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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa-
van vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osalli-
silla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenet-
telystä. 
 
Suunnitelman tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten kaava etenee ja missä 
vaiheessa siihen on mahdollisuus vaikuttaa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan koko suun-
nitteluprosessin ajan. 
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1. Suunnittelualue 

Strateginen yleiskaava kattaa koko Hollolan kunnan alueen. Hollolan maapinta-ala on 463 km2 
ja vesipinta-ala 68 km2.  
 
Hollolan asukasluku vuoden 2012 lopussa oli 22 054. 
 
Yleiskaavan vaikutusalue ulottuu myös naapurikuntien puolelle, Lahteen, Orimattilaan, Kärkö-
lään, Hämeenkoskelle, Asikkalaan ja Nastolaan. 
 

 
Kaava-alueen rajaus 
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2. Suunnittelutehtävä 

Tehtävänä on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaava, jolla suunnitellaan Hol-
lolan kunnan maankäytön strateginen kehittäminen. 
 
Strategisella yleiskaavalla pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen ja keskitytään 
alueidenkäytön päälinjoihin. Kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti ja suunnitelmassa 
korostuvat yhdyskunnan rakenteelliset kysymykset, kuten toimivuus, maankäytön kasvu- ja 
muutosalueiden sijoittumisperiaatteet, palveluverkon suunnittelu, liikenteen järjestelyt sekä 
yhdyskunnan viherrakenteen kehittäminen. Strategisessa yleiskaavatyössä arvioidaan myös 
maakuntakaavaluonnoksessa/ehdotuksessa esitettävien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelun 
edellytyksiä. Strateginen yleiskaava ei kuitenkaan mahdollista suoria rakennuslupia tuulivoima-
loiden toteuttamiselle, vaan se edellyttää tarkemman tuulivoimaosayleiskaavan ja selvitysten 
laatimista. Tavoitevuodeksi kaavalle on asetettu vuosi 2040. 
 
Kaavaprosessin aikana käydään laaja-alainen, eri osapuolien välinen keskustelu periaate-
ratkaisuista ja arvovalinnoista. Kaavoitusta ohjaa kunnan nimeämä ohjausryhmä ja teemaryh-
mät. Strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja voimassa olevat osayleiskaavat 
jäävät voimaan strategisen yleiskaavan rinnalla, ellei toisin mainita. 

3. Suunnittelun lähtökohdat 

Hollolan strateginen yleiskaava laaditaan Hollolan kunnan aloitteesta. Kaava on laitettu vireille 
kaavoituskatsauksessa 2012, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 7.1.2013. 
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4. Kaavan tavoitteet 

Hollolan strategisen yleiskaavan tavoitteena on linjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sen suunta ja maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen. Tavoitteena on edistää talou-
dellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa mahdollisimman suju-
van arjen kunnan asukkaille.  
 
Yleiskaavassa esitetään maankäytön strategiset kehittämistavoitteet kaavakartalla, asetetaan 
tavoitteet yksityiskohtaisemmille osayleiskaavoille ja priorisoidaan laadittavien osayleiskaavojen 
järjestys.  
 
Hollolan kunta on laatinut useita strategisia tavoitteita, pyrkimyksiä ja toimenpiteitä käsitteleviä 
asiakirjoja, jotka luovat perustan strategisen yleiskaavan laatimiselle. 
 
 

 
 

Muita Hollolan kunnan tai seudullisia strategisia asiakirjoja työn tueksi ovat mm: 

 Hollolan asunto-ohjelma 

 Hollolan rakennusjärjestys 

 Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015, Ladek 2010 

 Lahden alueen kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009-2015 

 Seudullinen asuntostrategia 

 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2012-2017 

 Elinkeino-ohjelma  
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Strategisten asiakirjojen tavoitteista keskeisimpiä kaavoituksen keinoin edistettäviä tavoitteita 
ovat:  

 

 

