäristöön. Lentomelun
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lisääntyminen voi myös olla ristiriidassa Päijänteen
luonto- ja matkailuarvojen säilyttämisen kanssa.
Toisaalta lentokentän tarjoamat palvelut voivat lisätä
matkailua.
Lentokenttä sijaitsee pohjavesialueella. Lentokenttäalueen maanpinnan päällystäminen vähentää
muodostuvan pohjaveden määrää. Lentotoiminnan
polttoainehuolto, liukkaudentorjunta ja onnettomuudet voivat aiheuttaa riskejä pohjavesivaroille.
Pienkoneiden polttoainemäärät ovat kuitenkin pieniä verrattuna esimerkiksi tieliikenteessä käytettyihin polttoainemääriin. Lentokoneiden valvontaan ja
huoltoon on kiinnitetty erityistä huomiota ja lentokoneiden tankkausalueella on maaperän suojaukset,
valumakaivot ja varoitusjärjestelmä. Näillä toimilla
pohjavesiriskit on saatu pieniksi.
Lentoliikenne ei ole kestävän kehityksen kannalta
edullinen liikennemuoto, mutta olevan lentokentän laajentaminen voi tehostaa lentotoimintaa ja
Vesivehmaalla on keskeinen sijainti Etelä-Suomessa.
Lentokentän kehittäminen on liikenneinvestointina
pieni taloudellinen panostus, jonka merkitys voi
matkailulle ja liike-elämälle olla merkittävä.
Lentokentän kehittämisestä on laadittava lain mukaan ympäristövaikutusten arviointi, jos kiitotie ylittää 2100 m. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään
yleissuunnitelman yhteydessä.
Lentoliikenteen varalaskupaikkojen vyöhykemerkinnät rajoittavat rakentamista mutta samalla edistävät
lentoliikenteen turvallisuutta.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Lentokentän kehittämisestä tehdään aluksi tarveselvitys, jossa osoitetaan kentän tavoiteluokka ja
laajuus. Päätöksen suunnittelun jatkamisesta tekee
hankkeen toteuttaja. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa laaditaan kentän yleissuunnitelma, jossa
selvitetään kentän mitoitus ja kiitoratojen sijoittuminen sekä tarkemmat melualueet.
Kentän toteuttaminen tapahtuu vaiheittain lisäämällä lentokenttärakenteita ja kiitotien pituutta tarpeen
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mukaan. Lahti–Vesivehmaan lentokentän ylläpitäjänä toimii Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- ilmailupalvelujen suuntaaminen matkailijoille
osana Päijänteeseen tukeutuvaa matkailua (esim.
pienkoneiden tilausliikenteen kesäpalveluiden kehittäminen)

- Vesivehmaan pohjavesialueen tilan seuranta ja
tarvittaessa uudet riskinhallintatoimenpiteet lentokenttäalueella
- Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittäminen korvaamaan osa Malmin lentokentän toiminnoista
- helikopterin laskeutumisalueiden kehittäminen

VESILIIKENNE MATKAILUN MOOTTORINA
LAIVAVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät sisävesiväylät.

OHJEELLINEN UUSI SYVÄVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan uudet merialuskelpoiset laivaväylät.

VENEVÄYLÄ
Maakuntakaavassa osoitettavia veneväyliä ovat ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut
alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät.
MELONTAREITTI
Merkinnällä osoitetaan melontaan soveltuvia reittejä.

SATAMA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan matkustajasatamat ja suuret veneilysatamat.

SATAMA-ALUE RASKAALLE LIIKENTEELLE
Merkinnällä osoitetaan puutavaran ja massatavaran laivauspaikat sekä tavarasatamat.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

SATAMA-ALUE
Merkinnöillä osoitetaan satama- ja laiturialueet sekä satamatoimintaan välittömästi liittyvien
varastojen ja terminaalien alueet.

VENESATAMA
Seudullisen veneilyverkoston kehittämisen kannalta merkittävä venesatama.
Alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

85

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

Laivaväylinä on osoitettu syväykseltään 2,4 metrin
väylät, jotka palvelevat matkailua ja huviveneilyä.
Laivaväylä johtaa kaikkiin Päijänteen rantakuntien
kuntakeskuksiin ja tärkeimpiin matkailukohteisiin.
Laivaväylä on osoitettu myös puutavaran lastaussatamiin Asikkalassa, Heinolassa ja Padasjoella.
Kymijoen kanavoinnin mahdollistamille aluksille on
osoitettu ohjeellisena 4,2 metrin väylä, joka johtaa
Kymijoelta Räävelin reittiä Mäntyharjulle ja Saimaan
vesistöalueelle sekä tärkeimpiin Päijänteen tavarasatamiin Heinolassa ja Pohjois-Päijänteellä. Yhteys
Saimaan vesistöalueeseen on esitetty Mäntyharjun
reittiä pitkin perustuen Merenkulkulaitoksen v. 1991
tekemään Mäntyharjun kanavan yleissuunnitelmaan.
Maakuntakaavassa osoitettavia veneväyliä ovat ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut alueellisesti
merkittävät veneilyn pääväylät.
Heinolan teollisuussatamien kehittyminen yleissatamaksi raskaita kuljetuksia varten on varauduttu
osoittamalla vesiliikenteen alue Maitiaislahden
suulle. Heinolan Hevossaareen on osoitettu myös
satama-aluevaraus. Alueelle on hyvät vesi-, raide- ja
tieliikenteen yhteydet ja sinne on mahdollista rakentaa massatavaran varastoalueet ja käsittelylaitteet.
Puutavaran kuljetuksiin on osoitettu lastaussatamat
Padasjoen Nyystölään ja Harmoistenlahdelle.
Suurehkoille venesatamille tai matkustajasatamille
on osoitettu alueet kuntakeskuksissa ja Pulkkilanharjun kummassakin päässä. Vesiliikenteen alueena on
esitetty myös kalastussatama Pulkkilanharjulle.
Vaikutusten arviointi
Uudet vesiväylät ja satamat aiheuttavat ympäristöuhkia, koska ne tuovat raskaita kuljetuksia alueelle.
Polttoaineiden kuljetukset ovat myös riski Asikkalan
selältä tapahtuvalle pääkaupunkiseudun vedenhankinnalle. Näiden vaikutuksia voidaan vähentää alusteknisin ja väylän sijoitusratkaisuin. Vesiliikenne on
kestävän kehityksen mukainen energiataloudellinen
liikennemuoto, jonka edellyttämät aluevaraukset on
sovitettava luonnon sietokyvyn kanssa.
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Ympärivuotiset vesikuljetukset luovat uuden kuljetusjärjestelmän ja lisäävät elinkeinoelämän sijoittumis- ja toimintamahdollisuuksia. Vesikuljetuksilla
voidaan alentaa teollisuuden kuljetuskustannuksia ja
luoda vesimatkailulle uusia edellytyksiä.
Ympärivuotiset laivaväylät aiheuttavat kulkurajoituksia jääalueilla talviaikaan. Suuret alukset ja kansainväliset meriyhteydet muuttavat ennen suljettujen
sisävesien imagoa, sekä lisäävät veneilyä ja matkailua alueella. Vesiliikenteellä voi olla kaupunkikuvaan
ja rakennettuun ympäristöön myönteistä vaikutusta.
Melontareiteillä on positiivisia vaikutuksia ihmisten
virkistysmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Julkisten vesiväylien ja kanavien toteuttamisvastuu
on liikennevirastolla. Suurimpien väylähankkeiden
toteuttaminen edellyttää eduskunnan rahoituspäätöstä. Satamien toteuttaminen ja ylläpito on yleensä
kuntien, teollisuuslaitosten tai satamayrittäjien
vastuulla.
Väylän ja kanavan periaatteellisesta linjauksesta ja
kehittämisestä tehdään alustava yleissuunnitelma
tai tarveselvitys. Suunnittelun jatkamisesta päättää
liikennevirasto. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa
laaditaan hankkeesta yleissuunnitelma. Suuriin väylä- ja satamahankkeisiin liittyy ympäristövaikutusten
arviointi, jonka hankkeen toteuttaja tekee. Rakennussuunnitelma koskee väylän tai sataman teknisiä
ratkaisuja.
Melontareittien toteuttamisessa tulee neuvotella
maanomistajien kanssa rantautumispaikoista.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- Heinola-Kouvola vesiväylän kehittäminen
- puutavaran ja konttilastauspaikkojen kehittäminen
vesikuljetusten lisäämiseksi
- vesiliikenteeseen tukeutuvan matkailun ja veneilyn
markkinointi eri toimijoiden yhteistyönä
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TEKNINEN HUOLTO JA ERITYISALUEET
Teknisen huollon ja erityisalueiden tarkoitus on
osoittaa olemassa olevat ja uudet aluevaraukset
teknisen huollon ja tiettyjen erityistoimintojen
tarpeitavarten. Aluevaraukset perustuvat vesihuollon, energiahuollon ja jätehuollon viranomaisten
tekemiin mitoitus- ja tarvelaskelmiin, vaikutusten
arviointeihin ja yhteisesti valmisteltuihin sijaintisuunnitelmiin.
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelmassa (2012)
asetettiin maakunnan tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 70 prosentilla vuoden 2010
tasosta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa energiantuotantojärjestelmän
uudistamista ja siirtymistä fossiilisista polttoaineista
pääosin uusiutuviin energiamuotoihin.
Maakuntakaavan vesihuollon alueiden tarkoitus on
turvata sekä normaalioloissa että kriisitilanteissa
maakunnan vesihuollon toimivuus ja pääkaupunkiseudun yli miljoonan asukkaan raakaveden saanti.
Maakuntakaavassa teknisen huollon verkostojen
sijainti on tarkoitus sovittaa yhteen yhdyskuntarakenteen kehityksen kanssa. Yhteiskunnan raskaat
teknisen huollon perusinvestoinnit tarjoavat elinkeinoelämälle tarpeellisen infrastruktuurin, jonka
läheisyydessä on sijaintietuja ja tulevaisuuden kasvuedellytyksiä. Teknisen huollon palvelut muodostavat haja-asutusalueilla edullisuusvyöhykkeitä, jotka
tukevat kylärakenteen kehitystä.
Teknisen huollon ja erityistoimintojen alueet ohjaavat myös asutuksen sijoittumista, koska ne ovat
vaara- ja häiriötekijöitä ja ne tuovat rajoituksia ja
esteitä muulle maankäytölle.
Erityistoimintojen alueille osoitetaan aluevaraukset
silloin, kun ne ovat laajoja ja tarkoitettu sellaiseen
toimintaan, jonka johdosta yleisön liikkumista alueella on rajoitettu. Käytöstä poistetut kaatopaikat,
ampumaradat, moottoriurheilualueet, hautausmaaalueet ja puolustustarkoituksiin osoitetut alueet ovat
erityistoimintojen alueita, joilla on käyttörajoituksia
ja jotka asettavat erityisiä vaatimuksia myös naapurialueiden käytölle.

Teknistä huoltoa ja erityisalueita koskevat
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Teknisen huollon ja erityistoimintojen alueita koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:

syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti,
tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä
sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön
käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se,
että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden
toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa
on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet
linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten
ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa
on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia
johtokäytäviä.
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja
jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten
ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana
alueen energia- ja jätehuoltoa.
Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien
linjauksiin siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet turvataan.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja
tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus,
arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä
maiseman erityispiirteet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava
muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun
ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki
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Teknistä huoltoa ja erityisalueita koskevat
tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta

peista talouskohtaisilla kestävillä ratkaisuilla.

Erityisesti teknistä huoltoa ja erityisalueita koskevat
seuraavat 7.12.2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme 2035 tavoitteet:

Tavoite:

Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutukset
hajoamista.
Maaseudulla suositaan yhteisöllistä asumista kylissä
yhdyskuntateknisen huollon ja palveluiden piirissä.
Yksittäiset haja-asumisen valitsevat asukkaat huolehtivat vesi-, jätevesi-, tietoliikenne- ja kuljetustar-

UUSI JÄTEHUOLLON ALUE
Uuden jätehuollon alueen sijaintia tai jätekeskuksen
toimintaedellytyksiä teollisen toiminnan osalta kannattaa selvittää tulevaisuuden tarpeet huomioiden
ja kestävien periaatteiden mukaisesti. Selvitetään
uusien maanvastaanottoalueiden, metsäenergiaterminaalien ja jätteidenkäsittelyn alueiden toimintojen
yhdistämistä joko keskittämällä tai hajauttamalla.

Teknisen huollon ja erityisalueiden maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
TEKNISEN HUOLLON VERKOSTOT YHTEISKUNNAN PALVELUKSESSA
PÄÄKAASULINJA
Merkinnällä osoitetaan maakaasun runkojohdot ja päähaarajohdot.
Alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
OHJEELLINEN PÄÄKAASULINJA
Merkinnällä osoitetaan suunnitellut maakaasun päähaarajohdot.
PÄÄVESIHUOLTOLINJA
Merkinnällä osoitetaan suuret vedensiirtolinjat.
OHJEELLINEN KEHITETTÄVÄ PÄÄVESIHUOLTOLINJA
Merkinnällä osoitetaan uusia johtoja, joiden linjauksesta ja toteuttamisesta on olemassa vain
yleispiirteisiä selvityksiä ja suunnitelmia.
VOIMALINJA
Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat.
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI VOIMALINJA
Merkinnällä osoitetaan uudet 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat.
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA VOIMALINJA
Merkinnällä osoitetaan olevan johdon alueelle rakennettavaa varausta lisäjohtojen
rakentamiselle.
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
VOIMALINJAN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan uusia voimajohtoja joiden tarve on voitu todeta, mutta,
joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
ENERGIAHUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita, kuten voimaloita ja
suurmuuntamoalueita varten varattuja alueita.
Alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
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Energiahuollon aluevarauksilla osoitetaan maakuntakaavassa voimalaitokset, suurmuuntamoalueet,
voimajohdot ja kaasulinjat, joiden ympäristössä
tulee varautua maankäytön rajoituksiin. Maakuntakaavan sähköverkostojen aluevarausten tarkoituksena on taata energian saatavuus ja varmuus. Sähkön
käytön lisääntyessä ja sähkön tuotannon uudelleen
sijoittuessa joudutaan suuria siirtojohtoja rakentamaan lisää ja pienempiä vahvistamaan varasyöttöyhteyksin.
Maakuntakaavassa esitetään sähkönsiirtoverkosta
nykyiset ja uudet 110 kV ja 400 kV pääjohtojen
linjaukset. Nykyisistä voimajohdoista on jätetty pois
Suomen Urheiluopiston kautta kulkeva linja, koska
sille on esitetty korvaava yhteys.
Uusi 400 kV:n voimajohtoyhteys Loviisasta Hikiälle
vahvistaa Päijät-Hämeen valtakunnallisia suurvoimalayhteyksiä. Uutena voimalinjana on esitetty
Loviisa–Orimattila 400 kV voimajohtovaraus ympäristövaikutusselvitysten mukaisena reittinä, joka
tukeutuu nykyiseen Koria–Hikiä voimajohdon käytävään. Uudet voimajohdot, joiden sijainnista ei ole
vielä tarkempia selvityksiä, on merkitty voimalinjan
yhteystarve -merkinnällä.
Kantaverkkoyhtiö Fingridin pitkänaikavälin suunnitelmissa on tarve 400 kV voimajohtoyhteydelle Hikiä
- Orimattila - Koria. Hikiän ja Orimattilan Pennalan
välisen 400+110 kV rakenteisen voimajohdon YVAmenettely päättyi toukokuussa 2015. Pennalasta
Hennaan suunniteltu uusi voimalinja merkittiin
maakuntakaavaehdotuksessa yhteystarvemerkinnällä. Fingrid Oyj valitsi YVA-prosessissa jatkosuunnitteluun pääosin moottoritietä mukailevan linjauksen,
joka maakuntakaavassa merkitään uuden voimalinja
merkinnällä. Samassa YVA-prosessissa suunniteltiin
uutena voimalinjana merkitty mahdollinen Hennan taajama-alueen kierto, jonka suunnittelussa ja
toteuttamisessa Orimattilan kaupungilla on Fingrid
Oyj:n ohella tärkeä rooli.
Uutena voimalinjana maakuntakaavassa on esitetty
Loviisan ydinvoimalaitokselta 400 kV voimajohtovaraus, ympäristövaikutusselvitysten mukaisena reittinä, joka tukeutuu nykyiseen Koria-Hikiä voimajohdon käytävään. Loviisan ydinvoimalaitoshankkeen
mahdollisesti edetessä, em. liityntäratkaisua tarkennetaan Orimattilan seudulla vastaamaan kehittynyttä kantaverkkorakennetta Päijät-Hämeessä.

Maakaasuverkosto ja sen laajentamiseksi tarvittavat
runkojohtojen linjaukset osoitetaan myös maakuntakaavassa. Maakaasuverkoston laajentamiseen
Lahdesta Salpakankaan kautta Kärkölään ja Lahdesta
Heinolaan varaudutaan maakuntakaavassa. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista
maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä
asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). Maakaasuputkiston suojaetäisyys rakennuksiin vaihtelee 5
metristä 50 metriin.
Vesihuollon varmistusta sekä tulevia jätevesien yhteisratkaisuja palvelevat runkoyhteydet on
suunniteltu Päijät-Hämeen maakunnan vesihuollon
yleissuunnitelmassa (2011) ja viiden kunnan (Lahti,
Heinola, Hollola, Nastola, Asikkala) vesihuoltoverkostojen yhdistämissuunnitelmassa, joka toteutui
vuonna 2014. Verkostojen varrella olevat kylät
saavat mahdollisuuden järjestettyyn vesihuoltoon.
Kunnilla on suunnitelmia myös muiden haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseksi.
Vaikutusten arviointi
Tiivis yhdyskuntarakenne ohjaa tehokkaaseen energian käyttöön ja edullisiin yhdyskuntateknisen huollon kustannuksiin. Tiiviit taajamat mahdollistavat
sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon korkealla
hyötysuhteella.
Voimajohdot koetaan maiseman häiriötekijöinä.
Voimajohtojen linjaukset ja tekniset rakenteet ovat
siksi sovitettava maiseman arvoihin.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Maakuntakaavan voimalinjojen aluevaraukset toteutuvat lunastuslainsäädännön nojalla tai toiminnanharjoittajan hankittua sopimalla käyttöoikeuden alueeseen. Lähempänä toteutusajankohtaa tapahtuu
yksityiskohtainen suunnittelu, jolloin voimayhtiöt
laativat linjaussuunnitelmat lunastusluvan hakemista varten. Valtioneuvosto päättää lunastusluvasta.
Toteuttaminen varmistetaan yleensä vapaaehtoisin
neuvotteluin, mutta lunastusmenettelyäkin voidaan
tarvita.
Uusien vesihuoltolinjojen toteuttamisesta vastaavat
kunnat, vesihuoltoyhtiöt ja ELY-keskus.
Esimerkkejä kehittämistoimista:

Voimajohdot, joiden sijainnista ei ole vielä tarkempia selvityksiä, on merkitty voimalinjan yhteystarve
-merkinnällä.

- kuntarajat ylittävä yhteistyö vesihuoltoverkostojen
kehittämisessä

Alueellisten verkkoyhtiöiden alueisiin kuuluvat voi
malinjojen yhteystarvemerkinnät liittyvät verkkoyh
tiöiden suunnitelmiin, joiden toteutuksesta yhtiöt
myös vastaavat.

- biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen maakaasuverkostoa hyödyntämällä

- paikallisten bioenergiaratkaisujen edistäminen
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ERITYISTOIMINNOT TURVALLISESTI OMILLA ALUEILLAAN
AMPUMARATA
Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisiksi kehitettävät ampumarata-alueet, joille
yleisön pääsy on kielletty tai rajoitettu.
MOOTTORIURHEILUKESKUS
Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisiksi kehitettävät moottoriurheilukeskukset.
JÄTTEENKÄSITTELYALUE
Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn varatut alueet, kuten kaatopaikat ja
jätteiden esikäsittelylaitokset.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
KÄYTÖSTÄ POISTETTU TAI POISTUVA JÄTTEENKÄSITTELYALUE.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.HAUTAUSMAA-ALUE
HAUTAUSMAA-ALUE
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan varuskunta- tai harjoitusalueet, joilla liikkumista rajoitetaan.

SUOJAVYÖHYKE
MELUALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla yleiset melutason ohjearvot voivat ylittyä.
Melualueet kuvaavat maakuntakaavan mahdollistaman tulevan toiminnan melualueita eivätkä nykyisen toiminnan melualueita. Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla yleiset melutason ohjearvot
voivat ylittyä.

Maakuntakaavassa osoitetaan alueet, jotka tulevaisuudessa tarvitaan jätehuollon tarkoituksiin. Myös
alueita ympäröivän maankäytön suunnittelussa
voidaan varautua toiminnan vaikutuksiin. Maakuntakaavassa esitetään kuntien yhteistoimintakaatopaikat, joille jätteiden käsittely keskitetään sekä maakunnallisen jätteenkäsittelylaitoksen sijaintipaikka.
Aluevarauksiin sisältyy alueet lajittelu- ja murskauslaitoksille kaatopaikkojen yhteydessä.
Jätteiden käsittely- ja hyödyntämisalueet osoitetaan
kuljetus- ja käsittelykustannuksiltaan edullisille ja
ympäristöä mahdollisimman vähän häiritseville
alueille. Päijät-Hämeen kuntien jätteiden käsittely on
keskitetty Lahden Kujalaan, jossa voidaan parhaiten
vastata kiristyviin ympäristönsuojeluvaatimuksiin.
Uuden jätelainsäädännön myötä kaatopaikoille
loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee ja laatu
muuttuu oleellisesti. Kujalan kapasiteetti on kuitenkin hiljalleen täyttymässä ja on tarve etsiä uutta
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aluetta maakunnalliselle jätteenkäsittelylle.
Jätteiden ja muiden materiaalien kierrätykseen
tarkoitettuja luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealueita on käsitelty liikennealueita koskevassa
luvussa sivuilla 82-83.
Käytöstä poistuneet ja poistettavat kaatopaikka-alueet, joiden käyttö on rajoitettua mahdollisten kaasuja vuotovesihaittojen vuoksi osoitetaan alueina,
jotka maisemoidaan ja kunnostetaan ympäröivän
maankäytön edellyttämään tarkoitukseen. Osoittamalla käytöstä poistuneet ja poistuvat kaatopaikat
kiinnitetään huomiota niiden maankäytön kehittämiselle aiheutuviin erityisvaatimuksiin. Käytöstä poistuneita kaatopaikkoja on olemassa huomattavasti
maakuntakaavassa osoitettuja enemmän. Nämä
kohteet on esitetty kattavammin kaavaselostuksen
liiteosan liitekartassa 20b.
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Hautausmaa-aluemerkinnällä on osoitettu Levon
hautausmaa-alue.

alueeksi ja mahdollistaa alueen kehittäminen ampumaurheilukeskukseksi.

Puolustusvoimien alue -merkinnällä on osoitettu
Hälvälän harjoitusalue, Padasjoen Taruksen harjoitusalue sekä Hartolan ja Uudenkylän varastoalueet.

Maakuntakaavassa osoitetaan kuusi ampuma-aluetta ja kuusi moottoriurheilukeskusta. Tämä on merkittävä lisäys vuonna 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan, jossa osoitettiin yksi moottoriurheilukeskus ja
kaksi ampuma-aluetta.

Hälvälän alueen muutokset liittyvät Hämeen
Rykmentin lakkauttamiseen vuoden 2014 lopussa
osana puolustusvoimauudistusta. Puolustusvoimat
on tehnyt päätöksen luopua Hälvälän ampuma- ja
harjoitusalueesta asteittain pitkällä aikavälillä.
Alueesta luopuminen edellyttää alueen raivaamista,
mahdollisen pilaantuneen maaperän puhdistamista
ja alueen turvallisuuden varmistamista. Hälvälän alueen jatkokehittämistä kuvaa myös alueen
kehittämisen kohdealue -merkintä, jonka perusteet
on esitetty taajamien aluevarauksia käsittelevässä
luvussa sivulla 71. Alueenkäytön muutoksen reunaehtoja ja aikataulua on käsitelty tarkemmin myös
Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä
-työryhmän loppuraportissa (2013). Raportin valmistumisen jälkeen Hälvälän alueen kehittämisetä
taajamatoimintoja varten on kuitenkin luovuttu.
Taruksen harjoitusalue ympäristöineen on merkitty
myös kehittämisen kohdealuemerkinnällä, jonka
perusteet on esitetty taajamien aluevarauksia käsittelevässä luvussa sivulla 71.
Suojavyöhykemerkinnällä on osoitettu puolustusvoimien Uudenkylän ja Hartolan varastoalueiden
ympäristöt. Näiden lisäksi Sysmän Onkiniemen
kohdalla on kaavakartalla säteeltään 10 kilometrin
laajuinen suojavyöhyke. Alueen keskellä sijaitsee
kansainvälisen ydinkoekiellon valvontaan tarkoitettu
seismologinen primääriasema, jonka ylläpidosta
vastaa Helsingin yliopiston Seismologian instituutti.
Suomen valtio on velvollinen takaamaan aseman
toimintakyvyn kaikissa olosuhteissa. Esimerkiksi
tuulivoimalat aiheuttavat erilaisia häiriöitä asemalle.
Koska primääriaseman olemassaolo ja sen aiheuttamat rajoitteet rakentamiselle ovat vaihtelevasti
eri toimijoiden tiedossa, maakuntakaavalla tuodaan
asia esiin asemalle haitallisen maankäytön suunnittelun välttämiseksi sen läheisyydessä.
Ampumaradoista ja moottoriurheilukeskuksista
on maakuntakaavassa osoitettu sellaiset, joiden
katsotaan olevan tulevaisuudessa merkitykseltään seudullisia. Ratojen seudullista merkitystä ja
kehittämispotentiaalia on arvioitu Päijät-Hämeen
ampumaradat ja moottoriurheilualueet -selvityksessä (2013). Tärkeimpiä kriteerejä arvioinnissa olivat
radan lähialueen nykyinen ja tuleva maankäyttö,
radan saavutettavuus ja ylikunnallinen merkitys sekä
rata-alueen tarjoamat mahdollisuudet ja käyttömäärät. Selvityksen valmistumisen jälkeen on päätetty
luopua Hälvälän kehittämisestä taajamatoimintojen

Lähekkäin toisiaan olevat alueet esitetään maakuntakaavassa yhdellä merkinnällä, kuten Ämmäntöyrään ja Salolan ampumaradat Orimattilassa.
Hälvälän ampumarata-alue on Päijät-Hämeen ampumaradoista tärkein ja koko Suomessakin viiden
merkittävimmän joukossa. Hälvälän ampumarataa ei
osoitettu maakuntakaavaehdotuksessa, koska sekä
puolustusvoimien että siiviilien ampumatiminnot oli
tarkoitus lakkauttaa asteittain. Aluetta oli tarkoitus kehittää taajamatoimintoja varten. Hollolan
kunta kuitenkin muutti kantaansa asiassa ja päätti
16.5.2016, että Hälvälästä kehitetään kansainvälinen
ampumaurheilukeskus ja taajamatoimintojen kehittämisen painopiste siirretään muualle.
Maakuntakaavan viimeistelyn aikaan Hälvälän
haulikkoradan ympäristölupapäätös oli ratkaistavana
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Haulikkoradan
hasteena ovat haulien aiheuttamat maaperän ja
pohjaveden pilaantumisriskit sekä nykyiseen asutukseen kohdistuva melu. Mikäli nämä ympäristöongelmat pystytään tyydyttävästi ratkaisemaan, alueella
on potentiaalia kehittyä merkittäväksi kansainväliseksi ampumaurheilukeskukseksi.
Hälvälän ampumarata-alueella on yhteensä 10
puolustusvoimien ylläpitämää ampumarataa ja yksi
Lahden ampumaseuran ylläpitämä haulikkorata.
Ampumaradat muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jolla on paljon kehittämispotentiaalia.
Vaikka puolustusvoimat luopuvat ampumaratojen
hallitsijan ja pääkäyttäjän roolista, voi heillä tulevaisuudessa olla tarvetta vuokrata ratoja ampumaharjoiteluun.
Hälvälän puolustusvoimien toimintojen lakkauttamisen perusteet ja aikataulu on käyty tarkemmin läpi
Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä
-työryhmän loppuraportissa (2013). Aikataulun
osalta loppuraportissa sekä Pääesikunnan ampumaja harjoitusalueita koskevassa normissa todetaan
puolustusvoimien Hälvälän ampumatoimintojen
lakkaavan vuoden 2024 loppuun mennessä ja muun
harjoitustoiminnan vuonna 2035.
Puolustusvoimien Padasjoen Taruksen ampumarataa
voidaan kehittää erityisesti puolustusvoimien omaa
harjoittelua varten.
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Melualuemerkinnällä osoitetaan alueet, joilla yleiset
melutason ohjearvot (Lden 55 dB ja Almax 65 dB)
voivat ylittyä. Merkintää käytetään merkitykseltään
seudullisten ampumaratojen ja moottoriurheilukeskusten sekä Lahti–Vesivehmaan lentokentän
ympärillä. Melualueet kuvaavat maakuntakaavan
mahdollistaman tulevan toiminnan melualueita
eivätkä nykyisen toiminnan melualueita. Melualueiden rajaukset tulee siis tulkita yleispiirteisinä ja niitä
voidaan tarkentaa melua aiheuttavien toimintojen
suunnittelun tarkentuessa.
Melualueille ei tule osoittaa uutta asutusta tai
muuta melulle herkkää toimintaa. Näin annetaan
melualueilla sijaitseville toiminnoille mahdollisuus
kehittyä ilman laajempia ristiriitoja muun maankäytön kanssa ja samalla voidaan ehkäistä melun
haitallisia vaikutuksia.
Melualueen koko kuvaa maakuntakaavan mahdollistaman melua aiheuttavan toiminnan laajuutta.
Järvelän ja Ämmäntöyrään ampumaratojen sekä
Vesivehmaan ja Pippon moottoriurheilukeskusten
melualueet ovat suppeita johtuen niiden läheisyydessä olevasta nykyisestä asutuksesta ja muusta
maankäytöstä. Näitä alueita voidaan kehittää,
mutta melua ei tule merkittävästi lisätä nykyisestä.
Taruksen ja Pikijärven ampumaratojen melualueet
ovat laajemmat, koska näillä on painetta ja mahdollisuuksia lisätä ampumatoimintaa merkittävästi
tulevaisuudessa.
Melualueiden muodot riippuvat saatavilla olevista
meluselvityksistä ja tulevaisuuden suunnitelmien
tarkkuudesta. Esimerkiksi Taruksen ampumaradan
melualue suuntautuu maakuntakaavassa etelään kuten nykyisen ampumatoiminnan melualue. Oletuksena on, että alueen uudet ampumaradat kohdistetaan suurin piirtein samaan suuntaan kuin nykyiset.
Toisaalta esimerkiksi Heinolan Pikijärvelle sijoitettavista uusista ampumaradoista ja niiden suuntautumisesta ei ole vielä mitään tarkempia suunnitelmia,
joten Pikijärven ampumaradan melualue on esitetty
karkeana ympyränä.
Hälvälän melualue kuvaa puolustusvoimien ampuma- ja maastoharjoittelun tämänhetkistä melun leviämistä. Melualue ei kata kokonaan siviiliampujien
käytössä olevan haulikkoradan melualuetta. Kaavan
melualue kuitenkin käytännössä estää asumisen
laajenemisen nykyiselle puolustusvoimien alueelle ja
näin ollen mahdollistaa ampumaratojen kehittämisratkaisujen suunnittelun ja toteuttamisen. Melualueen rajausta on syytä tarkistaaa tulevilla maakuntakaavakierroksilla, kun ampumaurheilukeskuksen
kehittämisratkaisut ja meluntorjuntatoimenpiteiden
vaikutukset alkavat olla tiedossa.
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Vaikutusten arviointi
Erityisalueiden vaikutukset maa- ja kallioperään,
veteen, ilmaan ja ilmastoon vaihtelevat. Ampumaalueilla on tehty selvityksiä melun ja lyijyhaittojen
ehkäisemiseksi.
Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin ovat merkittävämpiä siellä, missä rakennetaan ja maastoa kulutetaan konevoimin. Suljetuilla varastoalueilla luonto
yleensä säilyy monimuotoisena, koska liikkumista on
rajoitettu.
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen voivat
olla merkittäviä koska erityistoimintojen alueet
rajoittavat taajamatoimintojen sijoittumista.
Erityistoimintojen alueet, joista aiheutuu liikkumisrajoituksia ja melua, aiheuttavat ristiriitatilanteita
paikallisten asukkaiden ja toiminnan harjoittajan
välillä. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön voivat olla lähiasukkaille rajoittavia tai häiritseviä, mutta syrjäisillä alueilla työllistävät vaikutukset
voivat olla merkittäviä. Erityistoimintojen alueet
tai toiminnot, joista aiheutuu ympäristölle melua,
voivat edellyttää ympäristöluvan.
Melua aiheuttavat toiminnot häiritsevät ihmisten
virkistysmahdollisuuksia. Orimattilan Ämmäntöyrään
ja Salolan ampumaradat sijaitsevat virkistysalueen
yhteydessä ja Taruksen ampumaradan läheisyydessä
kulkee ulkoilureittejä. Näiden ratojen vaikutukset
voivat olla merkittäviä. Taruksen alueella on useita
kaavamerkintöjä, joilla on yhteisvaikutuksia. Näitä
on käsitelty sivulla 140.
Hälvälän osalta maakuntakaavan ratkaisut parantavat huomattavasti ampumaurheilijoiden toimintaedellytyksiä verrattuna maakuntakaavaehdotuksessa
esitettyihin ratkaisuihin.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Hälvälän puolustusvoimien alueesta luopuminen ja
puolustusvoimien toimintojen siirtäminen muihin kohteisiin on pitkä prosessi, joka toteutetaan
hallitusti ja asteittain. Aluksi tehdään raivaamissuunnitelma ja alueen maankäyttösuunnitelmia tarkennetaan. Alueen yleiskaavoituksesta vastaa Hollolan
kunta. Puolustusvoimat vastaa alueen raivaamisesta
ja mahdollisen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Alueen omistaja on Metsähallitus, joka
halutessaan myy alueet puolustusvoimien luovuttua
niiden käytöstä.
Hälvälän ampumaurheilukeskuksen suunnittelusta ja
kehittämisestä vastaavat ampumaseurat, reserviläiset ja muut ampumaratojen käyttäjätahot.
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Esimerkkejä kehittämistoimista:
- erilaisten melua tuottavien toimintojen sijoittaminen toistensa yhteyteen hajasijoittamisen sijaan
meluhaittojen vähentämiseksi
- ampumaratojen melu- ja pohjavesivaikutusten
lieventäminen uusia tekniikoita käyttämällä

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ
Maakuntakaavan tarkoitus on ohjata luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. Rajallisia
luonnonvaroja tulee käyttää tehokkaasti ja säästeliäästi. Erilaisten luonnonvarojen kierrätykseen
tarkoitettuja terminaalialueita on käsitelty maakuntakaavan liikennealueiden osiossa sivuilla 82-83.
Tuulivoima on maakuntakaavassa uusi aihealue.
Maakuntakaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat laajat alueet. Maakuntakaavassa
määritellään myös vähimmäiskoko merkitykseltään
seudullisille tuulivoima-alueille, joiden suunnittelua
maakuntakaava ohjaa.
Maa-ainesten ottamisalueet ja turvetuotantoalueet
osoitetaan ympäristövaikutuksia koskeviin arviointeihin perustuen. Maa-ainesten käytössä tavoitteena
on harjukiviainesten oton vähentäminen ja ainesten
kierrätyksen sekä kalliokiviainesten oton lisääminen.
Turvetta käytetään energiantuotannossa vara- ja
tukipolttoaineena, eikä sen käyttöä lisätä merkittävästi.
Maakuntakaavan pohjavesialuevarausten tarkoitus
on osoittaa yhdyskuntien vedenhankinnan asettamat rajoitukset alueiden käytölle. Lisäksi maakuntakaavan tarkoitus on turvata hyvälaatuisen
pohjaveden saanti myös siellä missä veden hankinta
toistaiseksi perustuu omiin kaivoihin.

Luonnonvarojen käyttöä koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Luonnonvarojen käyttöä koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan
huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava ter-

veellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se,
että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti
useamman voimalan yksiköihin.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus
ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava
yhteen kiviaineshuolto- ja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava
arviointiin, jossa selvitetään alueiden luonto- ja
maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja
kiviaineshuoltoon.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat
laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle
niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan
kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava
yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä
poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on
tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä
taloudellisuuden asettamat vaatimukset.

Luonnonvarojen käyttöä koskevat tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta
Erityisesti luonnonvarojen käyttöä koskevat seuraavat 7.12.2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman
Päijät-Häme 2035 tavoitteet:
Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä
Ilmastomuutoksen hillinnässä maakunnalla on hyvät
mahdollisuudet. Kivihiilen käyttö loppuu kaukolämmön tuotannossa ja siirrytään kotimaisten uusiutuvien energia lähteiden käyttöön. Jäte-energiaa
kerätään laajalta alueelta ja se hyödynnetään
lämmityksessä ja liikennepolttoaineeksikin soveltuvan metaanikaasun tuotannossa. Maakunnan korkea
kaukolämmitysaste takaa käytetyn energian korkean
hyötysuhteen rakennuskannan lämmityksessä.
Maakunnan runsaat metsät muodostavat luonnollisen hiilinielun joka sitoo kaikessa poltossa syntyvää
hiilidioksidia. Runsaat hakkuutähteen ja pienpuureservit lisäävät uusiutuvan energian käyttöä.
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Maakunnan rautatiet, vesitiet ja maakaasuverkosto
takaa monipuolisen ja edullisen energian jakelujärjestelmän kehittymisen.
Erityisesti luonnonvarojen käyttöä koskevat seuraavat 3.12.2013 hyväksytyn maakuntasuunnitelman
Päijät-Häme 2040 tavoitteet:
LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HYÖDYNTÄMINEN
Puhtaasta vedestä kehitetään vientituotteita.
Puuraaka-aineeseen liittyvää monimuotoista kehittämistä mahdollisimman korkean jalostusasteen
tuotteiksi yhtenä liiketoiminnan merkittävänä osaalueena puurakentaminen
Metsäbiomassojen hyödyntämisestä kehitetään
liiketoimintaa.

Luonnonvarojen käyttöä koskevat maakuntakaavan tarkemmat tavoitteet 3.12.2012
TUULIVOIMA-ALUEET

vähintään 6 voimalasta koostuvia yksiköitä.
UUDET MAANVASTAANOTTOALUEET
Tavoite:
Kootaan maakunnan osalta riittävä ja kestäviä
periaatteita noudattava maanvastaanottoalueiden
ryhmä palvelemaan seuraavia 30 vuotta. Selvitetään
uusien maanvastaanottoalueiden, metsäenergiaterminaalien ja jätteidenkäsittelyn alueiden toimintojen
yhdistämistä joko keskittämällä tai hajauttamalla.
METSÄENERGIATERMINAALIT
Tavoite:
Metsäenergiaterminaalien sijoituspaikkoja selvitetään maakunnan tulevaisuuden tarpeet huomioiden, logistisesti järkevien ja kestävien periaatteiden
mukaisesti. Sijoituspaikkoja valitessa minimoidaan
säilytysten kestosta johtuvat vaikutukset. Selvitetään
uusien maanvastaanottoalueiden, metsäenergiaterminaalien ja jätteidenkäsittelyn alueiden toimintojen
yhdistämistä joko keskittämällä tai hajauttamalla.

