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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä
liikekeskuksesta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Metsärinteen asemakaava-alueeseen. Tämä
asemakaava on valmisteltu osana suurempaa Metsärinteen alueen asemakaavaa, mutta
maanomistuksesta ja maankäyttösopimuksen keskeneräisyydestä johtuen tämä osa irroitettiin
muusta osata kaavaa ja käsitellään erillisenä.
1.2 Kaavaa koskevia asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hyväksytty teknisessä lautakunnassa 22.4.2003
Rauhala-Kankaanmäen luontoinventointi 15.9.2003.
Päijät-Hämeen maakuntakaava, YM vahvistanut 11.3.2008
Keskusta-Virenojan osayleiskaava, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.6.2007

2. TIIVISTELMÄ
Arolan alue on Keskusta-Virenojan osayleiskaavassa, maakuntakaavassa sekä
kaavoituskatsauksissa osoitettu keskustan pientaloasutuksen laajenemissuunnaksi.
Kaupunki osti vuonna 2007 Arolantien pohjoispuolelta kahdelta maanomistajalta yhteensä noin
33 hehtaarin suuruisen maa-alueen. Kaupungin omistamalle alueelle kaavoitettiin 108
omakotitonttia ja kahdeksan rivitalotonttia. Yksityisten omistamilla alueilla on rakennettuja
tontteja neljä ja rakentamattomia kuusi. Kaikkiaan uusia asuntoja alueelle voi tulla noin 160.
Tämä lounaisnurkka on yksityisessä omistuksessa ja alue liittyy kaupungin alueeseen sijaiten
sen lounaiskulmassa. Suunnittelu on tehty osana koko Metsärinteen aluetta. Kaavan
hyväksyminen edellytti maankäyttösopimuksen laatimista. Sopimuksen ajankohta määräytyi sen
mukaan, milloin kaupungilla oli resursseja rakentaa alueelle johtava katuyhteys sekä vesihuolto.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Arolan Metsärinteen alue sijaitsee Orimattilan keskustan eteläpuolella alle kilometrin etäisyydellä
keskustan palveluista. Kaupungin omistamalta osalta on jo myyty omakotitontteja ja
rakentaminen on alkanut. Koko alueen rakentuminen kestää arviolta 6-8 vuotta.
3.1.2 Luonnonympäristö
Arolantien ja Helsingintien välissä kohoaa laaja metsäselänne, jonka korkeimmat kohdat ovat
avokalliovaltaisia ja reunat moreenimaata tai hiekka- ja hietavyöhykkeiden peittämät. Tämän
kaava-alueen maasto on perusmuodoltaan etelään ja lounaaseen laskevaa rinnettä.
Alueella on tehty luontoselvitys kesällä 2003. Sen mukaan alue on tavanomaista aluetta ilman
erityisiä luontoarvoja.
3.1.3 Muinaisjäännökset
Lahden maakuntamuseon vuonna 2002 tekemän selvityksen mukaan alueella ei ole kiinteitä
muinaisjäänteitä
3.1.4 Maanomistus
Kaava-alue on pääosin Jorma Hatakan omistuksessa. Arolantien varrella on kaksi rakennettua
rakennuspaikkaa ja uudella kaava-alueella kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa, jotka ovat
muiden yksityisten omistuksessa.
3.1.5 Asukkaat
Kaava-alue on pääosin rakentamaton. Arolantien varrella on kaksi omakotitaloa.
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3.1.6. Liikenneverkko ja tekninen huolto
Arolantie on alueen pääväylä. Se kunnostetaan katumaiseksi ja varustetaan korotetulla kevyen
liikenteen väylällä.
Kaupungin vesi- ja viemärilinjat ulottuvat nykyisen kaavan rajalle eli Arolantien länsipäässä olevat
kiinteistöt eivät vielä kuulu vesihuollon piiriin. Maitohorsmantien päässä on
jätevedenpumppaamo. Teknisen huollon laajentamisesta on tehty yleissuunnitelma ja se on
tarkoitus toteuttaa vaiheittain.
3.1.7 Ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä.

3.2 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan taajamatoimintojen
alueeseen (A).

Yleiskaava
Keskusta-Virenojan osayleiskaavassa alue on asemakaavoitettavaksi tarkoitettua
asuinpientaloaluetta.
Asemakaava
Alue rajoittuu asemakaavoitettuihin alueisiin. Suunnittelualueeseen ei sisälly aiemmin
asemakaavoitettua aluetta.

