
 
 

HOLLOLA 
ASEMAKAAVA 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. 

 
 
 

 
 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualue 
 

Kaavoitettava alue sijoittuu Riihimäentien varteen Hopeakallion ja Paassillan yritysalueiden väliin. 
Alue käsittää pohjoisosaan sijoittuvan VT12 uuden linjauksen liittymäalueen. Alueen pinta-ala on 
noin 14,9 hehtaaria. 

 
 
 
 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
 

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue Kuntakeskuksen osayleiskaavan mukaisesti 
yritystoiminnan alueeksi.  

 



 
 
 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on merkitty 
teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaava-alueen pohjoisosassa on varaus uudelle moottoritielle 
eritasoliittymineen (Lahden eteläinen kehätie).  Alueen länsiosassa kulkee Riihimäentien 
suuntaisesti ohjeellinen pääkaasulinja (k). Suunnittelualueen itäpuolelle on merkitty käytöstä 
poistettu tai poistettava jätteen käsittelyalue (EJm). Riihimäentien länsipuoli on osoitettu 
maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. 
Riihimäentien länsipuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Untilan - Korpikylän kulttuurimaisema 
(vaaleansininen vaakaraidoitus ma 18), joka ulottuu kaava-alueen eteläpuolella Riihimäentien 
itäpuolelle Koskimyllyntien varrelle. 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty keltaisella renkaalla. 
 
Osayleiskaava 

Hollolan valtuuston 23.6.2008 hyväksymässä Kuntakeskuksen osayleiskaavassa kaavoitettavan 
alueen pohjoisosaan on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti VT 12 uusi linjaus. Moottoritien 
eteläpuolelle on osoitettu työpaikka-alue (TP), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
Kaavoitettavan alueen läpi kulkee uusi ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys Riihimäentieltä 
Kukkuramäen etelä- ja itäpuolitse kohti kuntakeskusta.   



Ote Kuntakeskuksen osayleiskaavasta. 

Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Paassillan yritysalueen 
asemakaavaan ja pohjoisessa Hopeakallion yritysalueen asemakaavaan. 

Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa

- 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

- Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma 

Selvitystarpeet 
täydentyy kaavaprosessin aikana 

Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
- Luontoon
- Liikenteeseen
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen



 
 
 
 
Osalliset 
 - kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat 

- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne 
- Päijät-Hämeen liitto 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristöviranomainen 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan yrityskoordinaattori 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Lahti Energia/kaukolämpö 
- Hollolan yrittäjät ry 
- 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. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 
 
- Tekninen lautakunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 
- Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
- Tekninen lautakunta asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokaudeksi, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. 
 
- 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 asemakaavamuutoksen 
hyväksymistä. 
 
- Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 
- Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 

Vireilletulo    marraskuu 2016 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  joulukuu 2016 
Asemakaavaluonnos nähtävillä  joulukuu 2016 
Asemakaavaehdotus nähtävillä   maaliskuu 2017 
Hyväksymiskäsittely    toukokuu 2017 



 
 
 
 
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. 
 
 

Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa, puh 044-780 1358 
Sähköposti: henna.kurosawa(at)hollola.fi 

 
 
 
Hollolassa 4.11.2016 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
 
 
 
 