Tavoite:
Varaudutaan merkitsemään maakuntakaavaan
yhteensä 60 km² laajuudelta tuulivoima-alueita ja

Luonnonvarojen käytön maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
TUULIVOIMA SOVELTUU MAAKUNTAAN
TUULIVOIMATUOTANTOON SOVELTUVA ALUE
Merkinnällä osoitetaan potentiaaliset tuulivoima-alueet.
Tuulivoima-alueet on esitetty varsinaisen maankäyttömerkinnän päälle osa-aluemerkinnällä.
MERKITYKSELTÄÄN SEUDULLISEN TUULIVOIMA-ALUEEN KOON ALARAJAA KOSKEVA JAKOLINJA
Merkintä jakaa maakuntakaavakartan vyöhykkeen sisäpuolella olevaan kaupunkiseutuun ja
ulkopuolella olevaan maaseutuun.

Tuulivoiman rakentaminen on yksi keino edistää valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita uusiutuvan
energian lisäämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi. Tuulivoimaa ei ole aiemmin käsitelty maakuntakaavassa Päijät-Hämeessä. Maakuntakaavassa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen
parhaiten soveltuvat laajat alueet. Tämän lisäksi
maakuntakaavassa määritellään merkitykseltään
seudullisen tuulivoima-alueen koon alaraja, jonka
kokoiset ja ylittävät alueet tulee ratkaista ensisijaisesti maakuntakaavassa.
Tuulivoima-alueet on merkitty maakuntakaavaan
osa-aluemerkinnöillä varsinaisen aluevarausmerkinnän päälle. Näillä alueilla voidaan tuulivoimatuo94

tannon ohella yleensä harjoittaa esimerkiksi maa- ja
metsätaloutta tai virkistäytymistä. Talvella tuulivoima-alueiden virkistyskäyttö on kuitenkin rajallista,
koska moniin tuulivoimalamalleihin liittyy jään irtoamis- ja sinkoutumisriski tuulivoimalan lavasta.
Päijät-Hämeen maakuntakaavan tuulivoima-alueiden suunnittelu aloitettiin tekemällä Etelä-Suomen
yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys (2010),
jossa määriteltiin alustavasti seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet. Esiselvityksen mukaisista maakunnan parhaista alueista
tehtiin Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimaalueiden jatkoselvitys (2012).
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Jatkoselvityksestä ja sen rinnalla tehdystä Arvio
Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimala-alueiden
linnustovaikutuksista (2012) alueista saatiin lisätietoa, jonka perusteella osa alueista karsittiin pois.
Karsimiseen vaikutti erityisesti linnusto- ja maisemavaikutukset. Asutukseen kohdistuvia vaikutuksia ei
pidetty tuulivoima-alueita poissulkevana tekijänä,
koska niihin voidaan vaikuttaa merkittävästi yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittelulla alueen sisällä ja
muilla tarkemman suunnittelun ratkaisuilla.

joisimmasta alueesta. Nämä laajat alueet kuitenkin
säilytettiin maakuntakaavassa, koska niiden poistaminen olisi tarkoittanut, ettei tuulivoima-alueille
asetetuissa tavoitteissa olisi pysytty lähimainkaan.
Valtaosa Karilanmaan aluetta koskevasta palautteesta tuli Kalkkisten kylän alueelta ja palaute
huomioitiin rajaamalla pinta-alaltaan pieni tuulivoima-alueen eteläkärki pois. Muilta osin kielteiset
muistutukset huomioitiin tiukentamalla tuulivoimaalueiden suunnittelumääräyksiä.

Maakuntakaavan luonnosvaiheessa vuonna 2012
maakuntakaavan tuulivoima-alueiden rajaukset
esitettiin yleispiirteisinä, kuten maakuntakaavatasolle yleensä sopii. Vuoden 2012 selvitys koski myös
näitä yleispiirteisesti rajattuja alueita. Tämän jälkeen
ympäristöministeriön kanssa käydyssä neuvottelussa
ministeriö kuitenkin totesi, että tuulivoima-alueiden rajausten sisään ei saisi jäädä edes yksittäisiä
asuntoja. Tästä syystä tuulivoima-alueiden rajaukset
muutettiin yksityiskohtaisemmiksi siten, että kaikki
Päijät-Hämeen liiton tiedossa olevat vakituiset
ja vapaa-ajan asuinkiinteistöt rajattiin alueiden
ulkopuolelle noin 500 m suojavyöhykkeellä. Tässä
yhteydessä tuulivoima-alueiden rajaukset pääsääntöisesti supistuivat asuttujen alueiden suunnissa ja
laajenivat hieman asumattomien alueiden suunnissa. Nämä tarkemmat rajaukset perustuvat alkuperäiseen vuonna 2010 valmistuneeseen selvitykseen ja
niitä on käytetty selvityksissä vuodesta 2014 alkaen.

Kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa vaadittiin valtakunnallisesti arvokkaiden maisema- ja
kulttuurialueiden vaalimista. Tämän johdosta
Tornikallion-Leikkolankallion tuulivoima-alue poistettiin kokonaan ja Haukkakallion alueen pohjoispuoli
rajattiin pois. Samassa yhteydessä poistettiin myös
Kukonharjun tuulivoima-alue sen keskelle vastikään
rakennetusta omakotitalosta johtuen.

Maakuntakaavaan otettiin mukaan näiden selvitysalueiden ulkopuolelta Sysmän Rekolan alue, jota
koskevat selvitykset on tehty erikseen aluetta suunnittelevan tuulivoimayhtiön toimesta.
Ennen maakuntakaavan ratkaisua tehtiin tuulivoima-alueista vielä erillinen Tuulivoimatuotantoon
soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja
luontovaikutusten arviointi (2014), jossa arvioitiin
tuulivoima-alueiden suhdetta valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin kulttuuri- ja maisema-alueisiin. Tämän perusteella joidenkin alueiden rajauksiin tehtiin
tarkistuksia. Hollolan Pinnolan alue karsittiin kokonaan pois, koska alue rajautuu suoraan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen useasta
eri suunnasta. Suunnittelussa on huomioitu myös
selvitysten julkaisemisen jälkeen saatuja täydentäviä
tietoja tuulivoima-alueista, kuten päivitetyt tiedot
alueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevista kiinteistöistä sekä uutena tietona Sysmän Järvenpään
tuulivoima-alueen läheisyydessä sijaitseva aktiivinen
kalasääsken pesä.
Maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen
perusteella tuulivoima-alueita karsittiin edelleen.
Eniten kielteisiä muistutuksia saatiin kolmesta poh-

Merkitykseltään seudulliset tuulivoima-alueet
ratkaistaan maakuntakaavassa ja tätä pienemmät
alueet kuntakaavoituksessa tai viranomaisten lupaharkinnassa. Seudullisen tuulivoima-alueen alaraja
Päijät-Hämeessä riippuu tuulivoima-alueen sijainnista. Kaupunkiseudulla, jossa tuulivoima-alueiden
yhteensovittamisen tarve muun alueidenkäytön
kanssa on merkittävämpi, alaraja on kuusi tuulivoimalaa. Maaseudulla, jossa yhteensovittamisen tarve
on vähäisempi, alaraja on kymmenen tuulivoimalaa.
Kaupunkiseutu ja maaseutu on tässä yhteydessä
erotettu toisistaan maakuntakaavassa vyöhykemerkinnällä, jonka rajaus perustuu Suomen ympäristökeskuksen aluetypologia-luokitukseen (2013).
Maakuntakaavassa on osoitettu yhteensä kuusi
tuulivoima-aluetta. Alueiden rajaukset ja niiden
nimet on esitetty selostuksen liitteessä 22.
Vaikutusten arviointi
Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden kokonaispin
ta-ala on 45 neliökilometriä, joka jää merkittävästi
maakuntavaltuuston kaavalle asettamasta 60
neliökilometrin tavoitteesta. Ero johtuu siitä, että
tuulivoima-alueita on karsittu haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Maakuntakaavan ratkaisu
on kompromissi tuulivoiman tuotantotavoitteen ja
vaikutusten lieventämisen välillä.
Tuulivoima-alueiden vaikutuksia mm. maisemaan,
linnustoon, luontoon ja asutukseen on arvioitu alueiden suunnittelun yhteydessä laadituissa
selvityksissä. Arvioinnin perusteella potentiaalisia
tuulivoima-alueita on karsittu ja rajattu siten, että
merkittävimmät haitalliset vaikutukset on pystytty
poistamaan. Vaikutusten arviointia tulee kuitenkin
tarkentaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
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Kuva 43. Kärkölän Harjunmäen tuulivoima-alueen kuvasovite, näkymä valtatieltä 12 etelään (Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoima-alueiden jatkoselvitys, 2012)

Suomen lepakkotieteelliselle yhdistykselle annettiin
mahdollisuus arvioida maakuntakaavaan suunniteltuja tuulivoima-alueita erikseen lepakkojen kannalta, mutta arviointia ei ole saatu.
Maakuntakaavamääräyksessä edellytetään myös
liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten huomioimista. Liikennevirastolla on Tuulivoimalaohje, jossa
kuvataan tuulivoimaloiden turvallisia sijoittamisperiaatteita suhteessa maanteihin, rautateihin ja
vesiväyliin.
Alla on käyty läpi maakuntakaavan tuulivoima-alueiden merkittävimmät vaikutukset valtakunnallisesti
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
sekä annettu ohjeita vaikutusten lieventämisestä
jatkosuunnittelussa. Näitä alueita koskeva kartta
löytyy liitteestä 31.
Kukonharjun tuulivoima-alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Kastari–Hatsina–Kutajoki-maisemaalueen läheisyydessä. Pienehkö tuulivoima-alue ei
merkittävästi muuta laajaa maisema-aluetta kokonaisuudessaan. Paikalliset vaikutukset maisema-
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alueella sijaitsevaan Kastarin kylään ja sen harjumaisemiin ovat kuitenkin huomattavia. Etäisyyttä
Kastarin kylältä Kukonharjun päälle on noin 2,5
kilometriä ja näkyvyys harjulle on hyvä. Arvokkaassa
maisema-alueessa merkittävää ovat itään avautuvat
laajat viljelymaisemat ja näkymät Vesijärvelle, joihin
alueen länsipuolelle sijoittuvilla tuulivoimaloilla ei
ole vaikutusta. Aluetta ei esitetä maakuntakaavassa.
Tornikallion–Leikkolankallion tuulivoima-alue
sijaitsee lähimmillään 400 metrin päässä Vesalan,
Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien valtakunnallisesti
merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä.
Tuulivoimalat tulevat näkymään suurimpaan osaan
arvoaluetta. Tuulivoimalat näkyvät myös arvoalueen
takana valtatieltä 12 katsottuna. Kulttuuriympäristöä
hallitsee historiallisesti kerrostunut maaseutumainen tuotantomaisema, johon tuulivoimatuotanto
lisää uuden kerroksen ja jonka tuulivoimatuotanto
muuttaisi merkittävästi teolliseen ja moderniin
suuntaan. Tuulivoima-aluetta ei esitetä maakuntakaavassa.
Karilanmaan tuulivoima-alueen koillisosa näkyy Sysmän Nuoramoisten kylän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen etelä-osaan. Vaikutukset eivät
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todennäköisesti ole merkittäviä, koska etäisyyttä on
yli 4 kilometriä. Vaikutukset tulee kuitenkin selvittää
tarkemmin alueen jatkosuunnittelussa.
Haukkakallion tuulivoima-alue sijaitsee lähimmillään
vajaan 3 kilometrin päässä Voistion valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä
ja noin 4 kilometrin päässä Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien valtakunnallisesti merkittävästä
rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Puustoiset mäet
ja erilaiset kumpareet peittävät tuulivoimaloiden
näkyvyyttä molemmille kulttuurimaisema-alueille.
Laajiten näkyvät alueet on rajattu tuulivoima-alueen
ulkopuolelle. Joidenkin mäkien päältä avautuu
kuitenkin arvoalueilta näkymiä Haukkakallion
tuulivoima-alueelle. Tarkemmassa suunnittelussa
tuulivoimaloiden sijoittelulla tulee varmistaa, että
Voistion sekä Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan
kylien kulttuurimaisemiin kohdistuvat haitalliset
vaikutukset pysyvät kohtuullisina.
Muiden tuulivoima-alueiden vaikutukset valtakunnallisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin
jäävät lieviksi. Vaikutukset on tarkemmin esitelty ja

niiden lievyys perusteltu selvityksessä Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi (2014). Selvityksessä on myös arvioitu vaikutuksia maakunnallisiin
maisema-alueisiin. Tuulivoima-alueiden vaikutuksia
niiden lähellä sijaitseviin maakunnallisiin maisemaalueisiin ja kulttuuriympäristöihin ei ole pidetty
maakuntakaavassa tuulivoima-alueita poissulkevina
tekijöinä.
Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutusten arvioinnin tarveharkinta -selvityksen mukaan
tuulivoima-alueen merkinnöillä ei arvioida olevan
todennäköisesti merkittävää vaikutusta Natura 2000
-alueen suojeluarvoihin. Korjatusta kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa ympäristöministeriö
kuitenkin toteaa, että ei ole riittävää varmuutta siitä,
ettei maakuntakaavassa osoitettujen Järvenpään ja
Rekolan tuulivoiman tuotantoon soveltuvin alueiden
toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikentäisi Sysmän lintuvesien Natura 2000 -verkostoon
kuuluvan alueen suojeluperusteina olevia luonnonarvoja. Lausunnon johdosta kaavan laatimisen loppuvaiheessa tehtiin aiempaa selvitystä täydentävä
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Kehittäminen,toteutus, ajoitus ja seuranta

voisi toteutua. Päijät-Hämeen uusiutuvan energian
tuotantotavoite vuodelle 2035 on tuulivoiman osalta
noin 550 GWh. Tämä saavutetaan, kun tuulivoimaa
rakentuu arviolta hieman yli 30 neliökilometrin
alueelle maakunnassa. Tuulivoimaloiden koko ja
sijoittelutiheys vaikuttavat kuitenkin merkittävästi
tuotantomääriin.

Kansainvälisesti verrattuna hitaan kehityksen jälkeen
tuulivoimarakentamisen suunnittelu on hallituksen
syöttötariffipäätöksen jälkeen lähtenyt Suomessa
käyntiin nopeasti. Päijät-Hämeessä on suunnitteilla
useita tuulivoimahankkeita. Maakuntakaavan alueista Rekolan ja Haukkakallion suunnittelu on käynnissä. Lisäksi on suunnitteilla pienempiä maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolisia alueita.

Maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoimaalueita varten uusia voimajohtolinjauksia. Voimajohtojen vaatimukset tarkentuvat tuulivoimapuistojen
suunnittelun tarkentuessa, jolloin ratkaistaan myös
voimajohtojen jännitteet, reitit ja liityntäpisteet.
Kaavaselostuksen liiteosan liitekartassa 22 on esitetty maakuntakaavan sähköverkon sähköasemat, joihin tuulivoimapuistojen liittyminen on mahdollista.

asiantuntija-arvio Järvenpään ja Rekolan tuulivoimaalueiden todennäköisistä vaikutuksista kyseiseen Natura-alueeseen. Arvion perusteella tuulivoimaloista
ei kohdistu Natura-alueen suojeluperusteena oleviin
lintulajeihin merkittävää haittaa.

Maakuntakaavamääräyksessä tuulivoima-alueiden
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edellytetään
puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamista.
Puolustusvoimilla tuulivoimahankkeisiin liittyvistä
kannanotoista vastaa Pääesikunta.
Maakuntakaavavaiheessa määritetyistä tuulivoimaalueista osa jää yleensä toteutumatta tarkemman
arvioinnin perusteella. Päijät-Hämeen ilmasto- ja
energiaohjelmassa on arvioitu, että hieman yli
puolet maakuntakaavassa osoitettavista alueista

Esimerkkejä kehittämistoimista:
- tuulivoimarakentamisen edistäminen kuntien tuulivoimayleiskaavojen avulla
- tuulivoimaloiden sovittaminen maisemaan muotoiluosaamista hyödyntämällä

MAATA JA TURVETTA SÄÄSTELLEN
MAA-AINESTEN OTTOALUE
Merkinnällä osoitetaan maa- ja kalliokiviainesten ottoon soveltuvat alueet.
TURPEENOTTOALUE
Merkinnällä osoitetaan poltto- tai kasvuturpeen tuotantoon osoitetut alueet.

Päijät-Hämeen maa-ainesvarat ovat runsaat. Salpausselät sekä lukuisat pitkittäisharjut muodostavat
arvokkaan sora- ja hiekka-ainesvarannon, jolla on
tärkeä rooli seudullisen kiviainestarpeen tyydyttämisessä pitkällä aikavälillä. Suojelualueita käsittelevässä maakuntakaavan osassa on käsitelty harjumuodostumia, joilla ottamistoiminnalle on tiedossa
rajoituksia.
Maa-aineshuollon pitkän aikavälin tavoitteena on
siirtyä pohjavesialueella tapahtuvasta harjukiviainesten otosta kalliokiviainesten ottoon sekä kiviainesten
kierrätykseen. Prosessi on kuitenkin hidas. Tulevaisuudessakin tarvitaan eri käyttötarkoituksiin monipuolisesti kiviaineksia, jossain määrin mukaan lukien
myös harjukiviaineksia. Maa-ainesten kierrätykseen
tarkoitetut luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealueet on käsitelty maakuntakaavan liikenne98

alueita käsittelevässä osassa sivulla 81.
Maakuntakaavassa osoitetaan jo seutukaavassa
esitetyt pitkään käytössä olleet suuret maa-ainesten
ottoalueet, joille ottaminen voi keskittyä pidemmäksi aikaa. Laajoilla ottoalueilla maa-aineksia voidaan
käyttää tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin.
Alueet, joilla ottotoiminta on lopetettu tai loppu
massa, ei esitetä. Näiden lisäksi maakuntakaavaehdotuksessa osoitettiin Päijät-Hämeen Pohjavesien
Suojelun ja Kiviaineshuollon yhteensovittaminen
(POSKI) -projektin perusteella ottotoimintaan
soveltuvat kolme harjukiviainesten ottoaluetta
(Syrjälänkangas, Kukonkangas ja Hälvälä). Lopullisesta maakuntakaavasta poistettiin Kukonkankaan
ottoalue johtuen merkittävistä seudullisista pohjavesiriskeistä.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

Kaavassa osoitetaan myös kaksi sijainnin ja laajuu
den kannalta tärkeintä kalliokiviainesten ottoaluetta
(Viitastenmäki ja Aronperä). Valtaosa potentiaalisista
kalliokiviaineksen ottoalueista on merkitykseltään
paikallisia ja ne voidaan ratkaista kuntien toimesta
ilman maakuntakaavamerkintöjä. Maa-ainesten
ottoalueet siirtyvät kaivamistoiminnan jälkeen muuhun käyttöön, joka osoitetaan maakuntakaavassa.
Polttoturpeen tuotantoon osoitetaan sellaiset turvetuottajien esittämät suot, joilla turvetuotannon
ympäristövaikutuksista on tehty riittävät selvitykset
ja jotka eivät ole ristiriidassa kuntien esittämän
muun maankäytön kanssa. Polttoturpeen teolliseen
jyrsinturvetuotantoon soveltuu vain suot, jotka
ovat riittävän suuria ja joilla ympäristövaikutukset
on selvitetty. Päijät-Hämeen suot ja turvevarat
ovat maapinta-alaan suhteutettuna huomattavasti
maamme keskiarvoa pienemmät.
Maakuntakaavassa osoitetaan Heinolan Laviassuon,
Hollolan Hirvisuon ja Hartolan Jaakkolansuon turpeenottoalueet, jotka on aiemmin osoitettu vuonna
2008 vahvistetussa maakuntakaavassa. Jaakkolansuon turpeenottoalue esitetään AVIn vuonna 2011
myöntämän ympäristöluvan mukaisena rajauksena.
Vaikutusten arviointi
Maa-ainesten otto pohjavesialueilla voi lisätä pohjaveden pilaantumisriskiä. Maaaineslupia myönnettäessä on minimoitava pilaantumisriski riittävän
paksulla suojakerroksella, sekä tarpeen mukaan
muilla tavoin estettävä haitallisten aineiden kulkeutuminen pohjaveteen. Maakuntakaavassa esitetään

taajamien ja kylien vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, jotka tulisi kaivamistoiminnassa asettaa
erityiseen tarkkailuun.
Sekä maa-ainesten että kalliokiviaineksen otto
aiheuttaa myös melu-, pöly- ja maisemahaittoja.
Kiviaineshuollon negatiivisia vaikutuksia voidaan
paikoin lieventää lisäämällä kierrätetyn kiviaineksen
osuutta. Pohjavesiriskejä voidaan vähentää siirtymällä harjukiviainesten otosta pohjavesialueiden
ulkopuolella sijaitsevien kalliokiviainesten ottoon.
Vaikutuksia lieventää myös maa-ainesten käytön
optimointi siten, että maa-ainesten laatu vastaa sen
käyttötarkoitusta ja maa-ainekset kuljetetaan mahdollisimman läheltä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Ottamistoiminta on jo käynnissä valtaosassa maakuntakaavassa osoitetuista maa-ainesten ja turpeenottoalueista. Ottamistoiminta toteutetaan tarpeen
mukaisesti. Maa- ja kiviainesten ottotarpeeseen
vaikuttavat rakentamisen määrä ja kierrätysainesten käyttöaste. Tavoitteena on, että maa-aineksia
käytetään säästeliäästi ja niiden kierrätysastetta
nostetaan siten, että maakuntakaavassa osoitetut
maa-ainesten ottoalueet riittävät myös tuleville sukupolville. Turvetta voidaan käyttää voimalaitoksissa
esimerkiksi puun ja jätteen vara- tai tukipolttoaineena.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- kestävän ja resurssitehokkaan kiviaineshuollon
toimintamallien selvittäminen ja pilotointi ylimaakunnallisena yhteistyönä

POHJAVESIIN RISKINHALLINNAN NÄKÖKULMAA

TÄRKEÄ VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE

Päijät-Hämeessä käytetään yhdyskuntien vedenhankinnassa lähes yksinomaan pohjavettä.
Asutus ja yritystoiminta sijoittuvat rakentamisen ja
liikenteen kannalta edullisille mutta samalla pohjavesivahingoille alttiille alueille. Myös pääliikenneväylät kulkevat pohjavesialueiden päällä ja ovat riski
vedenhankinnalle. Vaikka pohjavesien pilaamiskielto
on laissa ehdoton, aiheutuu maankäytöstä taajamaalueilla pilaantumisriski, johon on mahdollista maankäytön suunnittelulla vaikuttaa.
Pohjavesialueiden maankäytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille

riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava
ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Joskus
kuitenkin riskitoimintojen sijoittaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle on kohtuuttoman hankalaa tai
kallista. Tällöin toiminnot on suunniteltava siten, että
ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin
suojaustoimenpitein.
Pohjavesiriskien merkittävyyttä arvioitaessa ja riskinhallinnassa on hyvä huomioida esimerkiksi seuraavat
tekijät:
- pohjavesialueella tapahtuvan toiminnan luonne ja
käytettävät aineet
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- toiminnan rajoitukset ja poikkeustilanteisiin varautuminen
- rakenteelliset suojaustoimenpiteet

- uusien riskinhallinnan työkalujen kehittäminen
viranomaisten ja muiden toimijoiden käyttöön

- toiminnan sijoittuminen pohjavesialueella (esim.
reunavyöhyke, vedenottamon läheisyys)

- pohjavesistä uutta liiketoimintaa

- pohjaveden päällisen maakerroksen paksuus ja
laatu

MAASEUTU

- pohjavesialueen merkitys vedenhankinnan kannalta
Pohjavesialueiden rajaukset saattavat muuttua
tarkempien tutkimusten ja selvitysten perusteella.
Maakuntakaavan pohjavesialueiden rajaukset perustuvat Hämeen ELY-keskukselta huhtikuussa 2016
saatuihin tietoihin.
Vaikutusten arviointi
Maakuntakaavan pohjavesialueiden vaikutukset
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja erityisesti
elinkeinoelämälle, kuten teollisuudelle ja maa- ja
metsätaloudelle, ovat merkittävät. Pohjavesien
suojelu rajoittaa nykyisen toiminnan kehittämistä ja
uuden toiminnan käynnistämistä pohjavesialueilla.
Elinkeinoelämään kohdistuvia vaikutuksia on pyritty
pienentämään osoittamalla teollisuus- ja varastoalueita ja työpaikka-alueita myös pohjavesialueiden
ulkopuolelta.
Pohjavesien suojelu edistää yhdyskuntien, asuntokuntien ja yritysten vedenhankinnan varmuutta ja
käyttöveden hyvää laatua. Maakuntakaavan pohjavesialueita koskevassa määräyksessä on pyritty
varmistamaan pohjavesivarantojen riittävä suojelu
asettamatta kuitenkaan kohtuuttomia rajoituksia
elinkeinojen ja muun toiminnan harjoittamiselle.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Pohjavesien suojelua valvovat viranomaiset PäijätHämeessä ovat Hämeen ELY-keskus ja kuntien ympäristöviranomaiset. Pohjavesialueilla mahdollisesti
riskejä aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Ympäristölupapäätöksessä viranomaiset
arvioivat pohjavesiin kohdistuvat riskit ja niiden
hyväksyttävyyden.
Alueiden käytön suunnittelun sekä viranomaisvalvonnan ja ohjauksen ohjeeksi ja tausta-aineistoksi
on Päijät-Hämeen kaikille pohjavesialueille laadittu
pohjaveden suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmissa esitetään alueen pohjavesiolosuhteet
ja riskitoiminnat sekä toimenpiteet, joilla riskejä
voidaan vähentää. Suojelusuunnitelman avulla pyritään suojelemaan koko pohjavesialue rajoittamatta
tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suunnitelma on
luonteeltaan ohje.
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Esimerkkejä kehittämistoimista:

Maaseutu -otsakkeen alla tarkastellaan maaseutumaista aluetta, kyläverkostoa, loma- ja matkailualueita, maa- ja metsätalousalueita joilla on erityistä
ulkoilunohjaamistarvetta sekä kulttuuriympäristöarvoja ja maaseudun kehittämisen kohde-alueita.
Maakuntakaavan maaseutualueilla keskeisenä
tarkoituksena on maaseudun kestävä kehittäminen
osana maakunnan alue- ja yhdyskuntarakennetta.
Tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta
ja elinkeinoelämän monipuolisuutta sekä turvata
riittävä väestöpohja eheää yhdyskuntarakentamista varten, saada maaseutu pysymään asuttuna ja
viihtyisänä. Maaseudun elinympäristön kehittämisen tarkoituksena on myös turvata alueiden käytön
ekologista kestävyyttä, maan biologisen tuottokyvyn
sekä luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden
säilymistä. Maa- ja metsätalouden sekä metsäteollisuuden ja mekaanisen puunjalostuksen toimintaedellytyksiä turvataan ja edistetään.
Maakuntakaavan maaseutualueilla tarkoituksena
on edistää kyläverkoston kehittymistä ja kasvattaa
kyläkeskusten väestöpohjaa maakunnan eri osissa tukemaan kylien pysyviä ja liikkuvia palveluja.
Kyläverkostoa, maaseudun elinkeinoja, maaseudun
uusien asuntojen rakentamista, loma-asutusta sekä
loma- ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista ympärivuotiseen käyttöön pyritään sovittamaan yhteen
niin, että ne tukevat toisiaan ja vahvistavat maaseudun elinvoimaa. Tarkoituksena on muodostaa
kyläverkosto, johon kuuluu erikokoisia ja erityyppisiä
kyliä sekä runkoasutusta.
Maakuntakaavan maaseutualueilla tarkoituksena
on osoittaa merkittävät loma- ja matkailualueet,
matkailualueiden toimiminen tukikohtina ja palvelualueina sekä edistää Päijänteen matkailullisia valmiuksia. Matkailuun osoitettujen alueiden tarkoitus
on muodostaa luonteva loma- ja matkailualueiden
verkosto, joka tukee myös kylien ja vapaa-ajan asumisen kehittymistä.
Maakuntakaavan tarkoitus on osoittaa maaseutualueilla ja kaupungeissa sekä taajamissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävimmät kulttuurihistorialliset ja maisemalliset aluekokonaisuudet,
jotka korostavat alueiden erityispiirteitä ja lisäävät
ympäristön arvoa ja vetovoimaa. Kulttuuriympä-
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ristön vaalimisessa on tarkoitus korostaa PäijätHämeen historiallista luonnetta ja ajallista kerroksellisuutta sekä tuoda esille maakunnalle ominaisia
arvokkaita maisemia, rakennettuja ympäristöjä sekä
tiedossa olevat muinaisjäännökset.
Maakuntakaavassa esitetään kuntien ja muiden
toimijoiden esitysten pohjalta maaseudun sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet.

Maaseutua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maaseutualueita koskevat seuraavat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet:
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita
sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja
sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona
kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia
sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten
muodostamaa verkostoa.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla
ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä
otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita.
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen
säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia.

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden
läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve
on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elin-keinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla
moninaiskäytön edellytyksiä.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit2 otetaan huomioon
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä
alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän
laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä
ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992),
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet
(Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto,
tiedotuksia 3/1983). 13
2

Maakunnan suunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan
käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin, että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti
on kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia ja
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-alueita. Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot
ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä.

Maaseutua koskevat tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta
Erityisesti maaseutua koskevat seuraavat 7.12.2009
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2035 tavoitteet:
Tavoitteellinen aluerakenne 2015
7.12 2009 hyväksytyssä maakuntasuunnitelmassa
”Päijät-Häme 2035” on esitetty tavoitteellinen aluerakenne 2035 joka perustuu 225 000 asukaspohjaan.
Tavoitteellisessa aluerakenteessa virkistyksen ja
vapaa-ajan suuralueet sijoittuvat maaseutumaisille
alueille. Maakunnan sisällä kylien välille syntyvät
yhteydet perustuvat parantuvaan liikenneverkkoon,
liikennejärjestelmän kehittymiseen ja tietoliikenneyhteyksiin.
Enemmän energiaa ja vähemmän päästöjä
Maakunnan runsaat metsät muodostavat luonnollisen hiilinielun joka sitoo kaikessa poltossa syntyvää
hiilidioksidia. Runsaat hakkuutähteen ja pienpuureservit lisäävät uusiutuvan energian käyttöä.
Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta
Uusi rakentaminen on sijoitettu siten, että pienilmasto ja maisema otetaan riittävästi huomioon.
Viherrakentamiselle tulee oma tehtävänsä kauneusja virkistysarvojensa lisäksi olla osa ekosysteemiä ja
rakennetun ympäristön toiminnallista kokonaisuutta.
Ympäristön arvostaminen ja ympäristöystävälliset
elämäntavat ovat arjen peruslähtökohtia
Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen
hajoamista
Taajamien ja kylien asukasmäärät kasvavat hajalleen
muuttavien määrää voimakkaammin. Samalla taajamat ja kylät mahdollistavat tiiviitä kanssakäymisen
102

alueita, joissa joukkoliikenteen sekä vesi- ja energiahuollon ratkaisut suunnitellaan yhteistuumin.
Maaseudulla suositaan yhteisöllistä asumista kylissä
yhdyskuntateknisen huollon ja palveluiden piirissä.
Yksittäiset haja-asumisen valitsevat asukkaat huolehtivat vesi-, jätevesi-, tietoliikenne- ja kuljetustarpeista talouskohtaisilla kestävillä ratkaisuilla
ENEMMÄN ERIKOISTUNEITA KYLIÄ JA VÄHEMMÄN
TAANTUVAA MAASEUTUA
Osiossa nähdään erityyppisistä kylistä koostuva
kyläverkosto voimavarana. Vapaa-ajan asutuksella
tavoitellaan maaseudun elinvoimaisuuden edistämistä. Maaseutumaisen asuinalueprofiilin katsotaan
lisäävän asukasvetovoimaa. Maaseudun elinkeinovalikoimaa kehitetään hyvinvointi- ja terveyspalveluiden osaamisella ja maaseutuoloihin liittyvillä
harrastusmahdollisuuksilla. Maakuntasuunnitelmassa tavoitellaan maaseudun luontomahdollisuuksien tuotteistamista, luovaa toimintaa inspiroivaa
elinympäristöä sekä mielikuvamuutosta maaseutu- ja kaupunkilaiskäsitteissä vuorovaikutuksen
liudennuttamana. Kulttuuriympäristöt huomioidaan
käytännön ratkaisuissa ja niiden avulla rakennetaan
kyläimagoja. Erikoistuvilla kylillä nähdään rooli
matkailuverkoston osana. Maakuntasuunnitelman
maaseutu tarjoaa asumisvaihtoehtoja taajamaasutuksen rinnalle. Maaseudun asema uusiutuvien
luonnonvarojen tuottajana, metsä, tuuli ja vesielementti sekä rooli elintarvikeketjun osana ovat tärkeässä osassa. Maaseudun puhtaus, vesielementti,
kauniit maisemat ja luonnonrauha nähdään maakuntasuunnitelmassa hyvänä lähtökohtana vesistö-,
virkistys ja elämysmatkailulle niin maakunnallisesti
kuin ylimaakunnallisestikin.
Erityisesti maaseutua koskevat seuraavat 3.12.2013
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2040 tavoitteet:
VENÄJÄN JA PIETARIN POTENTIAALI
Viisumivapaus on toteutunut ja venäläisten matkailijoiden määrä on moninkertaistunut. Ystävällisyys,
turvallisuus, luonto ja puhtaus sekä hyvinvointipalvelut kiinnostavat Suomessa. Uusia vapaa-ajan
keskittymiä on rakennettu rantojen läheisyyttä
hyödyntäen ja talousalueelle on rakennettu laaja ja
laadukas hyvinvointikylpylä.
Laadukkaiden elintarvikkeiden kysyntä lähialueilla ja
kysyntään vastaaminen edellyttävät vahvaa kehitystyötä Päijät-Hämeen maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja alaan liittyvässä logistiikassa.
VAPAA-AJAN JA HYVINVOINTILIIKETOIMINTA
Vierumäki, Pajulahti, Messilä ja Lahden urheilukeskus ovat eteläsuomalaisten ja ulkomaisten matkaili-
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joiden suosikkikohteita. Liikunta terveyden ylläpitäjänä on päijäthämäläisen osaamisen huipputuote,
josta on kehitetty elämysmaailma liiketoimintaan.
Matkailussa yhdistetään terveysliikunta ja puhdas
lähiruoka. Aktiivilomien ja hyvinvointi-, terveys- ja
stressinhallinta tuotteiden matkailukysyntä kasvaa
länsimaissa. Varsinkin ikääntyvän väestön huoli terveydestä lisää terveystuotteiden ja kylpyläpalvelujen
kysyntää. Hyvinvointimatkailu kasvaa muun muassa
osana yritysten kokousten ja kongressien oheisohjelmia. Helposti saavutettavat rauhalliset maaseutukohteet sekä vapaa-ajankylät ovat hyvinvointimatkailun valtteja. Luonto ja puhtaat vedet ovat erä- ja
maatilamatkailun ja patikkaretkeilyn vetovoimatekijöitä. Metsä- ja suoterapia sekä hiljaiset alueet ovat
todellisia matkailun vetonauloja. Päijänteen vesistöalue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vesiliikuntaan ja muihin vesiaktiviteetteihin.

hittämistä mahdollisimman korkean jalostusasteen
tuotteiksi yhtenä liiketoiminnan merkittävänä osaalueena puurakentaminen

Terveysliikunta, Euroopan puhtain ruoka ja luontomatkailu yhdistettävä matkailuvaltiksi

MITOITUSVÄKI

Vierumäen, Pajulahden, Messilän ja Lahden Urheilukeskuksia kehitetään yhdessä terveysliikunnan
huippuosaajien kanssa
- Asuin- ja matkailualueiden tarjoamista Päijänteen
vesistön ääreltä
- Elämyksellisten ympäristöjen kehittämistä

Metsäbiomassojen hyödyntämisestä kehitetään
liiketoimintaa
Euroopan puhtaimman ruoan tuotanto ja – jalostus
otettava eteläsuomalaiseksi kehittämiskohteeksi
SOSIAALINEN OSALLISUUS
Maaseudulla eri väestöryhmiin kohdistuvia toimia
sosiaalisen osallisuuden ylläpitämiseksi
Liikkuvan ja itsestä ja lähimmäisestä huolen pitävän
elämäntavan opettamista

Maaseutua koskevat maakuntakaavan
tarkemmat tavoitteet 3.12.2012
Tavoite:
Maakuntakaavatyön mitoitusväkimääränä käytetään 232 000 asukasta vuonna 2035, mutta tehdään
väkimäärän kehityksestä välitarkastelu vuotta 2025
silmällä pitäen ja lisätään samalla kaavan ohjausvaikutuksen tasoa kohdassa ”Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen taso” esitetyllä tavalla.

- Päijänteen vesistöalueen vesiliikunta- ja muiden
vesiaktiviteettien kehittämistä

TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO

- Kalastusmatkailun ja sen palvelujen kehittämistä

Tavoitteena on sellainen monikeskuksinen keskusverkko, jossa keskusten ja niiden vaikutusalueiden
väestön, työpaikkojen ja palveluiden tavoiteltu sijoittuminen on sovitettu yhteen liikennejärjestelmän
kanssa ja on otettu huomioon maakunnan eri osien
tasapainoinen kehittyminen. Arvioidaan keskusverkon kehittämistarpeet ja määritetään kehittämisen
periaatteet sekä toimenpiteet tavoitteellisen keskusverkon saavuttamiseksi.

- Hyvinvointi- ja terveysliikuntapalvelujen ja – osaamisen hyödyntämistä vientituotteina
- Funktionaalisten elintarvikkeiden tuotekehittelyä
LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ HYÖDYNTÄMINEN
Runsaiden puhtaiden vesivarojen vuoksi PäijätHämeessä on erinomaiset mahdollisuudet elintarvikkeiden tuotantoon. Globaalit yhtiöt ovat
kiinnostuneet Päijät-Hämeen luonnosta ja vesistä.
Luonnonvarojen käyttöä säädellään, ja valistuneet
asukkaat valvovat paikallista etua.
Metsät ovat Suomen tärkeimpiä luonnonvaroja.
Metsiä osataan hyödyntää kestävällä tavalla mm.
energiaksi, rakentamiseen ja sisustukseen ja ne ovat
matkailun kivijalka vesistöjen ohella. Biodieselin ja
bioetanolin lisäksi metsästä saadaan raaka-aineet
moniin uusiin puutuotteisiin. Puhtaat pohjavedet
ja Päijänne ovat erityisen seurannan kohteena ja
niiden hyödyntämistä säädellään. Maakunnan vedet
ovat brändättyjä.
Puhtaasta vedestä kehitetään vientituotteita
Puuraaka-aineeseen liittyvää monimuotoista ke-

Tavoite:

MAASEUTU
Tavoite:
Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja uusiutumisvalmiuksia turvaamalla elinkeinomahdollisuudet ja vetovoimainen työ-, asumis- ja yrittämisympäristö.
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Tavoite:
Turvataan kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen
ja luodaan edellytyksiä kulttuuriympäristöjen kehittymiselle ja hyötykäytölle sekä uusien kulttuuriympäristökerrostumien syntymiselle.
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MATKAILU

ELINKEINOELÄMÄ

Tavoite:

Tavoite:

Matkailupalveluiden tukeutuminen ympäröiviin
viheralueisiin on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Matkailualueiden yhteystarpeet huomioidaan
niin maa- kuin vesiliikenteen kannalta. Huomioidaan
päijäthämäläiset matkailun erityisvahvuudet kuten
hyvinvointi ja hyvinvointiliikunta, tapahtumamatkailu ja runsaat vapaa-ajanvieton mahdollisuudet. Päijänne otetaan huomioon vapaa-ajan suuralueena.

