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1. JOHDANTO 

Hollolan kunta on päättänyt vuonna 2014 ryhtyä laatimaan 

strategista yleiskaavaa kehittääkseen kuntaa ja sen maan-

käyttöä tavoitteellisesti kokonaisuutena. Kaavan tavoite-

vuosi on 2040. Hämeenkosken kunta liittyi Hollolan kuntaan 

vuoden 2016 alusta ja tuli osaksi suunnittelualuetta. Ennen 

kuntaliitosta Hämeenkosken kunta käynnisti oman kaava-

prosessin keväällä 2015. Kuntien strategiseen yleiskaavaan 

liittyvät päätökset olivat itsenäisiä kuntien yhdistymiseen 

saakka. 

1.1 Strategisen yleiskaavan tarkoitus 

Maankäytön strateginen suunnittelu antaa kunnalle instru-

mentin hallita kunnan maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen 

kehittymistä pitkällä aikajänteellä.  

Strateginen yleiskaava mahdollistaa kunnan kehittämisen 

yli valtuustokausien antaen päälinjat kymmeniksi vuosiksi 

eteenpäin. Tämä luo edellytykset "nopeiden voittojen" ta-

voittelusta pitkän tähtäimen "voittojen" saavuttamiseen. 

Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen yhtey-

dessä, voidaan tarvittaessa tarkistaa myös strategisen 

yleiskaavan linjauksia ilman että kokonaiskuva kunnan 

maankäytön kehittämisestä hämärtyy. 

Strateginen yleiskaava antaa perustaa kaikkien kunnan 

toimialojen tulevaan suunnitteluun aikataulun, volyymin ja 

toteuttamistapojen osalta. Parhaimmillaan toimialat luovat 

yhdessä strategisen yleiskaavan sisältöä ja siitä muodostuu 

yhteinen päämäärä, jonka linjausten mukaisesti kunnan 

taloutta, toimintaa ja palveluja kehitetään. 

Koko kunnan kattava lainvoimainen yleiskaava antaa mah-

dollisuuden asemakaavojen, suunnittelutarveratkaisujen ja 

rakennuslupien nopealle käsittelylle, koska suuriin linjauk-

siin ei ole tarpeen juridisessakaan mielessä enää palata. 

Yleiskaava ei ole pelkkä kaavassa näkyvä suunnitelma, 

vaan demokraattisessa päätöksenteossa muodostunut, 

kunnan eri toimialoja sitouttamaan pyrkivä juridinen asia-

kirjakokonaisuus. Maankäytön kehittyminen tavoiteltuun 

suuntaan edellyttää kunnan kaikkien toimialojen yhteistyö-

tä. 

1.2 Asiakirjat 

Kaavaselostus on yksi Hollolan strategisen yleiskaavan vi-

rallisista kaava-asiakirjoista. Muita ovat Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (Tausta-asiakirja 1), kaavakartat ja 

kaavamääräykset. Strateginen yleiskaava sisältää viisi (5) 

oikeusvaikutteista kaavakarttaa (pääkartta ja neljä teema-

karttaa). Näiden lisäksi on laadittu kaavan suunnittelua 

edeltävä tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2), jossa tavoit-

teiden lisäksi on kuvattu Hollolan maankäytön historianyky-

tilannetta ja asumisen tulevaisuuden näkymiä. Tavoitevai-

heen perusteella ennen kaavaluonnosvaihetta on tarkastel-

tu ja arvioitu vaihtoehtoisia rakennemalleja (Tausta-

asiakirja 3), joiden tarkoituksena on ollut määrittää mihin 

taajamiin ja missä suhteessa uudisrakentaminen olisi tar-

koituksenmukaista sijoittaa. 

Asiakirjat liittyvät tiiviisti toisiinsa ja kaavaselostuksessa on 

viittauksia aiemmin laadittuihin asiakirjoihin siltä osin kuin 

asiat on tuotu niissä esille. Tarvittaessa joitakin asioita on 

täydennetty tai täsmennetty. Kaavaselostus toimii muita 

asiakirjoja kokoavana asiakirjana. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

Tavoiteraportissa (Tausta-asiakirja 2) on tuotu laajasti esiin 

yleisiä lähtökohtia, joista keskeisimpiä ovat: 

 maankäytön historiallinen kehitys 

 yleiset ennusteet ja trendit 

 nykyinen yhdyskuntarakenne 

 kunnan ominaispiirteet ja arvot 

 

Tässä kaavaselostuksessa lähtökohtia on täydennetty vain 

niiltä osin kuin niitä on tarpeen esittää tarkemmin tai ne 

ovat oleellisesti muuttuneet. 

2.1 Yhdyskuntarakenne 

Tavoiteraportissa (Tausta-asiakirja 2) on esitetty nykyisen 

yhdyskuntarakenteen lisäksi keskeisiä haasteita sekä arvioi-

ta yleisestä kehityksen suunnasta. Työn edetessä on jul-

kaistu yhdyskuntarakennetta kuvaava kartta vuodelta 

2015, jonka perusteella voidaan todeta viimeisen kolmen 

vuoden aikana tapahtuneet yhdyskuntarakenteen muutok-

set. Kartat osoittavat, että Hollolan kuntaan on muodostu-

nut useita taajamia asemakaavoitettujen alueiden ulkopuo-

lelle. 

 

 

Kuva 1. Yhdyskuntarakenne vuonna 2012 (Syke) 

 

 

Kuva 2. Yhdyskuntarakenne vuonna 2015 (Syke) 

2.2 Väestö ja asuminen 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 3) 

 Väestöennusteet ja toteutuminen 2.2.1

Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatiman väestöennusteen 

mukaan suunnittelualueen väestömäärä kasvaa vuoteen 

2040 mennessä yli 3 000 henkilöllä. Tilastokeskuksen 

vuonna 2015 päivittämä ennuste sen sijaan ennustaa väes-

tön vähenevän noin 600 henkilöllä. 

Tilastokeskuksen ennusteet perustuvat pääosin viimeisten 

vuosien aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Tästä johtuen 

vuoden 2012 taantuman jälkeinen notkahdus väestökehi-

tyksessä on notkauttanut ennusteen koko vuosikymmeniksi 

eteenpäin näin radikaalisti. 

Päivittyneen ennusteen johdosta ei ole muutettu strategisen 

yleiskaavan mitoittavaa väestöennustetta, koska pidemmän 

aikavälin tarkastelun perusteella voidaan kunnan väestö-

määrän arvioida kasvavan tulevaisuudessakin. 

2.3 Työpaikat ja elinkeinoalueet 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2) 

Tavoiteraportissa todettujen elinkeinotoimintojen lisäksi on 

selvitetty maatalouden erityiset peltotuotantoalueet sekä 

Hollolan alueen maatilojen talouskeskusten sijainti vuonna 

2015.  

Maataloustuotanto on merkittävä elinkeino Hollolassa. Laa-

jimmat maisemallisestikin merkittävät viljelyalueet sijaitse-

vat kunnan läntisissä osissa.  

  

 

Kuva 3. Maatalouden erityiset peltotuotantoalueet sekä maatilat 
Hollolan kunnan (vuosi 2015) alueella. (Hollolan kunnan väli-
tyksellä EU -tukea hakeneet maatilat) 
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2.4 Palvelut 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2) 

Kaavaprosessin aikana Hollolan kunnanvaltuusto 

(7.11.2016) on päättänyt, että kunnan yhtenäiskoulupro-

sessia jatketaan Hämeenkoskea lukuun ottamatta siten, 

että vuosiluokkien 5-6 opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen 

Maakansan osalta Heinsuon ja Salpakankaan kouluissa ja 

Vesikansan osalta Kalliolan koulussa.  

Päiväkotiverkosto koostuu eteläisestä ja pohjoisesta palve-

lualueesta. Eteläisessä osassa toimivat Hiekkalinnan vuoro-

päiväkoti, Nostavan päiväkoti, Salpakankaan päiväkoti ja 

Satulinnan päiväkoti. Pohjoisella palvelualueella toimivat 

Pyhäniemen päiväkoti, Kalliolan päiväkoti, Kukkilan päivä-

koti, Paimelan päiväkoti, Soramäen päiväkoti ja Päiväkoti 

Päivänpaiste. Molemmilla alueilla on lisäksi perhepäivähoi-

topaikkoja.  