1. Asuminen ja palvelut 

o Erilaisten asuinympäristöjen asuntotyyppien tarjoaminen 

o Hyvä palveluiden saavutettavuus 

o Kaupallisten palveluiden monipuolistuminen 

o Elävä maaseutu 

o Radan ja henkilöliikenneasemien hyödyntäminen 

o Rakentaminen kunnallistekniikan piiriin 

2. Elinkeinot ja talous 

o Vahvuuksien tiedostaminen 

o Kehätien varren kehittäminen 

o Kehätien riittävä välityskyky 

o Hyvä yritystonttivaranto 

o Matkailun kehittäminen matkailutulojen parantamiseksi 

o Salpakankaan kehittäminen työpaikkojen aikaansaamiseksi 

o Riihimäentien varren kehittäminen 

o Alueiden profiloituminen yritystoiminnan monipuolistamiseksi 

o Raideliikenteen ja radanvarren yritystoiminnan kehittäminen 

3. Ympäristö ja virkistys 

o Puhdas ympäristö 

o Virkistysmahdollisuuksien kehittäminen; liikkuvat ihmiset pysyvät terveinä 

o Pyöräily- kävely- ja virkistysreitit (esim. Rantatie) 

o Kulttuuriympäristön säilyminen 
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4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 § mukaisista valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista 30.11.2000 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Päätöstä on tarkistettu 
13.11.2008 ja se tuli voimaan 1.3.2009. Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonai-
suuteen: 

1. Toimiva aluerakenne 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

Hollolan strategista yleiskaavaa koskevat seuraavat edellä mainittuihin aihekokonaisuuksiin si-
sältyvät tavoitteet: 
 
Toimiva aluerakenne 
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemas-
sa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimava-
rojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisi-
jaisesti 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 kaupunkikes-
kusten välisiin raideliikenneyhteyksiin. 
 
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston ke-
hittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueiden-
käytössä 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. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 
varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 
Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvo-
jen asettamat vaatimukset. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalis-
ta ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä ehey-
tetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laa-
tua.  
 
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien 
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöau-
toliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.  
 
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoimin-
nalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 
Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.  
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntora-
kentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.  
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Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa 
oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina pal-
velujen, 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 ympäristöhaitat ja poik-
keukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luo-
daan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.  
 
Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Yleiskaavoituksessa on tar-
kasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen 
erilaisia vaihtoehtoja. 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 sijoittumi-
nen.  
 
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tar-
jolla riittävästi tonttimaata. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työ- 
paikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntara-
kenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä 
tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, 
että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.  
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toi-
mintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä 
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, 
että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.  
 
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.  
 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet 
ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamis-
ta ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityk-
siin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kes-
tävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat 
alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joi-
hin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.  
 
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taa-
jamatulviin. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja 
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnetto-
muusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat ke-
mikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuin-alueista, yleisten toimintojen alueista ja 
luonnon kannalta herkistä alueista. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus 
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhty-
mistä kaavan toteuttamistoimiin.  
 
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa 
ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herk-
kiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.  
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kau-
kolämmön käyttöedellytyksiä.  
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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. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden 
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 
 
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. 
 
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua paran-
tamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden  
ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä 
niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytös-
sä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.  
 
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luon-
nonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa ote-
taan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 
 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan  
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alueko-
konaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämi-
selle riittävät alueet. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunni-
teltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-
asumisen viihtyisyys.  
 
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 sovel-
tuvat vedenhankintaan. 
 
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyt-
töön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 
 
Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-
muodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjes-
telmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvet-
ta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhte-
yksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -
verkostoja. 
 
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
 
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maan-
teiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien  
satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä 
on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liiken-
teelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on 
varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toimintaa 
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ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava 
lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä. 
 
Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien viestintäjärjestelmien tarpeet 
hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Teleliiken-
teen mastojen sijoittumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen säilyt-
tämiseen. 
 
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialai-
tosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa. 
 

5. Kaavatilanne 

5.1 Voimassa oleva maakuntakaava 2006 

Päijät-Hämeessä on voimassa 11.3.2008 vahvistettu kokonaismaakuntakaava; maakuntakaava 
2006.  
 
