
 
 

HOLLOLA 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Kartanon (06) kunnanosa. Tilojen 98-435-18-142, 98-435-21-64 ja 98-435-51-11 osia koskeva asemakaava, 
sekä Kuntotien katualuetta koskeva asemakaavan muutos. 
 

 
 
 
 
Suunnittelualue 

Sijainti ja alueen laajuus 
Kaavoitettava alue sijaitsee Kuntakeskuksen eteläpuolella Kartanon kunnanosassa. Suunnittelualue 
rajoittuu lännessä Perhoslehdon asuinalueeseen, pohjoisessa Kuntotiehen, idässä Kumpulan 
asutukseen Purotien varrella ja eteläosissa Leipäläntiehen. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. 
 
Suunnittelualue koostuu kolmesta kunnan omistaman kiinteistön osasta, jotka ovat ennestään 
asemakaavoittamattomia ja joille laaditaan tässä yhteydessä ensimmäinen asemakaava. 
Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös Kuntotien katualuetta, joka on asemakaavoitettua ja 
tältä osin on kyse asemakaavan muutoksesta. Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 6,83 
hehtaaria. 
 



 
 

Nykytila ja luonnonympäristö 
Noin 3-4 hehtaaria alueesta on viljelykäytöstä poistunutta peltoa, joka nykyisin kasvaa jo paikoin 
tiheää puustoa ja pensaikkoa, osittain alue on niittyä. Länsiosassa nousee jyrkkä metsäinen rinne. 
Maaperältään alue on savea ja silttiä. 
 
Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, mutta alueella on todettu paineellista pohjavettä. Lisäksi 
alueen itäreunalla sijaitsevan puron varsi on todettu rakennettavuudeltaan huonoksi. 
 
Alueen luontoa ja eläimistöä on kartoitettu kevään ja kesän 2016 aikana. Alueelta ei löydetty 
metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita 
eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja suojeltuja luontotyyppejä. Alueen metsät ovat 
voimakkaasti käsiteltyjä lehtoja tai lehtomaisia kankaita, joissa lahopuiden osuus on alhainen, 
eivätkä täytä uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä. Suunnittelualueen etelä-lounaiskärki, jossa 
kasvaa runsasravinteista lehtoa suositellaan kuitenkin jättämään rakentamatta. 
 
Liito-oravia, pesiviä huomionarvoisia lintulajeja, tai lähiseudulla aiemmin tavattua uhanalaista 
aurinkoyökköstä ei suunnittelualueelta tavattu. Suunnittelualueen ulkopuolella, alueesta hieman 
etelänpään, tehtiin luontoselvityksen yhteydessä kirjoverkkoperhoshavainto. Lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain nojalla. 
Kirjoverkkoperhosen potentiaaliset lisääntymispaikat alueella ovat valoisia maitikoita kasvavia 
kohtia. Suunnittelualueen ainoa potentiaalinen kirjoverkkoperhosen lisääntymisalue on lounaisosan 
mäen päällä oleva kangasmaitikkaa kasvava alue. 
 
Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Alueen lähiympäristössä Kumpulan asuinalueella sekä 
Kuntotien pohjoispuolella rakennuskanta on valtaosin 1980-1990 -luvuilla rakennettua, mutta myös 
joitakin 2000-luvulla rakennettuja omakotitaloja löytyy. Lähiympäristön rakennukset ovat 
puurakenteisia ja julkisivultaan puuta tai tiiltä. Kumpulan alueella asuinrakennukset ovat 
yksikerroksisia, Kuntotien pohjoispuolella on myös puolitoistakerroksia omakotitaloja. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Kunnanhallitus hyväksyi 2.5.2016 Kaavoitusohjelman vuodelle 2016, jossa tämä kaavoituskohde on 
esitetty aloitettavaksi vuoden 2016 aikana.  
 
Kuntakeskuksen eteläpuolelle viime vuosina kaavoitetut ja osittain jo rakentuneet Vanhatalonrinteen 
sekä Perhoslehdon asuinalueet ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi alueiksi. Asemakaavalla lisätään 
kunnan tonttitarjontaa kysytyltä Kartanon alueelta hyvien liikenneyhteyksien ääreltä, läheltä 
kuntakeskuksen palveluja. Suunnittelualue hyödyntää olemassa olevan infran verkostoja ja tiivistää 
nykyistä yhdyskuntarakennetta. 
 
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa 10-20 omakotitonttia alueen ominaisuudet huomioiden, 
mm. luontoselvityksen tulokset ja rakennettavuuden haasteet. Tonttitavoite vastaa noin 27-55 uutta 
asukasta.  
 

 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa, vahvistettu 11.3.2008, alue sijoittuu taajamatoimintojen 
alueelle (A). Tilanne on sama myös valmistelussa olevassa uudessa maakuntakaavassa 
(kaavaehdotus 6.6.2016). 

