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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Katso kansilehti (sivu 1) 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaava-alue sijaitsee Riihimäentien (kt 54) itäpuolella Hopeakallion ja Paassillan 
yritysalueiden välissä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14,9 hehtaaria. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa Lahden Eteläisen kehätien liittymäalue tiealueeksi 
ja valtatien eteläpuolella oleva asemakaavoittamaton alue yritystoiminnan alueeksi. 

Hollolassa 8.11.2016 

Hankekaavoittaja Henna Kurosawa
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1 
2 
3
4

Asemakaavan seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa) 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
Asemakaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (lisätään liitteisiin 
ehdotusvaiheessa)

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

- Kaavoitusohjelmassa 2016
- Asemakaava vireilletulo (pvm).
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 00.00. - 00.00.0000.
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.-

00.00.0000.
- hyväksyminen..

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan pohjoisosaan esitetään Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelman mukainen 
tiealuevaraus. Liittymän eteläpuolelle sijoittuva korttelialue varataan liikerakennuksille.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Toteuttamisen pääperiaatteet. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Kaavoitettavan alueen maisema on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Maisemaa hallitsee pohjois-
eteläsuuntainen paikoin jyrkkärinteinen metsäinen kallioselänne, jonka alarinteitä peittää 
moreenikerrokset. Selväpiirteisesti rajautuvat pienehköt peltoaukeat sijoittuvat silttimaille 
maaston alavimpiin osiin. 

Maaperä 

 
Kaavoitettava alue on osa pohjois-eteläsuuntaista moreenipeitteistä kallioselännettä. Alueen 
itäosan laaksopainanne on hienoa hietaa.  

Kasvillisuus 

 
Pääosin alueella kasvaa kuivahkon kankaan nuorta männikköä, jossa kasvaa sekapuuna 
kuusta ja hieman rauduskoivua. Kasvillisuus koostuu lähinnä puolukasta, mustikasta, 
metsälauhasta, kanervasta, kangasmaitikasta ja oravanmarjasta (kuvassa nro 12).   
 
Alueen luoteiskulmassa sijaitsee avokallioalue, jolla kasvaa pääosin kalliomännikköä. 
Kasvillisuus koostuu puolukasta, metsälauhasta ja kanervasta. Kalliopinnoilla kasvavat 
lähinnä poronjäkälät (kuvassa nro 13). 
 
Itäosan rinteissä kasvaa tuoreen kankaan varttunutta kuusikkoa, jossa sekapuuna on mm. 
mäntyä ja rauduskoivua. Kasvillisuus koostuu pääasiassa mustikasta, puolukasta, 
metsäkastikasta, kielosta, oravanmarjasta, kangas- ja metsämaitikasta, metsäkortteesta ja 
metsäalvejuuresta sekä paikoin lehtoruohoista kuten virnoista, metsäkurjen-polvesta, 
vuokoista ja nuokkuhelmikästä (kuvassa nro 27). 
 
Kaavoitettavan alueen itäosassa on peltoa (kuvassa nro 25). 
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Alueen kasvillisuus. Kaavoitettavan alueen sijainti on esitetty mustalla renkaalla.  

Eläimistö 

Alueelle laaditun linnustoselvityksen mukaan alueen linnusto on melko tavanomaista. 
Suojelullisesti huomioarvoisista lajeista selvitysalueelta tehtiin havainnot leppälinnusta, 
punavarpusesta, pyystä, sirittäjästä, teerestä, valkoviklosta ja varpuspöllöstä. Näiden lajien 
reviirihavainnot sijoittuivat kaava-alueen ulkopuolelle.    

Alueelta ei ole tehty havaintoja liito-oravista. Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä 
peltoalueisiin rajautuen esiintyy kuusivaltaisia alueita. Alueen kuusikot ovat metsätaloustoimin 
käsiteltyä, eikä puusto ole niin järeää kuin tyypillisissä liito-oravan suosimissa 
elinympäristöissä  

Vesistöt ja vesitalous 

Kaavoitettavan alueen pohjois-eteläsuuntainen selänne jakaa alueen kahteen valuma-
alueeseen. Länsiosista kerääntyvät pintavedet kulkeutuvat Männäränojaa pitkin Autjoen, 
Koivusillanjoen ja Vähäjoen kautta Porvoonjokeen. Itäosien pintavedet kulkevat 
Porvoonjokeen Melkkaanojan, Koivusillanjoen ja Vähäjoen kautta.  
 