Kaavassa Salpakangas on varattu keskustatoimintojen alueeksi (C) Hämeenlinnantien (vt 12) 
varressa, pääosin pohjoispuolella. Salpakankaan alue jatkuu pohjoiseen työpaikka-alueena (TP) 
aina Messilän golf-alueelle (RMg) saakka. Golf-alueen pohjoispuolelle sijoittuu Messilän matkai-
lupalvelujen alue (RM), jonka päätteenä Vesijärven rannassa on satama-alue (LV). 
 
Taajamatoimintojen alueet (A) sijoittuvat Hämeenlinna-Lahti Tien molemmin puolin, Vesikan-
santien länsipuolelle Vesijärven rantaan Kukkilaan ja Kalliolaan sekä Herralaan. Kyläalueita (AT) 
on osoitettu Hollolan kirkonseudulle, Pyhäniemeen, Paimelaan ja Länsi-Hollolaan. 
 
Teollisuusalueita (T) on varattu Riihimäentien (54) ja Hämeenlinna-Lahti Tien risteykseen osoi-
tetun uuden eritasoliittymän kaakkoispuolelle. Eritasoliittymästä Hämeenlinna-Lahti Tie jatkuu 
idän suuntaan uutena moottoritienä aina Lahden moottoritielle saakka. Teollisuusalueita on 
osoitettu myös Helsingintien varteen Lahden kuntarajalle sekä Kukonkoivuun Valtatien 12 poh-
joispuolelle. 
 
Laaja Puolustusvoimien alue (EP) sijaitsee Kirkkotien (3161) varressa Hälvälässä. 
 
Virkistykseen (V) varattuja alueita on Messilän itä- ja länsipuolella, Mustamaankalliossa, Parin-
pellossa, Herralan Hahmajärven rannan alueella sekä Merrasjärven ja Alasenjärven pohjoispuo-
leinen alue. 
 
Hollolassa on neljä laajempaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää 
aluetta; Laitialan kartanon, Kastari-Hatsina-Kutajoen, Voistion ja Tennilän sekä Untilan-
Korpikylän kulttuurimaisemat. Valtakunnallisesti kulttuurihistorian tai maiseman kannalta mer-
kittäviksi näistä on arvotettu kaikki paitsi Untilan-Korpikylän kulttuurimaisema. Vaikkakin raja-
ukset valtakunnallisissa kulttuurihistorian tai maiseman kannalta merkittävissä alueissa ovat 
joltain osin hieman suppeampia. 
 
Hollolaan on osoitettu kolme kehittämisen kohdealuetta (kk), joihin kohdistuu maakunnallisesti 
tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Miekkiön-Renkomäen-Pennalan 
kohdealuetta kehitetään hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana ylimaakunnallisen kaupanpalve-
luiden, elinkeinoelämän ja asumisen alueena, jolla varaudutaan kuntien yhteiseen palvelutuo-
tantoon. Paimelan-Vesivehmaan aluetta kehitetään hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana asu-
misen sekä kulttuuri- ja maisema-arvojen alueena, jolla varaudutaan kuntien yhteiseen palvelu-
tuotantoon. Nostavan-keskustan-Messilän kehittämisen kohdealue tukeutuu raideliikenteeseen 
ja sitä kehitetään logistiikan, elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan alueena. 
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Ote voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006. Hollolan kunnan rajat on lisätty karttaan 
mustalla paksulla katkoviivalla. 
 

5.2 Maakuntakaavaluonnos 2014 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 7.6.2010 käynnistää uuden kokonaismaakuntakaavan 
laatimisen. Se tulee vahvistuessaan korvaamaan maakuntakaavan 2006. Maakuntakaavaluon-
nos 2014 on ollut nähtävillä 1.8. - 30.9.2012 välisenä aikana. Siinä Hollolan alueelle on osoitet-
tu 15 muutoskohdealuetta, jotka on ympyröity kaavakarttaan ja kuvattu selostuksessa seuraa-
vasti: 
 
Rata1 Hämeen oikoratavaihtoehto Hollolan Okeroinen 
Kyseessä on pohjoisempi maastokäytävävaihtoehto mahdolliselle Lahti-Hämeenlinna –
oikoradalle. Käytävä alkaa Hollolan Okeroisen kylästä ja kulkee Kärkölän pohjoisosan ja Hä-
meenkosken eteläosan läpi kohti Janakkalaa ja Hämeenlinnaa. 
 