Pohjakartta
Aluetta varten laadittu numeerinen kaavoituksen pohjakartta on valmistunut vuonna 1990.
Karttaa on myöhemmin ajantasaistettu täydennyskartoituksilla.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Aloite kaavoitukseen tuli Orimattilan kaupungilta. Kankaanmäen eteläpuoleinen alue on
vetovoimaista pientaloaluetta ja alueelle on aiemmin rakennettu useita omakotitaloja
suunnittelutarveratkaisuihin perustuen. Tämä alue liittyy kaupungin kaava-alueeseen.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavanlaatimispäätös tehtiin kaavoituskatsauksen yhteydessä joulukuussa 2002.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa
22.4.2003. Suunnitelmaa on ajantasaistettu myöhemmin.
.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Kaavaehdotuksen molemmista nähtävillä oloista kuulutettiin sekä kunnan ilmoitustaululla että
kahdessa paikallislehdessä. Asemakaavaehdotus postitettiin tiedoksi muilla paikkakunnilla
asuville kiinteistönomistajille.
4.4. Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on pientaloalueiden kaavoittaminen. Tavoitteena oli myös
kaavataloudellisesti edullinen ratkaisu, jotta katurakentamisen kustannukset olisivat
asuntotonttia kohden järkevät. Kevyen liikenteen yhteyksissä korostettiin keskustan
läheisyyttä, jolloin haluttiin turvata myös kävely- ja pyöräily-yhteydet alueelta keskustan
palveluihin.

4.5 Asemakaavan laatimisen eteneminen
Asemakaavaa suunniteltiin kokonaisuutena kaupungin omistaman alueen kanssa.
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Tämä lounaisnurkan alue on yksityisessä omistuksessa ja maanomistajan kanssa sovittiin, että
maankäyttösopimus laaditaan ja kaava tältä osin viedään hyväksyttäväksi sitten, kun alueen
toteuttamisajankohta on lähempänä.
.
4.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Pitkällisen kaavaprosessin aikana oli esillä useita vaihtoehtoja, joiden erot olivat pääosin alueen
sisäisten katujen ja korttelialueiden sijoittelussa. Kaavaratkaisun valinnassa painotettiin
toimivia viheryhteyksiä, kaavataloudellisesti edullista ratkaisua ja maanpinnan muotojen
huomioonottamista.
4.7 Mielipiteet ja muistutukset kaavaehdotuksesta
Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.5 – 29.6.2008.
4.6.1 Pyydetyt lausunnot
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Hämeen tiepiiriltä ja ympäristöterveydenhuollolta.
Kaavaehdotus toimitettiin tiedoksi ja kommentoitavaksi kaupungin omassa organisaatiossa.
Lausunnot saatiin Hämeen tiepiiriltä ja Orimattilan kansanterveystyön kuntainliitolta
(terveysvalvonnan johtaja). Lausunnoissa esitetyt muutostarpeet eivät kohdistuneet kaavan
tähän osaan.
4.6.2 Tehdyt muistutukset
Tehdyt muistutukset eivät kohdistuneet tähän osaan kaavasta ja ne on käsitelty jo muun kaavan
hyväksymisen yhteydessä.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Kaavaratkaisussa suunnittelualue on osoitettu pientalorakentamiselle siten, että alueen ympäri
kulkee viheralue ja polkuverkosto. Viheralueeksi on jätetty myös alueen halki kulkeva
kallioselänne. Alueen länsirajalle on osoitettu uusi kokoojakatu (Kankaanmäentie), joka tulee
palvelemaan laajempaa aluetta ja täten vähentää Arolantien liikennettä. Alueen sisäisessä
liikenteessä pääväylä on Metsärinteentie ja ylempänä mäessä kulkeva Marjametsänkaari, joista
tonttikadut haarautuvat.
5.2 Kaavan vaikutukset
Koko Metsärinteen alueen asemakaavalla on asutusta tiivistävä ja keskustaa eheyttävä vaikutus,
koska alue sijaitsee aivan keskustan tuntumassa ja on palveluita lähinnä oleva vielä
asemakaavoittamaton ja rakentamaton alue Orimattilassa. Liikenteellisesti rakentaminen
alkuvaiheessa kuormittaa Arolantietä, mutta Kankaanmäentien valmistuttua suurin osa
liikenteestä siirtyy sille.
Tämän lounaiskulman kaavamuutoksella ei itsessään ole merkittäviä vaikutuksia.
5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartalla.

5.4 Nimistö
Asemakaavaan otetut uudet kadunnimet on valittu alueella esiintyvien eläinlajien nimistöstä.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Alue on yksityisessä omistuksessa ja toteutuksesta on laadittu maankäyttösopimus, joka on
hyväksytty teknisessä lautakunnassa lokakuussa 2011. Lopullisesta hyväksymisestä päättää
kaupunginhallitus.