Haetaan maakuntakaavaan uusia teollisuus- ja
varastoalueita sekä työpaikka-alueita niin, että ne
mahdollistavat kunnille ja yrityselämälle vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia pohjavesialueiden
ulkopuolella hyvien liikenneyhteyksien varrella.

LOMA-ASUMINEN
Tavoite:
Vahvistetaan Päijät-Hämeen asemaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävänä vapaa-ajan maakuntana, joka tarjoaa hyvinvointia
viihtyisässä ja laadukkaassa ympäristössä.

Otetaan huomioon taajamatoimintojen ja kyläalueiden aluevarauksien laajuudessa se, että niille on
kuntakaavoituksessa mahdollista sijoittaa muuta sellaista yritystoimintaa, jolla ei ole seudullista merkitystä ja joka muuten soveltuu asumisen, palveluiden
tai virkistäytymisen läheisyyteen.
Selvitetään yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden, kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa, millä maakuntakaavan merkintätekniikalla jo pohjavesialueille sijoittuneiden yrittäjien toimintaedellytykset
ja pohjaveden suojelu mahdollistetaan.

Maaseutua koskevat maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
MAASEUTUMAINEN ALUE LUO MAAKUNNAN PERUSILMEEN
MAASEUTUMAINEN ALUE

Maaseudun osalta maakuntakaavassa esitetään
maankäytön pitkän aikavälin suuntaviivat ohjeeksi
maaseudun yleis- ja asemakaavoitukselle. Maakuntakaavamerkintöjä on esitetty maaseutumaiselle
kyläverkostolle, loma- ja matkailualueille, maa- ja
metsätalousalueille joilla erityistä ulkoilunohjaustarvetta, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittäville alueille, maaseudun sekä matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealueille.
Maaseudun aluevaraukset edistävät valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan tavoitteiden toteuttamista,
maaseudun elin- ja toimintaympäristön parantumista, mahdollistavat väestörakenteen uusiutumista ja
ottavat huomioon erilaisten väestöryhmien tarpeita.
Kaavamerkinnöillä edistetään terveellisen, turvallisen, sosiaalisesti toimivan, kulttuurisesti kestävän
maaseudun säilymistä ja kehittymistä sekä hyvinvoinnin lisäämistä parantuneina elinoloina.
Maaseudun alueiden käytössä on kiinnitetty huomiota maaseudun elinkeinorakenteen uusiutumismahdollisuuksiin ja toimintaedellytysten vahvistamiseen.
Monipuolisen elinkeinotoiminnan mahdollistava
maaseutu edistää työllisyyden parantumista. Päijät-
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Hämeessä osaaminen ja yhdessä menestyminen
ovat nousseet yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi.
Maaseutu tarjoaa osaajille ja osaamiselle kilpailukykyisen toiminta- ja asuin-, ja yritysympäristön
parantuneiden tie- ja tietoliikenneyhteyksien sekä
yhdyskuntahuollon puitteissa.
Maaseudun maakuntakaavan alueista on pääosa
tavanomaisia maaseutualueita. Maaseutumaisen
alueen erityispiirteitä ja tulevia kehityskulkuja sekä
suhdetta muihin kaavan osa-alueisiin kuten suhdetta
taajamiin, liikenteeseen ja tekniseen huoltoon ja
erityistoimintojen aluevarauksiin, virkistykseen ja
suojelualueisiin on esitetty erilaisilla osa-aluemerkinnöillä ja viivamerkinnöillä.
Maaseutumaista aluetta on tarkasteltu tausta-aineistoluonteisesti kaupungin läheisenä maaseutuna,
ydinmaaseutuna ja harvaanasuttuna maaseutuna.
Maaseutumaisella alueella on pyritty ennakoimaan
maaseudun kehittämistarpeiden mahdollistamista
ja tasapuolisuutta maakunnan eri osissa. Maaseutumaisella alueella on mahdollisuus monipuoliseen
asumiseen, elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Maaseutumainen alue on
pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
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Maaseutumaisten alueiden käytöstä päättäminen
jää paikalliselle tasolle, kunnalle. Kunta voi sijoittaa
näille alueille paikallista toimintaa. Maakuntakaavan
muut merkinnät voivat kuitenkin ohjata kunnan
päätöksiä, jotka koskevat maaseutumaisten alueiden käyttöä. Maakuntakaavassa on osoitettu myös
maaseutumaisille alueille alueen erityispiirteitä
kuvaavia merkintöjä, kuten kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita,
arvokkaita harjuja tai muita geologiasia muodostumia, ohjeellisia ulkoilureittejä, pohjavesialueita,
Natura-alueita, maaseudun kehittämiskohde- ja matkailun ja virkistyksen kehittämiskohdealueita sekä
muita osa-aluemerkintöjä. Tällöin kunnan on alueen
käytöstä päättäessään otettava huomioon alueen
muut ominaisluonnetta kuvaavat merkinnät niihin
liitettyine suunnittelumääräyksineen. Liitekartoilla
on selvityksiin ja päivityksiin perustuvaa lisätietoa,
joilla ei ole suoria oikeusvaikutuksia.
Kunnan suunnittelun vapautta näillä alueilla rajoittaa
hankkeen tai suunnitelman alueellinen merkittävyys. Maakunnallisten ja seudullisten suunnittelutarpeiden ja ratkaisujen peruspiirteenä on, että ne
koskevat samanaikaisesti koko maakuntaa tai sen
laajahkoa osa-aluetta eli seutua. Tyypillisiä esimerkkejä ovat suuret infrastruktuurihankkeet, useamman
kunnan asukkaita palvelevat laitokset ja mittavat
maa-aineisten tai turpeen ottoalueet. Paikallisten
asuin- tai työpaikka-alueiden koolle ei ole selvää
ylärajaa. Seudullinen merkitys alkaa toteutua esimerkiksi siinä tapauksessa, että alueen rakentuminen lisää huomattavasti kuntien välistä henkilö- tai
tavaraliikennettä.
Maaseutumaisten alueiden peruslähtökohtina on ollut turvata erilaisten maa- ja metsätaloutta tukevien
elinkeinojen mahdollistaminen ja maaseudun pysyminen asuttuna ja viihtyisänä ottaen huomioon eri
alueiden luontaiset lähtökohdat. Maaseutumaisella
aluemerkinnällä korostetaan maaseudun merkitystä
kokonaismaakuntakaavassa ja tuodaan esille maaseudun tärkeyttä ja maaseutumaisuuden luonnetta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maakuntakaava ei laukaise maisematyöluvan hakumenettelyä. Maisematyölupa-asia tulee ajankohtaiseksi
yleiskaava- ja asemakaavatasolla.
Vaikutusten arviointi
Ihmisten elinympäristöä sekä palveluiden saatavuutta voidaan hahmottaa etukäteen. Merkintä mahdollistaa ja lisää elinkeinojen kehittymistä, toimeentulomahdollisuuksia ja maaseudun viihtyvyyttä.
Maaseutumainen alue vahvistaa alkutuotannon ja
ruokahuollon kehittymismahdollisuuksia sekä maaja metsätaloutta ja tuottavan maan säilymistä.

Ilmaston kannalta maakunnalle tärkeät metsävarat
ja niiden sijainti voidaan hahmottaa ja hyödyntää.
Luonnonvarojen tuleva, kestävä käyttö on osoitettu. Hienosyisen kyläverkoston esittäminen edistää
liikenteen ennakointia ja järjestelymahdollisuuksia.
Maakuntakaavan maaseutumaisilla alueilla on
pyrkimys luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen
tasapainon säilyttämiseen. Vaikutukset ovat välillisiä
ekologisen verkoston ja suojelualueiden kautta.
Maaseutumaisella alueella pyritään ennakoimaan
asumisen sijoittumista ja välillisesti voidaan vaikuttaa tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen syntymiseen. Liikenneyhteydet ja palvelujen
saavutettavuus seurauksineen vaativat kuitenkin
huomiota. Jos maaseudulla on asutusta niin se voi
lisätä liikennettä ja päästöjä, mutta toisaalta jos kylät
ovat omavaraisia ja palvelut on järjestetty logistisesti
hyvin niin liikenne voi vähentyä. Maaseudun uusiutuvan energian hyödyntämisellä on sekä myönteisiä
että kielteisiä vaikutuksia.
Maakuntakaava turvaa maalaismaiseman perusrakennetta ja huomioi kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät näkökulmat. Maakuntakaavassa on
huomioitu maaseutumaisen alueen ominaispiirteet.
Erilaisten osa-aluemerkintöjen alueilla mahdollisia
haitallisia vaikutuksia on tutkittu erilaisilla selvityksillä ja otettu ne huomioon ennakoivasti. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät alueet on
osoitettu ohjeistamaan alempiasteista kaavoitusta.
Arkeologinen perintö on osoitettu erikseen ja kiinteät muinaismuistot ovat automaattisesti suojattuja
muinaismuistolain nojalla.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Maaseutumaisen alueen osalta toteuttaminen jää
kuntien vastuulle. Uudisrakentaminen ei yleensä
edellytä yksityiskohtaisempaa kaavaa ja rakentaminen on erilaisiin kyliin tukeutuvaa tai haja-asutusluonteista rakentamista eheyttävää tiivistystä.
Lähikeskuskylissä on yleensä eriasteisia kaavoja
ja rakentamisen ohjaus tapahtuu niiden kautta.
Maakuntakaavan laatimisajankohtana ranta-alueilla
rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.
Ranta-alueille ei saa rakentaa ilman loma-asutuksen
järjestämistä varten laadittua yleis – tai rantaasemakaava. Mikäli alueella ei ole kaavaa, tarvitaan
poikkeamispäätös.
Maaseutumaisten alueiden kehittämistä voidaan
edistää ja seurata aluekehittämisen ja siihen liittyvien hankkeiden kautta.
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Esimerkkejä kehittämistoimista:
- maaseutumaiseen kestävään elämäntapaan soveltuvien palvelukonseptien kehittäminen
- maaseudun saavutettavuuden ja olemassa olevan
infran ylläpito ja kehittäminen

- maaseudun näkyvimpään osaan, rakennettuun
ympäristöön kehitetään uusia maaseudulla asumista
tukevia elinkaariratkaisuja, mm. vastaamaan useamman sukupolven yhtäaikaista asumista toistensa
läheisyydessä
- Leader- ja maaseutuohjelmien paikalliskehittämisen ja kansainvälisen ulottuvuuden hyödyntäminen

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISILLA ULKOILLAAN OHJATUSTI
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden pääkäyttömuoto on metsätalous ja joille suuntautuu tai on
odotettavissa ulkoilupainetta.

Alueet ovat metsäalueita, jotka sijaitsevat taajamien
tai maakunnallisesti merkittävien liikuntakeskusten
läheisyydessä tai muutoin ovat osana laajempaa
kokonaisuutta. 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa alueita on kaksi kuten liikuntakeskuksiakin.
Alueiden rajauksia on päivitetty. Alueiden lukumäärää on lisätty yhdellä uudella alueella. Padasjoelle
on lisätty Taruksen alue, joka liittyy Evon valtion
omistamaan retkeilyalueeseen. Taruksen alueen
omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Alueilla on valmiina ulkoilureittejä ja alueet ovat perinteisesti olleet
ulkoilualueina.
Vaikutusten arviointi
MU – alueet lisäävät ihmisten ulkoilumahdollisuuksia luonnonympäristössä ja edistävät ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Ohjattu reitistö
ja huoltopaikat lisäävät ihmisten turvallisuuden tunnetta. Aluevaraukset laajentavat matkailualueiden
toiminta-alueita ja voivat tuoda mukanaan positiivia
taloudellisia vaikutuksia matkailuun liittyvien elinkeinojen kautta.
Ohjattu kulku ja hoito- ja käyttösuunnitelmat säästävät luontoa ja lisäävät luonnon kulutuskestävyyttä.
Suuret, liikkuvat ihmismäärät saattavat aiheuttaa
ympäristöhaittoja ja vähentää luonnon kokemisen
rauhaa.

106

MU – alueet kokoavat toimintoja yhteen ja eheyttävät yhdyskuntarakennetta kun liikkujia saadaan yhteen. Ulkoiluun liittyvää liikennetarvetta ja päästöjä
voidaan ennakoida.
MU – alueilla ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristö- tai maisemaarvoja. Ohjattu reitistö edistää luonnonkestävyyttä
ja tuo vaihtuvia maisemia useamman ihmisen
ulottuville.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Reitistöjen osalta toteutusvastuu jää yleensä kunnille tai suuryhtiöille hoito- ja käyttösuunnitelmien
tullessa ajankohtaiseksi. Seuranta toteutuu kuntien
ja erilaisten hankkeiden kautta. Taruksen MU -alueella puolustusvoimilla saattaa olla maankäytöllisiä
tarpeita ja ne vaikuttavat toteuttamiseen.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
-ulkoilualueiden hyödyntäminen matkailun tukipalveluina, luontoelämysten ja liikunnan kohtaamispaikkoina
-ulkoilualueiden vastuullisen ja kestävän käytön
edistäminen
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KYLÄVERKOSTO KOKOAA MAASEUDUN ASUKKAAT YHTEEN
LÄHIKESKUSKYLÄ
Kohdemerkinnällä osoitetaan tiiviimmän kyläasutuksen sijoittuminen likimääräisesti
MAASEUTUKYLÄ
Merkinnällä osoitetaan haja-asutusta tiiviimmät kylät.
HAJA-ASUTUSKYLÄ
Merkinnällä osoitetaan haja-asutusluontoiset kylät, joilla on merkitystä kyläverkoston eheytymisen tai vapaa-ajan asumisen kannalta.
KYLÄN NIMI (esim. Kesiö)
Merkinnällä osoitetaan haja-asutusluontoisia, erityispiirteisiä kylämäisiä taloryppäitä, joilla on
merkitystä kyläverkoston eheytymisen, vapaa-ajan asumisen tai identiteetin kannalta.

Kyläverkosto esitetään kaavavalmisteluun liittyvien
kuntaneuvottelujen, sidosryhmäneuvottelujen,
yhdyskuntarakenteen seurantatietojärjestelmän,
kaupunki- maaseutuluokituksen ja vapaa-ajan asuntojen paikkatietojen, Päijät-Hämeen keskusverkon
määrittely 2011 ja eri vaiheiden palautteen pohjalta.
Kuntaneuvotteluissa käytiin läpi kylien kyläluokitus.
Kaavakartalla kaikki erityyppiset kylät osoitetaan
kohdemerkinnöillä. Aluevarausmerkinnöistä on
luovuttu. Kyläverkosto on kytketty osaksi keskusverkostoa. Kyläverkostoa on tarkistettu edellä mainitun
mukaisesti. 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa
on hienojakoinen kyläverkosto ja se on säilytetty
pääpiirteittäin sekä tehty tarvittavat päivitykset ja
tarkistukset.
Maakunnassa on erilaisia maaseututyyppejä. Kyläverkostossa on huomioitu kylien merkittävyyttä
maakunnan erilaisilla alueilla. Kyliä on kolmea eri
kohdemerkintäluokkaa. Kylätyypit ovat lähikeskuskylä, maaseutukylä ja haja-asutuskylä. Lisäksi mukaan
on otettu muutamia kyliä mukaan niminä kartalle.
Kyläverkostolle ei ole määritelty kaupallisia merkintöjä. Erilaiset kylät tukevat niitä keskusverkon osia,
joissa on kaupallisia palveluja. Kohdemerkinnät eivät
osoita kylien alueiden laajuuksia, vaan ne kuvaavat
kylien yleispiirteistä sijaintia. Kylien sijainti on esitetty liiteosan liitteessä 14.
Kyläverkoston erilaisiin kyliin on kiteytynyt seuraavanlaisia ominaisuuksia ja piirteitä.
Lähikeskuskylä: Lähikeskuskylät sijaitsevat yleensä
taajamien ulkopuolella. Ne tarjoavat aluekeskuksia
suppeampia arjen paikallisia palveluita. Lähikeskuskylissä on usein jokin yhteisöllisyyttä korostava ja kokoava teema. Lähikeskuskylään liittyy yleensä jokin

erityispiirteinen palvelu tai elinkeino, joka voi liittyä
esimerkiksi matkailuun, virkistykseen, kulttuurihistoriaan, luontoarvoihin tai alueen muihin erityispiirteisiin ja omaleimaisuuteen. Lähikeskuskyliin liittyy
positiivisia odotusarvoja ja lähiseudun laaja-alaisia
kehittämissuunnitelmia. 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa lähikeskuskylät ovat yleensä aluevaraus - merkinnällä AT, joka tarkoittaa tiiviitä kyläalueita. Aluevarauksista on siirrytty yleispiirteisempään
suuntaan kohdemerkinnöillä. Lähikeskuskylien
maankäyttöä, palveluiden sijoittumista ja kunnallistekniikkaa on useimmissa kylissä tutkittu eri kaavoilla. Lähikeskuskylät ovat kylä- ja keskusverkostossa
ydinalueita, jotka erottuvat harvasta kylärakenteesta
tiiviimmän rakenteensa vuoksi. Lähikeskuskylissä
on yleensä enemmän palveluita kuin maaseutu- tai
haja-asutuskylissä ja niiden yhdyskuntatekninen
verkosto ja -huolto ovat suunnitelmallisempaa ja
järjestyneempää kuin maaseutukylissä tai hajaasutuskylissä.
Maaseutukylä: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä ne erottuvat usein YKR -kylinä. Maaseutukylillä on juurevat historialliset perinteet ja niissä
on ollut maaseutuelinkeinoihin liittyviä palveluita ja
rakennetun ympäristön infraa on valmiina. Maaseutukylissä nähdään tulevaisuudessakin olevan uudelleen muotoutuneita palveluita ja vireän toiminnan
oletetaan jatkuvan. 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa ne ovat yleensä merkinnällä At, joka on
tarkoittanut haja-asutusta tiiviimpää kylärakennetta.
Maaseutukylien maankäyttö, palveluiden sijoittuminen ja kunnallistekniikka on useimmiten suunnitelmallista, mutta ei yleensä edellytä kaavatason
ratkaisuja. Maaseutukylät ovat kylä- ja keskusverkostossa peruspalveluita omaavia kyliä. Maaseutukylien
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rakentaminen on yleisilmeeltään väljää. Maaseutukylien elinvoimaisuutta edistää usein niiden sijaintiin, kulttuuriperintöön tai vapaa-ajan asumiseen
liittyvät erityispiirteet. Maaseutukylien yhteydessä
on yleensä runsaasti jo olemassa olevaa vapaa-ajan
rakentamista.
Haja-asutuskylä: Haja-asutuskylät edustavat harvaan
asutun maaseudun runkoasumista ja niillä on merkitystä maaseudun haja-asutuksen kokoajina ja kyläverkoston eheyttäjinä. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä ne erottuvat usein YKR -pienkylinä.
Kylät sijaitsevat useimmiten ydin- tai harvaanasutulla maaseudulla. Kylissä voi olla saatavilla eri tavoin
järjestettyjä peruspalveluita tai palvelut voivat olla
suppeita, palvelut saattavat puuttua joissakin kylissä
lähes kokonaan. Harvaan asutulla maaseudulla
usein esimerkiksi vapaa-ajan asutus ja jokin vetovoimainen erityispiirre tai niiden läheisyys pitävät yllä
kylien elinvoimaisuutta ja antavat tulevaisuuteen
odotusarvoja. Kylillä on merkittävä asema paikallisen
identiteetin ylläpitämisessä ja yhteisöllisenä asuinympäristönä, joka sisältää sosiaalista ja kulttuurista
pääomaa. Sosiaalinen pääoma korvaa jossain määrin
palveluiden puutetta. Kyliin liittyy erilaisia positiivisia
odotusarvoja kuten maaseudun elinkeinojen uudistumisen heijastusvaikutuksia. 2008 vahvistetussa
maakuntakaavassa ne ovat yleensä merkinnällä
”at”, joka on tarkoittanut haja-asutuskylää. Hajaasutuskylillä on myös usein sijaintiin tai kulttuuriperintöön liittyviä erityispiirteitä, joilla on merkitystä
kehittymisnäkökulmien kannalta. Haja-asutuskylien
pysyvään asutukseen liittyvä rakentaminen voi olla
harvahkoa, mutta lisääntyvä vapaa-ajan asuntojen
käyttö tuo haja-asutuskyliin kesäasukkaita ja luo
pohjaa palveluiden säilymiselle.
Kylän nimi: Kaavatyön sidosryhmiltä on eri vaiheissa tullut esille uusia kylämäisiä taloryppäitä joiden
merkityksen arvioidaan nousevan tulevaisuudessa.
Toisaalta joissakin kylissä elinvoima on vähentynyt,
mutta kyliin liittyy pitkää asutushistoriaa ja notkahdusta pidetään tilapäisenä ilmiönä.
Kyläverkoston ja sen erityyppisten kylien sijoittumisessa on otettu huomioon vakituisen asumisen lisäksi vapaa-ajan asuminen ja sen tarjoamat
mahdollisuudet saada lisäasiakkaita palvelujen
ja elinkeinotoiminnan turvaamiseksi. Vapaa-ajan
asunnoilla vietetyt läsnäolopäivät ovat lisääntyneet,
rakennusten varustetaso on parantunut ja kerrosala on kasvanut. Vapaa-ajan asumiseen sijoitetut
investoinnit sekä rakennusten että tonttimaan
kautta ovat kasvaneet ja ratkaisuissa on huomioitu
tulevaisuuden tarpeet käyttää vapaa-ajan asuntoja
tehokkaammin ja muuttaa niitä enenevässä määrin
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ympärivuotiseen käyttöön. Kyläalueiden kannalta
vapaa-ajan asuminen keskittyy maakunnan keski- ja
pohjoisosiin.
Kyläverkoston suunnittelussa on otettu huomioon
olemassa oleva ja suunnitteilla oleva vesihuoltoverkosto sekä tieyhteydet. Kyläverkoston kylät sijaitsevat maakuntakaavaan merkityn tieverkoston piirissä.
Vaikutusten arviointi
Kylärakenne tarjoaa luonnonläheisen vaihtoehdon
taajamien pientaloalueille, jolloin se lisää elinvoimaa
maaseudulle. Kylämäinen asuminen tarjoaa erilaisia
ja erityyppisiä vaihtoehtoja muillekin kuin maatalouselinkeinon harjoittajille ja voi osaltaan rikastaa
väestöpohjaa ja ikärakennetta. Maan hinta on kylissä
pääsääntöisesti alhaisempi kuin taajamissa, jolloin
rakentamiskustannukset ovat alhaisemmat. Rakentaminen tuo mahdollisuuksia maanmyyntiin. Asukkaille kylien kehittyminen tuo uskoa kylän tulevaisuuteen, parantaa palveluja ja niiden pysyvyyttä sekä
luo uusia elinkeinomahdollisuuksia. Epäonnistuminen kylien palveluiden turvaamisessa lisää liikennetarvetta ja synnyttää epätasa-arvoa eri väestöryhmien välillä. Kyläympäristö tarjoaa mahdollisuuden
asua pienissä, sosiaalisesti toimivissa yhteisöissä.
Kylien väestön uudistuessa saattaa kuitenkin ilmetä
sosiaalisia ristiriitoja, jos uusilla asukkailla ei ole
kokemusta maaseutumaisesta ja yhteisöllisestä asumisesta tai muuta juurevuutta maalaisympäristöön.
Yhteisöllisyyden kehittymistä voidaan edistää monin
tavoin. Erityisesti ne kylät, jotka pystyvät tarjoamaan
kylämäistä asumista myös järvien ranta-alueilla,
voivat osoittautua vetovoimaisiksi ylikunnallisesti,
maakunnallisesti ja ylimaakunnallisestikin.
Loma-asuminen ja vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen tai ympärivuotiseen käyttöön
parantaa jo tehtyjen investointien kannattavuutta.
Vapaa-ajan asukkaiden vaiheittainen siirtyminen vakituisiksi asukkaiksi vapaa-ajan asunnolla vietettyjen
läsnäolopäivien kautta voi osoittautua mutkattomaksi ratkaisuksi saada kyliin uusia asukkaita. Vapaaajan asuminen yleensä lisää liikennemääriä ja yleistä
kulutusta sekä tuottaa erilaisia jätteitä. Vapaa-ajan
asumisen lisäämisen aiheuttamia haittoja voidaan
vähentää ottamalla käyttöön uusia teknisiä ja ekologisia ratkaisuja ranta-alueilla ja kiinnittämällä erityisesti huomiota rantarakentamisen suunnitteluun
ja soveliaiden alueiden valitsemiseen. Vapaa-ajan
asumisen lisääntyminen aiheuttaa myös rantaviivan
sulkeutuneisuutta ja muutoksia rantojen luontoympäristössä sekä rantamaisemassa.
Kylärakenne voi tarjota haja-rakentamista varmemman ja paremman yhdyskuntateknisen huollon
järjestämisen ja sitä kautta vaikuttaa päästöjen
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vähentymiseen. Vaikutukset maa- ja kallioperään
jäävät vähäisiksi koska rakentaminen yleensä tapahtuu jo rakennetun infran läheisyyteen.
Kyläalueiden kehittäminen keskittää rakentamista jo
rakennettuun ympäristöön, mikä on luonnonympäristön kannalta positiivista. Kyläläisten yhteistoiminta, oma-aloitteisuus, kotipaikkaylpeys ja ympäristön
arvostus ovat voimavara, jolla maaseutu uudistuu ja
pysyy hyvänä.
Kyläverkosto mahdollistaa peruspalveluita ja jo
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä maaseudulla. Kylien merkitseminen kaavakartalle sekä
pyrkimys ohjata ja koota hajarakentamista kyliin
ehkäisevät yhdyskuntarakenteen epätaloudellista
hajaantumista. Kyläverkoston suunnittelussa on
huomioitu alueiden käytön taloudellisuutta ottamalla olemassa oleva ja suunniteltu vesihuoltoverkosto
sekä tieverkosto huomioon. Sujuvat liikenneyhteydet
tai toimiva joukkoliikenne edistävät vetovoimaisten
kylien mahdollisuuksia saada uusia asukkaita kylän
tai kunnan ulkopuolella työskentelevistä. Palveluiden
saatavuus vaikuttaa liikennöinnin tarpeeseen.
Kyläverkosto, jossa on riittävästi asukaspohjaa ja
monipuoliset elinkeinon harjoittamismahdollisuudet
sekä alkutuotanto, edesauttaa myös maakunnalle
tärkeiden kulttuuriympäristöjen, kulttuurimaisemien
ja perinnebiotooppien säilymisessä. Rakennetun ympäristön kauneutta ja omaleimaisuutta on huomioitu
vaalimalla rakennusperinnön, kulttuuriympäristöjen
ja maisemien säilymistä erilaisin kaavamerkinnöin ja
muun informatiivisen tiedon välityksellä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Kehittämisen ja toteutumisen kannalta kunnan
aktiivisuus ja tahto saada kyliin uusia asukkaita on
merkittävä. Aktiiviset kyläyhdistykset ja toimijat ovat
myös avainasemassa. Kylien omaehtoinen suunnittelu, kylätoiminnan koordinointi ja monipuoliset kylätoimintaan ja elinkeinojen kehittämiseen tähtäävät
hankkeet ovat tärkeitä toteutusta edistäviä asioita
tulevaisuudessa. Palvelujen tukeminen on edellytys
kylien kehittymiselle. Kyläasutuksen tiivistäminen
luo taloudelliset mahdollisuudet keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiselle.

Maakuntakaava toteutuu yleensä tiiveimmillä kyläalueilla yleis- tai osayleiskaavoilla, joissa on usein
myös tarkasteltu erikseen kyläalueita. Lähikeskuskyliin on pääsääntöisesti jo laadittu yleis- tai osayleiskaavatason kaava, jossa on selvitetty nykyisen asutuksen täydentämis- tai laajentamismahdollisuuksia
sekä palvelujen ja vesihuollon järjestämistä. Samalla
on laadittu myös tarvittavat luontoselvitykset, tutkittu rakentamisen sopeutuminen kylämaisemaan sekä
liikenneturvallisuus. Vahvistuneen yleis-, osayleistai asemakaavan pohjalta rakentaminen tapahtuu
rakennusluvin normaalisti. Tiiviillä kyläalueella, maaseutukylissä ja haja-asutuskylissä vetovoimaisuuden
säilyttäminen on tärkeää myös kyläverkon toteutumisen kannalta. Päijät-Hämeessä ranta-alueiden
maankäyttö on suurelta pääsääntöisesti järjestetty
yleis-, osayleis- tai ranta-asemakaavoituksella.
Toteutumisen ja seurannan kannalta merkittäviä
asiakirjoja ovat valtuustokausittain laadittavat
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma sekä sen
toteuttamissuunnitelma. Lisäksi valtuustokausien
syklissä on laadittu erikseen seurantaraportit. Kylärakenteen kehittämistavoitteet ja niiden kytkeytyminen olevaan asutusrakenteeseen selvitetään myös
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Yksityiskohtaisempaa suunnittelua voi olla eri kaavatasoilla tai kevyemmissä kylien kehittämissuunnitelmissa.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- kylien erityispiirteiden vahvistaminen
- uusien kyläasumiseen soveltuvien asumismallien
kehittäminen useamman sukupolven yhtäaikaisiin
tarpeisiin
- kylien luontohoivan palveluiden ja edellytysten
vahvistaminen
- kylien rakennetun ympäristön kehittäminen
- kylien ”sosiaalisen lämpöenergian” tunnettavuuden lisääminen
- Leader- ja maaseutuohjelmien paikallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden hyödyntäminen
hanke-esimerkkejä: Linkku palvelubussi, yhdessä
tulevaan -hanke
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KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA
KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMAT OVAT ARVOKKAITA YMPÄRISTÖN VETOVOIMATEKIJÖITÄ
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (valtioneuvoston päätös 1995).
Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty maakuntakaavaselostuksen
liiteosan liitteissä 23 ja 25.
Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta arvokkaat alueet Lahden ja Heinolan
keskustatoimintojen alueiden osalta on maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteissä 28 ja 29.
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN KANNALTA MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS ALUE
Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita tai maisemanähtävyyksiä ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty liitteessä 24.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaat alueet Lahden ja Heinolan keskustatoimintojen alueiden osalta on esitetty maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteissä 28 ja 29..

Kulttuuriympäristöt ovat ihmisen työllä tai ihmisen
ja luonnon yhteis- ja vuorovaikutuksena syntyneitä aluekokonaisuuksia. Kulttuuriympäristöt ovat
vaatineet pitkän ajan kehittyäkseen niiksi monnikerroksellisiksi ympäristöiksi, joita ne ovat tänä päivänä.
Osana elävää elämää ne ovat koko ajan muutoksille alttiina. Kulttuuriympäristön arvo perustuu
sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen,
joka ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja
luonnon vuorovaikutuksen muutoksia. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja
perinnemaisemat/-biotoopit.
Maisemat muodostuvat elollisista ja elottomista
tekijöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta,
jotka ovat maiseman perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta maisemakuvasta.
Maisema- ja kulttuurimaisema-arvot ovat tärkeässä osassa kaikessa maankäytön suunnittelussa.
Kaavamerkinnöillä vaalitaan ja säilytetään rakennusperintöä, kulttuuriympäristöä ja maisemaa. Maakuntakaavan tavoitteena on välittää tieto seudun
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä
alueista ja kohteista ja edistää niiden vaalimista ja
käyttöä niiden arvonmukaisesti sekä välttää mahdollisia ristiriitoja huomioimalla kulttuuri- ja maisemaarvot suunnittelun lähtökohtina.
Maakuntakaavassa on esitetty maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja
maisemat kahdella eri merkinnällä. Alueilla, joille
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on osoitettu aluevarausmerkinnällä käyttötarkoitus,
ensisijaisen maankäyttömuodon määrää aluevarausmerkintä.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) on esitetty Museoviraston
laatiman inventoinnin mukaisesti. Inventointi on
valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi
inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön
osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009)
on Museoviraston laatima inventointi ja se löytyy
kokonaisuudessaan internetosoitteesta http://www.
rky.fi/read/asp/r_default.aspx. Ympäristöministeriön
11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävinä kulttuurihistoriallisina ympäristöissä esitettiin silloisen voimassa
olleen inventoinnin alueet ja kohteet. Kyseinen
aineisto Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Ympäristöministeriö, museovirasto, rakennushistorian osasto, julkaisu 16.1993) on
korvattu uudella Museoviraston laatimalla inventoinnilla Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Muutokset valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä on esitetty liiteosan liitteessä 30.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on
esitetty ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston mietinnön 66/1992 ja valtioneuvoston 1995
periaatepäätöksen mukaisesti. Ympäristöministeri-
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Taulukko 16. Maakuntakaavassa esitettyjen kulttuuriympäristöön tai maisemaan liittyvien merkintöjen sisältö
Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue
kmv

Valtakunnalliset inventoinnit

Maakuntakaava
2014

1

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)

x

2

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat 1995 ( Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston mietintö
66/1992 ja valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

x

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue
Inventoinnit ja selvitykset

Maakuntakaava
2014

Kulttuuriympäristöjen osalta mukaan kuuluvat alueet
3

x

1

Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö 2006
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). Alueet ovat myös
maakunnallisesti arvokkaita ja uusien alueiden osalta on tehty lisäyksiä maakunnallisesti arvokkaisiin
alueisiin. Lisäykset ovat vähäisiä.
Maisemien osalta mukaan kuuluvat alueet

4

Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006

x

5

Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011 Uudet ehdotukset
valtakunnallisiksi maisema-alueiksi, maisema-alueet sellaisenaan, Salpausselkä-Tiirismaan
maisemanähtävyydessä pieni rajaustarkistus)

x

össä on nyt meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi ajalla 2010–2014. Myös maisemanähtävyyksiä
selvitetään. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi
maisema-alueiksi. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen on teettänyt 2011 Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi -selvityksen koskien Päijät-Hämettä
ja Kanta-Hämettä. Selvityksen tulokset on huomioitu
taustatietona ja maakunnallisesti arvokkaina alueina
valtakunnallisesti arvokkaiden alue-ehdotusten
osalta, Salpausselkä-Tiirismaan maisemanähtävyyteen on tehty pieni rajaustarkistus osayleiskaavan
perusteella. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien osalta on liitteissä esitetty nykyiset voimassa
olevat Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto,
mietintö 66/1992 ja valtioneuvoston periaatepäätös
1995) ja vertailua varten ehdotus Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Kartalta
ilmenee mahdollisesti pois jäävät ja mahdolliset
uudet alueet, jotka saattavat myöhemmin vahvistua
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.
Maakunnallisesti arvokkaina alueina kulttuuriympäristöjen osalta on esitetty Päijät-Hämeen rakennettu
kulttuuriympäristö – selvityksen (2006) mukaiset
maakunnallisesti arvokkaat alueet sekä uudet
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) mikäli ne eivät ennestään
ole kuuluneet maakunnallisesti arvokkaisiin raken-

x

netun kulttuuriympäristön alueisiin. Periaatteena
on ollut, että se mikä on valtakunnallisesti arvokasta
aluetta, on myös maakunnallisesti arvokasta aluetta.
Pääsääntöisesti uudet valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ovat
valikoituneet maakunnallisesti arvokkaiden alueiden
sisältä.
Maakunnallisesti arvokkaiden maisemien osalta on
esitetty Päijät-Hämeen maisemaselvityksen (2006)
maakunnallisesti arvokkaat alueet sekä ehdotus Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi
maisema-alueiksi. Maakunnallisesti arvokkaisiin
maisemiin kuuluvat myös valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien alueet samaan tapaan kuin rakennetutkin ympäristöt. Periaatteena on ollut sama
logiikka kuin rakennetuissa ympäristöissäkin, että se
mikä on valtakunnallisesti arvokasta aluetta on myös
maakunnallisesti arvokasta aluetta. Salpausselkä-Tiirismaa maisemanähtävyyden osalta Hollolan kunnan
puolella on tehty pieni rajaustarkistus ehdotettuun
inventoinnin rajaukseen nähden. SalpausselkäTiirismaan maisemanähtävyys on esitetty rajaustarkistuksen mukaisesti maakunnallisesti arvokkaana
alueena.
Maakunnallisesti arvokkaita alueita ei ole yksilöity
maakuntakaavakartalla vaan erilaiset maakunnalliset arvot on esitetty liiteosan liitteissä 23, 24 ja 25.
Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt
ja maakunnallisesti arvokkaat maisemat ovat usein
päällekkäisiä ja ne ovat esitetty yhtenä maakunnallisena kokonaisuutena. Kulloisenkin kartan osalta
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tarkemmat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät selvityksistä.
Kuvissa 44 ja 45 on esitetty kahden kartan avulla yksi
esimerkki miten samalla alueella on useita eri inventointeja ja miten ne tulostuvat maakuntakaavakartalla. Inventointien ajankohdat käyvät ilmi oheisista
taulukoista. Ensin on inventointikartta ja sitten on
maakuntakaavakartta.
Maakuntakaavassa on esitetty tuulivoimaan soveltuvia alueita. Tuulivoima-alueista tehtiin erillinen

Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiden
perinnemaisemien nykytila on selvitetty 2012. Suurin osa perinnemaisemista sijaitsee maaseutumaisella alueella. Perinnemaisemat ovat säilyttäneet
arvonsa suhteellisen hyvin ja valtakunnallisesti arvokkaiden perinnemaisemien pinta-ala on vuosivertailussa hieman lisääntynyt.
Perinnemaisemat on esitetty liiteosan liitteessä 32.
Arkeologiset arvot, muinaismuistoalueet ja – kohteet on selostettu kaavaselostuksen suojeluosiossa.
Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinaisjäännöksistä on tehty inventointi Päijät-Hämeen historiallisen
ajan muinaisjäännösten inventointi 2012.
Vaikutusten arviointi

Kuva 44. Ravioskorven alue

Kulttuuriympäristön ja maiseman vaaliminen lisäävät elinympäristön viihtyisyyttä. Ihmiselle on tärkeää
kotipaikkatunne, ympäristön tuttuus ja turvallisuus
sekä myös sosiaalisten verkostojen säilyminen.
Ympäristön jatkuvuuden ja elävyyden säilyttäminen
tukee ihmisten juurtumista asuinympäristöihinsä.
Kulttuuriarvojen huomioiminen vaatii resursseja
ja työtä, jotta ympäristöt pysyvät kunnossa ja että
rakennuksia käytetään mahdollisimman pitkään.
Kulttuuriympäristön huomioiminen uudis- ja korjausrakentamisessa voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
Työllä ja resurssitarpeilla on epäsuorana vaikutuksena voi olla asuinympäristön laadun kustannusten
nousu. Myös joissakin tapauksissa maisemanhoito
voi aiheuttaa kustannuksia, esimerkiksi perinnemaisemien hoito, kun otetaan käyttöön vanhoja
viljely- ja tuotantotapoja ja tuotantotehokkuus osittain heikkenee. Samalla voi kuitenkin syntyä uusia
sivuelinkeinoja.
Olemassa olevan infran säilyttäminen tai hyödyntäminen vähentää maa- ja kallioperään, veteen,
ilmaan ja ilmastoon kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Kuva 45. Ravioskorven alue

maisema- ja luontoselvitys Tuulivoimatuotantoon
soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja
luontovaikutusten arviointi (2014), jossa arvioitiin
tuulivoima-alueiden suhdetta valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin kulttuuri- ja maisema-alueisiin.
Tuulivoima-alueiden ja kulttuuriympäristön sekä
maisema-alueiden suhteita ja vaikutuksia on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa Luonnonvarojen
käyttö – kohdassa. Kulttuuriympäristö- ja maisemaarvot sekä tuulivoima-alueet on esitetty liiteosan
liitteessä 31.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää,
että kulttuuriympäristö- ja maisema-alueista huolehditaan, sillä niiden kulttuurisidonnainen kasvi- ja
eläinlajisto on rikas ja sisältää useita uhanalaisia
lajeja. Kaavakartalla ja kaavaselostuksessa jaetaan
tietoa alueiden arvosta, joka lisää ympäristön kunnioitusta ja samalla huolenpitoa ja kunnostusalttiutta.
Kulttuuriympäristö- ja maiseman vaalimista koskevat
merkinnät edistävät vastuullisen maakunnan kriteeristöä, jossa yhtenä kriteerinä on, että eliölajien
uhanalaisuus vähenee ja kulttuuriarvot säilyvät.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen laatu paranee. Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen samoin
kuin myös erilaisten liikenneväylien rakentaminen
aiheuttavat kustannuksia ja energian kulutusta.
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toimin kuin maakuntakaavan kautta. Viime kädessä suojelu toteutuu kulttuuriympäristöön kohdistuvien konkreettisten
toimien yhteydessä, jolloin merkittävässä
asemassa on yksityinen kiinteistön- ja
maanomistaja. Maisemanhoidon kehittämisestä ja valvonnasta on vastuu kunnilla
sekä ympäristö- ja maaseutuviranomaisilla. Kulttuuriympäristöjen ja – maisemien
hyvää huomioon ottamista käytännön
rakentamisessa edistävät erilaiset hoitosuunnitelmat ja niiden mukaisille toimille
rahoituksen ohjaaminen.