RATA2 Hämeen oikoratavaihtoehto Hollolan Aittomäki 
Kyseessä on eteläisempi maastokäytävävaihtoehto mahdolliselle Lahti-Hämeenlinna –
oikoradalle. Käytävä alkaa Hollolan Aittomäestä ja kulkee Järvelän taajaman ja Kärkölän 
kirkonkylän välistä kohti Janakkalaa ja Hämeenlinnaa. 
 
HO1 Valtatien 24 väli Lepistönmäki-Kalliola 
Valtatiellä 24 on liikenteellisiä ongelmia niin sujuvuudessa kuin turvallisuudessa. Valtatien 
pitkän matkan liikenne ja asuinalueilta tuleva paikallisliikenne risteävät ja sekoittuvat. 
Nykyisessä maakuntakaavassa välille Lepistönmäki-Kalliola on merkitty valtatielle 
yleissuunnitelman mukainen uusi tievaraus nykyisen tien itäpuolelle. Lepistönmäestä etelään 
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suuntautuva osuus on merkitty merkittävästi parannettavana kaksiajorataisena päätienä. 
Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi tarvittaisiin kokonaisvaltaisia, 
pitkän aikavälin tarpeita palvelevia ratkaisuja, jotka olisivat myös taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia. Alueen eteläpäässä Tervamäen taajamatoimintojen alueen ja 
virkistysalueen rajaus olisi tutkittava maaston ja luontoarvojen, seudullisen viherverkoston sekä 
ulkoiluverkoston mukaan. 
 
HO3 Hälvälän harjoitusalue 
Alue on Puolustusvoimien Hämeen Rykmentin harjoitusalue, joka sijaitsee Hollolassa 
Tiilikankaan länsipuolella. Hälvälän maa-alue on Metsähallituksen omistuksessa ja siellä on 
Senaatti-kiinteistöjen omistamia kiinteistöjä. Alueella sijaitsee mm. ampumarata ja talvisota-
aikainen lentopaikka. Harjoitusalueella on ylimaakunnallinen merkitys. Alueen muutospaineet 
liittyvät Puolustusvoimien suunnittelemaan Puolustusministeriön ohjauksessa tehtävään 
puolustusvoimauudistukseen ja sen osana tehtävään Puolustusvoimien joukko-osaston 
uudistamiseen. Suunnitelmissa on Hämeen rykmentin lakkauttaminen 31.12.2014. Hälvälän 
harjoitusalueen tulevaisuuden käyttö ja toimintojen mahdollinen siirtäminen tulee tässä 
yhteydessä ja tähän liittyvät meluhaitat sekä Hollolan maankäytön muutostarpeet ja 
harjoitusalueen maankäyttöä rajoittava luonne. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 
50 §:ssä on säädetty melun vaikutusten rajoittamisesta rakennusten läheisyydessä. 
Valtakunnallisessa alueidenkäyttötavoitteissa on linjattu maanpuolustuksen maankäytöllisten 
tarpeiden turvaamisesta (VAT). 
 
HO4 Kukonkoivun teollisuusalue 
Kukonkoivun teollisuusalue sijaitsee pohjavesialueella. Alueen maakäyttöä on tarkennettu 
asemakaavoilla. Kauppaa koskevat ratkaisut on tarkisettava valtatien risteysalueen 
läheisyydessä uusien säädösten valossa. Alue sijaitsee kaupunkiseudun taajamarakenteen 
länsireunalla kiinteänä osana Kukonkoivun työpaikka- ja teollisuusaluetta sekä lähelle 
rakentuvaa Kukonkankaan asuinaluetta. Alueella on valmis infra. Alueelle sijoittuvat palvelut 
ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Alueelta on 5 km matka kunnan 
ydinkeskustaan jonne on myös suora kevyenliikenteenväylä. Alueella on seudullistakin 
liikennettä laajemmat joukkoliikenneyhteydet. 
 
HO5 Haukkakallion tuulivoima-alue 
Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen 
tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. 
Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, 
yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen 
yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat 
vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja 
alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten 
myötä. 
 