2.5 Liikenne ja tekninen huolto 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2).  

Liikennevirasto hyväksyi Lahden eteläisen kehätien tie-

suunnitelman 3.6.2016. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt 

maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta 

vuonna 2018. 

Kaavatyön edetessä on kunnassa tarkistettu vesihuollon 

toiminta-alueiden rajausta yhdessä maankäytön suunnitte-

lun kanssa (Kartta 4/5). Työn yhteydessä on arvioitu aluei-

den muutosherkkyyttä kunnalle aiheutuvan vesihuollon 

järjestämisvelvollisuuden kannalta (selostuksen liitekartta 2 

Vesihuollon toiminta-alueet ja asutus).  

2.6 Ympäristö ja virkistys 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2).  

Pääkaavakarttaa täydentävillä teemakartoilla on esitetty 

merkittävimmät luonto- ja kulttuuriympäristö-arvot sekä 

laajimmat virkistysalueet ja reitit. Tiedot on koottu vähin-

tään maakunnallisesti arvokkaista kohteista sekä kaavaa 

laadittaessa voimassa olevien osayleiskaavojen merkinnöis-

tä. (Kartat 2/5 ja 3/5). 

2.7 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

Pääkarttaa täydentävällä teemakartalla (Kartta 5/5) on 

esitetty ympäristövaikutuksia aiheuttavat tai maankäyttöä 

rajoittavat toiminnot. Merkinnät ovat pääosin maakunta-

kaavan mukaisia alueita, linjoja ja yhteyksiä. 

Hollolan alueella on yhteensä viisi Turvallisuus- ja kemikaa-

liviraston (TUKES) luokittelemaa kohdetta (25.4.2016), 

jotka ovat mahdollisia ns. Seveso III-direktiivin mukaisia 

suuronnettomuusvaaraa aiheuttavia kohteita tai muita koh-

teita, joista voi aiheutua vaaraa ympäristöön. Kohteiden ns. 

konsultointivyöhykkeet ovat laajuudeltaan noin 200-500 

metriä. 

 A-Kassi Ky Hollola, Lupalaitos, konsultointivyöhyke 0,5 

km 

 Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy Vaahto Oy Hollola, 

Lupalaitos, konsultointivyöhyke 0,2 km 

 Lindström Oy Hollolan palvelukeskus, Hollola Nestekaa-

sulaitos, konsultointivyöhyke 0,5 km 

 Rakennusbetoni- ja Elementti Oy Hollolan tehdas, Hollo-

la, Nestekaasulaitos, konsultointivyöhyke 0,5 km 

 SC Kiinteistöt Oy SC Kiinteistöt, Hollola, Nestekaasulai-

tos, konsultointivyöhyke 0,5 km 

2.8 Maapolitiikka ja kunnan maanomistus 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2) 

2.9 Suunnittelutilanne 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2) 

Strategisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä on tehty 

suunnittelun ja rakennemallivaiheen vaihtoehtojen vertailun 

tueksi kaavataloudellinen vertailu (Rakennemallien liite, 

Ramboll, 4.5.2016), jossa on tarkasteltu asumisen ja palve-

luiden sijoittumista ja liikenneverkon kehittämistarpeita. 

2.10 Kasvupotentiaali 

Tavoiteraportti (Tausta-asiakirja 2) 

Tavoiteraportin sivulta 30: 

Suunnittelualue on historian valossa omannut merkittävän 

kasvupotentiaalin. Tämä on perustunut mm. seuraaviin 

tekijöihin: 

 Sijaintiin lähellä palveluja ja työpaikkoja, jotka löytyvät 

Salpakankaalta ja täydentyvät Lahdessa 

 Pääkaupunkiseudun läheisyyteen 

 Rata- ja liikenneyhteyksiin 

 Viihtyisään luonnonympäristöön 

 Vesistöjen läheisyyteen 

 Virkistysmahdollisuuksiin 

 Mahdollisuuksiin valita erilaisia asuinympäristöjä 

 Kunnan taloudelliseen tilanteeseen 

 Onnistuneeseen markkinointiin 

Edellä mainitut tekijät ovat pääasiassa olemassa edelleen, 

vaikka suhdanteet vaikuttavat kysyntään. Kuntakeskukses-

sa ja muissa taajamissa on yhdyskuntarakenteen ja maas-

to-olosuhteiden kannalta mahdollisia laajentumis- ja tiivis-

tämisalueita. 
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3. KAAVAN VAIHEET JA OSAL-

LISTUMINEN 

3.1 Kaavaprosessin käsittelyvaiheet 

Alla olevassa taulukossa on tiivistettynä hallinnolliset käsit-

telyvaiheet. 

Taulukko 1. Kaavan käsittelyvaiheet 

Käsittelijä pvm 

Vireille tulo: Kaavoituskatsaus 2012 

Hollolan OAS nähtävillä 4.6. – 8.8.2014 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 

MRL 66 § 

6.5.2014 

Hollolan tekninen lautakunta päätti vi-

reilletulosta 

20.5.2014 

Hämeenkosken kunnanvaltuusto päätti 

ryhtyä laatimaan strategista yleiskaavaa 

27.1.2015 

Hämeenkosken kunnanhallitus päätti 

kaavan vireilletulosta 

2.2.2015 

Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymis-

hallitus 

16.3.2015 § 22 

Hämeenkosken kunnanhallitus päätti 

kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävil-

le asettamisesta 

30.3.2015 

Tavoitteet Hollolan teknisessä lautakun-

nassa 

19.5.2015 

Tavoitteet yhdistymishallituksessa 4.6.2015 

Tavoitteet Hollolan kunnanhallituksessa 8.6.2015 

Tavoitteet Hollolan kunnanvaltuustossa 

 Tuulivoimaloille 2 km:n minimi etäisyys 

asutuksesta 

15.6.2015 

Tavoitteet Hämeenkosken kunnanval-

tuustossa 

 Hämeenkosken taajamaa kehitetään kun-

28.9.2015 

nan toisena osakeskuksena. Asukasmää-

rän ja palvelujen lisäämistä alueelle pide-

tään tavoiteltavana, koska alue halutaan 

säilyttää elinvoimaisena. Rakennemalli-

vaiheessa arvioidaan kunnallisten palvelu-

jen sijoittumista. 

Hollolan kunnanhallitus asetti päätöksel-

lään (8.6.2016) rakennemallit nähtäville 

9.6. – 8.8.2016 

Rakennemallivaiheen viranomaistyöneu-

vottelu 

14.6.2016 

Hollolan kunnanhallitus asetti päätöksel-

lään (3.10.2016) kaavaluonnoksen näh-

täville MRA 30 §. 

13.10-

14.11.2016 

Kaavaluonnosvaiheen viranomaistyö-

neuvottelu 

1.11.2016 

Hollolan kunnanhallitus asetti päätöksel-

lään (9.1.2017) kaavaehdotuksen näh-

täville.  

19.1.-

17.2.2017 

Mikäli valmisteltuihin asiakirjoihin päätettiin esittää kommentteja, 

on niistä lyhyt kuvaus käsittelyn kohdalla. 

 Tavoitteet 3.1.1

Tavoitteet on kirjattu erilliseen tavoiteraporttiin. (tausta-

asiakirja 2) 

 Rakennemallit 3.1.2

Rakennemalleista on erillinen raportti (Tausta-asiakirja 3). 

Rakennemallivaiheen tuloksena päädyttiin laatimaan kaava-

luonnos vaihtoehdon 6 (Salpakangas, Hämeenkoski, Nosta-

va, Kalliola-Kukkila) pohjalta siten, että kuntakeskukseen 

osoitetaan näistä selvästi suurin asukasmäärä. Nostavan 

ottaminen vahvasti asutuksen käyttöön päätettiin jättää 

harkittavaksi luonnosvaiheen suunnittelun yhteydessä.  

Rakennemallivaiheen palaute ja kaavanlaatijan vastineet 

ovat ko. vaiheen tausta-asiakirjojen liitteenä. 

 Kaavaluonnos 3.1.3

Kaavaluonnoksessa esitettiin rakennemallivaiheen perus-

teella pääkartalla kunnan taajamarakenne ja kyläalueet. 

Taajama-alueilla esitettiin keskeiset maankäyttömuodot ja 

teemakartoilla kunnan merkittävimmät ympäristöarvot. 

Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 

laaditut vastineet käsiteltiin ohjausryhmässä ja ne ovat 

tämän kaavaselostuksen liitteenä. 