Kuva 46. Perinnemaisemien luokittelu ja nykytilanne

Joskus kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen
katsotaan haittaavan alueiden kehittämismahdollisuuksia ja lisäävän kustannuksia sekä hidastavan
suunnitteluprosessia.
Taajamissa uusi rakentaminen ja alueiden tiivistäminen muuttaa rakennettua ympäristöä. Haitallisia
vaikutuksia on pienennetty ja hallittu jättämällä
rakentamisesta vapaaksi hyviä peltoja tai maisema-,
luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta merkittäviä
alueita. Maakuntakaavamääräyksissä on korostettu kulttuuriympäristöarvoja. Kulttuuriympäristön
ja maiseman alueellisesti laajimmat vaikutukset
kohdistuvat maaseutumaisille alueille. Kulttuuriympäristöä ja elinympäristön viihtyisyyttä arvostavalla
asenteella voidaan pitää rakennukset ja rakenteet
jatkuvassa käytössä tai löytää niille säilyttämistä
tukevaa uutta käyttöä ja hyödyntää olemassa olevaa
rakennetta. Kulttuuriympäristöjen ja maisemien vaaliminen edistää paikallisen identiteetin kehittymistä
ja säilymistä, ympäristön ajallista kerroksellisuutta
sekä kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia
arvoja. Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
ja arvokkaat maisemat liittyvät etenkin maaseutumaisilla alueilla usein toistensa yhteyteen. Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset voivat olla
merkittäviä etenkin, jos alkuperäiseen ympäristöön
liittyy voimakas kulttuurisidonnainen syy-yhteys.
Kyläalueiden tukeminen voi edistää maisema- ja
kulttuuriarvojen säilymistä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Kulttuuriympäristön ja maiseman vaaliminen toteutetaan lähinnä yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella, rakennuslupamenettelyllä, valtion avustuksilla,
rakennussuojelulailla ja maisemanhoidon järjestämisellä sekä erilaisilla hankkeilla. Kulttuuriympäristöarvojen täsmällinen suojelu toteutuu monesti muilla

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävänä on valvoa yleiskaavoitusta
ja muita kuntien päätöksiä myös kulttuuriarvojen
säilymisen kannalta. Päijät-Hämeessä on toiminut aikaisempina vuosina usean vuoden ajan
asiantuntijoista koostuva Hämeen kulttuuriym
päristöryhmä joka on koordinoinut maakunnan
rakennussuojeluavustusten jakoa ja avustanut kuntia
kaikissa kulttuurihistoriallisiin alueisiin liittyvissä
asioissa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, maaseutualueilla toimivilla toimintaryhmillä, kylätoimijoilla ja myös Pro Agria Etelä-Suomen
yksiköllä on merkittävä osuus kulttuuriympäristöjen
ja -maisemien toteuttamisessa ja seurannassa.
Osa maakuntakaavaan merkityistä kulttuuriympäristöistä on suojeltu myös lainsäädäntöteitse tai sopimuksin, kuten muinaismuistolaki, rakennussuojelulaki ja – asetus, kirkkolaki, sopimus valtakunnallisesti
merkittävien rautatiealueiden suojelusta.
Maakunnassa on toimijatahoina Museovirasto ja
Maakuntamuseo, jotka antavat asiantuntija-apua ja
ohjausta sekä tietoa kulttuurihistoriallisista arvokkaista kohteista.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- uusien elinkeino- ja yhteiskuntarakenteiden ja siitä
seuraavan rakennetun ympäristön muuttumisen
synkronointi uudeksi laadukkaaksi kulttuuriympäristökerrostumaksi
- laajojen alueiden, esimerkiksi Päijänteen alueen
monipuolinen kehittäminen kulttuuriympäristöperintö hyödyntäen
- valtakunnallisten ja maakunnallisten kulttuuriympäristöinventointien hyödyntäminen
kulttuuriympäristöjen kansainvälisen tunnettavuuden edistäminen ja hyödyntäminen matkailussa
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LOMA- JA MATKAILUALUEET TUOVAT TURISTEJA JA ELINVOIMAA MAAKUNTAAN
LOMA- JA MATKAILUALUE
Merkinnällä osoitetaan loma-asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille varatut seudullisesti
tai maakunnallisesti merkittävät alueet

Tavoitteena on osoittaa merkittävät loma- ja matkailualueet, matkailualueiden toimiminen tukikohtina
ja palvelualueina sekä edistää Päijänteen matkailullisia valmiuksia. Matkailuun osoitettujen alueiden
tarkoitus on muodostaa luonteva loma- ja matkailualueiden verkosto, joka tukee myös kylien ja vapaaajan asumisen kehittymistä ja mahdollisia muutoksia
pysyvään asumiseen. Lähtökohtaisesti on esitetty ja
olemassa olevia matkailukeskuksia ja -alueita. Matkailualueita on eheytetty kokonaisuuksiksi. Aluevarauksia on tarkistettu Päijät-Hämeen 11.3.2008 vahvistetun maakuntakaavan aluevarauksien pohjalta sekä
kuntaneuvottelujen ja elinkeinoelämän toimijatahojen esitysten pohjalta. Loma-asumista on selvitetty
”Päijät-Hämeen vapaa-ajan asunnot 2009” - paikkatietopoiminnassa. Osittain aluevaraukset ovat
informatiivisia ja kuvaavat jo toteutunutta tilannetta.
Aluevarausten osalta on otettu huomioon yhdyskuntainfran järjestämistä ja korostettu tulevien toimintojen sopeutumista ympäristöön. Sijoittumisessa
on otettu huomioon alueiden saavutettavuus ja
matkailun vetovoimaisuutta tai toimintaedellytyksiä
parantavia seikkoja, kuten varsinaisen aluevarauksen
läheisyydessä olevat ulkoilu- tai virkistäytymismahdollisuudet sekä maa- että vesialueilla. Aluevaraus
käsittää kaikki matkailualueisiin liittyvät toiminnot ja
niitä varten varattavat alueet yksityiskohtaisemman
suunnittelun mukaan. Mahdollisilla ympäröivillä
kehittämisenkohde -merkinnöillä tuodaan esille laajemman alueen mahdollisen kehityskulun suuntaa ja
erityispiirteitä.
Aluevarauksissa on esitetty esimerkiksi vapaa-ajanasumiseen, mökkimatkailuun, kulttuuri- ja tapahtumamatkailuun, lomakeskuksiin, kartanoympäristöihin, golftoimintaan, lasketteluun, hevoskyliin tai
kotieläinpuistoihin, leiritoimintaan, siirtolapuutarhaan tai levähdysalueisiin liittyviä toiminta-alueita.
Vaikutusten arviointi
Loma- ja matkailualueiden aluevaraukset edistävät monipuolisen elinkeinoelämän kehittymistä.
Alueiden kehittyminen tukee maaseudun asutusta.
Loma- ja matkailualueiden ympäristövaikutukset
voivat ulottua, alueen toiminnasta riippuen, melko
laajallekin alueelle. Hyvin organisoitu, monipuolinen
ja kehittyvä toiminta tuo alueelle tuloja ja työpaikkoja, jotka edistävät koko yhdyskunnan hyvinvointia.
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Lisääntyvä vapaa-ajan viettäjien määrä ja matkailijat
ovat merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja edistävät
osaltaan palvelujen saatavuutta ja maaseudun
elinvoimaisuutta. Loma- ja vapaa-ajan asuminen
sekä matkailu voivat aiheuttaa häiriöitä paikalliseen
elämään. Lisääntyvät määrät matkailijoita ja lähiympäristössä liikkuvia vapaa-ajan viettäjiä voidaan
kokea häiritsevinä ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavina tekijöinä. Loma- ja matkailutoiminta lisää
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Lomaja matkailualueiden varaaminen edistävät suunnitelmallista alueidenkäyttöä ja mahdollistavat alueiden
välisen moninaiskäytön. Vapaa-ajan asumismyönteisyys ja mahdollisuus ottaa vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen tai vakituiseen käyttöön lisää kiinnostusta ja sijoitushalukkuutta Päijät-Hämeeseen.
Lisääntyvä loma- tai matkailupalvelujen käyttö
muuttaa rannan läheisyydessä rantamaisemaa ja
rannan laatua ja sillä on vaikutuksia vesistöihin. Niitä
voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla.
Suunnitelmallisella maankäytöllä voidaan ohjata
toimintaa hyvin kestäville alueille. Maakuntakaavassa matkailualueiden tuntumassa on usein luonnossa
liikkumiseen soveltuvia reittejä, jolloin vältetään
luonnon turhaa kulumista. Matkailualueiden
rakentaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti herkimpien eliölajien säilymiseen. Rakentaminen kuluttaa
yleisestikin luonnonvaroja. Loma- ja matkailualueilla
toimintojen keskittäminen säästää luontoa sekä
luo taloudellisesti edullisen rakenteen. Lisääntyvä
vapaa-ajanasuntorakentaminen aiheuttaa rakentamisvaiheessa ja lisäksi myös käyttöönoton jälkeen
luonnonvarojen ja energian kulutusta sekä lisää
liikennöintiä, jolla on haitallisia päästövaikutuksia.
Rantarakentaminen voi vähentää rantojen luonnonarvojen säilymistä ja vaikuttaa rantamaisemaan
negatiivisesti ja voi vähentää jokamiehen oikeuksilla käytettävien vetovoimaisten alueiden määrää.
Onnistuneella suunnittelulla voidaan rantamaisemat
pitää hyvinä ja näkymiä järviltä pitää rauhallisina.
Myös jäällä liikkujien talvinäkymiin, jolloin luonto
on lehdetöntä ja näkymät paljaita, pitää kiinnittää
huomiota.
Loma- ja matkailutoimintojen suuntaaminen tukee
maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyödyntämistä. Maakuntakaavassa
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kestävä kehitys on huomioitu matkailualueiden
suunnittelussa kiinnittämällä huomio alueiden saavutettavuuteen sekä luonnon sietokykyyn myös alueiden lähiympäristössä. Tiiviille loma-asuntoalueelle
on yhteisten liikuntapaikkojen sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmän rakentaminen edullista. Kotimaan
matkailun kehittäminen saattaa vähentää ulkomaille
suuntautuvaa matkailua ja vähentää päästöjä.
Maisema- ja kulttuuriympäristöarvot ovat yleensä
matkailualueilla vetovoimatekijöitä ja niitä vaalitaan.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Maakuntakaava on toteutunut, kun loma- tai
matkailualueelle on laadittu alempiasteinen kaava.
Alueiden hankkimisesta, rakentamisesta ja toiminnoista vastaavat erilaiset yritykset ja yhtiöt sekä
yksityiset tahot. Kuntien loma-asumisen ja matkailun
näkemykset ja niihin liittyvä kaavallinen valmius ovat
avainasemassa kehittämisessä ja toteuttamisessa.
Matkailun kehittäminen vaatii sekä eri matkailualojen välistä yhteistyötä että matkailuelinkeinon
harjoittajien, viranomaisten ja matkailijoiden yhteistoimintaa. Matkailuhankkeiden koordinointi, yhteen
nivominen sekä päällekkäisyyksien poistaminen
on ensiarvoisen tärkeää. Päijät-Hämeen matkailun
kehittämisessä suuri haaste on ympäristöä säästä-

vien ja suojelevien toimintamallien omaksuminen.
Päijänteen alue on vetovoimainen ja useita niin
matkailuun kuin loma-asumiseenkin liittyviä edellytyksiä omaava alue, joka vaatii erityistä huomiota
myös laadukkaana raakavesialtaana säilyttämisensä
puolesta.
Loma- ja matkailupalveluihin kohdistuu jatkuvasti
useita erilaisia intressejä ja toteutumisen ja seurannan kannalta merkittäviä asiakirjoja ovatkin valtuustokausittain laadittavat maakuntasuunnitelma ja
maakuntaohjelma, sen toteuttamissuunnitelma ja
aluesuunnittelun seurantaraportit.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- vapaa-ajan vieton, maakunnallisen viherverkoston
ja hyvinvointiliikunnan synkronoinnin lisääminen.
- luontohoivan ja luontoon perustuvan matkailun
toiminnan edellytysten kehittäminen
- kestävän ja monipuolisen, myös uusien yrittämisen
toimintamallien kehittäminen
- vesistömatkailumahdollisuuksien hyödyntäminen
- suomalaisen ja siinä päijäthämäläisen yhteiskunnallisen kylähistorian hyödyntäminen kulttuurimatkailussa ottaen huomioon Suomen erityinen
asema Venäjän ja Baltian maiden naapurina. Liityntä
stopover lentomatkustajille markkinointiin

KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET HEIJASTAVAT POSITIIVISIA ODOTUKSIA
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla kehitetään maaseutumaisen asumisen tai alueelle luonteenomaisen erikoistuotannon toimintamahdollisuuksia ja erityispiirteitä.
mv

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueita, joita kehitetään erityisesti matkailun, matkailuelinkeinon, vapaaajanasumisen ja sen eri muotojen muutosten, sekä ulkoilun, virkistyskäytön ja luontoympäristön
kestävän hyödyntämisen alueina.

Kehittämisen kohdealueiden suunnittelu perustuu
kuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Kehittämisen kohdealuemerkintä on toimintoja kokoava
merkintä, joka osoittaa likimääräisesti sen alueen
laajuuden, jolle kehittämispaineita kohdentuu tai
on ennakoitavissa. Alueille kohdentuvat kehittämishankkeet määrittävät toteuttamisvaiheessa kehittämisen kohdealueen lopullisen laajuuden.
Merkinnöillä on koottu yhteen erilaisia kehittymisnäkymiä, joten raja merkintöjen välillä voi olla häilyvä.
Maaseudun kehittämisen kohdealueilla on osoitettu

alueita, joissa kehittämistarpeet voivat liittyä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten tai maaseutumaisen asumisen edistämiseen, kylien, matkailun,
loma-asumisen, hyviin liikenneyhteyksiin ja alueiden
erityispiirteiden, kuten kulttuuriympäristön ja maiseman huomioon ottamiseen. Kehittämismerkinnöillä
osoitetaan myös matkailun tai virkistyksen kehittämisen alueidenkäytöllisiä periaatteita maaseutualueilla. Matkailullisia ja virkistykseen liittyviä kehittämis- ja odotusarvoja luovia lähtökohtia voivat olla
vapaa-ajan vietto ja matkailu eri muodoissaan kuten,
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lomamatkailu, tapahtumamatkailu, vesistömatkailu,
hyvinvointi-, luonto- ja terveysmatkailu, monipuolinen virkistyksen näkökulma, leiri- ja seikkailutoiminta, hiljaisuus, viheralueiden hyödyntäminen,
kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot.
Kohdealueisiin liittyy usein valtakunnallisista ja
maakunnallisista maisema- ja kulttuuriarvoista sekä
luonto- ja suojeluarvoista johtuvia erityisiä suunnittelun yhteensovittamistarpeita. Kehittämisen kohdealueilla on otettu huomioon ja sovitettu yhteen
kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja sekä olemassa
olevaa asutusta ja elinkeinotoiminnan edistäminen.
Matkailun ja virkistyksen kehittämisenkohdealueita
tarkasteltiin Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila – selvityksen (2012) yhteydessä.
Vaikutusten arviointi
Kehittämisen kohdealueiden esille tuominen antaa
ennakko-odotuksia elinkeinomahdollisuuksien
lisääntymisestä ja taloudellisista mahdollisuuksista.
Alueiden kehittäminen lisää palvelujen saatavuutta
ja monipuolisuutta. Paikalliset asukkaat, retkeilijät ja jokamiehen oikeuden käyttäjät voivat kokea
matkailuun, virkistykseen ja maaseutuun liittyvän
rakentamisen ja kävijämäärien lisääntymisen omassa elinympäristössään myös uhkana ja viihtyisyyttä
vähentävänä tekijänä ja voi ilmaantua ristiriitoja eri
toimijoiden ja toimintojen kesken.
Maa- ja kallioperään kohdistuu kulutusta rakentamisvaiheessa ja käytössä. Ranta-alueilla vesielementin käyttö lisääntyy eri muodoissa ja saattaa rasittaa
vesiä. Käyttäjien ja toimintojen aiheuttamalla lisääntyvällä liikenteellä voi olla vaikutuksia ilman laatuun.
Kehittäminen tuo lisää toiminnallisuutta sillä on
vaikutuksia olemassa olevaan luontoympäristöön.
Lisääntyvä käyttö voi olla uhka joillekin herkille
eliölajeille. Toisaalta lähtökohtatekijöitä vaalitaan ja
ohjataan kulutusta hyvin kestäville alueille hallitusti.
Kehittämiskohteisiin liittyy usein eri tahojen erilaisia
hankkeita ja hankkeiden ympäristöön kohdistuvien
yhteisvaikutusten seuraaminen on tehokkaampaa
ennakkoon tiedossa olevalla alueella toiminnan
luonne huomioon ottaen.

toteutuminen saattaa aiheuttaa useita eri vaikutuksia toteutumisaluetta laajemmalle alueelle.
Kehittäminen tuo lisää toiminnallisuutta ja sillä on
vaikutuksia olemassa olevaan ympäristökuvaan.
Ympäristökuvaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan
ohjata hyvällä suunnittelulla ja lisätä ympäristön
muotoutumisen kerroksellisuutta. Vetovoimatekijöiden säilyttäminen toiminnan peruslähtökohtana
edistää kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen
vaalimista.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Kehittämisen kohdealueilla yleensä tulee harkittavaksi yleis- tai asemakaavaratkaisuja joilla kokonaisuus lähtee toteutumaan. Toteuttamista edistetään
usein erilaisilla hankkeilla. Merkinnöillä helpotetaan
päämäärältään samansuuntaisten, mutta eri tahojen
hankkeiden yhteensovittamista ja päämäärän tehokasta saavuttamista ilman päällekkäissuunnitelmia
tai – toimintaa. Kehittämistoiminta voidaan jakaa
pienempiin osatavoitteisiin ja jaksottaa ajallisesti
jouhevaksi kokonaisuuden ja toiminnallisuuden
kannalta.
Kehittämisen kohdealueiden toteutumista seurataan
aluesuunnittelun osalta valtuustokausirytmiin liittyvissä seurantaraporteissa ja alueiden tarkemmissa
suunnitelmissa tai hankkeissa.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- maaseudun tarjoaman luontohoivan mahdollisuuksien hyödyntäminen osana kylien ja ympäristön
kehittämistä
- suurkohteiden heijastusvaikutusten hyödyntäminen ja niiden lähialueyritysten verkottumisen
edistäminen
- kehittämisaluekohteiden liikenne- ja vesitieyhteyksien sekä satama-alueiden palveluiden parantaminen.
- Leader- ja maaseutuohjelmien kansainvälisen ulottuvuuden hyödyntäminen kehittämistoimissa

Ennakoitavissa olevat kehittämisen kohdealueet
mahdollistavat alueiden ja niiden erityisominaisuuksien välisen synergian kehittymistä. Synergisen kokonaisuuden kehittäminen tuo taloudellisina vaikutuksina kustannussäästöä. Kehittämisen kohdealueiden
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VIRKISTYS
Virkistysalueissa käsitellään varsinaisia virkistysaluevarauksia, retkeilyalueita, joilla ympäristön
peruspiirteet säilytetään, Heinolan kansallista
kaupunkipuistoa, viheryhteystarpeita ja ohjeellisia
ulkoilureittejä.
Maakuntakaavan virkistysalueiden keskeinen
tarkoitus on turvata luonnonalueiden säilyminen
virkistyskäytössä sekä turvata ulkoilu- ja retkeily-yhteydet taajamista virkistykseen ja vapaa-ajan alueille
sekä esittää taajamien ulkopuolella maakunnalliset
ohjeelliset ulkoilureitit että niiden karkea suuntautuminen. Lisäksi maakuntakaavan virkistysalueiden
tarkoituksena on kanavoida jokamiehen oikeudella
tapahtuvaa luonnossa liikkumista järjestetyille virkistysalueille.
Tarkoitus on, että maakunnallinen viherverkosto,
jonka osana virkistysaluevarauksetkin ovat, muodostaisi yhdessä loma- ja matkailualueiden kanssa
maakunnallisen kokonaisuuden, joka palvelee asukkaiden vapaa-ajanviettoa, tarjoaa maakuntalaisille ja
muille vapaa-ajan viettäjille virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia, luontoelämyksiä ja tukee matkailupalveluiden sekä muiden elinkeinojen kehittämistä ja
alueiden yhteiskäyttöä.
Maakuntakaavassa on esitetty maaseutualueisiin
liittyen myös maaseudun sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita. Näillä alueilla
pyritään kehittämisnäkökulman ohella turvaamaan
ja hyödyntämään vapaa-aikaan, matkailu- ja maaseutuelinkeinoihin liittyvä, tulevaisuuteen tähtäävä
kestävän kehityksen mukainen ulkoilu- ja virkistyskäyttö. Matkailun ja virkistyksen kehittämiskohdealueet lisäävät virkistykseen käytettäviä alueita tai
muutoin parantavat virkistysmahdollisuuksia.
Maakuntakaavan virkistysalueiden tavoitteena on
myös osaltaan tukea luonnon monimuotoisuuden
säilymistä.

Virkistystä koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Virkistysalueita koskevat seuraavat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet:
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun
kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.

Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön
kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.
Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Maakunta-kaavoituksella ja yleiskaavoituksella on
luotava alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten
virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti EteläSuomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset
alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston
jatkuvuus.

Virkistystä koskevat tavoitteet maakuntasuunnitelmatasolta
Erityisesti virkistystä koskevat seuraavat 7.12.2009
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2035 tavoitteet:
Tavoitteellinen aluerakenne 2035
Virkistyksen ja vapaa-ajan suuret kokonaisuudet
ovat tärkeitä sekä maakunnan asukkaiden että matkailijoiden kannalta. Suuralueissa kohtaavat luonnonarvot ja lähes rakentamattomien alueiden rauha
ulkoilun, retkeilyn, vapaa-ajan vieton ja erilaisten
liikuntamuotojen kirjon. Päijänne, Vesijärvi, Ruotsalainen ja Konnivesi muodostavat laajan virkistyksen
ja vapaa-ajankäytön sekä matkailullisen kokonaisuuden. Evon alue Padasjoella ja Asikkalassa sekä
Paistjärven alue Heinolassa ovat luonnonrauhansa
puolesta kilpailukykyiset alueet pohjoisen Suomen
retkeilyalueille. Suomen Urheiluopiston ja Pajulahden läheiset ulkoilumaastot Vierumäellä ja Nastolan
järvialueella sekä taajamien läheiset suuralueet
Salpausselällä ja Heinolan kaupungin ympäristössä
tuovat virkistäytymisen eri muodoissaan lähelle
asukkaita yhdessä lähivirkistysalueiden kanssa.
Maakunnan virkistyksen ja vapaa-ajan suuralueet
mahdollistavat vapaa-aika- ja hyvinvointimatkailun
sekä kongressi- ja kokousmatkailun palveluiden
kehittämisen.
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Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta
Elinympäristön laatu sekä yhtenäiset luontoalueet
eliölajien säilymiseen ja ihmisten virkistäytymiseen
on taattu.
Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua
Tavoiteosiossa viitataan laajasti maaseudun virkistystarjonnan tuomaan vetovoimaan ja virkistysmatkailuarvoihin ja elinkeinomahdollisuuksiin.
Erityisesti virkistystä koskevat seuraavat 3.12.2013
hyväksytyn maakuntasuunnitelman Päijät-Häme
2040 tavoitteet:
VAPAA-AJAN JA HYVINVOINTILIIKETOIMINTA
Vierumäki, Pajulahti, Messilä ja Lahden urheilukeskus ovat eteläsuomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden suosikkikohteita. Liikunta terveyden ylläpitäjänä on päijäthämäläisen osaamisen huipputuote,
josta on kehitetty elämysmaailma liiketoimintaan.
Matkailussa yhdistetään terveysliikunta ja puhdas
lähiruoka.
- Terveysliikunta, Euroopan puhtain ruoka ja luontomatkailu yhdistettävä matkailuvaltiksi
- Vierumäen, Pajulahden, Messilän ja Lahden Urheilukeskuksia kehitetään yhdessä terveysliikunnan
huippuosaajien kanssa
- Elämyksellisten ympäristöjen kehittämistä
- Päijänteen vesistöalueen vesiliikunta- ja muiden
vesiaktiviteettien kehittämistä
- Hyvinvointi- ja terveysliikuntapalvelujen ja – osaamisen hyödyntämistä vientituotteina

Virkistystä koskevat maakuntakaavan tarkemmat tavoitteet 3.12.2012
VIRKISTYS
Tavoite:
Virkistysalueet ja muut ulkoilumahdollisuudet on
turvattu maakunnan eri osissa siten, että kohteet on
helposti saavutettavissa. Kaavaa laadittaessa otetaan
huomioon vetovoimaisiin kohteisiin maakunnan
ulkopuolelta tulevat käyttäjät. Luonnonrauhasta ja
hiljaisuudesta nauttiminen nostetaan uudeksi virkistäytymistä ja luontomatkailua tukevaksi mahdollisuudeksi.

Tavoite:
Vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta ja uusiutumisvalmiuksia turvaamalla elinkeinomahdollisuudet ja vetovoimainen työ-, asumis- ja yrittämisympäristö.
LUONNONYMPÄRISTÖ
Tavoite:
Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja
muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota ekologisten yhteyksien
säilymiseen. Maakuntakaavan ratkaisulla edistetään
uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja arvokkaiden
luontotyyppien säilymistä. Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota
vähintään maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin
luonnonympäristöihin.
MATKAILU
Tavoite:
Matkailupalveluiden tukeutuminen ympäröiviin
viheralueisiin on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Matkailualueiden yhteystarpeet huomioidaan
niin maa- kuin vesiliikenteen kannalta. Huomioidaan
päijäthämäläiset matkailun erityisvahvuudet kuten
hyvinvointi ja hyvinvointiliikunta, tapahtumamatkailu ja runsaat vapaa-ajanvieton mahdollisuudet. Päijänne otetaan huomioon vapaa-ajan suuralueena.
LOMA-ASUMINEN
Tavoite:
Vahvistetaan Päijät-Hämeen asemaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävänä vapaa-ajan maakuntana, joka tarjoaa hyvinvointia
viihtyisässä ja laadukkaassa ympäristössä.
MUUT VIRKISTYSALUEITA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Kaavoitusprosessin ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa 29.10.2010 todettiin, että virkistys- ja
suojelualueet käsitellään päivitysluontoisesti ja
selvitystarpeisiin lisättiin virkistys- ja suojelualueiden
päivitys, historiallisen ajan muinaisjäännökset ja
laajat yhtenäiset luontoalueet.

MAASEUTU
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Virkistystä koskevat maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
VIRKISTYSALUEILLA VIRKISTÄYDYTÄÄN SEKÄ RETKEILLÄÄN PITKIN JA POIKIN MAAKUNTAA
VIRKISTYSALUE TAI -KOHDE
Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
RETKEILYALUE, JOLLA YMPÄRISTÖN PERUSPIIRTEET SÄILYTETÄÄN
Merkinnällä osoitetaan retkeilyyn ja ulkoiluun taajamarakenteen ulkopuolella sijaitsevia alueita,
joilla ympäristön peruspiirteet säilytetään.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
kp

KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON ALUE
Merkinnällä osoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 68 ja 69 §:ien mukaisesti
ympäristöministeriön päätöksellä perustettu Heinolan kansallisen kaupunkipuiston alue.

Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden esittäminen pohjautuu pääosin 2008
vahvistettuun maakuntakaavaan, jonka virkistysalueet taas puolestaan pohjautuvat seutukaavaan.
2008 vahvistetun maakuntakaavan aluevarauksia,
ohjeellisia ulkoilureittejä ja viheryhteystarpeita sekä
hiljaisia alueita on tarkistettu ja arvioitu kuntakierrosten ja selvitysten perusteella.
Maakuntakaavan virkistysalueet, maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta, ohjeelliset ulkoilureitit, viheryhteystarpeet, suojelualueet, Natura 2000 – alueet,
Päijänteen kansallispuisto, ekologiset verkostot ja
hiljaiset alueet ja arvokkaat harjualueet tai muut
geologiset muodostumat muodostavat maakunnan
viherverkoston rungon.
Maakuntakaavaprosessin aikana kuntaneuvotteluissa on tullut esille joitakin aluemuutostarpeita ja ne
on huomioitu tapauskohtaisesti merkitsemisessä.
Taajamien sisäiset virkistysalueet on sisällytetty
maakuntakaavan taajamien aluevarauksien sisälle
ja lisäksi tärkeimmät yhteydet taajamien sisällä ja
yhteydet taajamien ulkopuolisille vapaa-ajan alueille
on esitetty viheryhteystarve -merkinnöin.
Virkistysaluevarauksilla on pyritty turvaamaan seudullisesti ja maakunnallisesti tärkeät, yhtenäiset ja
riittävät alueet niin vakituisten asukkaiden, vapaaajan viettäjien, retkeilijöiden, matkailijoiden kuin vesillä liikkuvienkin tarpeisiin. Merkinnöillä osoitetaan
ensisijaisesti valtion, kuntien, seurakuntien tai Päijänteen virkistysalueyhdistyksen yleiseen käyttöön
hankittuja ja usein jo vakiintuneessa käytössä olevia
virkistysalueita.

Kaavassa ei ole pääsääntöisesti osoitettu uusia
virkistysalueita. 2008 vahvistetun maakuntakaavan
virkistysalueet ja kohteet on tarkistettu ja tehty
muutoksia toteutuneen asutuksen, teollisuuden tai
loma-asutuksen, yleiskaavoituksen tai huonosti virkistyskäyttöön sopivuuden vuoksi. Virkistysalueisiin
on tehty uusia muotoiluja ja tarkennettuja rajauksia
ja joitakin alueita on poistettu tai yhdistetty toisiin
alueisiin ja nimetty uudelleen. Joissakin tapauksissa
osa virkistysalueesta on muutettu SL alueeksi jos
alue on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin.
Selvityksiä on tehty Maankäytön ja luontoarvojen
yhteensovittaminen Päijät-Hämeessä – hankkeessa.
Virkistysalueita tutkittiin kahdessa eri selvityksessä.
Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila 2012 raportissa laadittiin yhteenveto PäijätHämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytilasta.
Toisena virkistysalueisiin liittyvänä selvityksenä
tehtiin Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys 2013. Selvityksessä arvioitiin miten
hyvin maakunnan nykyinen virkistysalueverkko on
ihmisten saavutettavissa eri liikkumismuodoin ja
missä päin maakuntaa olisi suurin tarve osoittaa
lisää virkistysalueita maakuntakaavassa. Raportti
on julkaistu Päijät-Hämeen liiton sivuilla verkkojulkaisuna. Molempia selvityksiä on käytetty hyväksi
arvioitaessa V-alueiden merkitsemistä maakuntakaavaan. Hankkeessa valmistui myös Päijät-Hämeen
hiljaiset alueet 16.8.2012 -selvitys. Työn tuloksena
syntyi raportti ja paikkatietoaineisto Päijät-Hämeen
melutasoltaan hiljaisista alueista, jotka tukevat luontomatkailua ja virkistäytymistä. Lisäksi hankkeessa
tehtiin Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivi-
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tys ja laajat yhtenäiset metsäalueet 2013. Laajat
yhtenäiset metsäalueet on sisällytetty ekologisen
verkoston päivitystyöhön. Hankkeessa tarkasteltiin
myös maakunnallisesti arvokkaita harjualueita. Selvitys on nimeltään Päijät-Hämeen maakunnallisesti
arvokkaat harjualueet 2013. Omana työnä laadittiin
työraportti maakunnallisesti merkittävistä laajoista
ja yhtenäisistä peltoalueista 2014. Työn yhteydessä
laadittuja paikkatietoaineistoja käytettiin maakuntakaavan valmistelun tausta-aineistoina.
Maakuntakaavassa esitetään taajamien läheisyydessä olevien alueiden lisäksi kauempana asutuskeskuksista sijaitsevia retkeilyalueita, kuten Paistjärven
ja Evon retkeilypainotteiset virkistysalueet, joilla on
maakunnallista ja valtakunnallistakin merkitystä.
Rakentamisen laajenemisesta ja arvioidusta väestökasvusta johtuen suurimmissa taajamissa, kuten
Lahden, Heinolan, Hollolan ja Orimattilan kaupunkien läheisyydessä riittävillä ja vetovoimaisilla
virkistys- ja vapaa-ajan alueilla on tärkeä merkitys
asuinalueiden säilyttämisessä viihtyisinä. Taajamien sisällä asuntoalueiden yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on suunnittelumääräysten mukaan
turvattava riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien sisällä.
Taajamien sisäisiä virkistysalueita ei ole esitetty, sen
sijaan viheryhteystarpeet taajamien ulkopuolelle
on esitetty. Laajimmat virkistysaluekokonaisuudet
ovat säilyneet ja toteutuneet suhteellisen hyvin ja
niiden asema on vakiintunut. Etäämpänä taajamista
on kaksi merkittävää virkistysaluekokonaisuutta,
Evon alue ja Paistjärven alue. Virkistysalueisiin ei ole
sisällytetty golf-alueita, vaan golf -alueet sisältyvät
loma- ja matkailualueisiin.
Taajamien läheisyydessä on merkittäviä laajoja virkistysalueita, kuten Lahdessa läntisen Salpausselän,
Enonsaaren, Pesäkallion, Takkulan, Sydänkankaan,
Kujalan, Renkomäen, Pippon, Kerinkallion, Jokimaan
ja Ala-Okeroisten virkistysalueet, jotka muodostavat kehämäisen vihervyöhykkeen taajamien läpi
osoitettujen viheryhteystarve -merkintöjen kanssa.
Vihervyöhykkeeltä on säteittäiset yhteydet maakunnan erilaisille vapaa-ajanviettovyöhykkeille.
Heinolassa virkistysalueita on tarkistettu esille
nousseiden alueiden osalta ja muutettu toteutuneen
tilanteen tasalle tai ennakoitu tulevia rakentamisen
kehitysnäkymiä strategisen yleiskaavan pohjalta.
2008 vahvistetusta maakuntakaavasta on muutamia pienehköjä virkistysalueiden osia sisällytetty
taajamatoimintojen alueisiin kuten osa Uudenriihenlammen virkistysalueesta Rupivuori ja Soukankärjen
virkistysalue Hevossaaresta.
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Heinolassa kansallisella kaupunkipuistolla on
merkittävä asema virkistys- ja vapaa-ajan alueiden
riittävyyden ja niiden säilyvyyden kannalta. Heinolan
kansallinen kaupunkipuisto on perustettu ympäristöministeriön päätöksellä vuonna 2002. Kansallinen
kaupunkipuisto on edustava näyte veden äärelle, hyvien kulkuyhteyksien äärelle sisämaahan syntyneestä hallinto-, koulu- ja kylpyläkaupungista. Kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyy eriaikaisia puistoja,
jotka heijastelevat oman aikakautensa puistojen
ihanteita. Puistoista vanhin ja tunnetuin on aivan
ydinkeskustassa sijaitseva 1700-luvulta peräisin
oleva, sittemmin alkuperäisasuun kunnostettu Maaherranpuisto. Kansalliseen kaupunkipuistoon sisältyy
kaksi kirkkoa säilyneine pappilarakennuksineen.
Muu rakennettu kulttuuriympäristö on hyvin kerroksellinen käsittäen puu- ja kivirakennuksia 1700-luvulta 1950-luvulle asti. Rakennukset kertovat hyvin
aikakautensa rakentamistavasta ja tyyli-ihanteista.
Kansallisen kaupunkipuiston näkyvimmät maamerkit
ovat 1930 luvun siltarakentamisen huippuosaamista
edustava rautatiesilta ja 1990 luvun moottoritieliikenteen silta-arkkitehtuurin mestariteos Tähtisilta.
Kansallinen kaupunkipuisto ei ole luonnonsuojeluohjelmiin kuuluva alue. Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on esitetty liiteosan liitteessä 29.
Hollolan virkistysalueilla on tärkeä merkitys Lahden
kaupunkiseudun viherkehän kannalta. Siinä merkittävässä asemassa ovat Kaarlammin virkistysalue
ja Läntisen Salpausselän virkistysalue, Tiirismaa ja
Soltinjärven virkistysalue.
Orimattilassa Ämmätöyrään alue on taajaman tuntumassa laajahko virkistysaluekokonaisuus. Osa Ämmätöyräästä jää laajentuvan keskusta-alueen piiriin.
Orimattilan virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kannalta on merkittävää, että Orimattilasta on osoitettu
säteittäin ohjeellisia ulkoilureittejä Lahden, NastolaVierumäen, Artjärven suuntaan, Kärkölän ja Järvelän
suuntaan sekä etelään Mallusjoen suuntaan.
Virkistysalueina tai kohteina on esitetty myös hyvin
vapaa-ajan veneretkeilyyn soveltuvat alueet, kohteet
tai tukikohdat. Päijänteen, Ruotsalaisen ja Konniveden merkittävä ja osin valtakunnallinenkin virkistyskäyttöarvo on huomioitu merkitsemällä rantavirkistysalueita ja pienempialaisia kohteita sekä erilaisia
vesiliikenteen väyliä.
Virkistäytymisverkoston kannalta Päijänteen alueen
Natura-alue on merkittävä. Siihen kuuluu Päijänteen kansallispuisto ja sitä koskee laki Päijänteen
kansallispuistosta. Sen 1§:ssä, perustamistarkoitus,
todetaan että ”Edustavan suurjärvisaariston ja siihen
kuuluvan ranta- ja metsäluonnon suojelemiseksi
sekä ympäristöntutkimusta ja luonnonharrastuksen
edistämistä varten samoin kuin virkistyksen ja retkei-
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lyn tarpeisiin perustetaan valtion omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi
suojelualueeksi Päijänteen kansallispuisto, joka
sijaitsee Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän kunnissa”.
Päijänteen alueelle on laadittu hoito - ja käyttösuunnitelma, jossa aluetta tuodaan esille virkistykseen
suuntautuvana aluekokonaisuutena. Aluetta on
tarkasteltava osana koko maakunnan virkistyksen ja
vapaa-ajan vieton sekä matkailun suuralueiden muodostamaa kokonaisuutta. Muutoinkin Päijät-Hämeen
runsas vesistöisyys lisää virkistysmahdollisuuksia
kaikkina vuodenaikoina.
Osin Päijät-Hämeen puolella sijaitseva Evon retkeilyalue on osa laajemmasta, pääosin Kanta-Hämeen
puolella sijaitsevasta Evon retkeilyalueesta. Koko
Evon aluetta koskeva Evon retkeilyalueen hoito- ja
käyttösuunnitelman lausuntoversio on laadittu.
Evon alue ulottuu Päijät-Hämeessä Asikkalan ja
Padasjoen puolelle. Evon alue on pääosin Naturaaluetta Päijät-Hämeen puolella ja siihen sisältyy
useampia luonnonsuojelualueita, rantojensuojeluohjelman, vanhojen metsien suojeluohjelman ja
soidensuojeluohjelman alueita. Päijät-Hämeen puolella sijaitsevat alueet ovat virkistyskäytössä. Naturaja luonnonsuojelualueiden rajaukset ovat päivitetty.
Evon alueeseen liittyy luontevasti Hämeenlinnan
kaupungin omistama ulkoilumetsä, joka on merkitty
maakuntakaavaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
(MU).
Metsähallitus on laatinut Paistjärven retkeilyalueelle valtion omistamien maiden osalta Paistjärven
alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa aluetta
on korostettu retkeilypainotteisesti. Paistjärven alueella on useita erilaisia suojeluun tähtääviä ohjelmia
yhtäaikaisesti voimassa. Alue on pääosin Natura –
aluetta, jonka nimi on Kuijärvi-Sonnanen ja sitä on
toteutettu luonnonsuojelulailla. Natura-alue onkin
muuttunut pääosin toteutuneeksi suojelualueeksi.
Lisäksi Paistjärven alueella on rantojensuojeluohjelman ja harjujensuojeluohjelman alueita. Luonnonsuojelualueet on päivitetty, samoin muut ohjelmat ja
alueet. SL – merkintä ei estä alueen virkistyskäyttöä.
Paistjärven alue on maakunnan kannalta merkittävä
retkeilyn, virkistyksen ja erämaamatkailun kannalta
ja se on myös pääosin hiljaista aluetta.
Päijänteen alue liitännäisvesineen, kuten Vesijärvi,
Ruotsalainen ja Konnivesi, sekä Salpausselät, Evon ja
Paistjärven virkistyksen ja retkeilyn alueet, Taruksen
ulkoilumetsä, Suomen Urheiluopiston ja Pajulahden
liikuntakeskuksen laajat ulkoilualueet antavat hyvät
lähtökohdat monipuoliselle virkistykselle ja alueiden
yhteiskäytölle.