HO6 Jouskallion-Terävänkiven tuulivoima-alue 
Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen 
tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. 
Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, 
yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjoen 
yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat 
vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja 
alue saattaa poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten myötä. 
 
HO7 Tornikallion-Leikkolankallion tuulivoima-alue 
Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen 
tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. 
Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, 
yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen 
yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat 
vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja 
alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasta tarkempien selvitysten 
myötä. 
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HO8 Miekkiön alue 
Hollolan Miekkiö-Renkomäki-Ämmälä osayleiskaavatyöllä on tarkennettu maakuntakaavan 
kehittämisen kohdealueen maakäyttöä. Maankäyttö on tarpeen tarkistaa. 
 
HO9 Riihimäentien risteysalueen ympäristö 
Risteysalueen ympäristön maankäyttö on tarkentunut Kuntakeskuksen osayleiskaavan ja 
asemakaavahankkeiden myötä. Koko risteysalueen ympäristön maankäyttö ja kaupan ratkaisut 
on tarpeen tarkentaa uusien säädösten valossa; nykyinen palvelujen aluevaraus P6 on 
pääsääntöisesti tilaa vaativaa kauppaa varten. 
 
HO10 Herralan alue 
Hahmajärven virkistysaluetta ehdotetaan poistettavaksi maakuntakaavasta, koska sillä ei ole 
maakunnallista merkitystä. 
 
HO11 Aikkalan maanvastaanottoalue 
Aikkalan aluen on yksi Lahden seudun maanvastaanottoalueiden ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa vaihtoehdoista uudeksi seudulliseksi maanvastaanottoalueeksi (ks. 
periaatteellinen kysymys). Alue sijaitsee Hollolassa valtatien 12 ja Riihimäentien risteyksestä 
etelään. Alue on pääosin talousmetsää ja sen koillisosassa sijaitsee Aikkalan käytöstä poistunut 
kaatopaikka. 
 
HO12 Vt12 Eteläisen kehätien eteläpuoli 
Riihimäentien risteysalueen ja Nostavan liittymän välisen alueen maankäyttö on tarpeen 
tarkistaa. Risteysalueiden maankäyttö tulee nostamaan tarpeen rinnakkaistien rakentamiselle. 
Rinnakkaistie ja alueen sijainti mahdollistavat alueen käytön tehostamisen työpaikka- ja 
kaupallisten palveluiden alueena. 
 
HO13 Nostavan alue 
Nostavan alueella on hyvät kehittymismahdollisuudet asuinalueena etenkin raideliikenteen 
asemien kehittymisen myötä. Selvitetään tarkistustarpeet. 
 
HO14 Tuohijärvenkallion maanvastaanottoalue 
Tuohijärvenkallion alue on yksi Lahden seudun maanvastaanottoalueiden ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa selvitetyistä vaihtoehdoista uudeksi seudulliseksi 
maanvastaanottoalueeksi. Alue sijaitsee Hollolassa Jokimaan teollisuus- ja varastoalueen 
eteläpuolella Helsingintien varressa. 
 
HO15 Messilä-Pyhäniemi-kirkonkylä 
Messilä/Tiirismaa/Pyhäniemi/Kirkonkylän alueella on ilmaantunut matkailun, virkistyksen, 
asumisen ja loma-asumisen yhteensovittamistarpeita. 
 
HO17 Pinnolan tuulivoima-alue 
Alue on maakuntakaavaa varten laaditussa esiselvityksessä rajattu potentiaalinen 
tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä. 
Maakuntakaavatasolla selvitettäviä asioita ovat tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset, 
yleispiirteisellä tasolla asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä sähkölinjojen 
yhteystarpeet. Myös tärkeisiin lintujen muuttoreitteihin ja pesimäalueisiin kohdistuvat 
vaikutukset on tarkoitus selvittää jo maakuntakaavavaiheessa. Alueen rajoja tarkennetaan ja 
alue saattaa myös poistua kokonaan lopullisesta maakuntakaavasat tarkempien selvitysten 
myötä. Alue jatkuu Hämeenkosken puolelle. 
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Ote maakuntakaavaluonnoksesta 2014. Hollolan kunnan rajat on lisätty karttaan mustalla pak-
sulla katkoviivalla. 
 