 Kaavaehdotus 3.1.4

Kaavaluonnosta tarkennettiin kaavaehdotukseksi. Kaava-

luonnoksesta saatu palaute otettiin huomioon vastineessa 

esitetyn mukaisesti. 

Merkittävimmät muutokset kaavaluonnokseen nähden ovat: 

 Kirkonkylän ja Herralan kylän merkitystä ja niiden kehit-

tämistavoitteita nostettiin vahvemmin esille 

 Kalliolan-Kukkilan alueelle koulun läheisyyteen esitettiin 

mahdollisuus myös tehokkaampaan rakentamiseen 

 Puolustusvoimien aluetta merkittiin kaavakarttaan 

 Lisättiin teemakartta maankäytölle reunaehtoja aiheut-

tavista toiminnoista 

 Selkiytettiin kaavan esitystapaa sekä tarkistettiin ja täy-

dennettiin kaavamerkintöjä ja –määräyksiä 

 Lisättiin yleiskaavakarttaan maakuntakaavan kaupunki-

alueen (ka) mukainen rajaus. Merkintä liittyy kaupan oh-

jaukseen. 

 Kaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset 3.1.5

Kaavaehdotuksesta saatiin 18 lausuntoa ja 18 muistutusta, 

jotka ovat tämän selostuksen liitteinä. 

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen tehtiin palautteiden 

vastineiden mukaiset vähäiset tarkistukset. Tarkistukset 

käsiteltiin kaavan ohjausryhmässä 13.3.2017. Vastinera-

portti on tämän kaavaselostuksen liitteenä (liite x). Tarkis-

tukset ovat strategisen kaavan tarkkuuteen ja ohjausvaiku-

tukseen nähden vähäisiä merkintöjen ja määräysten tarkis-

tuksia, tai sellaisia informatiivisia lisäyksiä, joiden toteutu-

minen perustuu tai on jo perustunut muuhun kuin yleiskaa-

vaan. Kaavaselostusta on viimeistelty sekä täydennetty 

vastineissa esitetyllä tavalla. 
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3.2 Vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty MRL:n mu-

kaisena prosessina. Sen lisäksi on pyritty herättämään kun-

talaisten sekä kunnan talouteen ja yhdyskuntarakenteeseen 

liittyviä päätöksiä valmistelevien viranomaisten ja päätöksiä 

tekevien luottamushenkilöiden kiinnostus maankäytön stra-

tegiseen suunnitteluun. Strategisen yleiskaavan laatiminen 

ja toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista kun-

nan ja sen maankäytön kehittämiseen. Vuorovaikutusta on 

edistetty paikallismedian, vuorovaikutteisten yleisötilai-

suuksien ja karttapalautejärjestelmän avulla. Hankkeesta 

on tiedotettu virallisten kuulemisien ohella ja lisäksi Strate-

gisen kaavan verkkosivuilla, jotka on linkitetty kunnan ko-

tisivuille. 

 Ohjausryhmätyöskentely 3.2.1

Työtä on ohjannut kunnan nimeämä ohjausryhmä, joka 

koostuu kunnan eri toimialojen johtavista virkamiehistä 

sekä neljästä kunnan valtuutetusta. Hämeenkosken liityttyä 

Hollolan kuntaan jäsenmäärä kasvoi viiteen. Ohjausryhmän 

kokouksista on laadittu muistiot. 

Ohjausryhmän jäsenet: 

Kunnanvaltuutetut: 

Hannu Siljander, Matti Siirola, Eero Virta ja Jarkko Niemi 

sekä Hannu Heikkilä (19.9.2016-) 

Viranhaltijat: 

Päivi Rahkonen (kunnanjohtaja) Hanna Hurmola-Remmi 

(talousjohtaja), Matti Ruotsalainen (sivistysjohtaja), Aino 

Eerola (peruspalvelujohtaja), Heikki Salonsaari (tekninen 

johtaja 31.7.2016 saakka), Heli Randell (tekninen johtaja 

1.8.2016-), Katariina Tuloisela (maankäyttöpäällikkö), Juha 

Sipilä (Hämeenkosken tekninen johtaja 31.12.2015 saak-

ka). 

Ohjausryhmä kokoontui seuraavasti: 

 27.1.2014 

 27.3.2014 

 2.9.2014 

 11.11.2014 

 12.5.2015 

 19.4.2016 

 7.9.2016 

 22.11.2019 

 13.3.2017 

 Teemaryhmätyöpajat 3.2.2

Valtuustoryhmät ovat nimenneet edustajat teemaryhmiin, 

jotka osallistuvat asian- ja paikallistuntemuksellaan tavoit-

teenasetteluun, kaavasuunnitteluun ja vaikutusten arvioin-

tiin. Elinkeinoteemaryhmänä työskentelee kunnassa aiem-

min nimetty elinkeinoryhmä. Teemaryhmien työskentelyyn 

osallistuvat myös keskeiset toimialajohtajat. 

Kaavaprosessin aikana järjestettiin työpajoja, joissa teema-

ryhmät osallistettiin tavoitteen asetteluun ja suunnitteluun. 

Teemaryhmätyöpajoja on pidetty seuraavasti: 

 3.3.2014 

 14.4.2015 

 11.12016 

 6.6.2016 

Teemaryhmien kokoonpano oli seuraava: 

Elinkeinoryhmä: 

Hannu Siljander, Helena Maattola, Jorma Poyry, Kirsi Miss 

(3/2015 saakka), Sami Konsti (3/2015 lähtien), Timo Kor-

venoja, Hanna-Maria Miikkulainen, Henri Nummela, Heli 

Randell, Katariina Tuloisela 

Palvelut ja asuminen: 

Markku Pulkkanen, Toini Louekoski-Huttunen, Veli-Matti 

Tanhuva, Kati Pölönen, Matti Ruotsalainen, Miikka Lönn-

qvist. Aino Eerola, Heli Randell, Katariina Tuloisela 

Ympäristö- ja virkistys: 

Kari Sulonen, Lasse Peltonen, Pauli Niskanen, Anna-Kaarina 

Taarasti, Heidi Hiidenheimo, Heli Randell, Katariina Tu-

loisela 

3.2.2.1 Kuntalaiskyselyt 

Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä järjestettiin ver-

kossa HollolaNyt- ja webropol-, kansalaiskyselyt jossa ky-

syttiin: 

 Missä päin Hollolaa haluaisit mieluiten asua? 

 Mihin kuntakeskuksen läheisyyteen sijoittaisit lisää asu-

tusta? 

 Kuinka lähellä asuinpaikkaa alakoulun tulisi sijaita? 

 Mitkä ovat muut tärkeimmät palvelut? 

 Kuinka merkityksellisiä mielestäsi ovat joukkoliikenteen 

palvelut? 

 Mihin on tarpeen lisätä väyliä jalankululle ja pyöräilylle? 

 Millaisia virkistysmahdollisuuksia asuinpaikan lähellä 

tulisi olla? 

 Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 

Vastaajien määrät vaihtelivat teemoittain, enimmillään Hol-

lolaNyt-kyselyssä 141 vastaajaa ja werbropol-kyselyssä 30. 

Saatujen vastausten perusteella esitetyistä taajamista kun-

takeskusta ja Salpakankaan koulun eteläpuoleisia alueita 

pidetään parhaina uuden asutuksen alueina. Koulun ihanne-

etäisyytenä pidettiin 2-3 km. Pyöräily-yhteyksiä kouluille ja 

taajamien välillä pidettiin tärkeinä. 

 Valtuustokyselyt 3.2.3

Tavoitevaiheessa järjestettiin Hollolan kunnan valtuutetuille 

valtuustokysely. Kysely toteutettiin internet-kyselynä hel-

mikuussa 2015. Kyselyn tulokset ovat liitteenä 3. 

Hämeenkosken valtuutetuille järjestettiin erillinen info, jos-

sa keskusteltiin kaavan tavoitteista sekä annettiin tämän 

jälkeen mahdollisuus kirjallisesti esittää alueen erityispiirtei-

tä ja mahdollista tulevaisuuden tilaa vuonna 2040. 

Hämeenkosken osalta toivottiin hajarakennusmahdollisuuk-

sien säilyttämistä sekä keskustan vähäisiä lisärakentamis-

mahdollisuuksia siten, että taajamakuva säilyy väljänä ja 

maaseutumaisena. Lisäksi toivottiin pienyritystoiminnan 

mahdollistavaa kaavaratkaisua. 

