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HOLLOLAN KUNTA
Salpakankaantien asemakaavamuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
11.5.2015

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osalli-
silla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenette-
lystä.

Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään asemakaavan laatimisen lähtökohtia
ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaa-
voitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Osallisella on mahdolli-
suus esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY -keskus) neuvottelun käy-
mistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen nähtäville pa-
noa (MRL 64 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää kaavatyön edetessä.
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1. Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaantien ja valtatien 12 väliin
sijoittuvaa kiinteistöä 98-435-7-862. Kiinteistöllä sijaitsee koulu- ja päiväkotikäytössä ollut raken-
nus, joka ei ole enää käytössä. Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolelle sijoittuu 1970-luvun asuin-
kerrostaloja ja länsipuolelle saman aikakauden liikerakennuksia.

Suunnittelualue sijoittuu Lahden (0439801) vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle.
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai tiedossa
olevia kulttuurihistorian tai maiseman kannalta arvokkaita alueita tai kohteita.

Kaava-alueen sijainti ja aluerajaus
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2. Tavoitteet

Tehtävänä on laatia asemakaavamuutos, joka mahdollistaa Salpakankaantien varresta purettavan
koulun ja päiväkodin tontille (nro 134) asunto- ja palvelurakentamista. Asemakaava laaditaan ton-
tinkäyttösuunnitelman pohjalta, jonka Arttu Asunnot Oy on tilannut arkkitehtitoimistolta, Hollolan
kunnan ohjauksessa.

3. Nykyinen suunnittelutilanne

3.1 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu 11.3.2008) alue on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi (A). Lisäksi alue sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv).
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva valtatie 12 on merkitty kaksiajorataiseksi päätieksi tai –
kaduksi.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, jossa suunnittelualue sijoittuu tähden osoittamalle alueelle
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3.2 Maakuntakaava 2014

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014 on asetettu julkisesti nähtäville 4.5.-12.6.2015 väli-
seksi ajaksi. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka vahvistuttuaan kumoaa 11.3.2008 vahvis-
tetun Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan.

Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät:

Keskustatoimintojen alue
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä tulee alueelle sijoittaa toimintoja niin,
että keskustat säilyvät elinvoimaisina, toimivina, esteettöminä ja turvallisina.
Liikennejärjestelyillä tule erityisesti turvata kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toi-
mivuus ja turvallisuus.
Tarkemmalla suunnittelulla tulee huolehtia, että yksittäisen vähittäiskaupan suuryksikön tai
myymäläkeskittymän kerrosalamäärä, rakennustapa ja mittasuhteet voidaan sopeuttaa ympä-
ristöönsä.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunki-
seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti
vaikuttavia muutoksia.

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille riskejä aiheutta-
vat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos toimintoja
kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että ehkäistään pohjavesien
pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan ehdotuksesta, jossa suunnittelualue sijoittuu tähden osoittamalle
alueelle.
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3.3 Yleiskaava

Alueella on voimassa Kuntakeskuksen osayleiskaava, joka on hyväksytty Hollolan kunnanvaltuus-
tossa 23.6.2008 ja saanut lainvoiman 9.3.2012. Yleiskaavassa suunnittelualue on määritelty julkis-
ten palvelujen ja hallinnon alueeksi.

Ote Kuntakeskuksen osayleiskaavasta

3.4 Asemakaavat

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 16.6.1986. Asemakaavassa alue
on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on I ja te-
hokkuusluku on e=0.25. Alueen länsiosassa kulkee jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Ote ajantasa-asemakaavasta
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3.5 Maanomistus

Suunnittelualue on Hollolan kunnan omistuksessa ja alue on tarkoitus vuokrata pitkällä vuokraso-
pimuksella tai myydä.

3.6 Päätökset ja sopimukset

Hollolan kunnanhallitus on päätöksellään 16.2.2015 § 47 hyväksynyt ArttuAsunnot Oy:n tontinva-
raushakemuksen.

Kohde sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen, joka on hyväksytty Hollolan teknisessä lauta-
kunnassa 17.3.2015.

3.7 Selvitykset ja suunnitelmat

3.7.1 Nykyiset selvitykset ja suunnitelmat

- Hollola – rakennusinventointi. Hämeen ympäristökeskus. Teija Ahola. 2006.

- Salpakankaan taajaman synty ja kehitys. Pro gradu-tutkielma. Hanna Virolainen. 2005.