5.3 Voimassa olevat yleiskaavat 

Hollolan itäpuoli on melko kattavasti yleiskaavoitettu ja alueella on 10 voimassa olevaa 
osayleiskaavaa. 

1. Nostavan osayleiskaavan muutos (hyv.24.9.2012) 

2. Heinlammin osayleiskaava (hyv. 10.1.2011) 

3. Miekkiön osayleiskaava (hyv.15.11.2010) 

4. Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaava (hyv.15.2.2010) 

5. Kuntakeskuksen osayleiskaava (hyv.23.6.2008) 

6. Nostavan osayleiskaava (hyv.13.11.2006) 

7. Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava (vahv. 20.6.1996) 

8. Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava (vahv. 1.11.1995) 

9. Kukonkoivun osayleiskaava (vahv. 18.3.1993) 

10. Messilä-Tiirismaan osayleiskaava (vahv. 18.1.1991) 
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Kartta voimassa ja vireillä olevista osayleiskaavoista 

5.4 Voimassa olevat asemakaavat 

 
Kartta Hollolan asemakaavoitetuista alueista 
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5.5 Suunnitelmat ja selvitykset 

Strateginen yleiskaavatyö perustuu pääasiassa maakunta- ja seututasolla tehtyihin, strategisen 
yleiskaavan kannalta oleellisiin selvityksiin.  

Hollolan strategisessa yleiskaavassa hyödynnettäviä keskeisiä selvityksiä ovat: 

Tilastot ja rakenne 

 Päijät-Hämeen seurantaraportti, Päijät-Hämeen liitto, 2012 

 Päijät-Hämeen rakennetarkastelut, Päijät-Hämeen liitto, 2012 

Kauppa ja palvelut 

 Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely, Linea Konsultit Oy & Gispositio Oy, 2011 

 Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne, FCG, Strafica, 2012 

 Vähittäiskaupan palvelujen ja markkinoiden kehitysselvitys, Santasalo / Lahti, Asikkala, 
Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila, 2010 

Luonto-, maisema- ja virkistysalueselvitykset 

 Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys, Sito, 2013 

 Päijät-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet, Päijät-Hämeen liitto, 2013 

 Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdis-
tys ry, 2012 

 Hollolan Laasonpohjan linnustoselvitys, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry, 2013 

 Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila, Päijät-Hämeen liitto, 2012 

 Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys, Ramboll Finland Oy, 2012 

 Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Päijät-Hämeessä, Vaikutukset luontoon, ympäris-
töön ja kulttuuriarvoihin, Päijät-Hämeen liitto, 2014 

Kulttuuriympäristö- ja argeologiset selvitykset 

 Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Lahden kaupunginmu-
seo, 2012 

Liikenne 

 Lahden seudun liikennemalli, Strafica Oy, 2011 

 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014, Päijät-Hämeen liitto, 2014 

 Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen selvitys, Sito Oy, 2013 

Muut selvitykset, ohjeet ja suunnitelmat 

 Liikenneviraston maanteiden meluselvitys, EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) 
mukainen meluselvitys, Liikennevirasto, 2012 

 Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys, Gaia Consulting Oy, 2012 

 Ampumaradat ja moottoriurheilualueet, WSP, 2013 

 Puolustusvoimien harjoitusalueet, Päijät-Hämeen liitto, 2013 

5.5.1 Laadittavat selvitykset 

Strateginen yleiskaava ei edellytä yksityiskohtaisia selvityksiä, vaan voi tukeutua maakunnalli-
siin ja muihin jo laadittuihin selvityksiin. Kaavan tavoite- ja rakennemallivaiheen aikana kuiten-
kin vielä arvioidaan mahdolliset tähän työhön liittyvät lisäselvitykset (liikenne, palveluverkko, 
tuulivoima). Yksityiskohtaisempia osayleis- ja asemakaavoja laadittaessa tarkennetaan selvityk-
siä kunkin kaavatason mukaiseen tarkkuuteen. 
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5.5.2 Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 