 Kaava-aineiston nähtävilläolot 3.2.4

Kaavalla on oma verkkosivu, jossa on pidetty valmistunutta 

aineistoa nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. 
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Nähtävilläolosta ja palautteen antamismahdollisuudesta on 

erikseen kuulutettu vireilletulovaiheessa (OAS), rakenne-

mallivaiheessa, luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa.  

 Yleisötilaisuudet 3.2.5

Kaavaprosessin aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia kaa-

van etenemisen kannalta keskeisissä vaiheissa. 

 Vireilletulo (27.8.2014) 

 Tavoitteet (11.1.2016) 

 Rakennemallit (6.6.2016) 

 Kaavaluonnos (24.10.2016) 

 Tiedottaminen 3.2.6

Hankkeesta on tiedotettu virallisten kuulemisien ohella ja 

lisäksi Strategisen kaavan verkkosivuilla, jotka linkitettiin 

kunnan kotisivuille. 

 Viranomaisyhteistyö 3.2.7

Kaavaprosessin aikana on järjestetty MRL:n mukainen aloi-

tusvaiheen viranomaisneuvottelu vireilletulo-  vaiheessa. 

Sen lisäksi on pidetty tarpeen mukaan viranomaisten työ-

neuvotteluja. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidet-

ty 6.5.2014. Rakennemallivaiheessa ennen kaavaluonnok-

sen viimeistelyä järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 

14.6.2016. Luonnosvaiheessa on pidetty viranomaistyöneu-

vottelu 1.11.2016. 

Viranomaislausunnot on pyydetty tavoite-, rakennemalli-, 

luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 

 Sidosryhmäyhteistyö 3.2.8

Kunnan asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä on kutsuttu 

erillisiin työkokouksiin suunnittelun eri vaiheissa tarpeen 

mukaan (mm. tekninen toimiala, sivistystoimiala, ympäris-

tötoimi, Ladec, naapurikuntien kaavoituksesta vastaavat). 

Kunnan eri toimialojen kanssa on pidetty työkokouksia kaa-

van tavoitevaiheessa. Kunnan kaavoittaja on tiedottanut 

strategisen kaavatyön etenemisestä seudullisissa maankäy-

tön suunnittelijoiden tapaamisissa. 

 

Keskeisiltä sidosryhmiltä on pyydetty lausunnot kaavapro-

sessin eri vaiheissa.  
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4. TAVOITTEET 

Tavoitteet on kuvattu tavoiteraportissa (tausta-asiakirja 2). 

4.1 Tarkennetut tavoitteet 

Kaavasuunnittelun edetessä ja luonnosvaiheen kuulemisen 

jälkeen tavoitteet tarkentuivat Hälvälän alueen kehittämi-

sen, Kirkonkylän ja Herralan kylien merkityksen, Kukkilan-

Kalliolan asumistehokkuuden ja palvelujen osalta sekä Sal-

pakankaan nykyisen teollisuusalueen maankäytön osalta. 

Halvälän alueelle tehdyn selvityksen (12.10.2016 Ramboll), 

kunnan tavoitteiden ja alueen nykyisen käytön perusteella 

tavoitteeksi on tullut asutuksen laajeneminen Hälvälän 

suuntaan strategisen yleiskaavan tavoiteajan loppupuolella. 

Alueen nykyinen käyttö jatkuu, mutta sitä kehitettäessä ja 

muutettaessa otetaan huomioon kunnan tavoite asutuksen 

laajentamisesta sekä alueen kehittäminen 

Salpakankaan teollisuusalueen keskiosan muutostavoittees-

ta asuinalueeksi luovuttiin toimintojen yhteensovittamisen 

ongelmien takia. Alueella on paljon yrityksiä, joiden toimin-

taedellytyksiä ei haluta rajoittaa sillä, että vieressä oleva 

asutus asettaisi yritystoiminnalle uusia rajoitteita tai yritys-

toiminnasta aiheutuisi vaaraa ja häiriöitä asumiselle, esim. 

raskas liikenne ja sen aiheuttama melu sekä Seveso III-

direktiivin mukaiset laitokset. Alueen muuttaminen asuin-

alueeksi edellyttäisi useiden teollisuus- ja työpaikkatonttien 

muuttamisen samanaikaisesti, jotta turvattaisiin sekä asu-

misen viihtyisyys että alueella edelleen toimivien yritysten 

toimintaedellytykset. Strategisessa yleiskaavassa on varat-

tu uusia alueita elinkeinoelämän ja teollisuuden tarpeisiin 

pohjavesialueiden ja kuntataajaman ulkopuolelta. Tavoit-

teena on kehittää Salpakankaan nykyistä teollisuusaluetta 

taajaman läheisenä työpaikka- ja elinkeinoalueena sellaisille 

toiminnoille, joista ei aiheudu riskiä pohjavedelle tai haittaa 

kuntakeskuksen asutukselle. 

Päijät-Hämeen maakuntakaavan hyväksymisen (2.12.2016) 

perusteella kaupan sijainnin ja kerrosalojen tavoitteet täs-

mentyivät. 

5. YLEISKAAVAN KUVAUS JA PE-

RUSTELUT 

5.1 Ratkaistavat asiat 

Tässä strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan: 

 Kunnan päätaajamat ja niiden kehittämisen päätavoit-

teet 

 Millaisin volyymein rakentamista kuhunkin taajamaan 

asemakaavoilla ohjataan ja miten se likimäärin sijoittuu 

 Mihin asutus ja teollisuuden, työpaikkojen- ja palvelujen 

alueet sijoittuvat 

 Keskustan palvelualueen laajuus 

 Oleelliset virkistys- ja viheralueet ja yhteydet toiminto-

jen välillä 

 Kyläverkosto ja kylien kehittämisen tavoitteet 

 Maaseutuelinkeinojen merkittävimmät alueet 

 Liikenneverkko ja keskeiset liikenteen yhteystarpeet 

 Laajenemisalueiden aikataulutus 

Strategisessa yleiskaavassa ei ratkaista: 

 Eri maankäyttömuotojen tarkkaa sijaintia tai tarkkoja 

rajoja 

 Kohteiden ja alueiden suojelua 

Strategisen yleiskaavan on tarkoitus osoittaa maankäytön 

yleispiirteiset linjat vuoteen 2040 ja tämän johdosta kaa-

vasta on tehty joustava ja erityisesti yhdyskuntarakenteel-

lista kehitystä ohjaava. Mikäli yleiskaavassa ilmenee päivi-

tystarpeita, on niitä mahdollista tehdä joko teemoittain tai 

päivittämällä koko strateginen yleiskaava. 

5.2 Esitystapa ja tulkinta 

Yleiskaava on strateginen, jolloin siinä ratkaistaan ainoas-

taan kunnan yhdyskuntarakenteen suuret linjat ja tavoitteet 

ottamatta kantaa yksityiskohtaisiin aluerajauksiin tai koh-

teisiin kartalla. Pääkartalla (Kartta 1/5) osoitetulla ruutu-

maisella esitystavalla on pyritty siihen, että kaavan strate-

ginen ote ja yleispiirteisyys säilyvät ja yleisaava ohjaa yh-

dyskuntarakenteen kehittymistä ja maankäyttömuotoja 

kunnan eri alueilla. Strateginen yleiskaava ilmentää eri 

toimintojen volyymien määrää eikä tarkkaa sijaintia. Alue-

rajaukset ja tarkempi maankäyttö täsmentyvät yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa. 

Mikäli esimerkiksi asutukseen tai muuhun varattua toimin-

taa on tarpeen laajentaa kaavassa asutukselle varattujen 

ruutujen viereisiin ruutuihin, on tämä mahdollista asema-

kaavoituksen myötä, mikäli asemakaavaprosessissa voi-

daan osoittaa, että tämä on strategisen yleiskaavan tavoit-

teen mukaista. Tämä tilanne saattaa tulla kysymyksiin esi-

merkiksi silloin kun asutukselle varattua ruutua ei voida-

kaan asemakaavoituksen yhteydessä ilmenneiden luontoar-

vojen johdosta käyttää tehokkaasti rakentamiseen. 

Vastaavasti tarkempi suunnittelu voi edellyttää ruutua sup-

peamman alueen osoittamista suunnitellulle toiminnolle. 