  
Osayleiskaava 

Suunnittelualue on 9.3.2012 lainvoiman saaneessa Kuntakeskuksen osayleiskaavassa merkitty 
asuntoalueeksi (A) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Alueelle on merkitty myös ohjeellinen kevyen 
liikenteen reitti. 



 
 

 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006                           Kuntakeskuksen osayleiskaava 
 

 
 
Ote ajantasaisesta asemakaavayhdistelmästä, suunnittelualueen kaakkois- ja eteläosa on asemakaavoittamatonta 



 
 

 
Asemakaava 

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta Kuntotietä lukuun ottamatta. Kuntotien alueella on 
voimassa kaksi asemakaavaa, joissa molemmissa Kuntotie on osoitettu kaduksi. 
 
Kuntotien pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu Korsikujan, Tähkätien ja Orastien varren 
pientaloalueisiin (erillispientalojen korttelialue AO) sekä lähivirkistysalueeseen (VL). Korsikujan 
varrella kaava sallii puolitoistakerroksisten omakotitalojen rakentamisen ja tonteille on annettu 
rakennusoikeutta 300 kerrosneliömetriä, josta 250 on tarkoitettu päärakennukselle ja 50 
autotalli/talousrakennukselle. Tähkätien ja Orastien varrelle on osoitettu sekä yksikerroksista että 
puolitoistakerroksista omakotirakentamista, ja rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0.20.  
 
Idässä Kumpulan asuinalueen puolella suunnittelualue rajautuu lähivirkistysalueeksi 
asemakaavoitettuun alueeseen (VL). Purotien ja Koivusillantien varteen on kaavoitettu 
yksikerroksisia omakotitaloja (AO). Kuntotien varteen (kadun eteläpuolelle) on kaavan mukaan 
mahdollista sijoittaa asuin, liike- ja toimistorakennuksia (AL), käytännössä kuitenkin myös nämä ovat 
toteutuneet omakotirakentamisena. Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla ja 
vaihtelee välillä e=0.15 ; e=0.25. 
 
Lännessä suunnittelualue rajautuu Perhoslehdon asuinalueen asemakaavassa osoitettuun 
lähivirkistysalueeseen (VL) sekä kaksikerroksisten omakotitalojen korttelialueeseen (AO). AO-
korttelissa tontin rakennusoikeus on yhteensä 300 kerrosneliömetriä, josta 250 on tarkoitettu 
päärakennukselle ja 50 autotalli/talousrakennukselle. 
 

Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 
- Luontoselvitys (sis. kasvillisuus ja luontotyypit, liito-orava, linnusto, huomion arvoiset perhoset), 
31.8.2016, Ramboll Finland Oy 
- Rakennettavuusselvitys, 8.6.2012, Ramboll Finland Oy 
- Liito-orava- ja linnustoselvitys, 25.8.2011, Ramboll Finland Oy 
- Kuntakeskuksen osayleiskaavaa koskevat selvitykset 

 
Selvitystarpeet 
 Kunnallistekniikan yleissuunnittelua toteutetaan kaavatyön aikana. 
 
 
Vaikutusten arviointi 
 Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 

- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 
- Rakennettuun ympäristöön 
- Luonnonoloihin 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 

 
Osalliset 

Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen 
maanomistajat, kuntalaiset ja kaikki ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
 
Lisäksi osallisia ovat: 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Päijät-Hämeen liitto 
- kunnan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja -valvonta, kuntatekniikka, sivistystoimiala 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Ympäristöterveyskeskus  
- Lahti Aqua Oy 
- TeliaSonera 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Lahti Energia Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 

 
 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan 



 
 

Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi.  Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnanviraston ala-aulan 
ilmoitustaululla nähtävilläoloaikana sekä kunnan kotisivuilla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Kaavaprosessin eteneminen: 
- Tekninen lautakunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 
- Tekninen lautakunta päättää asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen 
järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. OAS 
asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
 
- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset 
lausunnot. 
 
- Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin 
laadittujen vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. Kaavoittajan vastineet tehtyihin 
muistutuksiin lähetetään tiedoksi muistutuksen tehneille ennen asemakaavan hyväksymistä. Mikäli 
kaavaan on tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia muistutusten ja lausuntojen johdosta, voidaan 
kaavaehdotus asettaa uudelleen nähtäville. 
 
- Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
- Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 

Vireilletulo    syyskuu 2016  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  lokakuu 2016 
Asemakaavaluonnos nähtävillä  helmi- maaliskuu 2017 
Asemakaavaehdotus nähtävillä   elo- syyskuu 2017 
Hyväksymiskäsittely    marras- joulukuu 2017 

 
 
Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta 
ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Tarvittaessa pidetään MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa 
sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 
on saatu. 
 
 

Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavoittaja Maria Vanhala, puh 044 780 1353 
Sähköposti: maria.vanhala(at)hollola.fi 

 
 
 
Hollolassa 13.9.2016 
 
Kaavoittaja Maria Vanhala 