Virkistysalueiden riittävyyttä on pidetty silmällä ja
niitä on tarkasteltu osana maakunnallista viherverkostoa.
Maakuntakaavan virkistysalueet suhteessa 2008
vahvistettuun maakuntakaavaan on esitetty liiteosan
liitteessä 40
Maakunnallinen viherverkosto on esitetty liiteosan
liitteessä 39
Ekologinen verkosto on esitetty liiteosan liitteessä 38
Hiljaiset alueet on esitetty liiteosan liitteessä 41
Vaikutusten arviointi
Virkistysalueet parantavat elinkeinomahdollisuuksia
eri toimialoilla. Ulkoilu edistää terveyttä ja ylläpitää
fyysistä ja henkistä hyvinvointia, joten virkistysalueiden riittävällä tarjonnalla on myönteinen välillinen
vaikutus kuntien, yritysten, kotitalouksien ja valtion talouteen. Virkistysalueet lisäävät sosiaalista
kanssakäymistä. Virkistysalueiden kunnossapito,
valvonta ja opastus ylläpitävät työpaikkoja. Rakentamisrajoitus saattaa rajoittaa muuta maankäyttöä
ja elinkeinotoimintaa. Suuri osa maakunnan asukkaista asuu taajamissa, joissa maaseutualueille
tyypillinen luonteva yhteys luontoon on rikkoutunut
tai heikentynyt. Virkistysalueet edistävät ihmisten
luontoyhteyden elpymistä. Alueiden suunnittelussa
ja toteutuksessa on mahdollista ottaa huomioon
eri väestöryhmien, kuten eri ikäryhmien ja liikuntarajoitteisten toiveet ja vaatimukset. Paikalliset
maanomistajat ja asukkaat sekä myös vapaa-ajan
asukkaat saattavat kokea häiritsevänä tai kielteisenä
mahdollisesti lisääntyvän kulkemisen virkistysalueiden läheisillä maa- ja vesialueilla. Virkistysalueiden
maanhankinnasta, alueiden varustelusta ja hoidosta
aiheutuu kustannuksia. Virkistysalueiden ajantasaisuus on tärkeä asia koska suojelualuemerkintöihin
liittyy Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisrajoite.
Virkistyskäyttö lisää vesielementin käyttöä ja voi sitä
kautta vaikuttaa veteen. Virkistysalueiden saavutettavuus vaikuttaa liikennöinnin kautta ilmaan ja
ilmastoon. Virkistysalueiden käytön ohjaamattomuus saattaa vaikuttaa maaperään. Virkistysalueet
saattavat rajoittaa luonnonvarojen hyödyntämistä.
Kestävän kehityksen mukaista on osoittaa virkistys- ja retkeilyalueet lähelle käyttäjiä ja hyödyntää
olemassa olevat virkistys- ja retkeilyalueet, reitistöt
ja niiden palveluvarustus. Virkistysalueet toimivat
rakennetuilla alueilla tärkeänä ekologisen verkoston
osana. Luonnonoloiltaan vetovoimaisina niillä itsellään on usein arvoa luonnon monimuotoisuuden
kannalta. Keskittämätön ja ohjaamaton virkistys-
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käyttö aiheuttaa haittoja alueiden ja niiden ympäristön eliöstölle roskaantumisen ja kulumisen muodossa. Virkistysaluevaraukset edistävät vastuullisen
maakunnan kriteeristöä, jossa yhtenä kriteerinä on,
että alueella on yhtenäisiä ja laajoja luonnonalueita.
Eliölajien uhanalaisuus vähenee ja kulttuuriarvot
säilyvät.
Virkistysalueet ja viheryhteydet jäsentävät yhdyskuntarakennetta ja luovat viihtyisyyttä. Riittävät ja
vetovoimaiset virkistys- ja retkeilyalueet toteutettuina lähelle käyttäjiään vähentävät liikkumistarvetta
muualle ja välillisesti säästävät liikkumiskustannuksia. Virkistysalueiden käyttö ja saavutettavuus
edellyttävät liikennejärjestelyjä, kuten pysäköintipaikkoja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Asutusrakenteen sisäisten virkistysalueiden jättäminen pois
maakuntakaavasta ei estä esitetyn virkistysverkoston
toteutumista.
Virkistysalueet ovat lähtökohdiltaan vetovoimaisia
alueita. Päijät-Hämeen virkistysalueselvityksessä
huomioitiin virkistysalueiden kulttuuriympäristö- ja
maisema-arvoja, hiljaisia alueita ja luontoarvoja. Virkistysalueiden hoitaminen ja kunnossapito edistää
mainittujen arvojen hyvänä pysymistä ja mahdollistaa useammille ja eri väestöryhmille kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen näkemistä, luontoarvoista
nauttimisesta ja hiljaisuuden kokemisesta. Virkistysalueet luovat taustaa ja toisaalta kontrastia rakennettuun ympäristöön. Toisaalta lisääntyvä käyttäjämäärä saattaa kuluttaa arvoja tai heikentää herkkien

eliölajien säilymistä tai tuoda melua alueelle.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Virkistysalueiden toteutustilanne vaihtelee suuresti,
osa on lähinnä metsätalouskäytössä kun taas osalle
on rakennettu mittavat virkistystä tukevat palvelurakenteet. Osa nykyisistä virkistysalueista on ajoittain
vain rajoitetun käyttäjäryhmän käytettävissä, kohteilla saattaa sijaita esimerkiksi seurakuntien leirikeskuksia, jolloin järjestettyjen tapahtumien aikaan alue
ei ole vapaasti käytettävissä.
Virkistysaluevaraukset toteutuvat yksityiskohtaisempien suunnitelmien kautta. Maakuntakaavan
virkistysalueiden päätoteuttajina ovat kunnat ja
metsähallinto. Merkittävä toteuttajataho retkeily- ja
luonnonsatamien toteutuksessa on myös Päijänteen
virkistysalueyhdistys. Maisemanhoitotoimien edistäminen on osa viherverkoston toteuttamista.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- virkistysarvojen esille tuominen uusiutuvana luonnonvarana
- neljän vuodenajan erilaisuuden mahdollisuuksien
Virkistysarvojen ja kansallisen kaupunkipuiston hyödyntäminen kestävästi matkailun tukialueina
- hyötyvirkistyksen nostaminen elämysvirkistyksen
rinnalle ja sen kehittäminen elinkeinotoiminnaksi

VIHERYHTEYSTARVE JA OHJEELLINEN ULKOILUREITTI VERKOSTOIVAT VIHERALUEITA YHTEEN

VIHERYHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon tai ekologiseen verkostoon kuuluvat olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhteystarpeet taajama-alueilla.
OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisten ulkoilureittien yhteystarpeet taajamien ulkopuolella.

Taajama-alueilla kehitettäviä viheryhteyksiä on
korostettu viheryhteystarve – merkinnöillä eri viheralueiden ja ekologisen verkoston välillä. Taajamaalueilla ei ole erikseen osoitettu asuinalueiden
sisäistä viherverkostoa, vaan merkinnällä kytketään
taajamat laajempaan viherverkostoon. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä,
että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu
tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Merkintä
on yleispiirteinen yhteystarvemerkintä eikä sillä
osoiteta sijaintia maastossa.
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Viheryhteystarpeissa on otettu huomioon ekologisen verkon tarpeet. Päijät-Hämeen liitto on teettänyt Päijät-Hämeen ekologien verkoston päivitys
– nimisen selvityksen jonka perusteella ekologisen
verkoston yhteyksiä on huomioitu viheryhteystarve
merkinnöissä. Maakunnallisen ekologisen verkoston
viheryhteystarpeet sijoittuvat taajamien ympärille
sekä nykyisten ja tulevien väylä- ja ratahankkeiden
alueille. Lahden taajaman sijainti Päijänteen alueen
eteläpäässä Vesijärven rannalla sekä Vääksyn ja
Heinolan sijainti vesistöjen rajaamilla alueilla muo-

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

dostaa luonnollisia esteitä. Rakentamisen tiivistäminen ja laaja-alaiset maankäytön muutoshankkeet
uhkaavat katkaista yhteyksiä taajamien ympärillä.
Päivityksen perusteella on lisätty 9 uutta ekologiseen
verkostoon liittyvää yhteystarvetta. Uusia merkintöjä
ovat mm. Nastolassa ekologisen verkoston ja virkistyksen kannalta tärkeä Nastolan taajaman ja VT12
läpi johtava yhteys ja ekologisen verkoston kannalta tärkeä viheryhteystarve VT12 puolelta toiselle,
Hollolassa ekologisen verkoston kannalta tärkeä
viheryhteystarve Lahden eteläisen kehätien puolelta
toiselle, ekologisen verkoston ja virkistyksen kannalta tärkeä itä-länsisuuntainen yhteystarve Hälvälän
alueen lävitse. Yhteyden toimivuus on turvattava
Hälvälän maankäytön suunnittelun yhteydessä, ekologisen verkoston kannalta tärkeä viheryhteys VT12
puolelta toiselle, Orimattilassa ekologisen verkoston
kannalta tärkeä itä-länsisuuntainen viheryhteys Hennan alueen, radan ja VT 4 puolelta toiselle, ekologisen verkoston kannalta tärkeä viheryhteys Pennalan
kylän ja teollisuusalueen lävitse. Heinolassa ekologisen verkoston ja virkistyksen kannalta tärkeä itälänsisuuntainen viheryhteys VT4 poikki ja Lahdessa
ekologisen verkoston ja virkistyksen kannalta tärkeä
viheryhteys Liipolasta Kujalan virkistysalueelle ja
edelleen Linnaistensuon suuntaan.
Ohjeellinen ulkoilureittimerkintä kuvaa eri ulkoilulajien tarvitsemien ulkoilureittien pääsuuntaa ja eri
alueiden välille tarvittavia reittiyhteyksiä. Suunnitteluratkaisu perustuu reitistöjen runkoon, joka
muodostuu Vesijärven ja Ruotsalaisen kiertävistä
yhteyksistä ja näitä naapurimaakuntiin yhdistävistä
säteittäisistä reitistöistä. Täydennykseksi on osoitettu
yhteyksiä kuntien ja kylien välille. Yksittäisten reittien sijoittelu maastoon edellyttää aina tarkempaa
ulkoilureittisuunnittelua. Reittejä on tarkistettu, yhdistelty, korjattu ja muotoiltu paremmin vastaamaan
todellisia jo toteutuneita tilanteita. Reittiliitosten
vuoksi nimiä on muutettu kuvaamaan kokonaisuuksia paremmin.
Viheryhteystarpeet ja ohjeelliset ulkoilureitit ovat
osa maakunnan viherverkostoa.
Vaikutusten arviointi
Asukkaiden ulkoilu- ja liikuntatarpeista huolehtiminen on sosiaalisesti kestävää kehitystä. Reittien
rakentamisella ja kunnossapidolla on työllistävä
vaikutus. Reitistöt ja yhteydet tukevat matkailuelinkeinoa. Taajamien viheryhteyksillä varmistetaan
asukkaiden pääsy taajamien ulkopuolisille ulkoilu
reiteille ja kokonaisverkostolla parannetaan ihmisten
yhteyttä luontoon ja luonnon havainnointia. Ulkoilureitit mahdollistavat ja lisäävät asukkaiden luontaista
liikkumista ja edistävät siten yleistä terveydentilaa.

Turvallisiin ja meluttomiin paikkoihin toteutetut
reitit lisäävät käyttäjien viihtyisyyttä. Eri käyttäjäryhmiä ja liikuntamuotoja ajatellen suunniteltuina
ja toteutettuina reitit edistävät hyvinvoinnin ja tasaarvon tasapuolista jakautumista. Yksittäisten reittien
toteuttamisessa reittipohjan lunastaminen aiheuttaa
suurimmat kustannukset, vaikka liitännäisalueenkin kanssa maapohjan tarve voi olla varsin pieni.
Ulkoilureittien perustaminen maastoon edellyttää
sopimuksia ja/tai reittitoimituksia maanomistajien
kanssa, jolloin maanomistajia koskevat taloudelliset
vaikutukset tulevat otetuksi huomioon.
Suunniteltu liikkuminen vähentää ympäristöhaittoja. Reitit eivät merkittävästi rajoita luonnonvarojen
hyödyntämistä tai rakentamista.
Maakuntakaavassa viheryhteystarpeet taajamissa ja
ohjeellisina ulkoilureitteinä esitetyt ulkoilureittien
yhteystarpeet taajamien ulkopuolella eivät lisää
häiriöitä ja kulumista luonnossa, vaan ohjaavat
käyttäjät kulumista parhaiten kestäville alueille ja toteuttavat maakuntakaavan vastuullisen maakunnan
tavoitteita. Kulkemisen ohjaaminen ulkoilureiteille
vähentää liikkumista reitin ulkopuolisilla alueilla.
Ulkoilureittien yhteyteen kuuluu myös asianmukaisen jätehuollon järjestäminen, joka vähentää
roskaantumista. Lisääntyneet viheryhteystarpeet
säilyttävät luonnon monimuotoisuutta edistämällä
eri eliölajien liikkumista. Viheryhteystarpeet lisäävät
ekologisen verkoston lajien säilymistä ja geneettisesti terveinä pysymistä koska lajit pääsevät liikkumaan
laajemmilla alueilla. Virkistysaluevaraukset edistävät
vastuullisen maakunnan kriteeristöä, jossa yhtenä
kriteerinä on, että alueella on yhtenäisiä ja laajoja
luonnonalueita. Eliölajien uhanalaisuus vähenee ja
kulttuuriarvot säilyvät.
Taajamien viheryhteystarpeet yhdistävät merkittävimpiä viheralueita toisiinsa ja jäsentävät yhdyskuntarakennetta. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa päätetään viheryhteyksien tarkka sijainti
ja tilantarve. Kävijöiden liikkuminen maastossa
tapahtuu pääosin lihasvoimalla, joten itse reiteillä ei
ole motorisoitujen liikkumismuotojen haittoja. Hyvä
reitistöjen saavutettavuus vähentää liikennehaittoja.
Yhteydet erilaisille vetovoimaisille alueille mahdollistaa useammille ja eri väestöryhmille kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen näkemistä, luontoarvoista
nauttimista ja hiljaisuuden kokemista. Toteutuessaan yhteystarpeet lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja varustelu lisää
taloudellista arvoa. Yhteystarpeiden toteutus voi
parhaimmillaan luoda uutta luontoympäristölähtöistä arkkitehtuuria ja tuoda uutta kerroksellisuutta ja
elämyksellisyyttä ympäristön kokemiseen. Toisaalta
lisääntyvä käyttäjämäärä saattaa kuluttaa arvoja tai
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heikentää herkkien eliölajien säilymistä tai tuoda
melua ja roskaantumista reiteille. Eliölajien huomioiminen osana rakennetun ympäristön käyttäjiä ja
niiden liikkumisen mahdollistaminen tuo lisäarvoa
rakennetun ympäristön monimuotoisuudelle ja
luontoarvojen kunnioittamiselle.

mi on sitoutunut. Valtakunnalliset suojeluohjelmat
toteuttavat osaltaan Euroopan Unionin ympäristötavoitteita. Suomi on osallistunut omalta osaltaan
Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden verkostoon.
Maakuntakaavan suojelualueissa esitetään valtioneuvoston päätösten mukaisesti Natura 2000 – verkostoon kuuluvat alueet.

Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta

Maakuntakaavan suojelualueiden tarkoituksena on
myös turvata luonnonsuojelu- ja muinaismuistolain
perusteella jo suojeltujen kohteiden säilyminen esittämällä ne kaavassa tavanomaisilla merkinnöillä.

Viheryhteystarpeet tutkitaan taajamien kaavoituksen yhteydessä ja niiden toteuttaminen jää kyseisille
kunnille. Ohjeelliset ulkoilureitit osoittavat lähinnä
reittien yhteystarpeen ja likimääräisen sijainnin.
Reittien toteuttaminen vaatii reittisuunnitelman.
Ulkoilureittien toteuttajina ovat lähinnä kunnat.
Metsähallitus on myös toteuttanut reittejä valtion
omistamille maille.
Toteuttaminen voi perustua reittitoimitukseen tai
maanomistajien kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Seurantaa voidaan tehdä kunnilta ja alueiden hoitoja käyttösuunnitelmista saadun tiedon perusteella.
Valtuustokausien syklissä tapahtuvassa alueidenkäytön seurantaraportissa voidaan tuoda esille kootusti
tietoa kulloisenkin ajankohdan tilanteista.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- ekologisen verkoston hyödyntäminen vapaa-ajan
matkailijoille
- reittien kehittäminen ja verkottaminen palveluihin
- viherverkoston monipuolinen hyödyntämisen matkailun tukialueina
esim. Tainionvirta (Outdoor Finland)

SUOJELU
Maakuntakaavan suojelualueiden tarkoitus on
turvata ekosysteemien ja eliöstöjen säilyminen
varaamalla niille alueita. Luonnon monimuotoisuutta turvataan muodostamalla tiukemmin suojelluista
luonnonpuistoista, kansallispuistoista ja luonnonsuojelualueista sekä lievemmin määräyksin suojelluista suojelualueista verkosto johon kuuluu myös
arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia. Maakuntakaavan suojelualueiden tarkoituksena on sovittaa yhteen valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet maakunnan muuhun maankäyttöön.
Lisäksi kaavassa osoitetaan maakunnallisesti kaikkein
merkittävimmät alueet.
Maakuntakaavan suojelualueiden tarkoituksena on
edistää Päijät-Hämeen maakunnan osalta niiden
kansainvälisten sopimusten täyttämistä, joihin Suo-
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Suojelualueita koskevat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
välillä edistetään.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun
kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön
kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.

Suojelua koskevat maakuntakaavan tarkemmat tavoitteet
Kaavoitusprosessin ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa 29.10.2010 todettiin, että virkistys- ja
suojelualueet käsitellään päivitysluontoisesti ja
selvitystarpeisiin lisättiin virkistys- ja suojelualueiden
päivitys, historiallisen ajan muinaisjäännökset ja
laajat yhtenäiset luontoalueet.
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Suojelua koskevat maakuntakaavamerkinnät ja niiden perustelut
SUOJELUALUEET EDISTÄVÄT LUONNON JA IHMISTEN HYVINVOINTIA
SUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä suojelualueita jotka voidaan toteuttaa luonnonsuojelu ja/tai muun lainsäädännön perusteella.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus
LUONNONSUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
SUOJELUALUEEN VESIALUEELLE SIJOITTUVA OSA
MUINAISMUISTOALUE TAI -KOHDE
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännösalueita tai kohteita.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
Päijät-Hämeen vedenalaiset muinaismuistojäännökset on esitetty maakuntakaavaselostuksen
liiteosan liitteessä 34.

Suojelu- ja suojeluohjelmien alueet, Natura 2000 –
ohjelman alueet ja arvokkaat harjualueet tai muut
geologiset muodostumat ovat osa maakunnan
viherverkostoa.
Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien
suojelualueiden esittäminen perustuu pääosin 2008
vahvistettuun maakuntakaavaan maakuntakaavatyön alkuvaiheen päätöksen mukaisesti. Kaava on
rajattu käsittämään vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoalueita. Maakuntakaavassa on esitetty päivitykset valtakunnallisten
suojeluohjelmien, Natura -alueiden, Metsähallituksen luontopalveluiden, luonnonsuojelualueiden, ja
2008 vahvistetussa maakuntakaavassa esitettyjen
maakunnallisten suojelualueiden tai kohteiden
osalta. Luontoarvojen vaalimisen kannalta keskeinen
säännöstö muodostuu maankäyttö- ja rakennuslain
ohella luonnonsuojelulaista, metsälaista, ympäristönsuojelulaista, vesilaista, maa-aineslaista ja
koskiensuojelulaista.
Rakennussuojelulailla suojellaan iästä riippumatta
rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita, joilla on erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä.
Luterilaiset ja ortodoksiset kirkolliset rakennukset
ajalta ennen vuotta 1917 ovat automaattisesti suojeltuja kirkkolain ja ortodoksisen kirkkolain mukaan,
muiden uskontokuntien rakennukset kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennussuojelulain
piiriin. Rakennussuojelulailla ja kirkkolailla suojellut
kohteet on esitetty liiteosan liitteessä 23.
Maakuntakaavassa on esitetty suojelualueissa mui-

naismuistolain rauhoittamia muinaismuistoalueita
ja kohteita. Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset on esitetty tyypeittäin liiteosan liitteessä 34 ja
liitteessä 31, jossa on esitetty myös muinaismuisto
alueet.
Maakuntakaavan suojelualueissa (S) on esitetty
maakunnallisesti arvokkaita alueita. Aluevaraukset ja
merkinnät perustuvat lähtökohtaisesti 2008 vahvistetun maakuntakaavan tilanteeseen. Alueet on
tarkistettu ja päivitetty. Alueita tarkistettiin Luontoarvojen ja maankäytön yhteensovittaminen PäijätHämeessä – hankkeessa 12.9.2011 – 31.3.2014
välisenä aikana. Maakunnallisesti arvokkaiden Salueiden alueiden tarkistus tehtiin hankkeen omana
työnä ja erityisesti selvitettiin linnustollisesti arvokkaiden S-alueiden linnustoa vuonna 2012. Tulokset
toimitettiin Päijät-Hämeen lintutieteelliselle yhdistykselle, joka arvioi ovatko kohteet maakunnallisesti
arvokkaita. Arviointi valmistu vuonna 2013 osana
ns. MAALI-hanketta (maakunnallisesti arvokkaat
lintualueet). Neljältä suokohteelta tilattiin perhosselvitys Faunatica Oy:ltä. Selvitys valmistui joulukuussa
2012. Selvityksiä käytettiin hyväksi arvioitaessa Salueiden merkitsemistä maakuntakaavaan. Maakunnallista kohteista suurimmalla osalla on linnustollisia
arvoja. Rajaustarkistuksissa on otettu huomioon
BirdLife Suomi rajauksia (FINIBA-rajaus) ja osaa on
tarkennettu ilmakuvien avulla. Muut alueet ovat
soita ja mukana on myös yksi purolehto. Uusia alueita on lisätty yksi ja kaksi kohdetta poistettu, muutoin
on tehty rajaustarkistuksia.
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Maakuntakaavan luonnonsuojelualueissa on esitetty
valtakunnallisiin suojeluohjelmiin ja – päätöksiin
kuuluvat luonnonsuojelulailla perustetut tai perustettavaksi tarkoitetut alueet kuten lintuvesien, rantojen, vanhojen metsien ja soiden suojeluohjelmien
alueet valtioneuvoston päätösten mukaisina maakuntakaavan laadintavaiheen ajankohtana 1.1.2014
sekä muut jo perustetut suojelualueet, Päijänteen
kansallispuiston alue ja Metsähallituksen alueita. Joitakin päivityksiä on kuitenkin lisätty poikkileikkausajankohdan jälkeen.
Valtion omistamien suojelu- ja virkistysalueiden
hallinnasta vastaavan Metsähallituksen kanssa on
selvitetty eri vaihtoehtoja joiden mukaan Metsähallituksen omistamien maiden merkitseminen maakuntakaavaan olisi tarkoituksenmukaisinta ja että
merkinnät vastaisivat ko. alueille päätettyä käyttötarkoitusta tai todellista käyttöä. Merkinnällä SL on
osoitettu pääsääntöisesti valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteiden lisäksi sellaiset Natura-alueet,
joiden toteutustapa on luonnonsuojelulaki, sekä
alueet, jotka on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin tai suojeltu yksityisinä luonnonsuojelualueina esimerkiksi ns. Metso-ohjelman toteutuksen
yhteydessä.
Päijänteen kansallispuisto on esitetty luonnonsuojelualueena ja se on osa Päijänteen Natura 2000 – ohjelman aluetta. Metsähallitus on laatinut Päijänteen
kansallispuiston ja Natura 2000 – alueen hoito- ja
käyttösuunnitelman. Suunnitelma on ympäristöministeriössä hyväksyttävänä.
Valtakunnalliset suojeluohjelmat on esitetty liiteosan liitteessä 36.
Suojelualueet on esitetty liiteosan liitteessä 42.
Päijänteen ja Kuijärvi-Sonnasen alueet on esitetty
liiteosan liitteessä 35.
Luontotyyppirajaukset on esitetty liiteosan liitteessä
37.
Muutospainealueiden osalta tehtiin luontoselvityksiä. Lisäksi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä tilattiin koosteraportti kolmen alueen olemassa
olevasta linnustotiedosta. Selvitysten tuloksia
on hyödynnetty maakuntakaavan aluevarausten
suunnittelussa ja vaikutusten arvioinneissa. PäijätHämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä tilattiin selvitys Hollolan Vesijärven Laasonpohjan ja Orimattilan
Artjärven alueilta. Molemmat kohteet on luokiteltu
kansainvälisesti arvokkaiksi lintualueiksi. Yhdistyksen
laatimissa selvityksissä osoitettiin alueiden linnustollisesti arvokkaimmat osat ja alueiden linnuston nykytila. Selvitykset valmistuivat elo-syyskuussa 2013.
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Maakuntakaavaa varten kartoitettiin historiallisen
ajan muinaisjäännöksiä. Päijät-Hämeen maakuntamuseo teki Historiallisen ajan muinaisjäännökset – selvityksen. Museovirasto ja Päijät-Hämeen
maakuntamuseo edellyttivät Päijät-Hämeen maakuntakaavaa 2014 koskevissa lausunnoissaan, että
kaavatyön selvityksiin on liitettävä historiallisen ajan
kiinteitä muinaisjäännöksiä koskeva arkeologinen
inventointi ja selvitys. Museon ja maakuntaliiton
välisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että
historiallisen ajan muinais-jäännösselvityksessä
keskitytään asutushistoriallisiin kohteisiin ja niissä
erityisesti vanhoihin kylätontteihin. Perusteluna
valinnalle oli se, että 1) kohteet ovat laajoja, jolloin
niillä on tavanomaista suurempi vaikutus maankäytön suunnitteluun kuin yksittäisillä hiilimiiluilla
tai vastaavilla pienialaisilla kohteilla, 2) kylätontit
sijaitsevat useimmiten nykyasutuksen keskellä,
jolloin niihin kohdistuu maankäytöllisiä paineita ja
3) maakuntakaavan kannalta kylätontit ovat kaikkein
oleellisimpia historiallisen ajanmuinaisjäännöksistä. Selvitys valmistui joulukuussa 2012. Selvityksen
tuloksia on hyödynnetty maakuntakaavan aluevarausten suunnittelussa. Historiallisen ajan kylätontit
on esitetty liiteosan liitteessä 33.
2008 vahvistettua maakuntakaavaa varten kartoitettiin Päijät-Hämeen kiinteitä muinaisjäännöksiä
ja niistä koottiin julkaisu Päijät-Hämeen kiinteät
muinaisjäännökset, 2006. Päijät-Hämeen kiinteät
muinaisjäännökset (päivitetty 30.10.2015) on esitetty liiteosan liitteessä 34.
Maakuntakaavassa on esitetty aluevarausmerkinnöin Hämeenkosken Linnakallio sekä Hollolan
Linnamäki ja Kapatuosianmäki. Linnavuoret yhdessä
hautaröykkiöiden ja uhrikivien kanssa ovat selvimmin erotettavissa maastosta. Maakuntakaavakartalla
on esitetty maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
arvokkaat muinaismuistot. Muinaisjäännökset
on päivitetty ja esitetty poikkileikkausajankohdan
mukaisten Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin tiedoilla. Muinaismuistot, nekin joita ei
vielä ole löydetty, on suojattu muinaismuistolailla.
Päijät-Hämeestä tunnetaan toistaiseksi 9 vedenalaista muinaisjäännöstä. Kaikki ovat vanhojen alusten
hylkyjä. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat hylyt
ja hylyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneena yli sadan vuoden ajan, sekä muut aiemmasta
asutuksesta ja historiasta kertovat vedenalaiset
rakenteet, kuten pois käytöstä jääneiden vanhojen
satamarakenteiden ja kalastuslaitteiden jäänteet.
Päijät-Hämeen vedenalainen kulttuuriperintö
tunnetaan puutteellisesti. Vesirakennushankkeiden
valmisteluun voi liittyä vedenalaisen kulttuuriperinnön selvitystarpeita.
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Päijät-Hämeen maakunnan alueella on 11 Struven
mittausketjun välimittauspistettä. Museoviraston
linjauksen mukaan Struven kaikki välimittauspisteet
ovat suojeltuja muinaismuistoja. Struven ketjun
Päijät-Hämeen tunnetuista pisteistä 3 kpl on Sysmässä, 1 kpl Padasjoella, 2 kpl Asikkalassa, 2 kpl
Orimattilassa, 1 kpl Nastolassa, 1 kpl Hollolassa ja 1
kpl Lahdessa. Struven ketju on kymmenen maan läpi
kulkeva kolmiomittausketju Pohjoisen jäämeren ja
Mustanmeren välillä.

Maakuntakaavaan päivitettiin Päijät-Hämeen ekologista verkostoa. Tuloksena oli raportti, nimeltään
Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys, 2013.
Yhtenä kaavan tavoitteena on luonnonympäristön
osalta ekologisten yhteyksien säilymisen edistäminen luonnonsuojelualueiden ja muiden arvokkaiden
luonnonalueiden välillä. Ekologinen verkosto ja
yhteydet ovat tärkeitä erityisesti metsää elinympäristönään käyttäville lajeille, niiden liikkumismahdollisuuksien säilyttämiseksi luonnonalueilta toiselle.
Lisäksi raportissa on määritetty laajat, yhtenäiset
metsäalueet sekä ekologiset yhteydet ja yhteystarpeet toteutuneen maankäytön mukaisesti. PäijätHämeen ekologinen verkoston selvitys laadittiin
ensimmäisen kerran maakuntakaavaa varten vuonna
2006. Silloin selvitettiin ekologinen verkosto maakunnan alueella ja osoitettiin kriittiset kohdat verkoston toiminnalle. Ekologinen verkosto on esitetty
liiteosan liitteessä 38.
Vaikutusten arviointi

Kuva 47. Struven mittausketjun välimittauspisteet PäijätHämeessä

Suojelualueet lisäävät asuinympäristöjen viihtyisyyttä, monimuotoisuutta ja elämyksellisyyttä sekä
edistävät kestävää kehitystä. Alueet tukevat luonnontuntemuksen lisäämistä ja luontoharrastuksen
ylläpitämistä. Suojelualueet aiheuttavat kustannuksia toteuttamiseen liittyen valtiolle joko lunastuskustannuksina tai haitasta maksettavina korvauksina.
Tapauskohtaisesti erilasia haittoja voi kohdistua
muillekin maanomistajille tai saatetaan kokea, että
suojelumääräykset rajoittavat yksityisomaisuuden
hallintaa.
Ratkaisu edistää luonnonvarojen säästeliästä ja
kestävää käyttöä. Toisaalta suojelumääräykset voivat
rajoittaa luonnonvarojen käyttöä. Suojelualueilla ei
kuitenkaan ole tiedossa merkittäviä taloudellisesti
hyödynnettäviä luonnonvaroja sillä muu maankäytöllinen toiminta on ohjattu paremmin soveltuville alueille.
Suojelualueet muodostavat tärkeän osan ekologisessa verkostossa. Alueet ylläpitävät osaltaan
luontotyyppien ja eliölajien suojelun suotuisaa tasoa
tai edistävät sen saavuttamista. Alueet toteuttavat valtakunnallisiin suojeluohjelmiin perustuvat
suojelutavoitteet sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivin asettamia velvoitteita. Ekologinen verkosto
tuo maankäyttöön moniarvoisempaa päätöksentekoa. Elävän luonnon huomioon ottaminen tarjoaa
korkealaatuista ympäristöä asuinalueiden lähelle
sekä elämyksiä ulkoilijoille ja asukkaille. Ekologisen
verkoston huomioiminen edistää eri eläin- ja kasvilajien leviämismahdollisuuksia. Eläinten kulkureittien
huomioimisella voidaan vaikuttaa liikenneonnettomuuksien vähenemiseen.

Kuva 48. Struven mittausketju

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

127

KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ, PERUSTEET JA VAIKUTUKSET

Suojelualueet ja siihen liittyen viheralueet ja ekologinen verkosto voivat vaikuttaa liikenneväylien linjauksiin ja teknisiin ratkaisuihin. Suojelualueet jäsentävät
alue- ja yhdyskuntarakennetta. Suojelualueilla motorisoitu liikenne on vähäistä. Suojelualueet edistävät
luontoarvoihin liittyvää kestävää elinkeinotoimintaa.
Erityyppiset suojelualueet ja luontotyyppikohteet
säilyttävät maakunnalle tyypillisiä luonnonmaantieteellisiä ja maisemallisia aluekokonaisuuksia ja
yksittäisiä kohteita. Suojelualueet lisäävät asuinympäristöjen viihtyisyyttä, monimuotoisuutta ja elämyksellisyyttä. Maakunnan esihistorian ja historian
muistomerkkien säilyminen yhdessä maiseman ja
kasvillisuuden kanssa lisäävät asukkaiden kotiseudun
arvostusta. Alueiden historiallisen taustan tiedostaminen on myös tärkeää hyvän sosiaalisen ympäristön syntymiselle.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Valtio turvaa suojeluohjelmilla merkittäviä luontoarvoja. Luonnonsuojeluohjelmat laatii ympäristöministeriö. ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten
ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille
yhteistyössä maanomistajien kanssa. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla
arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja.
ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua.
Valtakunnallisten inventointien mukaan lajien
uhanalaisuus yleisesti ottaen on lisääntymässä, mikä

johtuuu lähinnä useille lajeille soveltuvien luontotyyppien vähenemisestä. Luonnonsuojelulain 5 §
tarkoittaman suotuisan suojelutason toteutumista
voidaan edistää eri tavoin. Kiinnitetään huomiota
mm. linnustoarvoihin.
Suojelu- tai luonnonsuojelualue tai kohde on toteutunut, kun maa on hankittu valtiolle tai kun alueen
suojeluarvojen ylläpito on muulla tavoin, esimerkiksi
maanomistajakohtaisin sopimuksin turvattu. Suurimmille ja nähtävyyskohteina merkittäville alueille on
laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmat. Seurantaa
voidaan toteuttaa lausunto- ja toteutuspäivitysten
avulla.
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
kuuluu maiseman- ja kulttuuriympäristön suojelun
yleisiä edistämis- ja valvontatehtäviä ja toiminta on
merkittävää toteutumien kannalta. Lisäksi ympäristökeskukselle kuuluu muinaismuistolain mukaisia
tehtäviä ja se toimii yhteistyössä museoviraston ja
maakunnallisten museoiden kanssa.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- suojelualueiden hyödyntäminen matkailussa sekä
kotimaassa että kansainvälisesti
- suojelualueista kertovan kirjallisuuden ja kuvallisen
aineiston tuottaminen
- suojelualueiden tuominen esille osana ekosysteemiä ja ihmisten hyvinvointia

HARJUT JA GEOLOGISET MUODOSTELMAT SANOITTAVAT PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALAULUA VIHREIDEN HARJUJEN MAA
ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTELMA
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita.