Pääkartan rinnalla maankäyttöä ohjaavat oikeusvaikutteiset 

teemakartat (2/5, 3/5, 4/5 ja 5/5), joiden esitystapana ovat 

alueet, aluerajaukset, rasterimerkinnät, viivat ja muut mer-

kinnät. Merkintöjä tulkitaan yleispiirteisinä, ja ne voivat 

tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja ajan-

tasaisten yksityiskohtaisempien selvitysten myötä. 

Karttatasoja on mahdollista käyttää paitsi kaavallisessa 

ohjauksessa myös itsenäisinä tietolähteinä. Sähköisessä 

muodossa karttatasoja voidaan tarkastella myös päällekkäi-

sinä kokonaisuuksina. 

Esitystapa on MRL:n 40 §:n ja MRA 16 §:n mukainen. 

5.3 Selvitykset  

Taustaraportit 2 ja 3. 

Kaava perustuu soveltuvin osin olemassa oleviin luonnon, 

maiseman ja kulttuuriympäristön sekä liikenteen selvityk-

siin ja suunnitelmiin.  

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä rakennemallivaiheessa 

on laadittu vaihtoehtojen vertailun tueksi kuntataloudellinen 

selvitys (Taustaraportin 3 liite).  



 

 

 

Kaavaselostus, Hollolan strateginen yleiskaava 

 

10 / 26 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen valmistui selvitys 

Hälvälän ampumatoiminnan jatkamisen edellytyksistä 

(Ramboll, 12.10.2016). 

Strategisen yleiskaavan ruutumainen esitystapa mahdollis-

taa tarkempien selvitysten huomioimisen yksityiskohtai-

semman suunnittelun ja asemakaavoituksen yhteydessä. 

5.4 Kumoutuvat ja voimaan jäävät osayleiskaavat 

Tavoite- ja rakennemallivaiheen tulosten perusteella strate-

ginen osayleiskaava korvaa sellaiset osayleiskaavoitetut 

alueet, joiden maankäyttö ei vastaa kunnan tämän hetkisiä 

maankäytön strategisia tavoitteita, tai joiden tavoitteet 

toteutuvat hyvin myös strategisempana esitetyssä yleiskaa-

vassa. 

Voimaan jäävät osayleiskaava-alueet ovat pääosin rantara-

kentamista ohjaavia kaavoja. 

Hämeenkosken keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 

hyväksyttiin ennen kuntaliitosta vuonna 2015. Kaikilta osin 

ajantasaisena se on tarkoituksenmukaisena säilyttää voi-

massa sen saatua lainvoiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisen yleiskaavan myötä sen laatimisen aikana voi-
massa olevista osayleiskaavoja kumotaan kokonaan seu-
raavat yleiskaavat (MRL 42 §):  

 Miekkiön osayleiskaava 

 Nostavan yleiskaava 

 Kukonkoivun osayleiskaava 

 Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaava 

 

Kokonaisuudessaan voimaan jäävät seuraavat osayleiskaa-
vat: 

 OYK 1 Hämeenkosken keskustan osayleiskaava (siltä 

osin kuin saa lainvoiman) 

 OYK 2 Pääjärven osayleiskaava 

 OYK 3 Messilän osayleiskaava (siltä osin kuin saa lain-

voiman) 

 

Osittain voimaan jäävät seuraavat osayleiskaavat: 

 OYK 4 Vesijärven rantaosayleiskaava, ranta-alueet 

 OYK 5 Kirkonkylän – Pyhäniemen osayleiskaava, ranta-

alueet 

 OYK 6 Kukkilan - Kalliolan osayleiskaava, ranta-alueet 

 OYK 7 Heinlammin osayleiskaava, ranta-alueet 

 OYK 8 Kuntakeskuksen osayleiskaava, ranta- ja viher-

alueita 

Voimaan jäävien osayleiskaavojen ranta-alueilla on ratkais-

tu MRL 72§ mukainen rantarakentaminen. 

Pääkartalle (Kartta 1/5) on osoitettu ne alueet, joilla voi-

massa oleva osayleiskaava jää joko kokonaisuudessaan tai 

osittain voimaan. 

Teemakartoilla (Kartat 2/5 ja 3/5) on esitetty kumoutuvista 

osayleiskaavoista oleelliset suojeluun liittyvät merkinnät, 

joihin strategisen yleiskaavan kaavamääräyksissä on viitta-

uksia. 

 

Kuva 4. Alue, jolta Kuntakeskuksen osayleiskaava jää voimaan. 
(OYK 8, punainen katkoviiva) 

 

Kuva 5. Alueet, joilta Heinlammin osayleiskaava jää voimaan. 
(OYK 7, punainen katkoviiva) 
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Kuva 6. Alue, jolta Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava jää voi-
maan. (OYK 6, punainen katkoviiva) 

 

 

Kuva 7. Alue, jolta Kirkonkylän - Pyhäniemen osayleiskaava jää 
voimaan (OYK 5, punainen katkoviiva). 

 

5.5 Päätaajamien mitoitus 

Kaavan mitoitus uusien asuinalueiden osalta perustuu ta-

voiteraportissa esitettyyn 0,75 % vuosittaiseen väestökas-

vuun, joka tarkoittaa noin 5 700 asukkaan lisäystä vuoteen 

2040 mennessä. Tästä 70 % eli noin 4 000 tavoitellaan 

sijoittuvan asemakaavoitetuille alueille. 

Rakennemallivaiheessa on selvitetty kuinka paljon tulevasta 

uudesta asutuksesta tulisi sijoittaa Hollolan eri taajamiin. 

Tätä on arvioitu kuntatalouden, yhdyskuntarakenteen, lii-

kenteen, toteuttamiskelpoisuuden, ympäristön, vetovoimai-

suuden ym. tekijöiden kannalta. Asiat on raportoitu raken-

nemallivaiheen raporttiin. 

Rakennemallivaiheessa esitettiin, että uusi asemakaavoi-

tuksen myötä toteutuva uusi asutus (4 000) jakautuisi eri 

taajamiin seuraavasti: 

 

 

 

Taajama Asutuksen kasvu (asuk-

kaita) 

Kuntakeskus 3 000 

Nostava 700 

Kukkila-Kalliola 150 

Hämeenkoski 150 

 

Luvuissa on mukana kerrostaloasutusta, jota Salpakankaal-

le on suunniteltu tulevan, kuten nykyään on toteutunut eli 

35 % ja Nostavalle noin 10 %. Kaavaluonnosvaiheessa 

edelliset luvut ovat täsmentyneet seuraavasti: 

 

Taajama Yht. AK AP ja AO 

Kuntakeskus 2 500 875 1625 

Nostava 1 000 100 900 

Kukkila-Kalliola 400 0 400 

Hämeenkoski 100 0 100 

 

Mikäli Nostavan aluetta ei oteta tehokkaamman asutuksen 

käyttöön, väestökasvu esitetään jakaantuvaksi seuraavasti: 

 

Taajama Yht. AK AP ja AO 

Kuntakeskus 3 000 1050 1950 

Nostava 300 0 600 

Kukkila-Kalliola 600 0 600 

Hämeenkoski 100 0 100 

 

Mitoituksesta on kerrottu tarkemmin ja perustellummin 

kunkin teeman (asutus, työpaikat, palvelut jne.) kohdalla. 

Koska kaavan tavoitevuosi on vasta 2040, on todennäköis-

tä, että tälle aikajänteelle sijoittuu erilaisia kasvukausia. 



 

 

 

Kaavaselostus, Hollolan strateginen yleiskaava 

 

12 / 26 

Tämän kaavan laatimisen aikana eletään hitaan kasvun 

aikaa. 

Strategisen yleiskaavan toimivuuden kannalta on oleellista 

pystyä ratkaisemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 

tapahtuva kehitys eli se minne uudet omakotitalotontit noin 

vuoteen 2025 mennessä kaavoitetaan. Tarvittaessa strate-

giseen yleiskaavaan laaditaan muutoksia, mikäli nyt ennus-

tetut asiat eivät toteudu tai suunnitteluolosuhteissa tapah-

tuu sellaisia muutoksia jotka edellyttävät strategisten ta-

voitteiden tarkistamista.  

Kaavan tavoitteiden, kuntatalouden ja nähtävissä olevan 

kysynnän perusteella keskustaa tiivistetään tehokkaammal-

la asuinrakentamisella ja omakotiasutusta kuntakeskuksen 

tuntumaan sijoittuville uusille alueille. 