Kaavoitettava alue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Alue sijoittuu lähimmillään 350 
metrin etäisyydelle Salpakankaan 1-luokan pohjavesialueesta. 

Luonnonsuojelu 

Tehtyjen selvitysten perusteella kaavoitettavalla alueella ei ole merkittäviä luontokohteita. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Rakenteilla oleva 
Paassillan yritysalue 
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Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Kaavoitettavalla alueella ei ole asutusta.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaavoitettava alue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Lähin asutus sijoittuu 
Riihimäentien länsipuolelle Aikkalantien ja Tervapellontien varsille. Asutus sijoittuu teiden 
varsille hajatyyppisenä rakentamisena ja on syntynyt 1900-luvun eri vuosikymmeninä. 
 
Kaavoitettavan alueen koillispuolella on asemakaavan mukaisesti toteutunut Kettupihan 
varren pientaloasutus. Alue on rakentunut 2000-luvun vaihteessa. 
 
Kaava-alueen pohjois- ja eteläpuolelle on kaavoitettu yritystoiminnan tontteja ja Paassillan 
yritysalueen tontit ovat pääosin rakennettavissa. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Palvelut 

Kaavoitettavalla alueella ei ole palveluja. Lähimmät kaupalliset palvelut, 
päivittäistavarakauppa ja ravintolapalvelut, sijoittuvat Soramäen ostoskeskukseen noin 1,5 
km:n etäisyydelle kaava-alueesta. Hollolan kuntakeskus sijaitsee noin 2 km:n päässä 
koillisessa. Viereisille kaavoitetuille yritysalueille on mahdollista sijoittaa palveluja.  

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Kaava-alueen pohjois- ja eteläpuolelle on kaavoitettu yritystoiminnan tontteja ja Paassillan 
yritysalueen tontit ovat pääosin rakennettavissa. 

Virkistys 

Kaavoitettava alue on osa virkistykseen ja luonnossa liikkumiseen soveltuvaa maa- ja 
metsätalousaluetta, joka liittyy koillisessa oleviin lähivirkistysalueisiin. Kaavoitettavalla 
alueella ei ole ulkoilureitistöä tai muita virkistyspalveluja.   

Liikenne 

Kaavoitettava alue rajoittuu länsipuolelta Riihimäentiehen (Kt54). Riihimäentie on 
kaavoitettavan alueen kohdalta kaksikaistainen (1+1).  Keskivuorokausiliikenne oli vuonna 
2007 noin 4800 ajoneuvoa. Riihimäentien varrella ei ole kevyen liikenteen väylää.   

Paassillantie kulkee yritysalueen läpi Aikkalan jäteasemalle. Paassillan yritysalueen 
asemakaavassa on osoitettu Alumiinitie, joka ulottuu kaavoitettavalle alueelle. 

Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu suunnitteilla oleva VT 12 uusi linjaus liittymäalueineen. 
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Kehätien tiesuunnitelma esitettynä asemakaavaluonnokseen nähden. 

Tekninen huolto 

Kaavoitettavalla alueella ei ole kunnallisteknistä verkostoa. Vesi- ja viemärilinjat kulkevat 
kaavoitettavan alueen itäosassa.   

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

(melu, tärinä, ilman laatu, saastuneet maa-alueet) 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Hollolan kunta omistaa kaavoitettavan alueen. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. 
- Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.6.2008 
- alueella ei ole asemakaavaa 
- Alueen maankäyttöä on suunniteltu luonnosvaiheeseen eteläpuolella olevan Paassillan 

yritysalueen asemakaavan yhteydessä. 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.6.2011. 
- Pohjakartta tarkistetaan kaavaprosessin aikana. 
- Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma on hyväksytty 3.6.2016 
- Eteläpuolen Paassillan yritysalueen asemakaava on hyväksytty 27.1.2014 ja 

pohjoispuolen Hopeakallion yritysalueen asemakaava 12.9.2011 (lainvoimainen 
14.12.2012). 
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- Alueen hulevesien imeytymisestä ja kulkemisesta on laadittu hulevesiselvitys, jossa 
esitetään tasausaltaiden paikat sekä hulevesien kulkureitit kaavoitettavalla alueella. 
Hulevesiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy 2010 ja se on laadittu edeltävän 
kaavaprosessin aikana. Hulevesiverkostoa on tarkistettu kaavaprosessin aikana tehdyssä 
kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland Oy, 2013). 