2008 vahvistetussa maakuntakaavassa esitettiin -ge
rajauksilla (arvokas harjualue tai muu geologinen
muodostuma) 20 erillistä kohdetta. Osa kohteista oli
valtakunnallisesti arvokkaita ja ne kuuluivat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan tai Natura
2000 – verkostoon. Osa kohteista oli puolestaan
maakunnallisesti tai vain paikallisesti arvokkaita,
ja niiden rajaukset perustuivat Enviro Oy:n vuonna
2004 tekemään selvitykseen tai vuoden 1999 seutukaavaan.
Uutta maakuntakaavaa varten on tehty -ge rajaustarkistuksia selvityksessä, jonka nimi on PäijätHämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet
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(2013). Selvitys tehtiin Maankäytön ja luontoarvojen
yhteensovittaminen Päijät-Hämeessä hankkeessa.
Lähtökohtana on ollut, että maakuntakaavakartalla
esitetään ne harjut tai muodostumat joilla tulisi olla
vähintään maakunnallista merkitystä. Tämän vuoksi
Päijät-Hämeen ge-rajauksista käytiin lävitse ne,
joiden rajaus ei perustu valtakunnallisiin aineistoihin. Kohteista arvioitiin ovatko ne maakunnallisesti
arvokkaita ja onko niiden rajauksiin syytä tehdä
muutoksia. Kohteiden rajausperusteet ja esitetyt rajausmuutokset on kuvattu raportissa. Harjualueiden
tarkistamisessa hyödynnettiin tuoreimpia ilmakuvia,
laserkeilausaineistoa sekä tarkasteltiin ympäristöhallinnon Hertta – tietokannan uhanalaistietoja. Harju-
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jen luonto-olosuhteista ja maisemallisista tekijöistä
saatiin tietoa pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskevasta projektista POSKI
– projekti 2009–2013.
Arvokkaina harjualueina on esitetty mm. Salpausselän reunamuodostumien osia Lahden mutka,
Aurinkovuori ja Hyrtiälänkangas sekä pitkittäisharjut
Rantaharju - Laattaanharju ja Pulkkilanharju Asikkalassa, Syrjäinmäki-Auttoinen Padasjoella ja Vierumäenkangas - Musterinharju Heinolassa. Pitkänsupanharju - Kelvenne Asikkalassa ja Padasjoella sekä
Saarijärvenharju Heinolan Paistjärven alueella.
Alueiden erityisominaisuuksista seuraa, että monilla
niistä on päällekkäinen kaavamerkintä, useimmiten
pohjavesialuemerkintä. Suunnittelussa on otettava
huomioon kaikkien merkintöjen suunnittelumääräykset.
Vaikutusten arviointi
Harjuilla ja geologisilla muodostumilla on merkitystä
virkistyksen, ulkoilun ja hyvinvointiliikunnan kannalta. Harjuilla on merkitystä luontoarvoelinkeinoihin.
Harjujen suojelulla ei ole mittavia yhteiskunnallisia
taloudellisia vaikutuksia, koska niitä ei ole tarkoitus
lunastaa valtiolle.
Harjumuodostumat ovat uusiutumaton luonnonvara
ja tärkeitä pohjavesien kannalta. Kestävän kehityksen mukaista on käyttää säästeliäästi luonnonvaroja.
Maakuntakaavassa on erikseen osoitettu laajamittaisempaan maa-ainesten ottoon tarkoitettuja alueita.
Pohjaveden puhtaus ja saatavuus sekä pohjaveden
hyödyntämismahdollisuus ovat ihmisten hyvinvoinnin perusasioita. Vedenhankintakustannukset kasvavat, jos pohjaveden pilaantumisen vuoksi joudutaan
turvautumaan pintaveteen tai puhdistustoimiin.

Harjumuodostumat sekä niillä elävät kasvi- ja eläinlajit ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Kaavassa
olevien harjujen luonnonolojen turvaaminen monipuolistaa luontoa ja suo turvapaikan uhanalaisille
lajeille.
Harjut jäsentävät alue- ja yhdyskuntarakennetta. ge
– merkinnöillä on vaikutuksia kuntien tuulivoimaloiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Maisemallisesti eheillä harjuilla on myönteinen merkitys ihmisten hyvinvointiin esteettisesti ja luonnon
kokemisen kautta. Harjut rajaavat ja hahmottavat
maisemaa ja ne ovat kauas erottuvia visuaalisia
tekijöitä.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Harjujen käyttöä säätelee maa-aineslaki, eikä ge –
alueita ole tarkoitus hankkia yhteiskunnan omistukseen. Maa-ainesten ottoon tarvitaan tavanomaista
kotitarveottoa lukuun ottamatta lupa. Varsinaiset
maa-ainesten ottoalueet on osoitettu omalla kaavamerkinnällä maakuntakaavassa. Maa-aineksen
ottamisalueita ei ole osoitettu ge – merkinnällä
osoitetuille alueille. Maakuntakaavan aluevarausten
toteutumista voidaan seurata lausunto- ja toteutuspäivitysten avulla. Kuntien mahdollistamien tuulivoimaloiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ge
-rajaukset on otettava huomioon.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- harjujen hyödyntäminen luontomatkailussa
- harjujen paisteisuuden ja ilmastollisten suuntautumisten hyödyntäminen
- maisemavaurioiden ehkäisy ja korjaaminen

NATURA 2000 –ALUEET TURVAAVAT LUONNON MONIMUOTOISUUTTA JA ’KÄKÖSELLE KUKUNTAPUITA’
nat

NATURA 2000 -OHJELMAN ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset Natura 2000 -verkoston alueet
täydennysalueineen. Alueilla noudatetaan luonnonsuojelulain 65 ja 66 § säännöksiä.

Natura – alueiksi on osoitettu valtioneuvoston
päätösten mukaisesti Natura 2000 – verkostoon
kuuluvat alueet. Natura 2000 – verkostoon kuuluvat
alueet ovat joko lintudirektiivin mukaisia linnustonsuojelualueita (SPA) tai luontodirektiivin mukaisia
luontodirektiiviin perustuvia luontotyyppien ja
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelualueita (SCI). Valtioneuvoston päätöksissä on kunkin
Natura 2000 – alueen osalta osoitettu se lainsäädän-

tö, jonka mukaisesti kyseisen alueen luonnonarvojen
suojelu toteutetaan. Alueiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain
65 ja 66 §:ssä.
Natura 2000 – alueet on merkitty suojelualueiksi jo
tapahtuneen toteutumisen mukaan. Toteuttamattomilla alueilla on huomioitu toteuttamiskeinoksi
tarkoitettu laki.
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Evon alueella on osa luonnonsuojelulailla toteutettavaksi aiotusta alueesta osoitettu VRs merkinnällä
jolla kiinteä yhteys Hämeen liiton puolella olevaan
laajaan virkistys- ja retkeilyalueeseen. Muutoin Natura – alueista merkintänä käytetään Natura 2000 –
verkoston alue merkintää muun maankäytön ohella.
Muutamat Natura 2000 – verkoston alueet toimivat
ytiminä laajojen vesi- ja maa-alueiden yhteiskäytössä. Päijänteen Natura 2000 – ohjelman alueesta
on suurin osa nykyistä Päijänteen kansallispuistoa,
joka on Metsähallituksen hallinnassa. Päijänteen
kansallispuisto on esitetty luonnonsuojelualueena. Alueella on rantojensuojelu-, harjujensuojelu-,
vanhojen metsien suojelu- ja lehtojensuojeluohjelmien alueita. Päijänteen kansallispuisto on luonnonkaunista sisävesisaaristoa, joka edustaa moni- ja
yhteiskäyttöistä aluetta eri tarpeisiin. Siihen kuuluu
noin 50 rakentamatonta saarta ja luontoa sekä osia
asutuista saarista. Osa saarista on hiekkarantaisia
harjusaaria, osa kallio- ja moreenisaaria. Matkailullisesti merkittävimmät kohteet ovat suurin saari
Kelvenne sekä Pulkkilanharju. Koska kansallispuisto sijaitsee pääosin saarilla, ei suurimpaan osaan
puistosta pääse kuin vesiteitse. Kelvenne on monine
laguuneineen suosittu veneilykohde.
Heinolassa erämaatyyppiseen ja karun kauniiseen
Kuijärvi-Sonnasen Natura 2000 verkoston alueeseen
kuuluu useita eri suojeluohjelmien alueita. Naturaalue liittyy laajaan Metsähallituksen kokonaisuuteen, Paistjärven alueeseen. Paistjärven alueella,
Natura – alueen reunamilla on Metsähallituksen
omistamaa retkeilyaluetta.
Myös Hollolan Tiirismaan Natura -alue ja Lahden Pesäkallion Natura -alue ovat kerryttäneet ympärilleen
merkittävät viheralueet ja tarjoavat monella tapaa
rikkaan luontoympäristön laajalle kävijämäärälle.
Vaikutusten arviointi
Natura – alueiden vahva suojelu antaa perusvarmuutta ihmisille elinympäristön laadun pysyvyydestä ja edistää siten ihmisten hyvinvointia.
Maa- ja kallioperän, veden ja ilman laatuun kohdistuva rasitus on vähäistä. Ilmaston kannalta laajat
maa-alueet edistävät ilmaston muutoksen hillintää.
Natura-alueet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Natura-alueet muodostavat keskeisen osan
alueiden käytön kannalta tärkeää ekologista verkostoa ja maakunnallista viherverkostoa. Natura 2000 –
verkostoon kuuluvat alueet tukevat luonnonarvojen
ja luonnonympäristön kestävää käyttöä.
Natura-alueen vaikutukset alueiden käyttöön ovat
aina tapauskohtaisia ja riippuvaisia kunkin alueen
luonteesta ja suojelutavoitteista. Natura 2000 –
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alueiden ulkopuolelle sijoittuvat suunnitelmat ja
hankkeet on arvioitava asianmukaisesti, jos niillä on
todennäköisesti alueelle ulottuvia merkityksellisiä
haitallisia vaikutuksia.
Natura 2000 -alueet vaalivat luonnonkauneutta ja
maisema-arvoja ja antavat kontrastia tiiviisti rakennetulle rakennetulle ympäristölle.
Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia tarkasteltiin Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000
vaikutustenarvioinnin tarveharkinta – selvityksessä.
Selvityksessä kartoitettiin Natura-alueiden suojeluperusteet sekä niihin mahdollisesti kohdistuvat
vaikutukset. Jokainen Päijät-Hämeen Natura-kohde
on käyty läpi ja kohteista on tarkasteltu kaavamerkintöjä Natura-alueen sisällä ja lähialueella olevat
kaavamerkinnät. Jos Natura-alueen toteutustapana
on maa-aineslaki, on tarkasteltu vain Natura sisällä
olevia merkintöjä. Mikäli kaavamerkinnöillä voitiin
arvella olevan jatain vaikutusta Natura-alueeseen,
kohde valittiin yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.
Selvityksen lopuksi todettiin, että maakuntakaava
ei todennäköisesti heikennä merkittävästi minkään
Natura 2000 – verkostoon kuuluvan kohteen niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on valittu Natura 2000 – verkostoon.
Kehittäminen, toteutus, ajoitus ja seuranta
Natura 2000 – verkostossa alueiden suojelu voidaan
toteuttaa usean eri lain perusteella. Eniten käytetty
on luonnonsuojelulaki jonka perusteella on muodostettu luonnonsuojelualueita. Harjujen suojelua
voidaan toteuttaa maa-aineslain keinoin, eli pidättäytyä maa-ainesten otolta, toteutuskeinoina voi
olla myös metsälaki tai ulkoilulaki, maankäyttö- ja
rakennuslaki, vesilaki, ympäristönsuojelulaki ja erilaiset sopimukset. Suojelu voidaan toteuttaa myös
yksityisenä luonnonsuojelualueena. Tällöin maanomistajan kanssa tehdään sopimus, jossa sovitaan
mahdollisista maankäytön rajoituksista ja korvauksesta. Lisätietoja kunkin Natura-kohteen kuvauksista,
suojelun toteutustavoista ja toteutumisasteesta,
käyttö- ja hoitosuunnitelmista saa alueellisesta
elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksesta sekä
www.ymparisto.fi sivustolta. Natura 2000-ohjelman toteuttamisesta vastaa Ympäristöministeriö ja
Hämeen ELY -keskus.
Esimerkkejä kehittämistoimista:
- Natura-alueiden hyödyntäminen luontomatkailussa
ja kansainvälisen taustan mahdollisuuksien hyödyntäminen
- Natura-alueiden hyötykäytön kehittäminen ja lisääminen kestävällä tavalla
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6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA OSALLISTUMINEN KAAVAPROSESSISSA
Vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin tehtävä on
tunnistaa ja ennakoida vaikutukset, jotta ne voidaan
ottaa huomioon erilaisten intressien yhteensovittamisessa ja parhaan mahdollisen kaavaratkaisun
löytämiseksi. Kaavaprosessin eri vaiheissa tuotettu
tieto vaikutuksista mahdollistaa haittojen ehkäisemiseen tai lieventämiseen tähtäävät toimet. Tieto
vaikutuksista on myös tärkeää erilaisissa valinta- ja
päätöstilanteissa ja parantaa siten kansalaisten ja
päätöksentekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia.
Maakuntakaavatyön vaikutusten arviointia ohjaa
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL § 9) ja luonnonsuojelulaki (LSL § 65). Kaavan tulee perustua kaavan
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja
sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Vaikutusten arviointi, kuten kaavoituskin, tarkentuu
asteittain yleispiirteisemmästä yksityiskohtaisempaan kaavamuotoon ja toteutukseen siirryttäessä. Yleispiirteisimmillä tasoilla tehdyt selvitykset
ja vaikutusten arvioinnit sopivat lähtökohdaksi
yksityiskohtaisemmille kaavoille, mutta eivät poista
velvollisuutta suorittaa vaikutusten arviointia myös
alemman asteisissa kaavoissa. Maakuntakaavaprosessin eri vaiheisiin liittyvät arvioinnit ovat myös
tarkkuustasoltaan erilaisia.
Maakuntakaavaselostukseen on seuraavassa kuvattu
vaikutuksia kaavatyön eri vaiheissa, vaikutuksia
suhteessa vuonna 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan sekä maakuntakaavan kokonais- ja yhteisvaikutuksia.

SUUNNITTELUVAIHEIDEN AIKAISET ARVIOINNIT
Aloitusvaihe 2010
Maakuntakaavaan liittyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvoite huolehtia kaavan pitämisestä
ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Vuonna 2008

vahvistetun maakuntakaavan ajantasaisuuden
arviointi käynnistyi syksyllä 2009 Päijät-Hämeen
kuntiin tehdyllä kuntakierroksella, jossa kartoitettiin
kunnissa esille nousseita muutostarpeita voimassa
olevaan maakuntakaavaan. Ajantasaisuuden arviointi koottiin Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavan
käynnistämispäätöksen tausta-aineisto nimiseen
muistioon ja siitä pyydettiin lausunnot. Saadusta
palautteesta koottiin yhteenveto. Ajantasaisuuden
arvioinnin perusteella voitiin sitten maakuntavaltuustolle esittää 7.6.2010 perusteet maakuntakaavatyön käynnistämiseksi.
Maakuntavaltuustolle järjestettiin 7.9.2010 seminaari, jossa pohdittiin maakuntavaltuuston osallistumista tulevaan kaavatyöhön, saatiin evästystä
rakennevaihtoehtojen tarkasteluun ja maakuntakaavan ohjausvaikutukseen. Seminaarin palautteesta
koostettiin yhteenveto.
Käynnistämispäätöksen jälkeen oli maakuntakaavatyön ensimmäisiä tehtäviä laatia osallistumis- ja
arviointisuunnitelma eli OAS. Käynnistettiin lähtökohtien, olemassa olevan tietopohjan, yleistavoitteiden ja kaavoitettavan alueen laajuuden ja
asiasisällön määrittely. Kaavatyölle laadittiin alustava
aikataulu ja valmisteltiin luonnos osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaksi sekä kuvaus maakunnan
suunnittelutilanteesta. OAS-luonnoksessa annettiin
tietoa osallisille kaavatyön etenemisestä, vaikutusten arvioinnin järjestämisestä ja mahdollisuuksista
osallistua valmisteluun.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta
käsiteltiin mm. arviointiryhmässä, maankäytön
ohjausryhmässä ja kuntien yhteistyöelimissä ennen
kuin järjestettiin ensimmäinen varsinainen viranomaisneuvottelu. Se järjestettiin 29.10.2010 ja olivat
mukana ympäristöministeriön edustajat sekä keskeiset alueviranomaiset.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma viimeisteltiin
laitettavaksi nähtäville 1.12.2010 - 14.1.2011 mielipiteiden esittämistä varten ja siitä pyydettiin lausunnot. Nähtävillä olosta kuulutettiin kuntien virallisissa
lehdissä ja ilmoitustauluilla. Nähtävillä olon yhteydessä kuulutettiin myös kaavatyön vireille tulosta.
Lausunnoista ja mielipiteistä, joita saatiin yhteensä
64 kappaletta, koottiin yhteenveto ja korjausesitykset. OAS tarkistettiin saadun palautteen perusteella
erityisesti lisäämällä osallisia ja joitakin tarvittavia
selvityksiä.
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Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
14.2.2011. Hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitettiin sidosryhmille sähköpostilla.
Hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut jatkuvasti nähtävillä liiton kotisivuilla ja siihen
on tehty työn etenemisen myötä tarpeelliset päivitykset.
Yhdistetty luonnos- ja tavoitevaihe 2010-2012
Vaiheen alussa koottiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset edustukselliset ryhmät ja käynnistettiin niiden toiminta. Edustuksellisina ryhminä
ovat toimineet: maankäytön ohjausryhmä, arviointi-,
alue- ja yhdyskuntarakenne-, kaupan-, pohjavedet,
luonnonvarojen käyttö, elinkeinoelämän maankäytön tarpeet ja kulttuuriryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet koko kaavaprosessin ajan. Ryhmien toimintaan on osallistunut lukuisa joukko maakunnan eri
sidosryhmistä. Eduksellisten ryhmien kokoonpanoa
on täydennetty kaavaprosessin aikana ja se on ollut
OAS:n liitteenä.
Päijät-Hämeen liiton omien ryhmien lisäksi kaavatyö
on ollut koko ajan keskustelun kohteena kuntien
omissa yhteistyöelimissä kuten Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun työryhmässä ja
maakunnan teknisen ja ympäristötoimen ryhmässä.
Myös Hämeen kauppakamarin valiokunnille ja muille
sidosryhmille kaavatyötä on esitelty eri vaiheissa.
Tärkeässä roolissa ovat olleet vuosittain kuntiin
tehdyt kuntakierrokset, joissa on käyty kaavatyövaiheeseen liittyen kuntakohtaisesti keskustelua
kaavavalmistelusta.
Maakuntavaltuuston seminaarissa 6.6.2011 käytiin
periaatekeskusteluja suurista periaatekysymyksistä, jotka liittyivät ilmasto- ja energiaohjelmaan,
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja raideliikenteen
pitkän aikavälin kehittämislinjoihin. Seminaarissa
käytettiin äänestyskojeita suuntaa antavan äänestyksen tekemiseen. Esimerkiksi liikennejärjestelmätyön
palvelutasonäkökulmaa piti kokeilun arvoisena lähes
78 % valtuutetuista. Näkökulma otettiinkin sitten
liikennejärjestelmätyön lähtökohdaksi.
Merkittävä määrä kaavan edellyttämiä selvityksiä käynnistyi valmisteluvaiheen aikana. Keskeisiä
valmistuneita selvityksiä olivat mm: Etelä-Suomen
yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010,
Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011,
Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012 ja
Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys ja useita luontoon
ja virkistyskäyttöön liittyviä selvityksiä. Maakunnan
nykytila ja kehitysnäkymät koottiin Päijät-Hämeen
seurantaraporttiin 2009-2012 ja toimitettiin maa-
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kuntavaltuustolle 3.12.2012. Valmistuneet selvitykset ovat olleet nähtävillä liiton kotisivuilla http://
www.paijat-hame.fi.
Maakuntakaavan aluerakenteen ja mitoitusväestön
määrittämisen avuksi valmisteltiin Päijät-Hämeen
rakennetarkastelut 2012. Päijät-Hämeen liitossa
tehdyissä rakennetarkasteluissa tarkasteltiin kolmea
mahdollisimman erilaista ja fiktiivistä rakennevaihtoehtoa vuoteen 2035: 0+, ratamalli ja monikeskusmalli. Näille vaihtoehtoisille malleille on kirjoitettiin
kuvaukset, joissa valtakunnantason talouskehitys
sekä harjoitettu ilmasto- ja ympäristöpolitiikka olivat
erilaiset. Tämän myötä väestö- ja työpaikkakehitys
sekä Helsingin metropolialueen että Pietarin vaikutuksesta muodostuivat erilaisiksi. Myös satsaukset
liikenneverkkoon poikkesivat vaihtoehdoissa toisistaan. Vastaavasti maakunnan osa-alueilla näiden
tekijöiden on arvioitu johtavan erilaisiin tilanteisiin
väestön ja asumisen, elinkeinojen ja palveluiden
sekä yhteyksien ja liikenteen ja ympäristön osalta.
Arvioinnissa käytetiin Päijät-Hämeen tarpeisiin räätälöityä METKAMYLLY –menetelmää.
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavatyön
rinnalla ja siihen liittyen Päijät-Hämeen ilmasto- ja
energiaohjelman 11.6.2012. Liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) laatiminen oli käynnissä myös
maakuntakaavatyön rinnalla. Töitä tehtiin kiinteässä
yhteistyössä maankäytön, asumisen, liikenteen,
palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) yhteensovittamiseksi maakuntakaavatyön kanssa. Yhteistyö konkretisoitui kuntien maankäytön kehittämiseen liittyvien
alueiden arviointiin liikennejärjestelmän näkökulmasta sekä Lahden kaupunkiseudun ja Heinolan alueelle tehtyihin tarkasteluihin liikennemallin avulla.
Yhdistetyssä luonnos- ja tavoitevaiheessa oli tärkeää
saada osallistumisen ja päätöksenteon kautta selkeät linjaukset keskeisistä periaatteellisista kysymyksistä, jotta voitaisiin valmistella varsinainen kaavakartta. Tällaisia merkittävä kysymyksiä olivat esimerkiksi
Hennaan kaavaillun lentokentän ja uusien ratayhteyksien suunnittelun jatkaminen, liikennejärjestelmän
palvelutaso, tuulivoima ja kaupan palvelurakenne.
Keskeisiä muutostarpeita esitettiin luonnoskartalla
muutospainealueina ja kaavaluonnoksen selostuksessa niiden yksilöityinä kuvauksina sekä 18 keskeisenä periaatekysymyksenä.
Luonnos- ja tavoitevaiheen selostuksessa kuvattiin
keskeisimpien periaatteellista päätöstä tarvitsevien
aiheiden lähtökohtia ja taustatietoja mukaan lukien
vaikutusten arviointeja. Esimerkiksi mitoitusväkimäärää koskien kuvattiin rakennemallityössä olleet
vaihtoehtoiset mahdollisimman erilaiset fiktiiviset
rakennevaihtoehdot vuoteen 2035. Niiden vaikutuksina arvioitiin mm. väestön jakautumista erilaisille
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aluetyypeille (kaupunkimainen alue, pientalovaltainen alue, vilkas maaseutu ja rauhallinen maaseutu),
vaihtoehtojen asumisen kokonaiskustannuksia,
liikkumisen kokonaiskustannuksia sekä matkasuoritteiden ja määrien jakautumista eri aluetyypeille
jne. Selostuksessa avattiin myös esimerkiksi uusien
maanvastaanottoalueiden ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa olleita vaihtoehtoja ja niiden
vaikutusten arviointia.
Nähtävillä olosta kuulutettiin kuntien virallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla. Osallisilla oli mahdollisuus
esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta muutospainealueita sisältävästä kartasta ja siihen liittyvästä selostuksesta 1.8.–30.9.2012 välisenä aikana.
Nähtävillä olleesta aineistosta saatiin 94 lausuntoa ja
76 mielipidettä. Niistä koostettiin yhteenveto ja niille
laadittiin vastineet maakuntahallituksen käsittelyä
varten. Maakuntakaavatyötä varten perustetut
edustukselliset ryhmät osallistuivat tarkempien
tavoitteiden valmisteluun yhteisen seminaarin avulla. Seminaarin ja palautteen pohjalta lisättiin vielä
yrityselämää koskeva tavoite maakuntavaltuustolle
esitettäväksi. Maakuntavaltuustolle järjestettiin seminaari 19.11.2012. Maakuntavaltuustolla oli sitten
käytössä kaavaluonnoksen selostus täydennettynä
saadulla palautteella ja 19 maakuntakaavan tarkemmalla tavoite-ehdotuksella tehdessään päätöstä
3.12.2012.
Yhdistettyyn luonnos- ja tavoitevaiheeseen laadittiin merkittävä määrä selvityksiä, joiden laatimista
jatkettiin vielä ehdotusvaiheen aikana. Kaavan
vaikutusten arviointiin liittyvistä selvityksistä on yhteenveto tämän kaavaselostuksen sivulta 149 alkaen
muiden kaavan valmistelussa käytettyjen selvitysten
ja lähteiden ohella.
Ehdotusvaihe 2013-15
Suunnitteluvaiheen aikana laadittiin 1:100 000
mittakaavainen kaavaehdotuskartta, kirjoitettiin
merkinnöille selitykset ja valmisteltiin määräykset,
kirjoitettiin kaavaselostus ja koottiin liiteaineistoon
aluekohtaiset kuvaukset ja selostuksessa mainitut
liitteet.
Ehdotusvaiheen aikana valmistui vielä useita selvityksiä kuten esimerkiksi Tuulivoimatuotantoon
soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi, Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta, Elinkeinoelämä pohjavesialueella, Kaupallisten
palvelujen sijoittuminen Päijät-Hämeessä, vaikutukset luontoon, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin
ja Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala 2014.
Liiton omana työnä tehtiin myös kaupan mitoituslas-

kelmat kaupan ratkaisun kohdekohtaiset perustelut
sekä arvioinnit.
Merkittävä osa selvityksistä ja muista käytetyistä
lähteistä on ollut paikkatietoaineistona kaavasuunnittelusta vastanneiden omilla tietokoneilla lähtökohta-aineistona aluevaraussuunnittelun aikana.
Kaavaehdotuskartan rajauksia laadittaessa on luonnonsuojelulain mukaiset alueet ja kohteet rajattu
lähtökohtaisesti pois muulta maankäytöltä. Kaavaehdotuksen vaikutuksia on kuvattu kunkin aihealueen
merkintöihin liittyen maankäyttö- ja rakennuslain
hengen mukaan liittyen: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan
ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Kaavaehdotusaineisto valmisteltiin lopulliseen
muotoon useiden teema- ja sidosryhmäneuvottelujen lopputuloksena. Ympäristöministeriön kanssa
järjestettiin kolme epävirallista neuvottelua: keväällä
selvitysten riittävyyteen liittyen, kesällä luonnon-,
kulttuuriympäristön ja maisema-arvoihin liittyen ja
syksyllä keskeisiin kaavaratkaisuihin ja määräyksiin
liittyen.
Kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista laadittiin yhteenveto, joka sisälsi vastineet
ja toimenpiteet niiden johdosta. Toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.10.2015.
Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti: maakuntakaavan
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen toteutuminen, vaikutusten arviointien tulokset, asianmukaisuus ja riittävyys, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja muun tavoitteenasettelun toteutumien,
palautteen huomioon ottaminen ja kaavaehdotukseen tarvittavat muutokset sekä kaavan toteutumista koskevan seurannan järjestäminen. Neuvottelun
tuloksena todettiin, että korjaustoimenpiteitä on
yhteensä paljon ja erityisesti uusi tielinjaus Uudessakylässä sekä uusi voimalinjamerkintä Hennasta
Pennalaan olivat maanomistajien kannalta tärkeitä
syitä laittaa kaava uudelleen nähtäville.
Korjattu maakuntakaavaehdotus 2016
Maakuntahallitus päätti 14.12.2015, että nähtävillä
ollut kaavaehdotus korjataan laitettavaksi uudelleen
nähtäville. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt
muutokset ympäristöministeriön vahvistamisesta
luopumisesta johtuen muuttavat maakuntakaavaprosessia 1.2.2016 alkaen. Päijät-Hämeen maakuntakaavan osalta muutokset tarkoittavat käytännössä,
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että korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta pyydettiin helmi-huhtikuulla ensin lausunnot keskeisiltä
viranomaisilta mukaan lukien asianomaiset ministeriöt. Lisäksi järjestettiin 17.5.2016 viranomaisneuvottelu vielä ennen kuin korjattu maakuntakaavaehdotus voitiin laittaa julkisesti nähtäville 1.8.
– 2.9.2016 väliseksi ajaksi. Maakuntahallitus käsitteli
kokouksessaan 14.11.2016 molempien ehdotusten
nähtävillä oloista saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ja toimenpiteet.
Hyväksymisvaihe 2016
Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi viedyn maakuntakaava-aineiston lisäksi valtuusto sai tiedokseen
sekä 2015 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta että
korjatusta kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja
niiden pohjalta tehdyt korjaukset. Maakuntavaltuuston jäsenillä oli silloin hyväksymispäätöstä tehdessään käytettävissä koko kaava-aineisto ja osallisilta
saadut näkemykset. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle esitettiin 10 valitusta. Maakuntahallitus antoi 20.2.2017 § 18 lausunnon hallintooikeudelle esitetyistä valituksista. Hallinto-oikeus
hylkäsi valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi
valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
KHO:een esitettiin yksi jatkovalitus, josta maakuntahallitus antoi lausunnon 6.8.2018 § 123 ja vastineen
lisäselvitykseen 11.2.2019 § 20. KHO hylkäsi valituksen.

VAIKUTUKSET SUHTEESSA 2008
VAHVISTETTUUN MAAKUNTAKAAVAAN
Maakuntakaavan suhdetta vuonna 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan selostetaan tarkemmin kukin
aihealueen kaavaratkaisun kuvauksen yhteydessä ja
liitekartoilla. Yleisesti voidaan todeta, että suurimmat muutokset 2008 vahvistettuun kaavaan nähden
koskevat kokonaan uusina esitettyjä tuulivoiman
ratkaisuja ja kaupan ratkaisuihin liittyviä enimmäismitoitusta koskevia määräyksiä. Maakuntakaavan
ohjausvaikutuksen tasoa ja kaavan yleispiirteisyyttä
on lisätty jossakin määrin. Liikenneverkon tarkkuustasoa on hieman laskettu verrattuna 2008 vahvistettuun maakuntakaavaan.
Tuulivoimaa ei käsitelty vuonna 2008 vahvistetussa
maakuntakaavassa, joten se ei ole ohjannut tuulivoiman suunnittelua lukuun ottamatta muiden merkintöjen tuulivoimarakentamista estävää vaikutusta.
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Tässä maakuntakaavassa ratkaistaan merkitykseltään
seudullisen tuulivoima-alueen alaraja ja osoitetaan
tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat laajat
alueet. Tuulivoima-alueiden osoittaminen voi lisätä
haitallisia vaikutuksia mm. maisemaan, kulttuuriympäristöön, ihmisiin ja linnustoon suhteessa vuonna
2008 vahvistetun maakuntakaavan vaikutuksiin. Toisaalta maakuntakaava ohjaa merkitykseltään seudullisten tuulivoima-alueiden sijoittumista nimenomaan
niille parhaiten soveltuville alueille haitallisempien
alueiden sijaan.
Kaupan ratkaisuissa ei kaavoissa ole sijaintipaikkojen
suhteen suurta eroa lukuun ottamatta muutamaa
uutta varausta. Sen sijaan sen määritteleminen, mikä
on merkitykseltään seudullista Päijät-Hämeessä,
on uutta tässä maakuntakaavassa. Myös kaupan
enimmäismääriä koskevien määrien esittämistä ei
ollut vuonna 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa. Maakuntakaavassa on ohjausvaikutuksen tasoa
kaupan mitoituksen ohella lisätty osoittamalla yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edellyttävät alueet
kaupunkialueina kaupan ratkaisuihin liittyen.
Maakuntakaavan odotetaan ohjaavan näillä toimenpiteillä merkitykseltään seudullisen kaupan
sijoittumista ensisijaisesti keskusta-alueille ja kaupan
laatu huomioon ottaen ensisijaisesti jo olemassa
oleville kaupan alueille keskusta-alueiden ulkopuolella. Työnjaon kaavatasojen välillä oletetaan myös
selkiytyvän, kun seudullisuuden käsite on määritelty.
Merkitykseltään seudullisiksi on kuntakaavoituksen
yhteydessä tulkittu 2008 vahvistuneen maakuntakaavan aikana kaikki 2000 k-m2 ja sen ylittävät
kaupan yksiköt, joilla kaikilla ei kuitenkaan ole ollut
seudullista merkitystä.
Maakuntakaavan yleispiirteisyyttä on lisätty jonkin
verran korvaamalla suurimmissa kylissä käytetyt
AT-aluevaraukset lähikeskuskylän kohdemerkinnällä
ja yhdistämällä loma-asuntoalueen RA-, matkailupalvelujen alueen RM- ja golfalueen RMg-merkinnät
loma- ja matkailualueen R-merkinnäksi. Lisäksi
joitakin selkeästi kuntakaavoituksen piiriin kuuluvia
virkistysalueita on sisällytetty taajamatoimintojen
rajauksiin. Maakuntakaavaan on lisätty yksi uusi MU
–alue, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
ulkoilun ohjaustarvetta. Toinen Orimattilan Hennan
läheisyyteen ja toinen Padasjoelle Taruksen alueelle.
Maisemallisesti arvokkaita alueita on tullut lisää Päijänteen Kansallispuiston tuntumaan sekä Salpausselkä-Tiirismaalle valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnin johdosta.
Vaikka maakuntakaavassa on pyritty yleispiirteistykseen ja selkeyteen, ovat osa-aluemerkintöinä
esitetyt merkinnät lisääntyneet verrattuna 2008
vahvistettuun maakuntakaavaan. Uusia osa-alueen
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Kuva 49. Keskeinen liikenneverkko ja maakuntakaavan vaikutusten kohdentuminen.

ominaisuuksia kuvaavia merkintöjä ovat edellä
mainitun kaupunkialueen lisäksi tuulivoiman tuotantoon soveltuva alue, merkitykseltään seudullisen
tuulivoima-alueen koon alarajaa koskeva vyöhyke,
luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue ja
erilaiset uudet suojavyöhykkeet.

Tampereen kautta läntiseen Suomeen sekä läntisten satamien kautta edelleen Ruotsiin ja Norjaan.
Vastaavasti suurten liikennevirtojen keskittyminen
alueella mahdollistaa maakunnan omaa kysyntää
huomattavasti suuremman kaupallisen tarjonnan
syntymisen.

Maakuntakaavan tieverkkoa ja liittymien merkintäperiaatteita on yleispiirteistetty suhteessa vuonna
2008 vahvistettuun maakuntakaavaan. Valtaosa
taajama-alueiden sisäisistä yhdysteistä on poistettu
kaavakartalta, koska yhdystietasoisen liikenteen
järjestäminen sisältyy taajamatoimintojen alue
-merkintään. Tämä antaa kunnille vapauksia kehittää taajama-alueiden sisäistä katuverkkoaan ilman
maakuntakaavan ohjausta. Joissakin tapauksissa yhdysteiden merkitseminen on ollut tarpeellista niiden
erityisen seudullisen merkityksen vuoksi tai tieverkon yhtenäisyyden säilymiseksi. Taajama-alueiden
ulkopuoliset yhdystiet ovat pääosin vuonna 2008
vahvistetun maakuntakaavan mukaiset.

Päijät-Hämeen viherverkostolla on vaikutusta koko
Etelä-Suomen alueelle. Viherverkoston tärkeimpiä
kokonaisuuksia ovat lännessä Evon alue ja idässä
Kuijärvi-Sonnasen alue sekä maakunnan keskiöstä
pohjoiseen nouseva Päijänne. Niihin yhdistettynä
Lahden seudun virkistys- ja suojelualuekokonaisuudet sekä urheiluopistojen läheiset ulkoilualueet
pystytään vastaamaan oman maakunnan tarpeita
suurempaan alueiden monikäyttöisyys- ja luontoon
perustuvan matkailun tarpeisiin. Viherverkosto
on kytketty vastaamaan näitä tarpeita erilaisilla
reittiyhteystarpeilla ja suhteellisen hyvällä, erilaisten
liikennemuotojen saavutettavuudella. Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää pitää yhteydet naapurimaakuntien raja-alueilla jatkuvina ja toimivina.

KOKONAISVAIKUTUKSET
Maakuntakaavan kokonaisvaikutukset kohdentuvat
maakuntaa ja sen lähimpien naapurimaakuntien
raja-alueilla olevia kuntia laajemmalle alueelle.
Erityisesti liikenteeseen tukeutuvien teollisuus- ja
varastointialueiden ja maaliikenteen alueiden
tieyhteydet satamiin ja rajanylityspaikoille mahdollistavat sellaisten tavaraliikenteen ja jakeluliikenteen
toimintojen sijoittumisen Lahden seudulle, joiden
toiminta-alue on huomattavasti maakuntaa suurempi. Vaikutukset ulottuvat Pietariin saakka idässä ja

YHTEISVAIKUTUKSET
Vaikutukset Natura 2000 –alueisiin
Natura-alueen vaikutukset alueiden käyttöön ovat
aina tapauskohtaisia ja riippuvaisia kunkin alueen
luonteesta ja suojelutavoitteista. Natura 2000-ohjelmaa koskevat säädökset vaikuttavat suojelualueisiin
rajautuvien ja niiden läheisyydessä sijaitsevien alueiden käyttöön. Natura 2000 – alueiden ulkopuolelle
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sijoittuvat suunnitelmat ja hankkeet on arvioitava
asianmukaisesti, jos niillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkityksellisiä haitallisia vaikutuksia.
Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia tarkasteltiin Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000
vaikutustenarvioinnin tarveharkinta – selvityksessä.
Selvityksessä kartoitettiin Natura-alueiden suojeluperusteet sekä niihin mahdollisesti kohdistuvat
vaikutukset. Jokainen Päijät-Hämeen Natura-kohde
on käyty läpi ja kohteista on tarkasteltu kaavamerkintöjä Natura-alueen sisällä ja lähialueella olevat
kaavamerkinnät. Jos Natura-alueen toteutustapana
on maa-aineslaki, on tarkasteltu vain Natura sisällä
olevia merkintöjä. Mikäli kaavamerkinnöillä voitiin
arvella olevan jatain vaikutusta Natura-alueeseen,
kohde valittiin yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.
Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun otettiin 10
aluetta. Tarkastelun tuloksena oli, että maakuntakaava ei todennäköisesti heikennä merkittävästi minkään Natura 2000 – verkostoon kuuluvan kohteen
niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on valittu
Natura 2000 – verkostoon. Sysmän Natura 2000
–verkostoon kuuluvien lintuvesien läheisyydessä
olevien Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-alueiden
osalta tilattiin täydennys Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta –selvitykseen.
Ranta-alueilla maankäytön suhdetta Natura-alueisiin
on tutkittu rantayleiskaavoilla ja ranta-asemakaavoilla. Selvitystarvetta ei synny, jos pitäydytään vahvistettujen kaavojen ratkaisuissa. Maakuntakaavassa
ei ole esitetty runsasta loma- tai matkailualueiden
lisäämistä Natura-alueiden tuntumaan.
Heinolan Paistjärven alueen matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuemerkintään sisältyy Kuijärvi-Sonnasen Natura-alue. Matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealueiden yleisissä
suunnittelumääräyksissä on todettu, että alueiden
suunnittelussa on otettava huomioon alueiden erityisominaisuudet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston alueisiin ettei niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alueet on valittu joko suojeluohjelmaan tai Natura
2000 – verkostoon, heikennetä merkittävästi. Suojeluohjelmiin ja Natura 2000 – verkostoon on erikseen
viitattu myös yksilöidyssä kohdemääräyksessä.
Natura-alueiden ja asumisen alueiden rajapinnoilla
suunnittelua on tarkennettu. Suurin osa Naturaalueista sijaitsee maaseutumaisilla alueilla.
Maakuntakaavatyön yhteydessä tehtiin 2014 selvitys
Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Päijät-Hämeessä jossa tarkasteltiin maakuntakaavan kaupallisia
ratkaisuja ja vaikutuksia luontoon, ympäristöön ja
kulttuuriarvoihin. Yhtenä tarkastelulähtötietona
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käytettiin Natura 2000 – ohjelmaan kuuluvia alueiden sijaintitietoja. Selvityksen mukaan kaupallisilla
ratkaisuilla ei ole vaikutuksia Natura 2000 – ohjelman alueisiin.

Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
Maakuntakaavassa on kaavan sisältövaatimusten
ja kaavalle asetettujen tarkempien tavoitteiden
mukaisesti parannettu elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä mahdollistamalla vaihtoehtoisia
sijoittumispaikkoja, hyvät liikenneyhteydet ja muut
yhdyskuntateknisen huollon ratkaisut.
Uusia teollisuus- ja varastoalueita sekä työpaikkaalueita on lisätty yhteensä vajaa 400 ha mm.
Heinolan Vierumäellä, Orimattilan Hennan ja
Sampolan sekä Hollolan Nostavan alueella. Joidenkin
alueiden käyttötarkoitusta on muutettu esimerkiksi
teollisuus- ja varastoalueesta työpaikka-alueeksi tai
työpaikka-alueesta taajamatoimintojen alueeksi.
Maakuntakaavamääräyksiä on tarkennettu taajamatoimintojen alueilla painottamalla sitä, että alueiden
tarkemmassa suunnittelussa on osoitettava riittävästi sijoittumismahdollisuuksia ympäristöhäiriöitä
tuottamattomalle elinkeinotoiminnalle.
Teollisuus- ja varastoalueita sekä työpaikka-alueita
on 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa keskimäärin 28 prosenttia pohjavesialueilla. Maakuntakaavaehdotukseen tehdyt muutokset pienentävät luvun
keskimäärin 23 prosenttiin. Ratkaisussa on otettu
huomioon pohjavesialueille sijoittuvien teollisuus- ja
työpaikka-alueiden toteutumisaste ja kuntakohtaiset
mahdollisuudet sijoittaa elinkeinoelämää hyvien
liikenneyhteyksien varrelle. Poistetut alueet ovat
pääasiassa vielä toteutumattomia alueita.
Elinkeinoelämän kannalta myös maaliikennealueet Pennalassa ja Nostavalla ovat keskeisiä. Myös
monilla teollisuus- ja varastoalueilla, kuten Kujalan
alueella, on tärkeä logistinen merkitys. Logistiikan
toimivuus kaupunkiseudulla on keskeinen kilpailuetu
alueen yrityksille, ja tämä on pyritty huomioimaan
maakuntakaavassa. Uusina esitetyt luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueet lisäävät mahdollisuuksia monimuotoiseen energiapuun, ylijäämämaa-ainesten ja jätteen hyötykäyttöön liittyvän
yritystoiminnan kehittämiseen.
Elinkeinoelämän kannalta tärkeitä liikenneyhteyksiä,
kuten valtatie 12 ja kantatie 46, esitetään maakuntakaavassa parannettavaksi kuljetusten täsmällisyyden
ja häiriöttömyyden edistämiseksi. Sähkö- ja vesihuoltoverkon parantaminen ja laajentaminen hyödyttää
muiden taajamatoimintojen ohella elinkeinoelämää.
Monet muutkin kaavamerkinnät, kuten tuulivoima-
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alueet, koskevat nimenomaan elinkeinoelämän
toimintaa.
Matkailuun ja vapaa-ajanasumiseen liittyen maakuntakaava luo lisää mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
Maakuntakaavassa on tuettu loma- ja matkailualueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin, että muodostuu toimivia
palvelukokonaisuuksia. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä on parannettu kytkemällä loma- ja matkailualueet maakunnan viherverkostoon ja edistetty
alueiden moninaiskäytön edellytyksiä.
Yritysten sijoittuminen maakuntakaavassa varatuille
alueille riippuu elinkeinotoiminnan luonteesta. Kokonaan uuden mahdollisesti pohjavesiriskejä aiheuttavan teollisuuden ja muun yritystoiminnan sijoittumiselle on luotu mahdollisuuksia pohjavesialueiden
ulkopuolelle. Pohjavesialueille jo sijoittuneen ympäristölupavelvollisen yritystoiminnan jatkuminen
riippuu ympäristölupapäätöksistä. Maakuntakaavan
pohjavesialueita koskevissa määräyksissä ohjeistetaan pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot
sijoittumaan ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Määräyksissä on kuitenkin pyritty siihen,
että tarvittaessa pohjavesialueilla olisi mahdollista
sellainen elinkeinotoiminta, jossa pohjavesiriskit pystytään hallitsemaan, mikäli sijoittuminen pohjavesialueiden ulkopuolelle on esimerkiksi kohtuuttoman
hankalaa tai kallista. Pohjavesien laadun ja määrän
turvaaminen on pohjavettä raaka-aineena käyttävälle elinkeinoelämälle yhtälailla välttämätöntä kuin
asukkaillekin.
Kaupan palveluverkkoa on tasapainotettu alueellisesti mahdollistamalla merkitykseltään seudullisten
suuryksikköjen sijoittuminen myös Lahden kaupunkiseutua pienempiin kuntiin. Keskusta-alueiden
enimmäismitoitus turvaa niiden ensisijaisuuden
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikkoina.
Toisaalta suunnittelumääräyksillä on kannustettu
keskusta-alueilla hakemaan kullekin alueelle soveliasta rakennustapaa ja mittasuhteita myös kaupan
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Kuva 50. Päijät-Hämeen väestönkehityksen, ennusteiden ja
väestötavoitteiden vertailua

osalta, jolloin myös keskustoille tyypillisten pienempien liikkeiden toiminta voidaan mahdollistaa. Kaupan toimialalle maakuntakaava luo mahdollisuuksia
erilaisille toimintakonsepteille pienistä lähipalveluita
tarjoavista yksiköistä tavarataloihin ja kauppakeskuksiin.
Kaiken kaikkiaan maakuntakaava mahdollistaa elinkeinoelämän sijoittumisen hyville paikoille erilaisten
tukipalvelujen ääreen ilman tarpeetonta toiminnan
rajoittamista. Elinkeinoelämän menestyminen vaatii
kuitenkin vielä alueen toimijoiden yhteisiä ponnisteluja maakuntakaavan toteuttamiseksi.

Vaikutukset kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen
Maakuntakaavassa on haettu keinoja vastuullisen
alue- ja yhdyskuntarakenteen luomiseksi vuonna
2009 hyväksytyn maakuntasuunnitelman asettamien
kriteerit hengessä.
Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus otettiin
aiempia maakuntakaavaprosesseja vakavammin
suunnitteluun. Maakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen sovitettiin yhteen
ja Lahden sekä Heinolan kaupunkiseutujen liikennemallin avulla arvioitiin maankäytön aiheuttamia
vaikutuksia liikenteeseen. Tähän liittyi se, että maakuntien yhteistyön ja Päijät-Hämeen rakennemallien
kannustamana on hyödynnetty mahdollisimman
paljon olemassa olevaa rata- ja linja-autoliikenteen
verkkoa. Raideliikenteen asemat korostuvat myös
asuin- ja työpaikka-alueina kehittämisen kohdealue
–merkinnöissä.
Nämä ratkaisut vahvistavat nykyisiä joukkoliikennekäytäviä toteutuessaan. Lahden seudun liikenteen
toimialueella on pääosin mahdollisuus käyttää
bussia siellä missä väestöpohja on riittävä. Kulkutavan valitsevat kuitenkin lopulta asukkaat henkilökohtaisten mieltymysten mukaan, mikä puolestaan
vaikuttaa toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen
päätöksiin joukkoliikenteen tarjonnassa.
Maakuntakaavalle asetettu väestötavoite on tilastokeskuksen ennusteisiin nähden korkea. Tilastokeskuksen ennusteet perustuvat aiempaan kehitykseen,
kun taas maakunnan omaan väestötavoitteeseen
otetaan mukaan toivottuja kehittämiskulkuja ja
–alueita. Kuntakohtaisissa tavoitteissa on pääpiirteissään tilastokeskuksen ennusteisiin nähden lievää
optimismia lukuun ottamatta kaupunkiseutujen
kuntia. Lahdessa väestötavoitetta nostavat erityisesti taajamatoimintojen alueiden keskellä olevan
Hennalan ja keskustatoimintojen alueelle sijoittuvien
Radanvarren ja Rantakartanon alueiden toivottu
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kehitys. Orimattilan osalta Hennan radanvarren uusi
taajama edellyttää sen ottamista huomioon väestötavoitteessa. Heinolassa toiveet ovat uudistuvissa
asuinalueissa ja Hollolassa myös taajamarakenteen
tiivistymisessä myöhemmin puolustusvoimilta vapautuvassa alueessa.
Väestötavoitteen toteutuminen on epävarmuustekijä yhdessä talouskehitykseen liittyvien riskien
kanssa. Kaavaratkaisussa on kuitenkin varauduttu
väestötavoitteen toteutumiseen riskistä huolimatta.
Riskeihin on kuitenkin varauduttu kaavamerkinnöin
ja määräyksin. Taajama-alueilla määräyksissä korostetaan, että alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Myös taajaman
rakenteellista eheyttämistä edellytetään taajamatoimintojen alueilta. Kartalle on myös rajattu osa-aluemerkinnällä kaupunkialueet, joiden eheyttämiseen
pyritään kaavamääräyksellä olevan rakennuskannan,
joukkoliikenteen ja palvelujen käytön edistämisellä.
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan mitoituksen mukaiseen toteutumiseen liittyy sekä epävarmuutta että riskejä. Keskusta-alueiden ensisijaisuus
suuryksiköiden toteuttamispaikkana voi johtaa
ainakin väliaikaisesti ns. kivijalkakauppojen aseman heikkenemiseen. Keskustatoimintojen alueen
kaavamääräyksellä kannustetaan kuntakaavoitusta
hakemaan kullekin keskusta-alueelle soveliasta mittakaavaa. Kaupan laatua koskevilla enimmäismitoituksen määrillä on puolestaan pyritty suuntaamaan
keskustahakuista kauppaa keskustaan. Yleisemmin
uusien suurten yksiköiden toteuttaminen voi joksikin
aikaa heikentää palvelujen alueellista tasapainoa.
Tähän on varauduttu kaupan mahdollistavilla alueilla
suunnittelumääräyksellä, jossa todetaan: ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa
on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei
palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti
vaikuttavia muutoksia”.
Asuin-, työpaikka- ja palvelualueet sijoittuvat keskusverkon nykytilan ja tavoitteellisen keskusverkon
perusteella hyvin niihin nähden. Kaupan palvelujen
saavutettavuuden paranemiselle on luotu mahdollisuudet koko keskusverkolla. Saavutettavuuden pa-

raneminen on kuitenkin kiinni niin taloustilanteesta
kuin kuntien ja kaupan toimijoiden päätöksistäkin.
Väestötavoitteen ja talouskehityksen lisäksi on syytä
muistaa, että asumisen ja työpaikkojen sijoittaminen
lähelle toisiaan sekä luonto- ja kulttuuriperintöön
liittyvien arvojen ottaminen huomioon edellyttävät taajamatoimintojen aluevarauksissa väljyyttä.
Olemassa oleva asumis-, työpaikka- ja viherrakenne
vaikuttavat myös varausten laajuuteen ja sijoittumiseen. Nämä ovat tekijöitä, jotka ovat olleet aluevarausten rajauksia harkittaessa käytännön suunnittelutyössä paikkatietoaineistona mukana.
Olemassa olevat yhdyskuntateknisen huollon verkostot, pohjavesialueet, vedenottamot ja vesihuollon
toiminta-alueet ovat olleet myös mukana käytännön
suunnittelutyössä. Kuntien vielä toteuttamattomat
taajamatoimintojen alueet ovat hyvin kytkettävissä
yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen verkostoihin, koska uudet alueet ovat kiinni nykyisessä
rakenteessa. Yhdyskuntateknisten verkostojen laajentamisen kustannusvaikutukset ovat kunnilla hyvin
tiedossa nykyisestä taloustilanteesta johtuen, jolloin
kunnilla on luontaisesti tarve hyödyntää olemassa
olevia verkostoja ja tiivistää rakennetta.
Virkistysalueiden saavutettavuutta koskeneen selvityksen mukaan maakuntakaavan virkistysalueet ovat
hyvin saavutettavissa. Maakuntakaavan virkistysalueet muodostavat liiteosan liitteessä 39 esitetyn
Päijät-Hämeen viherverkoston ja kuntatason kaavoissa olevien lähivirkistysalueiden kanssa kattavan
viherrakenteen.
Koko Päijät-Hämeen väestölle saavutettavuus pyörällä ja kävellen on hyvä. Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kannalta osuudet ovat vielä paremmat.
Maakuntakaavassa varattujen virkistysalueiden,
ohjeellisten ulkoilureittien ja viheryhteystarpeiden
lisäksi on taajamatoimintojen alueiden määräyksillä ohjeistettu alemmanasteista kaavoitusta
turvaamaan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä
ulkoilureittien jatkuvuus taajamien sisällä. Lahden
ja Heinolan kaupunkiseutujen rakenteessa on kiinni
lisäksi urheiluopistoihin liittyen laajat maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Taulukko 18. Hyvin virkistykseen soveltuvien virkistysalueiden väestöllinen saavutettavuus (prosenttia koko maakunnan
väestöstä)
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Kuva 51. 15 minuutin ja 30 minuutin saavutettavuusvyöhykkeet lähimmälle virkistysalueelle (ei saaret) polkupyörällä
(Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys, 2013 )
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Taulukko 19. Liikennemallin ennustamat matkamäärät ja kulkutapaosuudet.
vrk

matkamäärät vuorokaudessa

kulkutapaosuus

nyky

2035

nyky

2035

kevyt liikenne

200 071

248 975

35,40 %

35,80 %

joukkoliikenne

30 419

38 008

5,40 %

5,50 %

ajoneuvot

334 724

408 762

59,20 %

58,80 %

yht

565 214

695 745

100 %

100 %

Vaikutukset liikenneverkkoon
Liikkumistarve tulee todennäköisesti yleisen kehityksen myötä edelleen kasvamaan Päijät-Hämeessä.
Maakuntakaavan valmistelun aikana maankäytön
vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu Lahden seudun
liikennemallin avulla. Liikennemallin ennustamien liikennemäärien perusteella vähäisillä asukasmäärien
muutoksilla ei ole merkitystä, vaan asukasmäärien
tulee kasvaa huomattavasti, jotta niillä olisi vaikutusta tieverkkoon. Mallin tuloksena arvioitiin, että
230 päivittäistä automatkaa syntyy 250 asukkaan,
300 työpaikan, 1 500 k-m2 suuruisen päivittäistavarakaupan tai 20 000 k-m2 suuruisen erikoiskaupan
tuloksena.
Taulukosta 19 nähdään, että liikennemalliin syötetyn maankäytön perusteella matkamäärät kasvavat
kaikilla kulkumuodoilla. Esitetty maankäyttö näyttäisi
kuitenkin kääntävän ajoneuvoliikenteen osuuden
hienoiseen laskuun kevyen ja joukkoliikenteen parantaessa osuuttaan kulkutapajakaumassa.

Kaupunkiseudun tieverkko ei näyttäisi ruuhkautuvan
pahasti tarkastelujaksolla, olettaen että liikennemallissa mukana oleva Lahden eteläinen kehätie
toteutuu. Jonoutumista (keltaiset tieverkon osuudet
alla olevassa kuvassa) vaikuttaisi illan huipputunteina syntyvän Lahden keskustassa ja sen läheisyydessä sekä valtatiellä 4 Lahden eteläisen kehätien
ja nykyisen valtatien 12 välisellä osuudella. Myös
valtatiellä 24 Lahdesta pohjoiseen illan huipputunteihin kohdistuisi jonoutumista.
Maakuntakaavassa esitetyn maankäytön toteuttaminen edellyttää investointeja tieverkkoon. Maaliikenteen alueet, luonnonvaralogistiikan alueet sekä
uudet ja merkittävästi kasvavat teollisuusalueet
edellyttävät uusien liityntäyhteyksien toteuttamista tai olemassa olevien yhteyksien parantamista
valtakunnan tieverkkoon. Nostavan logistiikkaalueen toteutuminen edellyttää Lahden eteläisen
kehätien rakentamista. Kujalan teollisuusalueen
kuljetusten lisääntyminen aiheuttaa tarpeen uusille

Kuva 52. Tieverkon käyttöaste
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liikennejärjestelyille. Nastolan kierrätyspuiston
läntisen vaihtoehdon toteuttaminen vaatii uuden
liittymän valtatielle 12, jotta voidaan välttää raskaan
liikenteen kulkeminen taajama-alueen läpi. Hennan
teollisuusalueen toteuttaminen edellyttää Tuuliharjan palveluliittymän avaamista valtatiellä 4.
Asumisen ja pienimuotoisempien elinkeinojen
suorat vaikutukset liikenneverkkoon ovat vähäisiä.
Pitkämatkaisen liikenteen ja paikallisliikenteen
lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin tarpeen maantieverkon kehittämiselle. Maanteiden uudet linjaukset
ja merkittävimmät parantamiskohteet on esitelty
liikennealueita koskevassa osiossa. Eri maankäyttömuotojen liikennevaikutukset on tarkemmin kuvattu
niitä koskevissa osioissa.

Vaikutukset Taruksen alueella
Padasjoen Taruksen alueella on monta kaavamerkintää, joilla voi olla yhteisvaikutuksia ja joiden
toteuttaminen vaatii keskinäistä yhteensovittamista. Alueella sijaitsee nykyinen puolustusvoimien
harjoitusalue ja ampumarata sekä niiden ympärillä
laajempi kehittämisen kohdealue, joka mahdollistaa
puolustusvoimien toiminnan kehittämisen ja alueen
laajentamisen. Puolustusvoimien alueen eteläpuolella sijaitsee luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue, jota voidaan käyttää esimerkiksi energiapuun varastointiin ja haketukseen.
Taruksen länsipuolinen alue on ulkoilumetsää ja sen
läpi kulkee Päijänne–Ilves-ulkoilureitti, joka yhdistää
Evon retkeilyalueen Padasjoen kuntakeskukseen.
Evon alue jatkuu Kanta-Hämeen puolelle ja on tärkeää, että ulkoilijat pääsevät liikkumaan Päijänteen
rannalta turvallisesti Evon alueelle. Puolustusvoimien mahdolliset uudet toiminnot ja luonnonvaralogistiikan toiminnot saattavat aiheuttaa ulkoilijan
kannalta häiritsevää melua. Tärkeää on, että melun
kannalta kriittiset taipaleet järjestetään toimiviksi ja
saada yhteys säilymään hyvänä.
Ulkoilureitin sijaitseminen tulevaisuudessa puolustusvoimien maastoharjoittelualueella ei ole välttämättä pois suljettu. Tällöin ulkoilijoille on kuitenkin
oltava riittävät opasteet ja varoitukset, jotta liikkuminen olisi turvallista eikä tarpeetonta häiriötä synny.

Vaikutukset Päijänteen alueelle
Päijänteen alueen korostuminen liitännäisvesineen
viherverkossa, suojelualueissa, loma- ja matkailualueena, maaseutumaisten alueiden elinkeinojen
voimavarana sekä raakavesialtaana aiheuttavat
paineita koko Päijänteen alueen kehittämiselle.
Päijänteen alueella on yhtäaikaisesti useita kaavamerkintöjä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia ja joiden
toteuttaminen vaatii keskinäistä yhteensovittamista.
Kehittäminen edellyttää ylikunnallista ja ylimaakunnallista kehittämistyötä. Päijänteen alue on saanut
selvitysten perusteella myös uusia inventoituja
arvonäkökulmia maisemaan, kulttuuriympäristöön
ja hiljaisuuteen liittyen. Pulkkilanharju Päijänteen ja
Vesijärven välissä sisältää paljon erilaisia arvokertymiä ja toiminnallisia tavoitteita.
Maakunnan useimpien kuntien pääsy Päijänteen
vesille joko suoraan rantayhteyden tai liitännäisvesien kautta kokoaa toimijoita ylikunnallisesti ja
ylimaakunnallisesti yhteisen vesiteeman ja vesillä
liikkumisen ympärille. Matkailun kehittämistarpeet
ja – paineet ovat vahvistuneet Päijänteen alueella. Päijänteen alue kokoaa ympärilleen runsaasti
investointeja esim. vapaa-ajan rakentamisen kautta
sekä lomailun ja matkailun tarpeiden ja vaatimusten kautta. Päijänteeseen tukeutuva matkailu voi
tuoda Päijänteelle tai Päijänteen vaikutuspiiriin myös
ilmailualan harrastajia. Erilaisten vesiliikennealusten
liikkumismahdollisuudet, väylät ja satama-alueiden
kehittäminen luovat pohjaa matkailun ja muiden
vesiliikenne-elinkeinojen ja ilmailun harrastustoimintaan.
Vesiliikenne on tärkeä osa virkistystä, matkailua ja
maisemaakin. Raskaiden vesitiekuljetusten lisääntyminen voi kuitenkin häiritä joitakin virkistysmuotoja.
Päijänteen rannat ovat suosittuja vapaa-ajan asumisen paikkoja ja lisääntyvä toiminta vesillä saatetaan
kokea häiritsevänä. Myös tuulivoimaloiden näkyminen Päijänteelle muuttaa paikoitellen maisemaa,
vaikka maiseman kannalta kriittisimmät tuulivoiman
selvitysalueet on jätetty merkitsemättä maakuntakaavaan. Erityyppiset toiminnat voivat siis aiheuttaa
ristiriitatilanteita toisilleen ja siksi on tärkeää, että
Päijänteen aluetta kehitetään monipuolisesti laajana
kokonaisuutena.

Taruksen alueen vieressä valtatien 24 itäpuolella on
Maakesken maaseudun kehittämisen kohdealue,
jota kehitetään kylämäisenä maaseudun elinkeinojen ja erityispiirteiden pohjalta. Tien länsipuolelta
kantautuvat melu ja pöly voivat haitata joidenkin
elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Liittymisjärjestelyt
molemmista suunnista valtatielle 24 on järjestettävä
siten, ettei lisääntyvä liikenne aiheuta liikenneturvallisuudelle ongelmia.

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 Korjattu maakuntakaavaehdotus Kaavaselostus

141

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

7. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

VAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon maakuntakaavassa ja sovitettu yhteen
maakunnan omien tavoitteiden kanssa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on kirjattu kaavaratkaisua
koskevaan lukuun kunkin kaavan osa-alueen alkuun. Alla olevaan taulukkoon esitetty, miten maakuntakaavalla on edistetty sen kullakin aihealueella valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakuntakaavasta ne
välittyvät kuntakaavoitukseen ja muuhun viranomaisten toimintaan.

TOTEUTTAA OSITTAIN

TOTEUTTAA KOHTALAISESTI

TOTEUTTAA HYVIN

Toimiva aluerakenne

Eheytyvä yhdyskuntarakenne
ja elinympäristön laatu

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja
luonnonvarat

- yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen on sisällytetty
määräyksiin

Taajama-alueet

- kaavavaraukset on
laadittu olemassa olevaa
rakennetta hyödyntäen
- keskusverkko on monikeskuksinen ja perustuu hyviin
liikenneyhteyksiin
- yhdyskuntarakennetta on
sijoitettu hyvien raideliikenneyhteyksien varaan
- yhteistyössä tehdyt
ylimaakunnalliset kehitysvyöhykkeet ovat useimpien
kehittämisenkohdealueiden
perusteena

- on otettu käyttöön merkintä kaupunki- ja taajamaalueesta, joihin kohdistuvat
määräykset eheytettämisestä
- työpaikkojen sijoittumiseen
A- ja C-alueille on varattu
tilaa
- Väestönkehitysarvio on
perusteltu
- Uusia huomattavia aluevarauksia ei ole tehty irralleen
olemassa olevasta rakenteesta; pienet poikkeamat on
perusteltu.

Tekninen huolto ja erityisalueet

Liikenne

- onnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja niiden
suojavyöhykkeet on esitetty
kartalla ja määräyksissä
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- maakuntakaava ja liikennejärjestelmäsuunnitelma
sovitettu yhteen
- tärkeiden väylien palvelutasoa pyritty parantamaan
- maanpuolustuksen alueita
karsittu
- valtaosa puolustusvoimien toiveista toteutettu

- liikenneturvallisuus ja
joukkoliikenne suunnittelun
keskiössä
- jätteenkäsittelyn tarve
huomioitu luonnonvaralogistiikan alueissa
- pohjavesialueet ja vesihuoltoverkko huomioitu

Toimivat yhteysverkostot
ja energiahuolto

- kulttuuri-, luonnonperintö-, virkistyskäyttöarvoja
ja luonnonvaroja koskevat
arvot olleet käytössä aluevarauksia rajattaessa
- arvot on otettu huomioon aluevarausten laajuudessa joko jättämällä
arvokas alue rajauksen
ulkopuolelle tai rajaamalla
alue riittävän laajana jatkosuunnittelua varten- - muita aluevarauksia ei ole
osoitettu lähtökohtaisesti
luonnonsuojelualueille

- kehittämisen kohdealueilla on turvattu valtakunnallisesti merkittävien
Kerava-Lahti ja Lahti-Kouvola ratojen kehittämismahdollisuudet
- varautuminen ääriilmiöihin on sisällytetty
A-alueen määräyksiin

- pohjavesialueille sijoittuvat työpaikka- sekä teollisuus- ja varastoalueet on
kartoitettu ja tarkistuksia
aluevarauksiin on tehty

- viherverkosto, kulttuuriympäristöt ja maisema
huomioitu uusien väylien
suunnittelussa

- lähtökohtana olemassa
oleva liikenneverkko

- viherverkosto, kulttuuriympäristöt ja maisema
huomioitu teknisen
huollon verkostojen suunnittelussa

- lähtökohtana olemassa
olevat verkostot

- valtakunnanverkon kehittäminen huomioitu

- tulevat verkostotarpeet
huomioitu
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- elinkeinoelämän kilpailukykyä pyritty vahvistamaan
luonnonvarojen kestävää
käyttöä koskevilla merkinnöillä

- Alueiden omia
vahvuuksia ja sijaintia on
hyödynnetty maaseudun
kehittämisperustana
- Maakuntakaavassa on
otettu huomioon olemassa
oleva perusrakenne ja luotu
edellytyksiä palveluiden
saatavuuteen, maaseudun
elinkeinotoiminnan
monipuolistamiseen
ja ympäristöarvojen
säilymiseen

Toimivaa aluerakennetta on
edistetty maakunnallisella
viherverkostolla johon
virkistysalueet kuuluvat

- uusiutuvan energian
hyödyntäminen huomioitu
mm. osoittamalla tuulivoimaalueita

Maaseudun erityispiirteet,
vahvuudet ja asumista kokoava kyläverkosto on esitetty
- Maaseudun asutusta sekä
matkailu- ja muita vapaaajan toimintoja on suunnattu
tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa ja
infrastruktuuria

Yhdyskuntarakenteen
eheyttä ja elinympäristön
laatua on edistetty
maakunnallisella
viherverkostolla johon
virkistysalueet kuuluvat

- luonnonvarojen kierrätystä edistetty luonnonvaralogistiikan merkinnöillä
- POSKI-projekti toteutettu
ja tulokset huomioitu
kaavaratkaisuissa

- tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ja voimalaitosten alueet osoitettu
kaavassa

- Valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa
tarkoitetut inventoinnit
ja maakunnallisesti
arvokkaat
kulttuuriympäristöt ja
maisemat on otettu
huomioon
-Luonnon virkistyskäytön
sekä luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä on
parannettu viherverkoston
avulla
-Viherverkoston läheisyyteen on sijoitettu
viherverkostosta hyötyvää
elinkeinotoimintaa, kuten
loma- ja matkailupalveluiden tai matkailun ja virkistyksen sekä maaseudun
kehittämisen kohdealueita
- Jo olemassa olevien
matkailukeskusten ja
vapaa-ajan vyöhykkeiden
verkostoitumista on
edistetty
-Ekologisesti tai
virkistyskäytön
kannalta merkittävät
aluekokonaisuudet on
säilytetty ehyinä eikä niitä
ole pirstottu.
-Yhtenäisiä, hyviä
ja laajoja pelto- tai
metsätalousalueita ei
ole pirstottu muulla
maankäytöllä.

- Maaseudun asuminen
on sijoitettu liikenneyhteyksien varsille

- Virkistysalueet ovat
hyvin saavutettavissa

- Päijät-Hämeen hiljaiset
alueet on selvitetty.

Suojelu

-Alueiden ylikunnalliselle
ja ylimaakunnalliselle
muodostumiselle ja
virkistyskäytölle on luotu
edellytykset

Toimivaa aluerakennetta on
edistetty maakunnallisella
viherverkostolla johon
suojelualueet kuuluvat

Yhdyskuntarakenteen
eheyttä ja elinympäristön
laatua on edistetty
maakunnallisella
viherverkostolla johon
suojelualueet kuuluvat

-Valtakunnallisten
suojeluohjelmien -ja
Natura-verkoston
alueet on esitetty
maakuntakaavassa.
-Elollisen ja elottoman
luonnon kannalta
arvokkaiden ja
herkkien alueiden
monimuotoisuuden
säilymistä ja ekologisten
yhteyksien säilymistä on
edistetty.
-Suojelualueverkostoa on
hyödynnetty elinkeinojen
tukialueina suojeluarvoja
vaarantamatta

- Yhteysverkostojen
ja energiahuollon
suunnittelussa on
huomioitu suojeluun
liittyvät aluevaraukset
ja valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa
tarkoitetut inventoinnit
sekä maakunnallisesti
arvokkaat
kulttuuriympäristöt ja
maisemat
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet on otettu
hyvin huomioon ja samalla on tullut kiinnitetyksi
erityistä huomiota erityisesti maakuntakaavatasolla maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisiin
sisältövaatimuksiin. Se, miten hyvin valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat, on lopulta
kiinni kuntien ja muiden toimijoiden toimenpiteistä
tarkemmassa kaavoituksessa ja hankkeita toteutettaessa.
Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa kokevat
erityiset sisältövaatimukset on otettu huomioon.
Keskusta-alueiden ensisijaisuutta on edistetty kaupan laatua koskevien määräysten lisäksi sillä, että
enimmäismitoituksessa on mahdollistettu kaupan
sijoittuminen keskusta-alueille määrittelemällä
mitoituslaskelmissa tavoiteltava osuudet keskustaalueiden ja keskusta-alueiden ulkopuolisten alueiden kaupan määrälle. Hyvään jalankulun, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen sijaintiin kytkeytyvät merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksikköjen
alueet ovat olleet ensisijaisia.
Muuten hyvään liikenteelliseen sijaintiin liittyvien
kaupan alueiden toteuttaminen on kytketty sekä
riittävään asukaspohjaan että liittymien toteutusajankohtaan. Kaupan ratkaisussa on lisäksi tukeuduttu olemassa oleviin alueisiin ja kokonaan uusia
vähittäiskaupan suuryksiköiden alueita on osoitettu
etupäässä alueellista tasapainoa hakien.
Päijät-Hämeen vuonna 2008 vahvistetun maakuntakaavan vahvistuspäätöksessään ympäristöministeriö
antoi jatkosuunnitteluohjeita liittyen Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueeseen, kiviainesvarojen kulutustarpeeseen sekä Lahti-Vesivehmaan lentokentän
jatkosuunnitteluun.
Ministeriö ohjeisti selvittämään ja osoittamaan
Hälvälän melualueet maakuntakaavassa. Tässä
maakuntakaavassa esitetään puolustusvoimien
harjoittelua koskeva melualue Hälvälässä. Lainvoimaisen maakuntakaavan vahvistuspäätöksen aikaan
ei ollut vielä tiedossa vuonna 2012 käynnistynyt
puolustusvoimauudistus, jonka myötä puolustusvoimat on tehnyt päätöksen luopua Hälvälän ampumaja harjoitusalueesta asteittain pitkällä aikavälillä.
Tulevaisuudessa aluetta kehitetään kansainvälisenä
ampumaurheilukeskuksena. Seuraavalla maakuntakaavakierroksella melualuetta voidaan tarkistaa
vastaamaan ampumaurheilukeskuksen kehittämissuunnitelmia ja meluntorjuntatoimenpiteitä.
Hälvälää koskevat ratkaisut on perusteltu tarkemmin
maakuntakaavan erityisalueita koskevassa luvussa
sivuilla 90-93.
Jatkosuunnitteluohjeissa edellytettiin käyttökelpoisten kiviainesvarojen kulutustarpeen selvittämistä ja
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ottotoimintaan osoitettavien alueiden arviointia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Tarpeelliset selvitykset ja vaikutusten arvioinnit
tehtiin Päijät-Hämeen POSKI-projektissa. Käytössä
olevilla maa-ainesten ottamisalueilla on vielä kapasiteettia maakunnan muutaman vuosikymmenen
tarpeisiin. Voimassa olevien lupien mahdollistamat
vuotuiset ottomäärät kattavat myös nykyisen kysynnän määrän. Ottotarpeen pitkän aikavälin arviointi
on kuitenkin hankalaa. Neitseellisen kiviaineksen
kulutustarpeeseen vaikuttavat mm. suhdanteet ja
rakentamisen määrä sekä kiviaineksen kierrätysaste. Maakuntakaavassa osoitetaan ottotoimintaan
soveltuvat laajat alueet. Samalla harjukiviaineksen
ottoa pyritään vähentämään osoittamalla luonnonvarojen kierrätykseen soveltuvia luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueita ja kalliokiviaineksen
ottoalueita. Tarkoituksena on, että kiviaineksen
kierrätysastetta nostetaan siten, että käyttökelpoiset
kiviainekset riittävät pitkään myös tuleville sukupolville.
Lahti-Vesivehmaan lentokentän jatkosuunnitteluohjeet liittyvät kentän sijaintiin tärkeällä pohjavesialueella. Maakuntakaavan lentoliikennettä koskevassa
osiossa sivulla 84 on selostettu, miten pohjavesivaikutukset on lentokenttäalueella huomioitu. Pohjavesialueita koskevassa osiossa sivulla 99 on esitetty,
miten pohjavesiriskien hallintaa voidaan yleisesti
kehittää.

PÄIJÄT-HÄMEEN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Maakunnan asettamat omat tavoitteet maakuntasuunnitelmista vuosilta 2009 ja 2013 sekä maakuntakaavatyölle maakuntavaltuuston päätöksellä
3.12.2012 asetetut tarkemmat tavoitteet näyttäisivät
toteutuneen hyvin. Maakunnan omat tavoitteet on
kirjattu kunkin aihealueen kaavaratkaisua kuvaavan
luvun alkuun alkaen sivulta 47.

Toteutuminen taajama-alueilla
Maakuntasuunnitelmassa tavoiteltu Lahden kaupunkiseudun Helsingin metropolin laajemman
työssäkäyntialueen vahva suurkaupunkikeskus
ja sitä vahvistavat Heinolan ja Orimattilan hyvän
kaupunkitason keskukset näkyvät kaavakartalla
maakuntakeskus Lahtena sekä Heinolan, Orimattilan
ja Hollolan seutukeskuksina alakeskuksineen ja niitä
ympäröivinä yhtenäisinä taajama-alueina sekä keskeisinä liikenneverkon yhteyksinä. Yhteistyö liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön kanssa on varmistanut
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maakunnan eri osien tasapainoisen kehittymisen.
Aluerakennetta tukevia aluevarauksia on rajattu
tavoitellen kasvumahdollisuuksia 232 000 asukkaan
ja noin 80 000 työpaikan tarpeita ajatellen. Kuntien
tarkempaa suunnittelua varten on jätetty suunnitteluväljyyttä vaihtoehtoisten toteuttamisratkaisujen
ja kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä maisemaarvojen vaalimisen mahdollistamiseksi keskustoissa,
lähipalvelualueilla ja liikenteellisesti hyvin saavutettavilla alueilla. Tärkeänä on pidetty raideliikenteen asemia tukevia ratkaisuja sekä asumisen että
työpaikkojen näkökulmasta.
Kaavan toteutumiseen liittyviä riskejä vähäisemmästä väestön ja talouskasvusta tai muista syistä johtuen
on pyritty torjumaan lisäämällä kaavan ohjausvaikutusta toteuttamisjärjestykseen viittaavilla merkinnöillä ja määräyksillä.
Kaupan ratkaisuissa on varauduttu yli maakunnan
oman kysynnän, mutta on ohjausvaikutuksia lisätty
toteutettavan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismäärää ja laatua ohjaavilla määräyksillä. Mitoituksessa on otettu huomioon kuntien mahdollisuudet suunnata omilla kaupanpalveluverkkoratkaisuilla
lähipalveluja tasapainoisesti oman kunnan ostovoiman tarpeisiin. Kaiken kaikkiaan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä on parannettu maakuntakaavalle asetettujen tarkempien tavoitteiden mukaisesti,
kuten sivulla 65 elinkeinoelämään toimintaedellytyksiin kohdistuvien vaikutusten osalta kuvataan.
Maakunnan erinomaiseen liikenteelliseen sijaintiin
liittyvät toiminnalliset kehityskäytävät on nostettu
esiin keskeisiltä osiltaan kehittämisen kohdealueina.
Tällaisia ovat erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvat asemienseudut.