5.6 Kuntakeskuksen laajentuminen 

Kuntakeskuksen tuntumassa on hyvät laajat virkistysalueet, 

jotka voisivat palvella nykyistä suurempaakin väestöä ilman 

kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Kuntakeskuksen laaje-

nemisen ongelmaksi on muodostunut tilanahtaus, koska 

omakotitaloasutus vie paljon tilaa ja taajaman laajentumis-

ta rajoittavat:  

- Ampuma- ja virkistysalueet pohjoisessa 

- Lahden raja idässä 

- Vaikeahko maasto  

Omakotitaloalueiden tiiveys vaihtelee asuinalueesta riippu-

en n. 3 – 8 tonttia/hehtaari välillä, kun pinta-alassa huomi-

oidaan katu- ja viheralueet jättäen laajimmat reuna-

alueiden viherkaistat pinta-alassa huomioimatta: 

 

Kuva 8. Vertailu toteutuneiden asuinalueiden tiiveydestä. Kar-
talle on rajattu asemakaavojen asutukselle varatut alueet siten, 
että laajimmat viheralueet on jätetty huomioimatta.  

 

Taulukko 2. Toteutuneiden asuinalueiden tiiveys 

Alue Tiiveys (okt/ha) 

Tiilikangas 6 – 7 

Vanhantalonrinne ja Perhos-

lehto 

2 – 3 

Kukonkangas 3 – 4 

Kankaantila, Kartano ja 

Tiilijärvi 

5 

 

Tiiveyteen vaikuttavat alueen rakentamisolosuhteet (maas-

tonmuodot, maaperä, luonto/maisema-arvot) sekä sijainti 

yhdyskuntarakenteessa (lähempänä palveluja tiiviimpää 

rakentamista). 

Laadittaessa uusille alueille asemakaavoja on maanhankin-

nan tilatarpeissa huomioitava se, että asuinalueen ympärille 

tulee varata alueita virkistykseen. Tällöin realistisena mi-

toittavana asutustiiveytenä omakotitaloasutuksen osalta on 

syytä pitää 1 – 3 omakotitaloa/hehtaari. 

Hollolan kuntakeskuksen laajenemisalueet on kartalla (kuva 

9). Jäljempänä on viitattu vastaavaan numerointiin. 

1. Kuntakeskuksesta etelään Nostavan suuntaan 

2. Kukonkangas 

3. Nostavan uusi taajama 

4. Hälvälän ampuma-alueen eteläpuoli 

Näistä kaksi viimeistä voivat toteutua vasta kymmenien 

vuosien kuluttua, koska puolustusvoimat lopettavat ampu-

matoiminnan aikaisintaan 2025 ja poistuvat Hälvälästä vas-

ta vuoden 2030 jälkeen ennallistaen alueita. Nostavan alu-

een toteutuminen taajamaksi riippuu väestökasvusta ja 

aseman paikkaan liittyvien lisäselvitysten tuloksista. 

Laajenemisalueet ovat pinta-alaltaan laajoja ja maanomis-

tusololtaan osittain pirstaleisia. Niiden käyttöön ottaminen 

edellyttää kunnalta tavoitteellista maapolitiikkaa ja mahdol-

lisesti lunastusmenettelyä. 

 

Kuva 9. Kuntakeskuksen laajenemisalueet numeroituina. Alueet 
ovat kooltaan noin 80 – 150 ha. 
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Taulukko 3. Salpakankaan laajenemisalueiden pinta-aloihin ja 
olosuhteisiin perustuvat arvioidut asukasmäärät. Toteutuminen 
edellyttää kunnan aktiivista maapolitiikkaa. 

Alue 

Pin-
ta-
ala 
(ha) 

Tiiveys 
(okt/h

a) 

Tontit 
lasken-
nallises-
ti 

Tavoit-
teellinen 
tontti-
määrä 

Asukkaat 
(max) 
(2,3 
as/tontti) 

1.1 110 1 110 40 - 70 161 

1.2 67 1,5 101 10100 230 

1.3 74 1 74 30 - 70 161 

2.1 44 3 132 150 345 

2.2 74 1,5 111 100 230 

3 131 1 131 40 - 100 230 

4 102 3 306 250 575 
Yh-
teen-

sä 

370   1048 
320 - 

520 2001 

 

Toteutuvien tonttien sarakkeessa (Taulukko 3) on esitetty 

arvioitu vaihteluväli, mikäli toteutusta rajoittaa joku tekijä. 

Tällaisia ovat Hälvälän meluhaitat, kuntakeskuksen etelä-

puolella oleva voimajohto ja sen suoja-alue sekä Okeroisten 

kulttuurimaisema-arvot. Oikeassa sarakkeessa on esitetty 

uusien asukkaiden arvioitu määrä kullekin alueelle, mikäli 

em. rajoittavia tekijöitä ei olisi ja rakentaminen toteutuisi 

omakotitaloina taulukossa esitetyllä tiiveydellä ja yhdellä 

rakennuspaikalla asuisi keskimäärin 2,3 henkilöä. 

Kaavan lähtökohtana on, että seuraavan kymmenen vuo-

den aikana voidaan asemakaavoituksella tuottaa keskimää-

rin noin 30 myytävää omakotitalotonttia vuodessa. 

30 omakotitalotonttia vuodessa tarkoittaa keskimäärin noin 

30 ha kaavoitettua tonttimaata joka vuosi. Tonttien tulisi 

sijoittua siten, että pitkällä aikajänteellä muodostuu toimi-

vaa yhdyskuntarakennetta ja viihtyisää ympäristöä. Kym-

menen vuoden aikana tällaista aluetta tulisi olla noin 300 

ha. 

 Kuntakeskuksesta etelään Nostavan suuntaan, alueet 1.1-1.3 5.6.1

Kuntakeskuksen eteläpuoliset alueet sijoittuvat erittäin lä-

helle kuntakeskuksen palveluita. Yhdyskuntarakenteen 

eheyden tavoitteen kannalta alueet ovat keskustan palve-

luihin nähden muihin alueisiin verrattuna parhaiten saavu-

tettavissa. On kuitenkin arvioitava miten lähelle ydinkes-

kustaa on tarkoituksenmukaista sijoittaa omakotiasutusta 

tehokkaamman maankäytön sijaan. 

Alue useine kosteikkoineen, korkeuseroineen ja uomineen 

asettaa luontoarvoiltaan ja maastonmuodoiltaan rakentami-

selle reunaehtoja. Monipuolinen ympäristö voi toisaalta olla 

vetovoimatekijä. Maasto on rakennettavuudeltaan tasaista 

harju- tai peltomaastoa kalliimpaa, mitä voidaan ainakin 

osin kompensoida tonttien hinnoittelulla.  

Alueen läpi kulkee voimalinja, jonka ympärille on jätettävä 

rakentamiselta vapaa noin 50 m laajuinen vyöhyke. Asu-

tuksen laajentuessa etelään kannattaa selvittää voidaanko 

voimalinja siirtää tai kaapeloida.  

Kuntakeskuksen laajentuessa etelään alue 1.1 liittyy välit-

tömästi jo asemakaavoitettuun alueeseen. Alueiden 1.2 ja 

1.3 suunnittelu edellyttää tarkempaa suunnittelua uusien 

liikenneväylien ja maankäytön yhteensovittamiseksi ja va-

rautumista kuntakeskuksen ja Nostavan yhdistävään liiken-

neverkkoon.  

 

Kuva 10. Rakentamista rajoittavia tekijöitä Salpakankaan Etelä-
puolella. Näiden kohteiden lisäksi alueella on joitakin paikalli-
sesti arvokkaita maisemapeltoja. 

 Kukonkangas, alueet 2,1 ja 2,2 5.6.2

Kukonkankaan toteuttaminen on tarvittaessa nopeaa, sillä 

kunta omistaa alueet ja asemakaavoitus on jo vireillä. Ai-

emman kaavoituksen yhteydessä alueelle tehdyn luontosel-

vityksen perusteella alueella ei ole rakentamista rajoittavia 

luontoarvoja.  