 
- Riihimäentien itäpuolen luontoselvitys, Ramboll Finland Oy 2012 

 
- Liito-oravakartoitus, Lahden seudun ympäristöpalvelut kevät 2012 

 
- Riihimäentien yritysalueen ja Aikkalan maanvastaanottoalueen liikenneselvitys, Ramboll  

 
- Finland Oy 2013 

 
- Alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelma, jossa esitetään katuvaraukset, -

korkeudet, korttelialueiden likimääräiset korkeusasemat sekä vesihuoltoverkosto. 
Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, 2013. 

 
- Kantatie 54, Tammela-Hollola: Kehittämisselvitys, Knuuttila,L.; Vehmas, J.; Harju, O.; 

Ahlqvist, E.; Laitakari, P., 2013  



 

 

10 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Alueen asemakaavoitukseen on ryhdytty, jotta sijainniltaan hyvälle paikalle saadaan 
toteutettua tontteja yritystoiminnalle Kuntakeskuksen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaava sisältyy Hollolan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016, jossa asemakaavan 
vireilletulo on esitetty vuodelle 2018.  
 
Asemakaavan vireilletulosta päättää tekninen lautakunta. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan rakennuslupa-arkkitehti  
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan yrityskoordinaattori 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- LE-Sähköverkko Oy  
- Lahti Energia/kaukolämpö 
- Uudenmaan ELY-keskus/liikenne 
- Hämeen ELY-keskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hollolan yrittäjät ry 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 00.00.0000 ja siitä ilmoitettiin 
00.00.0000 Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
Täydennetään prosessin edetessä 

 
00.00.0000 tekninen lautakunta päättää asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 

 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (pvm) 
 



 

 

11 

 

OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
00.00.0000. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 00.00.- 00.00.0000. 
 
00.00.0000 tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen (/ak:n 
muutosluonnoksen) nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä 
asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille 
 
Lausuntopyynnöt 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
00.00.0000. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa (huom! 
Vesikansassa myös Kalliolan kirjastossa) sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: 
www.hollola.fi 00.00.- 00.00.0000 välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta 
osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää mielipide kaavaluonnoksesta 
kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Tekninen lautakunta asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai 
ak:n muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot OAS:n mukaisesti. 
 
Kaavaehdotus lähetetään maanomistajille ja rajanaapureille. 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) palvelupiste 
Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset 
 
Tekninen lautakunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

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

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
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Alueelle on tavoitteena esittää asemakaavalla liikerakentamiselle tarkoitettuja tontteja.  

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kaavoitettava alue on merkitty teollisuus- ja 
varastoalueeksi (T). Kaava-alueen pohjoisosassa on varaus uudelle moottoritielle 
eritasoliittymineen (Lahden eteläinen kehätie).   
 
Kuntakeskuksen osayleiskaavassa kaavoitettavan alueen pohjoisosaan on osoitettu 
maakuntakaavan mukaisesti VT 12 uusi linjaus. Moottoritien eteläpuolelle on osoitettu 
työpaikka-alue (TP), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
Voimassa olevassa asemakaavassa???(ja lähialueen ak:ssa) (tavoitteet: asukkaat, työpaikat, 
palvelurakenne, yhdyskuntarakenne, kaupunkikuvalliset tekijät, korttelialueet ja niiden 
käyttötarkoitus) 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Täydennetään prosessin edetessä. 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Täydennetään prosessin edetessä. 
 

Muut tavoitteet 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen 
…. 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 14,9 ha 
 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

täydennetään ehdotusvaiheeseen 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

Kaavoitettavan alueen eteläosa on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi (KM-1). 
Korttelialueelle saa sijoittaa liikenneaseman. Alueelle voidaan sijoittaa polttoaineiden jakelua, 
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ajoneuvojen huoltoa, ravintolan ja matkailua palvelevia liiketiloja. Alueelle ei sallita 
polttoaineen jakelun kylmäasemaa. Korttelissa saa olla paljon tilaa vaativan erikoiskaupan 
myymälä- ja varastotiloja, kuten auto-, matkailuvaunu ja venekauppa; huonekalukauppa; 
rauta- tai rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa; kodintekniikkakauppa. 
Toimialaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymäläpinta-alasta saa olla enintään 1000 
neliömetriä. Tästä myyntipinta-alasta enintään 400 neliömetrin alalla voidaan myydä 
elintarvikkeita. Avovarasto on aidattava vähintään 3 metriä korkealla aidalla siten, ettei 
varastoalue näy tie- ja katualueille. 
 