Lahden kaupunkiseudun rakennemallin 2040 on seutuvaltuusto hyväksynyt 2.12.2004. Se on 
Lahden seudun kuntien yhteinen näkemys kaupunkiseudun maankäytön päälinjoista pitkällä 
tähtäimellä. Rakennemallityö on kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen rinnastettavaa suunnitte-
lutyötä, jota ei kuitenkaan ole laadittu maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kuntien yh-
teisenä yleiskaavana. Rakennemallin tehtävänä on antaa lähtökohtia ja osoittaa suuntaviivoja 
maakuntakaavan sekä kuntien yleiskaavojen laatimista varten ja sen toteutumisen ohjevuosi on 
2040. 
 
Suunnitelma on Hollolan osalta jossain määrin vanhentunut. Rakennemalli ei kuitenkaan ole 
oikeusvaikutteinen, eikä sitä tämän yleiskaavan myötä ole tarvetta tarkistaa. 

6. Osalliset 

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja myös tätä 
kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on lueteltu suunnittelutyön keskeiset 
osalliset. 

 Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja elinkeinon harjoit-
tajat 

 Kunnan toimialat 
o tekninen toimi 
o sosiaali- ja terveystoimi 
o sivistystoimi 
o elinkeinotoimi 

 Naapurikunnat 
o Lahti 
o Orimattila 
o Nastola 
o Kärkölä 
o Hämeenkoski 
o Asikkala 

 Viranomaiset  
o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (elinkeino ja ympäristö) 
o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne) 
o Päijät-Hämeen liitto 
o Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
o Puolustusvoimien pääesikunta (31.12.2014 saakka Länsi-Suomen sotilasläänin 

esikunta) 
o Liikennevirasto 

 Alueella toimivat yhdistykset 
o Hollolan yrittäjät ry 
o kyläyhdistykset 
o asukasyhdistykset 
o luonto- ja ympäristöyhdistykset 

 Muut osalliset 
o Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 
o Lahti Energia 
o Fingrid 
o Hollolan vesihuoltolaitos 
o Lahti Aqua Oy 
o Kymenlaakson sähkö 
o Gasum 
o Elenia 
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7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Strateginen yleiskaava laaditaan tiiviissä yhteistyössä osallisten, kunnan toimialojen, viran-
omaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavatyötä ohjaamaan on nimetty kunnan eri sidosryhmis-
tä, hallintokunnista ja päättäjistä koostuva ohjausryhmä, kolme teemaryhmää sekä työryhmä. 
 
Osallistumisen mahdollisuuksia kaavoituksen eri vaiheissa on kuvattu kohdassa 8. Kaavan laa-
timisen vaiheet ja tavoitteellinen aikataulu. 
  
Hankkeesta tiedotetaan virallisten kuulemisien ohella ja lisäksi strategisen kaavan verkkosivuil-
la, jotka linkitetään kunnan kotisivuille. Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen tullaan järjestämään 
yleisö- ja tiedotustilaisuuksina sekä karttapalautejärjestelmän kautta. 
 
Virallisten vuorovaikutusmenettelyjen lisäksi strategisesta yleiskaavasta pyritään tiedottamaan 
mahdollisimman kattavasti paikallismedian ja kunnan nettisivujen kautta. Lisäksi työtä varten 
perustetaan nettiin karttapalautejärjestelmä, joka mahdollistaa kommenttien esittämisen suo-
raan kartalle ja palautteen antamisen järjestelmään. 

Yleiskaavatyö sovitetaan yhteen naapurikuntien maankäytön suunnittelun kanssa. Työn edetes-
sä pidetään naapurikuntien kaavoittajien kanssa yhteistyökokouksia kaavan eri vaiheissa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn kuluessa. 
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8. Kaavan laatimisen vaiheet ja tavoitteellinen aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisen yleiskaavan ohjelmointi 

Lähtötietojen kokoaminen 

Alustavien tavoitteiden kokoaminen 

joulukuu 2013 – 
tammikuu 2014 

helmikuu 2014 

maaliskuu 2014 

ALOITUSVAIHE 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man laatiminen (OAS) ja nähtävil-
läolo 