Alue on noin viiden kilometrin etäisyydellä kuntakeskukses-

ta. Etäisyys on vastaava kuin Nostavan alueelta kuntakes-

kukseen liikenneyhteyksien toteuduttua. Valtatien läheisyys 

ja joukkoliikenteen yhteydet voivat toisaalta lisätä alueen 

houkuttelevuutta hyvien liikenneyhteyksien perusteella. 

 Nostavan uusi taajama, alue 3 5.6.3

Nostavan alueen kehittyminen kytkeytyy eteläisen kehätien 

valmistumiseen. Tämän jälkeen voidaan rakentaa tieyhteys 

Nostavan eritasoliittymästä logistiikka-alueelle. Samassa 

yhteydessä voidaan asemakaavoittaa Nostavan eritasoliit-

tymän eteläpuolelle maakuntakaavan mukaisesti liike- ja 

työpaikka-alueita. 

Junaliikenteen seisakkeen toteutuminen on ajankohtaista 

sitten, kun alueen asutus ja liityntäliikenteen pysäköintialue 

ovat rakentumassa. Nostavan alue on osoitettu asutuksen 

sijoittamisen selvitysalueeksi, sillä alueen osoittamiseen 
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tiiviille asumiselle liittyy tässä vaiheessa epävarmuustekijöi-

tä väestönkasvuennusteen ja aseman paikkaan liittyvästä 

epävarmuudesta johtuen. 

Nostavalle ja siitä edelleen kuntakeskukseen jatkuvalle 

taajamavyöhykkeelle tulee kuitenkin suunnitella riittävän 

tehokasta maankäyttöä, jotta käyttäjämääriin perustuvat 

edellytykset rautatieseisakkeen toteutumiselle tulevaisuu-

dessa toteutuvat. Alueen 1 asemakaavoituksessa ja muussa 

suunnittelussa on syytä varautua siihen, että Nostava ra-

kentuu. 

 Hälvälän ampuma-alueen eteläpuoli, alue 4   5.6.4

Puolustusvoimien laatimien selvitysten perusteella ampu-

ma-alueen eteläpuolella on noin 100 ha kokoinen alue, joka 

ei vaadi puhdistamistoimenpiteitä. Alue vastaa suuruudel-

taan Tiilikankaan asuinaluetta. Nykytilanteessa alueelle ei 

voida sijoittaa asutusta, koska puolustusvoimien ja harras-

teampujien ampumatoiminnasta aiheutuva meluhäiriö ylit-

tää valtioneuvoston määrittämät meluohjearvot. Puolustus-

voimat ovat luopumassa alueen käytöstä siten, että ampu-

matoiminta loppuu aikaisintaan 2025. Mikäli alueelle sijoite-

taan asutusta, olisi ampumaradoilta haulikkoammunta siir-

rettävä toisaalle tai meluntorjuntaa tältä osin parannettava. 

 

Kuva 11. Asutuksen laajenemisalue Hälvälän ampuma-alueen 
eteläpuolella. Alustavan tarkastelun perusteella mustalla katko-
viivalla rajatulla alueella ei vaadita maaperän puhdistamistoi-
mia. 

 Muut alueet kuntakeskuksessa 5.6.5

Edellä kuvattujen laajempien aluekokonaisuuksien osalta 

kuntakeskuksessa on pienialaisempia asutuksen laa-

jenemisalueita, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan 

asemakaavoituksen keinoin ottaa tonttimaaksi. Tällaisia 

alueita on mm. Vesalan alueella. 

 Kaupunkimainen tiivis asutus 5.6.6

Nykyistä tehokkaammalle kerrostalorakentamiselle kunta-

keskuksessa on monipuolisesti tiivistämisvaraa. Alue on 

hyvin kunnallistekniikan saavutettavissa ja edullisesti käyt-

töönotettavissa. Kaavaratkaisu ohjaa siihen, että rakenta-

minen tiivistyy.  

Alueelta on mahdollista selvittää mahdollisia paikkoja myös 

nykyistä korkeampien kerrostalojen toteuttamiselle. Korkei-

den kerrostalojen sijainnin tulee perustua kokonaisvaltai-

seen keskustan kehittämissuunnitelmaan, joka ottaa huo-

mioon mm. valtatien muuttumisen taajaman pääväyläksi. 

Mahdollisia nykyistä korkeampien kerrostalojen alueina 

tarkasteltavia alueita ovat muuttuvan valtatien varsi, enti-

sen sorakuopan ja Pulla-Poikien risteyksen välinen vyöhyke 

sekä yksittäiset korttelit/tontit kuntakeskuksessa. 

Salpakankaalla kannattaa selvittää myös nykyisten kerros-

talojen korottamisen mahdollisuuksia, mikä edesauttaisi 

myös hissien rakentamista ja esteettömien asuntojenmää-

rän lisääntymistä keskustan palveluiden läheisyyteen. 

Keskustatoimintojen alueilla kunnan tavoite on ohjata pal-

jon tilaa vievä kaupallinen toiminta alueen itäosaan ja tiivis 

asutus alueen länsiosaan, nykyiseen keskustaan. Asutuksen 

tavoitteellinen tiiveys länsiosassa 50 asukasta/ha. Kaavaa 

laadittaessa länsiosan tiiveys on noin 30 asukasta/ha. Tämä 

tarkoittaa, että asutusta olisi mahdollista lisätä keskusta-

alueen länsiosassa noin 2 200 asukkaasta noin 3 500 asuk-

kaaseen. 

 

 

Kuva 12. Pääkartalla osoitettu keskustatoimintojen alueen län-
siosa Salpakankaalla (nostettu esiin keltaisina ruutuina). Tämän 
alueen koko on noin 75 ha ja nykyinen asutustiiveys on noin 30 
asukasta/ha. 

Salpakankaan tiivistäminen mahdollistaa sen, että asutuk-

sen lisääntyessä ympäröivät virkistysalueet on edelleen 

mahdollista jättää vapaaksi rakentamiselta ja ne saadaan 

suuremman asukasjoukon ulottuville. 

Kerrostalovaltaisella tiiviin taajama-asumisen alueella ta-

voitteellisena tiiveytenä on 25 asukasta/hehtaari. Esimer-

kiksi Tervatien ja Soramäen välisellä tiiviin taajama-

asumisen alueella tämä tarkoittaa nykyisen asutuksen vä-

häistä lisääntymistä 1 500:sta noin 1 700 asukkaaseen. 

Keskustatoimintojen ja tiiviin taajama-asumisen alueilla on 

melko laajoja rakentamattomia asemakaavassa virkistyk-

seen tarkoitettuja alueita jotka on jatkossakin tarkoitus 

säilyttää virkistyskäytössä. 

5.7 Hämeenkosken palvelukeskus 

Hämeenkosken entinen kuntakeskus on merkitty strategi-

sessa kaavassa palvelukeskukseksi. Taajama-alueen mitoi-

tus ja kehittäminen perustuu Hämeenkosken kunnan vuon-

na 2015 hyväksymään keskustan ja ympäristön osayleis-

kaavaan. Ko. yleiskaavan tavoitteellinen asukasmäärän 

lisäys keskusta-alueelle on noin 160 asukasta vuoteen 2035 

mennessä. Kyseinen yleiskaava jää edelleen voimaan ja sen 

aluerajaus on esitetty strategisessa kaavakartassa. 
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5.8 Kylät  

Tavoitellusta väestönkasvusta (5 700 asukasta) 70 % pyri-

tään ohjaamaan taajamiin (n. 4 000 asukasta) asemakaa-

voitettaville alueille, ja 30 % maaseutualueille ja asema-

kaavoittamattomille kyläalueille (n. 1 700 asukasta).  

Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan 

tonttitarjontaa ja luovat osaltaan edellytyksiä tavoitellun 

väestönkasvun toteutumiselle.  Asemakaavoitettavaksi tar-

koitetut kylätaajamat ovat selvästi etäämmällä kuntakes-

kuksen monipuolisista palveluista, joten niiden tonttituotan-

tomäärät ja rakentamisen määrä on syytä pitää keskustaa-

jamia vähäisempinä.  