Liikerakennusten korttelialueen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria. 
 
 

 
Asemakaavan muutoskartta liitteenä 

5.3.2 Muut alueet 
 

Asemakaavassa on esitetty VT 12 Lahden eteläisen kehätien tiealue yleisen tien alueeksi 
(LT). Lisäksi Kaava-alueen mitalta kantatie 54 (Riihimäentie) on osoitettu kaavassa yleisen 
tien alueeksi. Kantatien 54 osalta kaavassa on osoitettu tilavaraus kevyen liikenteen väylälle 
tien itäpuolelle.  Yleisen tien alueen pinta-ala on noin 8,5 hehtaaria. 
 
Kantatien 54 tiealueen ja liikerakennusten korttelialueen väliin on osoitettu noin 12 metriä 
leveä suojaviheralue. Alueen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria. 
 
Kaava-alueen itäosaan on osoitettu suojaviheralue (EV-1), alueelle saa sijoittaa hulevesien 
johtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä rakenteita. Alueen pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria. 
 
Kaava-alueen eteläosassa on varaus yhdyskuntatekniikkaa palveleville rakennuksille (ET). 
Alue sijoittuu asemakaavoitetun Alumiinitien varteen. Alueen pinta-ala on 450 m2.  
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

Asemakaavalla kaavoitetaan rakenteilla olevien yritysalueiden väliin lisää tontteja 
yritystoiminnan käyttöön, kaavaratkaisu täydentää alueen yhdyskuntarakennetta. Ratkaisulla 
tehostetaan alueelle rakennetun infrastruktuurin käyttöä.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 
  
Kaavan toteuttaminen edellyttää mittavia louhinta- ja maantasaustöitä muuttaen alueen 
luontaista maanpinnanmuodostusta ja kasvillisuutta. 
 
Alueen hulevesimäärät tulevat kasvamaan vettä läpäisemättömien pinnoitteiden lisääntyessä. 
Korttelin 685 itäpuolelle on varattu hulevesien johtamiseen tarkoitettu suojaviheralue, lisäksi 
kaavaan on liitetty määräys hulevesien viivyttämisestä tontilla. 

 
Alueen rakentamisella on rakentamisen aikaisia vaikutuksia hulevesien laatuun. Kaava-alueen 
eteläpuolella on hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen liittyviä rakenteita.  
 
Alueen luonnonympäristö tulee kaavan toteutumisen myötä muuttumaan huomattavasti. 
Alueella maaston muotoja tasataan ja kasvillisuus tulee sen vuoksi poistumaan alueelta, 
samoin alueen eläimistölle luontaiset elinympäristöt. Kaavoitettavan alueen ulkopuolelle jää 
kuitenkin runsaasti rakentamattomia kasvillisuudeltaan erityyppisiä elinympäristöjä, jotka 
vastaavat kaava-alueen elinympäristöjä. 
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 Asemakaavan toteutuminen aiheuttaa suuria muutoksia rakentamattoman alueen 
maisemaan. Maan tasausten vuoksi alueen maisemalle luontainen rakenne muuttuu. 
Kasvillisuuden poistamisen ja rakentamisen myötä maisemakuva muuttuu 
luonnonympäristöstä rakennetuksi ympäristöksi. 
 

5.4.3 Vaikutukset liikenteeseen 
Asemakaavaratkaisu lisää liikennettä alueen tie- ja katuverkolla. Asemakaavan aiheuttama 
liikennetuotos ei aiheuta sujuvuusongelmia kantatielle 54 tai valtatielle 12.  Alueen 
liikenteelliset vaikutukset on huomioitu Paassillan yritysalueen asemakaavan (kaavanro. 08-
230) laadinnan yhteydessä varaamalla kaavaan riittävät tie- ja katualuevaraukset.  

5.4.4 vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen 
 
Kaavan toteuttaminen aiheuttaa rakennusvaiheessa melua, tärinää (louhintatyöt) ja pölyä. 
Liikennemäärien lisääntyessä liikenteestä aiheutuvat haitat, kuten melu ja päästöt lisääntyvät. 
 

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Täydentyy kaavaprosessin aikana 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Selostuksen liitteessä 3. 

5.7 Nimistö 
 

Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Täydennetään ehdotusvaiheeseen 
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