Toteutuminen liikennealueilla
Liikenteen maakuntakaavamerkinnöillä on edistetty
tärkeitä kehityskäytäviä esittämällä niitä palvelevia
liikennekäytäviä parannettavaksi. Samalla maakunnan saavutettavuutta ja kuljetusten edellytyksiä on
parannettu sekä vaikutusaluetta kasvatettu. Liikennekäytäviä kehittämällä myös liikenneturvallisuus
paranee. Joukkoliikenteen kilpailukykyä on pyritty
edistämään kaavoittamalla asumista ja muita toimintoja tiiviisti joukkoliikenteen käytävien ja solmupisteiden läheisyyteen.
Liikennejärjestelmän kehittämiseen on vaikutettu
maakuntakaavalla ja liikennejärjestelmäsuunnitelmalla sekä näiden kaksisuuntaisella vuorovaikutuksella. Maakuntakaavassa on varattu alueita kansainvälisen tason terminaaleille. Kaavan tieverkon
roolia on selkiytetty sisällyttämällä taajama-alueiden

sisäiset yhdystiet taajamatoimintojen alue -merkintään ja jättämällä ne erikseen merkitsemättä.
Maakuntakaavalle asetettiin tavoitteeksi jatkaa selvityksiä Lahti–Hämeenlinna-oikoradan merkitsemiseksi yhteystarpeena. Riittävien selvitysten laatimiseksi
ei ole kuitenkaan saatu järjestymään tarvittavaa
ylimaakunnallista yhteistyötä. Pitkän tähtäimen raideliikenneasiat on huomioitu kaavaselostuksessa.

Toteutuminen teknisen huollon ja erityisalueilla
Maakuntakaavassa on linjattu yhdyskuntateknisen
huollon ylikunnalliset verkostot, jotka palvelevat
myös yhteisöllistä asumista kylissä. Teknisen huollon
palvelut muodostavat maaseudulla edullisuusvyöhykkeitä, jotka kannustavat tiiviimpään yhdyskuntarakenteeseen.

Toteutuminen luonnonvarojen käytön
alueilla
Ilmastonmuutosta on pyritty hillitsemään merkitsemällä tuulivoimalle ja muulle energiahuollolle tarvittavat alueet. Taajamien tiivis rakenne mahdollistaa
korkean kaukolämmitysasteen. Pohjavesien riskinhallintaan tähtäävällä suojelulla voidaan edistää
vientituotteiden kehittämistä puhtaasta vedestä.
Maakuntakaavalle asetettiin tavoitteeksi tuulivoimaalueiden merkitseminen yhteensä 60 km2 alueelle.
Tavoite jäi uupumaan noin 15 neliökilometrillä,
koska tuulivoima-alueita jouduttiin karsimaan odotettua enemmän erityisesti linnustoon, maisemaan
ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten
lieventämiseksi.
Maanvastaanottoalueiden, metsäenergiaterminaalien ja jätteenkäsittelyalueiden toimintojen yhdistämiseksi on osoitettu laajoja luonnonvaralogistiikan
kehittämisen kohdealueita. Alueiden toteuttaminen
lisää luonnonresurssien kierrätystä ja huomioi siten
tulevaisuuden tarpeet ja kestävän kehityksen periaatteet.
Luonnonsuojelua koskevat tavoitteet toteutuvat
hyvin. Luonnonsuojelulain 7 ja 77 §:ssä tarkoitetut
luonnonsuojeluohjelmat ja – päätökset sekä 32 §:ssä
tarkoitettu maisema-aluetta koskeva periaatepäätös
ovat olleet ohjeena kaavaa laadittaessa. Suomen
ympäristökeskukselta saadut ohjelmien ja päätösten
rajaukset on siirretty maakuntakaavaan.
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Toteutuminen maaseutualueilla
Maaseudun elinvoimaisuutta ja uusiutumisvalmiuksia koskevat tavoitteet toteutuvat hyvin. Ne on
huomioitu osoittamalla varsinaisia alueita, kehittämisen kohdealueita tai alueiden erityispiirteitä
jotka lisäävät elinkeinomahdollisuuksia ja antavat
perustaa vetovoimaiselle työ-, asumis- ja yrittämisympäristölle.
Keskusverkostoon kytkeytyvää ja jo olemassa olevaa
kyläverkostoa, loma- ja matkailualueita, kulttuuriympäristöjä, moninaiskäyttöistä viherverkostoa ja tieyhteyksiä on painotettu maakuntakaavan ratkaisuissa.
Maaseudulle on osoitettu myös teknisen huollon,
kuten jätteen käsittely- ja energiahuollon, turpeen ja
maa-aineksen oton, tuulivoiman, luonnonvaralogistiikan ja ampuma-alueiden alueita jotka tuovat uusia
toiminta- ja elinkeinomahdollisuuksia sekä sitä kautta asukkaita ja työpaikkoja maaseudulle ja edistävät
tavoitteiden toteutumista.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt ja maisemat on merkitty maakuntakaavakartalle ilmaisemaan alueiden erityisominaisuuksia. Merkinnät toteuttavat tavoitetta
kulttuuriarvojen säilymisestä, uudesta kerrostumisesta ja hyödyntämismahdollisuuksista.
Maakuntakaavassa on tuettu matkailukeskusten ja –
alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin, että on muodostunut
toimivia palvelukokonaisuuksia. Maakuntakaavassa
on osoitettu yleispiirteisesti loma- ja matkailualueet
yhdellä ja samalla merkinnällä. Loma-asuminen on
huomioitu mitoitusväestön tavoitteissa ja osana
maaseudun elinvoimaisuutta. Näiltäkin osin tavoitteet toteutuvat. Päijänteen aluetta on korostettu
tavoitteiden mukaisesti maakuntakaavatyössä.
Maaseudulle ja erilaisiin kyliin sekä maaseudun
kehittämisen että matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueille on mahdollista sijoittaa kuntakaavoituksessa ja muutoinkin yritystoimintaa jolla ei
ole seudullista merkitystä ja joka muuten soveltuu
asumisen, vapaa-ajan vieton, palveluiden tai virkistäytymisen läheisyyteen.

Toteutuminen virkistysalueilla
Virkistysalueita koskevat tavoitteet toteutuvat hyvin. Virkistysalueet ovat suhteellisin hyvin saavutettavissa. Maakuntakaavassa on huomioitu myös muualta tulevat käyttäjät kuten matkailijat ja maakunnan
ulkopuolelta tulevat loma- ja vapaa-ajan viettäjät.
Luonto- ja kulttuurimatkailua on edistetty parantamalla alueiden moninaiskäytön edellytyksiä. Hiljaisten alueiden säilymistä on edistetty selvittämällä
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maakunnan hiljaiset alueet ja niitä on hyödynnetty
kehittämisenkohdealueiden yhtenä vahvuustekijänä.
Maakuntasuunnitelmassa on vastuullisen maakunnan kriteerinä ”kuntalaisten on helppo saavuttaa
ulkoilu- ja virkistyspalvelut ja – alueet. Tavoitteet
niin maakuntakaavan kuin vastuullisen maakunnan
kriteeristönkin osalta toteutuvat.
Alueiden moninaiskäyttöä on edistetty huomioimalla
maakunnallinen viherverkosto matkailun tukialuemahdollisuutena. Maakuntakaavassa on tuettu
matkailukeskusten ja – alueiden verkottumista sekä
vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden kehittämistä niin,
että on muodostunut toimivia palvelukokonaisuuksia. Päijänteen alue korostuu maakunnallisessa
viherverkossa, suojelualueissa, arvokkaana maisemana, loma- ja matkailualueiden tukialueena sekä
kehittämisen kohdealueiden vesistöyhteytenä.

Toteutuminen suojelualueilla
Suojelualueiden säilyminen suojeltuina toteutuu
hyvin. Muita aluevarauksia ei ole osoitettu lähtökohtaisesti luonnonsuojelualueille. Luonnonsuojelualueiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
kytkeytyneisyydestä toisiinsa on huolehdittu ja
parannettu näistä alueista riippuvaisten eliölajien
selviytymismahdollisuuksia muuttuvassa ilmastossa.
Suojelualueet on sisällytetty maakunnalliseen
viherverkostoon ja varmistettu siten suojelualueiden yhteydet muihin toimintoihin, monikäyttöön
ja tukialueverkostoon. Viherverkoston alueita on
kytketty toisiinsa viheryhteystarvemerkinnöillä.
Päijät-Hämeen ekologinen verkosto on päivitetty ja
ekologisia yhteystarpeita on nostettu esille. Luontoarvoja ja maankäyttöä on sovitettu yhteen. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden
ekologisesti kestävää hyödyntämistä on edistetty
virkistyskäytössä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja maisemista sekä arkeologisesta kulttuuriperinnöstä on
huolehdittu ja sovitettu yhteen muun maankäytön
kanssa.
Vastuullisen maakunnan kriteereinä luonnonympäristön osalta on mainittu ”alueella on yhtenäisiä ja
laajoja luonnonalueita” sekä ”eliölajien uhanalaisuus
vähenee”. Maakuntakaavassa vastuullisen maakunnan kriteerit täyttyvät.
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8. MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET JA KAAVAN TULKINTA
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti viranomaisten toimintaan, mutta maakuntakaavalla on välillisiä vaikutuksia kansalaisiin. Maakuntakaavaa tulkitaan muiden viranomaisten kuten
esimerkiksi kuntien kaavoittajien, rakennusvalvonnan viranomaisten ja ympäristölupaviranomaisten
toimesta. Tulkintaa harjoittavat myös ELY-keskukset
kuntien kaavojen valvonnan ja ohjauksen myötä.
Liikennevirasto tulkitsee maakuntakaavaa rata- ja
vesiväylien sekä valtakunnan tieverkon osalta ja ELYkeskus muun maantieverkon osalta. Museovirasto
puolestaan tulkitsee maakuntakaavaa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen ja
arkeologisen perinnön osalta.
Keskeiset maakuntakaavan oikeusvaikutukset ovat:
•

Maakuntakaava on ohjeena, kun laaditaan tai
muutetaan yleis- tai asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muihin alueiden käyttöä järjestäviin toimenpiteisiin.

•

Kun viranomainen suunnittelee erilaisia alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättää niiden
toteuttamisesta, on sen varmistettava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta maakuntakaavan toteutumista.

•

Tien tai radan yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä
vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelman hyväksyy
tapauksesta riippuen joko liikennevirasto tai
liikenne- ja viestintäministeriö.

•

Ennen kuin uudisrakennukselle voidaan myöntää
rakennuslupa, on varmistettava, ettei myönnettävä lupa vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen (rakentamisrajoitus).

•

Maakuntakaavassa on mahdollista antaa maakuntakaavamääräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja
sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon
ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa.

•

Maakuntakaavassa voidaan antaa tarpeellisia

suojelumääräyksiä, jos jotakin aluetta on sen
maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muusta
näihin verrattavasta syystä suojeltava.
•

Maakuntakaavaan voidaan ottaa myös haitallisten tai häiriötä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi tarpeellisia
määräyksiä.

Maakuntakaavan alemmanasteista kaavoitusta ja muuta alueen käyttöä ohjaava
vaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on osoittaa eri kaavamuodoille selkeästi omat tehtävänsä
alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä. Maakuntakaavan sijainti alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä valtakunnantason ja kuntatason välissä
yleispiirteisimpänä ja laaja-alaisimpana kaavamuotona merkitsee roolia valtakunnallisten ja paikallisten
tavoitteiden yhteensovittajana. Maakuntakaavassa
esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kun
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai
maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen
sovittamiseksi on tarpeen.
Pääsääntö maakuntakaavoituksen ohjausvaikutuksesta kuntakaavoitukseen on esitetty maakäyttö- ja rakennuslain 32.1 §:ssä: ”Maakuntakaava on
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi”. Maakuntakaava on siten yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka jättää paikalliset alueiden käyttöä koskevat
kysymykset kuntakaavoituksen ratkaistaviksi.
Koska maakuntakaavan on tarkoitus olla yleispiirteinen, yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan tarpeen vaatiessa poiketa vähäisessä määrin
maakuntakaavan merkinnöistä. Myös suuremmat
poikkeamat ovat mahdollisia, jos ne voidaan pätevästi perustella esimerkiksi tarkemmilla tutkimuksilla
tai myöhemmän kehityksen vaatimuksilla. Tällöin
ei kuitenkaan voida vaarantaa maakuntakaavan
perusteena olevia seudullisia ja valtakunnallisia
tavoitteita. Kaavajärjestelmän perusperiaatteiden
mukaan yleispiirteisempää maankäyttösuunnitelmaa
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täsmennetään yksityiskohtaisemman suunnitelman
yhteydessä. Maakuntakaavan ohjausperiaate toteutuu, kun maakuntakaavassa esitetty maankäyttöratkaisu täsmentyy kuntakaavoituksessa.
Maakuntakaava on joustava. Maakuntakaavassa
esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai
aluevarauksesta voidaan myös luopua. Edellytyksenä
on, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät
vaarannu. Maakuntakaavan tavoitteet on turvattava
samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan.
Maakuntakaavassa esitetyn käyttötarkoituksen
muuttaminen kuntakaavoituksessa on mahdollista edellyttäen, että uusi käyttötarkoitus toteuttaa
maakuntakaavan tavoitetta. Esimerkiksi maakuntakaavan virkistysalue voi kuntakaavoituksessa
muuttua suojelualueeksi, jos samalla huolehditaan
virkistystarpeista. Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriitainen kaavaratkaisu kuntakaavoituksessa ei ole mahdollinen ilman maakuntakaavan
muuttamista. Myös maakunnallisesti tai seudullisesti
vaikuttavan uuden kaavaratkaisun esittäminen vain
kuntakaavoituksessa synnyttää ristiriitatilanteen
maakuntakaavan kanssa.
Maakuntakaavassa käytetyt alueen ominaisluonnetta kuvaavat merkinnät, kuten kulttuurimaisemat
tai arvokkaat harjut, eivät kumoa samalle alueelle
aluevarausmerkinnöin osoitettua käyttötarkoitusta. Nimityksensä mukaisesti ominaisuusmerkinnät
osoittavat jotakin alueen erityisominaisuutta, jonka
vaalimiseksi annettu suunnittelumääräys tulee ottaa
huomioon suunniteltaessa alueelle aluevarausmerkinnän mukaista maankäyttöä. Jos liikenneväylä tai
teknisen huollon johtolinja on esitetty ohjeellisen
tai vaihtoehtoisen linjauksen merkinnällä, tulee
ratkaisua pyrkiä kuntakaavoituksessa tarkentamaan.
Jos väylän tai linjan tarve osoitetaan yhdystarvemerkinnällä, on asia syytä todeta yksityiskohtaisemman
kaavan kaavaselostuksessa.
Yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen kaavan
alueella maakuntakaava ei ole voimassa muutoin
kun näiden kaavojen muuttamista koskevien vaikutusten osalta. Maakuntakaava voi kuitenkin vaikuttaa kuntakaavan muuttamistarpeeseen. Esimerkiksi
kuntakaavassa oleva ristiriita maakuntakaavassa
esitettyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa osoittaa, ettei kuntakaava ole enää ajan
tasalla.
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Maakuntakaavan muuta viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslain 32.2 §:n mukaisesti
viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä
koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan
toteuttamista. Muulla viranomaistoiminnalla, johon
maakuntakaavan ohjausvaikutus ulottuu, tarkoitetaan sellaista suunnittelua ja päätöksentekoa, joka
koskee muuta kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maankäyttöä. Tällöin tarkoitetaan esimerkiksi
vesilain tai maantielain mukaisia maankäyttöä koskevia ratkaisuja. Tämä oikeusvaikutus kohdistuu vain
viranomaisten toimintaan, eikä se koske yksityistä
maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavan ottaminen huomioon ja edistämisvelvoite koskee kaikkia
sellaisia valtion ja kuntien viranomaisia tai liikelaitoksia, jotka harjoittavat alueiden käyttöön liittyvää
suunnittelua tai toteuttamista.
Maakuntakaavan huomioon ottaminen tarkoittaa
toimimista tavalla, joka ei vähennä maakuntakaavan toteuttamismahdollisuuksia. Maakuntakaavan
toteuttamisen edistäminen edellyttää puolestaan
aktiivisempaa, maakuntakaavan toteuttamista
palvelevaa toimintatapaa. Kuntia koskevana säännös
tarkoittaa lähinnä kaavoituksen suuntaamista maakuntakaavan tarkoituksenmukaista toteuttamista
edistäville alueille.

Maakuntakaavaan liittyvä rakentamisrajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 33.1 §:n mukaan maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka
liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita
varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista
koskeva rajoitus. Kun kaava saa lainvoiman, tulee
rakentamisrajoitus automaattisesti voimaan näillä
alueilla. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan
erityisellä kaavamääräyksellä supistaa tai laajentaa.
Kohdemerkinnöillä osoitettuihin yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen aluevarauksiin ei kuitenkaan
sisälly rakentamisrajoitusta. Kohteina osoitettujen
alueiden toteutumisen turvaamisen ei ole katsottu
edellyttävän rakentamisrajoitusta, koska ne ovat
osittain jo olemassa olevia, pinta-alaltaan pieniä tai
niiden tarkka sijainti ja laajuus voidaan määritellä
vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa suhteessa muuhun ympäröivään maankäyttöön. Alueen
ominaisluonnetta kuvaavalla merkinnällä osoitetut
alueet, kuten kulttuurimaisemat, eivät ole suojelualueita eikä rakentamisrajoitus koske niitä.
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Rakentamisrajoituksen kohdealueilla ei lupaa
rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten,
että maakuntakaavan toteutuminen vaikeutuu.
Rakentamisrajoitus on kuitenkin ehdollinen, sillä
jos maakuntakaavasta johtuvasta rakennusluvan
epäämisestä aiheutuu hakijalle huomattavaa haittaa,
on lupa myönnettävä, ellei kunta tai muu julkisyhteisö lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista
korvausta. Suojelualueilla lunastus- tai korvausvelvollinen yhteisö on yleensä valtio. Kohtuuton
haitta voi maakuntakaavassa liittyä myös muun kuin
rakennushankkeen estymiseen. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi elinkeino- tai muun toiminnan kohtuuton hankaloituminen, kalleus tai estyminen.
Virkistys- ja suojelualueilla maakuntakaavan toteutuminen saattaa vaikeutua suhteellisen vähäisenkin
rakentamisen johdosta. Toisaalta on huomattava
maakuntakaavan aluevarausten yleispiirteisyys. Harkinnassa tulee ottaa huomioon myös aluevarauksen
luonne ja hankkeen sijainnin ohjauksen mahdollisuus. Jos liikenneväylä tai teknisen huollon johtolinja
on esitetty ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen
merkinnällä, ei alueelle tule rakentamisrajoitusta.
Rakentamisrajoitukseen ei myöskään johda liikenteen tai teknisen huollon yhteystarvemerkintä.
Mikäli hakijalle aiheutuu rakennusluvan epäämisestä
huomattavaa haittaa, on lupa rakentamiseen edellä
mainituin edellytyksin myönnettävä. Haitan arvioinnissa otetaan luonnollisesti huomioon vain sellainen
este rakentamiselle, joka johtuu nimenomaan maakuntakaavasta. Mikäli rakentaminen olisi estynyt,
vaikka maakuntakaava ei olisikaan voimassa, kyseessä ei ole maakuntakaavasta aiheutuva este.
Mikäli alueen käyttötarkoitus on määritelty sitovasti
muissa maakuntakaavaa ohjaavissa suunnitelmissa
tai laissa, ei maakuntakaava ole haitan aiheuttaja. Maanomistajalle koituvan kohtuuttomuuden
arviointi on aina tapauskohtaista ja kokonaisuuteen
perustuvaa. Kohtuullisuutta arvioidaan usein maanomistajan taloudellisella asemalla ennen ja jälkeen
kaavan. Maakuntakaavasta maanomistajalle aiheutuva haitta voidaan yleensä määrittää tarkasti vasta
yksityiskohtaisempien kaavojen yhteydessä.

Maakuntakaavaan liittyvä suojelumääräys
Maanomistajalle maakuntakaavasta aiheutuvaa
haittaa voidaan pitää kohtuuttomana, jos suuri osa
tai kaikki maanomistajan alueista joutuisi toimenpidekieltoon esimerkiksi MRL 30.2 §:n mukaisen
suojelumääräyksen vuoksi. Pelkän aluevarauksen
perusteella maakuntakaava aiheuttaa harvoin maanomistajalle kohtuutonta haittaa, jos kaavan laadinnan yhteydessä on kiinnitetty riittävästi huomiota

mahdollisuuksiin välttää kohtuuton haitta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Määräys haitallisten tai häiriötä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämiseksi ja
rajoittamiseksi
Tällaiset kaavamääräykset voivat koskea esimerkiksi
suojavyöhykettä suojeltavan kohteen, kuten pohjavesialueen tai kaavaan sijoittuvien toimintojen esim.
ympäristövahinkoriskejä aiheuttavien laitosten ympärillä. Ne täydentävät maakuntakaavan ohjausvaikutusta, rakentamisrajoitusta ja suojelumääräyksiä
ja osaltaan tiukentavat kaavan oikeusvaikutuksia.

Muiden lakien huomioon ottaminen maakuntakaavoituksessa
Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslain ohella erityisesti
luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, ja saariston
kehityksen edistämisestä annettu laki. Lait ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista koskevat
muuta suunnittelua ja toteutusta, mutta niiden kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää maakuntakaavan
vaikutusten arvioinnissa.
Luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja päätösten sekä maisema-alueita
koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena
kaavaa laadittaessa. Maakuntakaavan sisältöön
oikeudellisesti vaikuttavia ovat valtioneuvoston jo
hyväksymät suojeluohjelmat ja –päätökset, jotka on
mainittu LSL:n 77 §:ssä.
Luonnonsuojelulaissa on Euroopan yhteisön Natura
2000 –verkostoa koskevat erityissäännökset. Lain
mukaan on maakuntakaavaa laadittaessa, hyväksyttäessä ja sitä vahvistettaessa pidettävä silmällä, ettei
kaavan toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi
heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on otettu valtioneuvoston Natura 2000 –verkostoon. Tarvittaessa on tehtävä LSL:n 65 §:n mukainen
Natura –arviointi luonnonarvojen heikkenemisen
merkittävyydestä.
Kiinteät muinaismuistot ovat muinaismuistolain
mukaisesti hyvin suojattuja. Muinaismuistolain
13 §:n mukaan on yleistä hanketta tai kaavoitusta
suunniteltaessa hyvissä ajoin otettava selko siitä,
koskeeko hankkeen tai kaavoituksen toimeenpaneminen kiinteää muinaisjäännöstä. Maakuntakaavan
yleispiirteisyydestä johtuen maakuntakaavatasolla
ei kuitenkaan voida yksityiskohtaisesti ennakoida
kaavassa suunniteltujen rakennuskohteiden sijaintia
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maastossa, minkä vuoksi muinaismuistolain 13 §
tulee ajankohtaiseksi vasta yksityiskohtaisemman
suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavalla tulee kuitenkin välittää tieto muinaismuistoista yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät myös
rakennussuojelulaki ja kirkkolaki.
Laki saariston kehityksen edistämisestä (saaristolaki)
asettaa tavoitteita maakuntakaavan laatimiselle. Lain
mukaan on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa
kaavoissa otettava huomioon tavoitteet saariston
kiinteän asutuksen turvaamiseksi luomalla väestölle
riittävät mahdollisuuden toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä suojattava saariston maisemakuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
sisältää ohjelmien ja suunnitelmien yleisen selvitysvelvollisuuden. Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioitava riittävässä määrin viranomaisen
valmistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia,
joiden toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lain soveltaminen tulee kuitenkin
yleensä kyseeseen vasta suunnitelmien tarkennuttua
maakuntakaavan yleispiirteisestä esityksestä. Maakuntakaavan laatimisessa hyödynnetään erilaisia
valmistuneita hankkeiden arviointeja, joissa on kyse
esimerkiksi YVA-hankeluettelon mukaisista hankkeista (esim. uusi moottoritie) tai harkinnan varaisesta
yksittäistapauksesta suoritettavasta hanke-YVA:sta
kuten esimerkiksi pienemmät kaatopaikat tai vastaavat.

Maakuntakaavan huomioon ottaminen
muun lainsäädännön päätöksenteossa
Maakuntakaava on otettava huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla
ympäristön käytön järjestämisestä siten kun erityislaeissa säädetään. Tässä suhteessa keskeisimpiä
erityislakeja ovat ympäristönsuojelulaki, maantielaki, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta annettu laki, maa-aineslaki, metsälaki
ja vesilaki.
Vaatimus maakuntakaavan huomioon ottamisesta
erityislainsäädännön mukaisessa viranomaisten päätöksenteossa vaihtelee lainsäädännön alasta riippuen. Yleisesti voidaan todeta, että erityislainsäädännön merkitys on suuri, mikäli erityislainsäädännössä
on tyhjentävästi säädelty sen suhde maankäytön
suunnitteluun. Mikäli säätely on väljä, maankäyttöja rakennuslain rooli kasvaa.

villa. Lain säännösten mukaan lupaharkinnassa on
otettava huomioon muun muassa maakuntakaava.
Viranomaisen on näissäkin tapauksissa pyrittävä
edistämään maakuntakaavan toteuttamista.
Käytännössä merkittävin kysymys liittyy liikennelainsäädännön sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön yhteensovittamiseen. Maantielain ja ratalain
mukaan tien tai rautatien suunnittelun on perustuttava maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen
oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa tien tai rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön
on selvitetty.
Ratalinjat ja energiaverkostot toteutetaan kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksin lunastuksesta
annetun lain perusteella. Lunastusluvan myöntävä
viranomainen on yleensä valtioneuvosto. Päätöksen
perusteluissa on otettava maakuntakaava huomioon
ja pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista.
Maa-aineslain mukaiset lupaedellytykset katsotaan
melko tyhjentäviksi. Maakuntakaava on tukena
maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa. Ottamistoiminnasta ei saa aiheutua sellaisia haitallisia
seuraamuksia, kuten kauniin maisemakuvan turmeltumista tai luonnon merkittävien kauneusarvojen
tai erityisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai
pohjavesien tilan vaarantumista. Maakuntakaava toimii alueen arvoja selvittävänä aineistona ottamisen
edellytyksiä harkittaessa.
Metsälakiin on kirjattu, ettei lakia sovelleta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella. Maakuntakaavan
suojelualueilla ei siten synny tilanteita, jossa metsälain mukaisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
voitaisiin vaikeuttaa maakuntakaavan toteuttamista.
Muilla maakuntakaavan aluevarauksia sisältävillä
alueilla, kuten sellaisella maa- ja metsätalousalueella, jolla on merkitystä ympäristöarvojen, maisemallisten seikkojen tai ulkoilun kannalta, on metsälain
mukaisessa lupa- ja metsänkäyttöilmoitusten käsittelymenettelyssä otettava huomioon maakuntakaava ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista.
Vesilain mukaiset hankkeet kuuluvat niihin toimenpiteisiin, joiden edellytykset on ilmaistu kattavasti ao.
erityislaissa. Maakuntakaavaa voidaan edistää vesilain mukaisilla toimenpiteillä esimerkiksi vesistöjen
ennallistamisen yhteydessä suojelualueilla. Maakuntakaavan toteuttamisen vaikeuttamisena voidaan
pitää esim. luvan myöntämistä ruoppausmassojen
läjittämiseen maakuntakaavan suojelualueille.

Ympäristönsuojelulain mukaan säädellään pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa ympäristölu-
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9. YHTEENVETO SELVITYKSISTÄ JA
MUISTA KÄYTETYISTÄ LÄHTEISTÄ
Tähän alle on koottu keskeiset maakuntakaavatyössä käytetyt lähteet. Lainsäädännön osalta kaavan aihealueilla on käytetty Finlex-sivustoa (http://www.finlex.fi/fi/) . Ympäristöministeriön kaavoitukseen liittyvät
lukuisat opassarjat ja muut ohjeet ovat olleet kaavatyön aikana käytössä.
Kaikista lähteistä ei ole saatavilla painettua julkaisua. Päijät-Hämeen liiton julkaisut löytyvät liiton kotisivuilta
www.paijat-hame.fi. Muiden tahojen nettijulkaisujen linkit on esitetty selvityksen yhteydessä. Esitetyt nettilinkit ovat saattaneet muuttua tässä esitetyistä.

VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI
LAADITUT SELVITYKSET
Arvio Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoimalaalueiden linnustovaikutuksista. MAALI-hankkeen
osaraportti, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys
ry, 2012.
Kaupallisten palvelujen sijoittuminen PäijätHämeessä. Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja
kulttuuriarvoihin, Päijät-Hämeen liitto A211, 2014.
OAS Päijät-Hämeen maakuntakaava, osallistumisja arviointisuunnitelma. Päijät-Hämeen liitto A185,
2010.
Päijät-Hämeen kaupan työraportti. Päijät-Hämeen
liitto, Riitta Väänänen, korjattu 2016.

Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys. Ramboll, 2016. http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/maakuntakaava-2014-valmistelussa/
Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien
alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi.
Päijät-Hämeen liitto, Jussi Mäkinen, 2014.

MUUT SELVITYKSET JA LÄHTEET
Alueellisen kestävän hyvinvoinnin kehityksen seuranta GPI-indikaattorilla. Päijät-Hämeen Liitto B65.
Aluetypologia – kaupungin ja maaseudun paikkatietoperusteinen aluerajaus. Suomen ympäristökeskus, 2013.

Päijät-Hämeen rakennetarkastelut. Päijät-Hämeen
liitto, 2012.

Etelä-Suomen aluerakenne 2030, Asuminen, ympäristö ja liikenne. Etelä-Suomen maakuntien liittouma, 2005.

Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000
vaikutustenarvioinnin tarveharkinta. Päijät-Hämeen
liitto, Jussi Mäkinen, 2014.

Etelä-suomen aluerakenne 2030, Väestö ja työpaikat. Etelä-Suomen maakuntien liittouma, 2004.

Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoima-alueiden
jatkoselvitys. Loppuraportti 8.11.2012, Gaia Consulting Oy.

Etelä-Suomen toiminnallinen aluerakenne 2030,
Verkostoitunut, yhteistyökykyinen ja monipuolisia
vahvuuksia hyödyntävä Etelä-Suomi. Etelä-Suomen
maakuntien liittouma, 2003.

Rekolan tuulivoima-aluetta koskevat selvitykset.
NWE Sales Oy 2013-2014, www.sysma.fi/filelibrary/
xrekolanmaki/

Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta, Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva.
Ympäristöministeriö, 2006.

Selvitys Päijät-Hämeen seudullisesti merkittävistä
materiaalikäsittelyterminaaleista. Päijät-Hämeen
liitto, 2013.

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040. Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä, Jaakko
Pöyry Infra, Strafica Oy, 2004.

Sysmän tuulivoima-alueiden Natura-arvioinnin tarkeharkinnan täydennys. Päijät-Hämeen liitto, 2016.

Loppuraportti, Puolustusvoimien harjoitusalueet
Päijät-Hämeessä -työryhmä. Päijät-Hämeen liitto,
2013.
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Metropolialueelle kestävä aluerakenne. Uudenmaan liitto, 2008.
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PäijätHämeen PAKETTI-projekti, Päijät-Hämeen liitto
A196*2012.
Päijät-Hämeen keskusverkko. Linea Konsultit Oy ja
Gispositio Oy, 2011.
Päijät-Häme 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Päijät-Hämeen liitto A207, 2014
Päijät-Häme 2035, Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma. Päijät-Hämeen liitto A181, 2010
Päijät-Häme 2040. Päijät-Hämeen liitto A207, 2013
Päijät-Häme, Kainuu ja Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen alue 1960–2009. Päijät-Hämeen liiton
julkaisuja B65 - 2011
Päijät-Hämeen maakuntakaava, maakuntakaavaluonnoksen selostus, maakuntakaavan tarkemmat
tavoitteet. Päijät-Hämeen liitto, 2012.
Päijät-Hämeen seurantaraportti 2009-2012. PäijätHämeen liitto, 2012.
Päijät-Hämeen uuden maakuntakaavan käynnistämispäätöksen tausta-aineisto. Päijät-Hämeen liitto,
2010.
RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen. ENPI-hanke, 2014.
Uudistumiskykyinen ja mahdollistava Suomi, Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tavoitteellisessa
kehityskuvassa vuoteen 2050. (luonnos päivätty
9.1.2015), ympäristöministeriö 2015. http://www.
ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Aluerakenteen_ja_liikennejarjestelman_kehityskuva
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR).
Suomen ympäristökeskus & Tilastokeskus, 2015.
Ympäristön tila 2013, Häme. Hämeen ELY-keskus
2013. https://www.doria.fi/handle/10024/94001
Ympäristövaikutusten arviointiselostus,
Kierrätys¬puisto. Nastolan kunta, 2015.

Taajama-alueiden osa
Elinkeinoelämä pohjavesialueella. Päijät-Hämeen
liitto, Tanja Gangsö, 2014.
Henna, Orimattilan kaupungin uusi radanvarren
moderni pikkukaupunki. http://www.hennaan.fi/
Investointi- ja toimitilamarkkinakatsaus Päijät-Häme 2014. A-H Arviointitoimisto Oy, Mikko Helenius
& Co, 2014. http://www.arviointitoimisto.fi/index.
php/katsaukset/
Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla. Ympäristöministeriön raportti 8/2014. http://
www.ym.fi/julkaisut
Lahden seudun liikennemalli, Lahden seudun liikennetutkimus 2010. Uudenmaan ELY‐keskus, Lahden
kaupunki, Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Nastolan
kunta, Orimattilan kaupunki, Päijät‐Hämeen liitto
Lahdenseudun liikennetutkimus 2010. esite
Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenneselvitys. FCG
ja Strafica Oy, 2012.
Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala, Ramboll
Oy, 2014.
Suuri vaikutusaluetutkimus. Päijät-Hämeen liitto,
2011.
Tuotantolaitosten sijoittaminen –opas. TUKES,
2013. http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-jakaasu/Kemikaalilaitos/
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/
ohjeet/SevesoIIdir_laitokset.pdf, 3.12.2014

Liikennealueiden osa
Ehdotus Päijät-Hämeen logistiikka-alueiden kehittämiseksi. Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto, 2014.
Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen liitto,
2013.
Nopea ratayhteys Jyväskylästä Helsinkiin, Alustava
tarveselvitys. Keski-Suomen liitto & Päijät-Hämeen
liitto, 2011.
Nostavan logistiikka-alue, toimintakonsepti, kustannukset ja toteutusohjelma. Jaakko Pöyry Infra,
2005.
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Oikorata Lahti - Heinola - Mikkeli, Ratalinjan valinta. Oy VR-Rata Ab, Itä-Suomen ratakeskus, Suunnittelukeskus Oy, 1995

Vt 4 (E75) välillä Heinola - jyväskylä - Oulu - Haaparanta. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, 2014.

Poikittaisrata palvelee Kehys-Suomen talouskehitystä. Nopeat itäradat -neuvottelukunta

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa
Lahden kaupunkiseudulla. Tiehallinto, Päijät-Hämeen liitto, 2005.

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Päijät-Hämeen liitto, 2014.
Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset,
Esiselvitys 2013.
Päijät-Hämeen maakuntakaavan liikenneselvitys.
Päijät-Hämeen liitto ja Tiehallinto, 2005.
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Yleissuunnitelma. Tiehallinto, 2008.
Valtatie 12 välillä Uusikylä – Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola, Linjausvaihtoehtojen tarkastelu 2013. http://projektit.ramboll.fi/vt12_uusikylatillola/vt12_uusikyla-suvioja_raportti.pdf
Valtatie 12 yhteysvälin Lahti – Kouvola palvelutason määrittäminen. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, 2014.
Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit: Palvelutasolähtöinen vertailu teiden toiminnallisesta asemasta. Uudenmaan ELY-keskuksen raportteja 61/2014
Valtatien 12 parantaminen tieosuudella UusikyläJokue, Nastola, Iitti, Orimattila, Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Tiehallinto, 2005.
Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola - Oravakivensalmi, yleissuunnitelma. Tiehallinto, Hämeen
tiepiiri, 2004.
Valtatien 4 parantaminen välillä Lepistönmäki Kalliola, Hollola, Yleissuunnitelma. Hämeen tiepiiri
1994.
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Tiesuunnitelma. Uudenmaan ELY-keskus, 2015.”
Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Mankala: Yleissuunnitelma. Uudenmaan ELY-keskuksen
raportteja 56/2016.
Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä: Lahti,
Hollola, Asikkala, Padasjoki. Uudenmaan ELY-keskuksen raportteja 25/2015.

Teknisen huollon ja erityisalueiden osa
Hämeen rykmentin Hälvälän ampumaradan
ympäristömeluselvitys 2005. Jyväskylän yliopisto,
Ympäristöntutkimuskeskus.
Hämeen rykmentin Padasjoen ampumaradan
ympäristömeluselvitys 2005. Jyväskylän yliopisto,
Ympäristöntutkimuskeskus.
Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet. WSP Finland Oy, 2013.
Päijät-Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma. Päijät-Hämeen liitto, PAKETTI-projekti 2011.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 400 + 110
kilovoltin voimajohtohankkeessa Hikiä-Orimattila.
Fingrid Oyj, 2015.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 400 kV johtohankkeesta Loviisa-Hikiä. Fingrid, 2003.

Luonnonvarojen käytön osa
Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys. Uudenmaan liitto, 2010.
Päijät-Hämeen POSKI loppuraportti. Geologian
tutkimuskeskus, 2013.
Raakavedensaannin turvaaminen strategisesti
merkittävillä pohjavesialueilla. (RASTAS) -hankkeen
tutkimusraportit, Geologian tutkimuskeskus, 20092011.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus Järvelänsuon (Isosuo, Kärkölä) turvetuotantohankkeesta.
Vapo Oy, 2003.
Tuulivoimalaohje. Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen. Liikenneviraston
ohjeita 8/2012
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Maaseutualueiden osa

Kulttuuriympäristö ja maisema osa

Hämeen-Uudenmaan metsäohjelma 2012 – 2015.
Suomen metsäkeskus, 2012.

Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa. Ympäristöministeriö, 2011.

Kylien tulevaisuus. Kunnallisalan kehittämissäätiö,
Juha Kuisma, Matti Mäkelä, 2015.

Kulttuuriympäristöstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös, 2014.

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009 – 2015. http://www.lahtiregion.fi/
filebank/5120-Lahden_seudun_kilpailukyky-_ja_
elinkeinostrategia_2009-2015_paivitys_2011.pdf

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Ympäristöministeriö 2013.

Lahden seudun matkailun ja asumisen markkinoinnin masterplan. http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/kuntayhteistyo/
julkaisut/markkinoinnin_masterplan.pdf
Luovasti luonnonvaroista. Opetushallituksen sivusto. http://www.edu.fi/luovasti_luonnonvaroista/
mita_luonnonvarat_ovat?
Maaseutukatsaus 2011. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, 2011.
Maaseutukatsaus 2014. Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja 2/2014.
Mahdollisuuksien maaseutu. Maaseutupoliittinen
kokonaisohjelma 2014 – 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 9/2014.
Maisema on, työ puuttuu. SITRA, Riitta NieminenSundell, 2011.
Päijät-Hämeen kylät ry. http://www.phkylat.fi/.
Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen
yleissuunnitelma 2015 – 2017. Lahti Region, 2015.
Suomen kylätoiminta ry. http://www.kylatoiminta.
fi/
Siivet ja juuret, laaja metropolialueen tulevaisuustarkastelu. Uudenmaanliitto 2013. http://www.uudenmaanliitto.fi/files/5895/Siivet_ja_juuret_2013.
pdf
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