- Maakuntakaavaehdotukseen 2014  liittyvät selvitykset

3.7.2 Suunnittelutyön aikana laadittavat selvitykset ja suunnitelmat

- liikennemeluselvitys

- luontoselvitys tarvittaessa

3.8 Arvioitavat vaikutukset

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi perustuu selvityksiin ja muuhun kaavoitus-
työn aikana saatuun tietoon.

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko kaavaprosessin ajan ja se perustuu riittäviin
lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa. Tässä
työssä keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset.

- palveluihin

- terveellisyyteen (melu)

- rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan

- liikenteeseen

- pohjaveteen

- luonnonympäristöön ja asumiseen kaava-alueen lähiympäristössä
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4. Osalliset

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja myös tätä
kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62§).

Laadittavassa kaavassa osallisia ovat:

1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa:

· Kaikki kuntalaiset (asukkaat, loma-asukkaat), työntekijät

· Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat

2. Viranomaistahot

· Kunnan rakennusvalvonta

· Kunnan kuntatekniikka

· Hollolan vesihuoltolaitos

· Hämeen ELY-keskus

· Uudenmaan ELY-keskus

· Päijät-Hämeen liitto

· Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo

· Päijät-Hämeen pelastuslaitos

· Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Ympäristöterveyskeskus

· Lahden seudun ympäristöpalvelut

· Lahti Aqua

· DNA Oy / Etelä-Suomi

· TeliaSonera

· LE-Sähköverkko Oy

· Lahti Energia Oy

5. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta sekä
kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan Hollolan kunnan virallisella il-
moitustaululla, kunnan virallisissa ilmoituslehdissä (Hollolan Sanomat) ja kunnan kotisivuilla
(www.hollola.fi).

5.1 Kaavoitustyön aloitusvaihe ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tekninen lautakunta päättää kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
asettamisesta julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä
30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla ja internet –sivuilla. Tuona aikana osalliset voivat jättää
mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kunta voi tarvittaessa neuvotella Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -
keskuksen) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä ja toteuttamisesta.
Osallisella on mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä
ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Jos suunnitelma on ilmeisen puutteelli-
nen, ELY -keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täy-
dennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen
mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy (MRL 64 §).
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Jos osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

5.2 Kaavaluonnos, valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä Hollo-
lan kunnantalolla ja www-sivuilla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuu-
lutuksella kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Näh-
tävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta (MRA 30 §)

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä muilta tar-
peelliseksi katsottavilta osallisilta.

5.3 Kaavaehdotus

Kaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaavaehdotuk-
seksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja internet-sivuille 30 päivän
ajaksi. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa muistutus (MRA 27 §).

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä muilta tar-
peelliseksi katsottavilta osallisilta.

Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kunnissa ja tarvittaessa järjestetään neu-
votteluja. Saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä
varten. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

5.4 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku

Asemakaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja
MRA 94 §:n mukaisesti.

Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä yhteydessä osoitteensa ilmoittaneille lähete-
tään vastine. Valtuuston hyväksymispäätös lähetetään heille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia kun-
nanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua
Hollolan kunnanvaltuuston päätöksestä.

5.5 Viranomaisyhteistyö

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa toimitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi viran-
omaisosallisille ja tarvittaessa järjestetään Hollolan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa aloitusvai-
heen viranomaisneuvottelu.

Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomai-
silta. Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa kaavatyön
edetessä järjestetään työneuvotteluja viranomaisten kanssa.
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5.6 Alustava aikataulu

Kunkin kaavavaiheen osallistumismahdollisuudet on kuvattu edellisessä luvussa. Kaavan aikataulua
päivitetään tarvittaessa suunnittelun edetessä.

Vuosi 2015 2016
TEHTÄVÄT Kuukausi 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Aloitusvaihe

OAS:n laatiminen

OAS nähtävillä

Aloituskokous

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksen laatiminen

Suunnittelukokous

Kaavaluonnos nähtävillä

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen laatiminen

Kaavaehdotus nähtävillä

Vastineiden laatiminen

Hyväksymisvaihe

Päätöskäsittely
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6. Yhteystiedot

HOLLOLAN KUNTA
Verkkosivut
www.hollola.fi

Katariina Tuloisela
Maankäyttöpäällikkö
p. 044 780 1359
etunimi.sukunimi@hollola.fi

Virastotie 3
15870 Hollola

KAAVAA LAATIVA KONSULTTI

RAMBOLL FINLAND OY
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Niina Ahlfors
Kaavoitusarkkitehti
p. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Annu Tulonen
Yksikön päällikkö
p. 040 675 0332
etunimi.sukunimi@ramboll.fi