KEVÄT-KESÄ 
2014 

EHDOTUSVAIHE 
 
Strategisen yleiskaavaehdotuksen 
laatiminen ja nähtävilläolo (30 vrk) 

SYKSY 2015 

TAVOITEVAIHE 
 
Tavoiteraportin laatiminen 

KESÄ-SYKSY 
2014 

LUONNOSVAIHE 
 
Strategisen yleiskaavaluonnoksen 
laatiminen ja nähtävilläolo (30 vrk) 
 

KEVÄT-KESÄ 
2015 

HYVÄKSYMISVAIHE 
 
Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyy 
strategisen yleiskaavan 

Kaavaa varten 
nimetty ohjaus-
ryhmä ohjaa työtä 

KEVÄT 2016 Päätöksestä on mahdollista valit-
taa hallinto-oikeuteen 

Aloitusvai-
heen viran-
omaisneu-
vottelu 

Viranomais-
työneuvot-
telu 
 
Lausunto-
pyynnöt 

Lausunto-
pyynnöt 

RAKENNEMALLIVAIHE 
 
Vaihtoehtoisten maankäytön raken-
nemallien suunnittelu ja nähtävillä-
olo (30 vrk) 
 

SYKSY-TALVI 
2014-2015 

Viranomais-
työneuvot-
telu 
 
Lausunto-
pyynnöt 

Yleisötilaisuus 
 
Mielipide 
OAS:sta tekni-
selle lautakun-
nalle 

Yleisötilaisuus 

Yleisötilaisuus 
 
Mielipide ra-
kennemalleista 
tekniselle lau-
takunnalle 

Yleisötilaisuus 
 
Mielipide luon-
noksesta tekni-
selle lautakun-
nalle 

Muistutus kaa-
vaehdotuksesta 
kunnanhallituk-
selle. 
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9. Kaavan vaikutusten arviointi 

Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi on koko kaavaprosessin ajan kestävä 
menettely ja se perustuu riittäviin lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Kaavatyön edetessä 
arvioidaan myös maakuntakaavan, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja strategiselle 
yleiskaavalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Vaikutuksia arvioidaan rakennemallien vertailun yhteydessä sekä luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 

Vaikutusten arvioinnissa keskitytään yhdyskuntarakenteen ja kuntatalouden kannalta merkittä-
viin vaikutuksiin. 

 

Vaikutusten arviointi tehdään seuraavista osa-alueista: 
 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

 asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittuminen 

 yhdyskuntarakenteen toimivuus 

Vaikutukset liikkumiseen 

 jalankulku ja pyöräily 

 henkilöautoliikenne, julkinen liikenne ja raskas liikenne 

 liikenneturvallisuus 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 

 sosiaaliset vaikutukset: turvallisuus, viihtyisyys, sosiaalinen toimivuus, arjen sujuvuus 

Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY) 

 valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet 

 muinaisjäännökset 

 maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö 

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 

 maa- ja kallioperä, vesistöt, pohjavesi, ilma ja ilmasto 

 luonnonsuojelualueet 

 luonnonvarat 

Vaikutukset elinkeinoelämään 

 yritysten toimintaedellytykset 

 työllisyys 

Vaikutukset kunnan talouteen 

 kunnallistekniikka 

 palvelut 

 

 

Kaavan vaikutusten arviointi tehdään pääosin asiantuntijatyönä vuorovaikutuksessa osallisten 
kanssa. Vaikutusten arviointi raportoidaan osana kaavaselostusta. 
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10. Yhteystiedot 

Ramboll Finland Oy 

Kaavoitusarkkitehti 

Niina Ahlfors 

Puh. 040 176 8252 

niina.ahlfors@ramboll.fi 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

 

Kaavoitusinsinööri 

Markus Hytönen 

Puh. 040 721 7527 

markus.hytönen@ramboll.fi 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti 

 

Hollolan kunta 

Maankäyttöpäällikkö 

Katariina Tuloisela 

Puh. 044 780 1359 

katariina.tuloisela@hollola.fi 

 

Kaavasuunnittelija 

Henna Kurosawa 

Puh. 044 780 1358 

henna.kurosawa@hollola.fi 