Kyläalueet, joita ei yleiskaavan tavoitevuoteen mennessä 

ole tarkoitus asemakaavoittaa, määrätään kaavassa suun-

nittelutarvealueiksi ja kaavan ohjauksella turvataan kylissä 

taloudellinen ja tarkoituksenmukainen: 

- tieyhteyksien järjestäminen 

- vesihuollon toteuttaminen 

- kuntapalvelujen järjestäminen 

- suunnitteluvara tulevaisuuden tarpeisiin 

Kalliola-Kukkila ja Nostava on kaavassa esitetty kehitettävi-

nä taajamina, joissa tulevaisuudessa on monipuolista asu-

mista, työpaikkoja ja lähipalveluita. Nostavan kehittyminen 

tukeutuu uuden kehätien eritasoliittymään ja rakentamiste-

hokkuus tavoiteltavaan rautatieliikenneasemaan. Kylät ovat 

rakenteeltaan taajamia ja niiden maankäytön kehittyminen 

ja rakentaminen perustuu asemakaavoitukseen. 

Herralassa ja Kirkonkylässa yleiskaava mahdollistaa maltilli-

sen kasvun, joka tulee kylien elinvoiman säilymistä. Kylät 

ovat osittain rakenteeltaan taajamia, ja niiden merkittä-

vämpi täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavoitusta 

tai muuta maankäytön suunnitelmaa tai selvitystä. 

Heinlammi ja Miekkiö tukeutuvat yhdyskuntarakenteellisesti 

liikenneyhteyksien ja sijaintinsa perusteella Lahden kau-

punkiin. Rakennuspaikan vähimmäiskooksi on kaavassa 

määrätty 5 000 m2, koska kaupunkien lievealueella sijaitse-

villa taajamoituvilla maaseutualueilla tulee säilyttää suun-

nitteluvara eli riittävä väljyys, joka mahdollistaa kaupunki-

alueen laajenemisen ja tarkoituksenmukaisen tiiviin raken-

tamisen suunnittelun tulevaisuudessa.  

Kyläalueilla rakentamisen tulee perustua kyläyleiskaavaan 

tai muuhun MRL:n mukaiseen alueelliseen suunnitelmaan 

tai selvitykseen. Kyläalueilla rakentamistehokkuus ja ra-

kennuspaikkojen sijoittelu voi alueellisen selvityksen perus-

teella perustua muuhunkin kuin rakennusjärjestyksen mu-

kaiseen muun maaseutualueen kantatilatarkasteluun. 

Kyläalueiden täydennysrakentamisen suunnittelussa on 

otettava huomioon kunnan vesihuollon toiminta-alueet 

(Kartta 4/5). Nämä alueet ovat vesihuoltolain 6 §: ja 7 §:n 

mukaisia alueita. Alueet ja niistä aiheutuvat velvoitteet 

kunnalle laajenevat pikkuhiljaa sitä mukaa kuin haja-

asutuksen sallitaan lisääntyvän (Kaavaselostuksen liite 2, 

Vesihuollon toiminta-alueet ja asutus).  

5.9 Elinkeinot 

 Taajamien elinkeino-, työpaikka- ja palvelualueet 5.9.1

Elinkeinotoiminnan edistämisen kannalta kaavan keskeinen 

tavoite on mahdollistaa ristiriidattomien elinkeinoalueiden 

nopea ja sujuva toteuttamisen. 

Tämä on mahdollistettu joustavan ruutumaisen esitystavan 

lisäksi siten, että kaavassa ei ole erikseen osoitettu teolli-

suudelle, työpaikoille ja palveluille alueita, vaan niiden si-

joittaminen on mahdollista keskustatoimintojen, tilaa vaati-

vien elinkeinotoimintojen ja työpaikkojen ja palveluiden 

alueille. Yhdyskuntarakenteen kannalta ei ole merkityksel-

listä vaikka nämä toiminnot sekoittuvat keskenään, kun 

saavutettavuus eri kulkutavoin varmistetaan ja alueet sovi-

tetaan yhteen muun maankäytön kanssa. Strateginen yleis-

kaava mahdollistaa toimintojen joustavan sijoittamisen ja 

sekoittumisen, mutta ottaa kantaa siihen, että ympäristö-

häiriöitä aiheuttavat elinkeinotoiminnot tulee sijoittaa riittä-

vän etäälle asutuksesta ja pohjavesialueista.  

Matkailun kehittämisen alueiksi kaavassa on esitetty Messi-

län, Kirkonseudun, Pyhäniemen ja Hankalan pellavaloukun 

alueet. 

Suunnittelualueen oleellisimmat ja laajimmat maatalouden 

peltotuotantoalueet on osoitettu kaavassa maisemallisesti 

ja tuotannollisesti merkittäviksi maatalousvyöhykkeiksi. 

Alueet ovat merkittävän laajoja ja kaavan tavoitteena näi-

den osalta on turvata niiden säilyminen edelleen ensisijai-

sesti maatalouskäytössä ja yhtenäisinä laajoina peltomai-

semina. 

Kaupan suuryksiköiden mitoitus perustuu Päijät-Hämeen 

maakuntakaavan ohjaukseen. Strategisessa yleiskaavassa 

on tarkennettu kaupan sijoittumista kunnan alueella, mutta 

kokonaismitoitus on maakuntakaavan mukainen.  

 Maaseutuelinkeinojen ja –asumisen alue 5.9.2

Näillä alueilla ensisijainen maankäyttö on maa- ja metsäta-

louselinkeinojen harjoittaminen. Sijoitettaessa alueelle ha-

ja-asutusta tai muita toimintoja, tulee turvata maa- ja met-

sätalouden toimintaedellytykset ja ottaa huomioon niistä 

mahdollisesti aiheutuvat ajoittaiset häiriöt tai maiseman 

muutokset. Tavoitellusta väestönkasvusta maaseutualueille 

ja asemakaavoittamattomille kyläalueille on arvioitu sijoit-

tuvan noin 30 % (n. 1 700 asukasta), osa tästä voi olla 

uutta maaseutuasumista.   

 Laajat maisemallisesti ja tuotannollisesti merkittävät 5.9.3

maatalousvyöhykkeet 

Maatalous on Länsi-Hollolassa merkittävä ja maisemaa hal-

litseva elinkeino. Kaavassa esitetyillä laajoilla viljelyalueilla 

ensisijainen maankäyttö on maatalouselinkeinojen harjoit-

taminen. Rakentaminen ja muut toiminnot tulee sijoittaa 

siten, että turvataan maatalouden toimintaedellytykset ja 

alueiden säilyminen yhtenäisinä ja laajoina viljelyalueina.  

Pitkän viljelykulttuurin seurauksena ja peltojen laajuuden 

perusteella alueella on myös maisemallisia ja kulttuurisia 

arvoja, joiden säilymistä tulee edistää. Tavoitellusta väes-

tönkasvusta maaseutualueille ja asemakaavoittamattomille 

kyläalueille on arvioitu sijoittuvan noin 30 % (n. 1 700 asu-

kasta), osa tästä voi olla uutta maaseutuasumista.   

5.10 Liikenne 

Strategisessa yleiskaavassa esitetyt liikennejärjestelyt ovat 

pääosin jo aiemmissa kaavoissa esitettyjä ratkaisuja.  Kaa-

vaan on osoitettu pääliikenneverkkona keskeisimmät tie-, 

rata- ja vesiliikenneyhteydet.  

Valtatie 12 eli Lahden eteläinen kehätie on osoitettu kaa-

vaan uutena valtatienä hyväksytyn tiesuunnitelman mukai-
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sesti. Eteläinen kehätie on esitetty jo vuonna 1973 hyväk-

sytyssä Hollolan kuntakeskuksen kaavarungossa, jonka 

perusteella aiemmin metsää ollut alue on rakennettu suun-

nitelmallisesti kunnan keskustaajamaksi. Kuntakeskuksen 

rakenne on perustunut ajatukselle keskustan eteläpuolelle 

siirtyvästä valtatiestä eritasoliittymineen. Uuden kehätien 

liikenteen liittyminen kuntakeskuksen ja Nostavan suuntaan 

toteutuu tiesuunnitelman mukaan kaavaan merkittyjen 

eritasoliittymien kautta. Nostavalle suuntautuvalle liiken-

teelle esitetään tieyhteydet, jotka erottelevat logistiikka ja 

teollisuusalueen raskaan liikenteen ja asuinalueen ja Nosta-

van keskuksen henkilöliikenteen toisistaan. Muuta paikallis-

liikennettä varten kaavassa esitetään rinnakkaistiet sekä 

valtatien ali kulkevat tieyhteydet. Kaavaan on esitetty myös 

ohjeellinen rinnakkaistieyhteys Ala-Okeroisen ja Nostavan 

välille. Valtatie 24 on osoitettu maakuntakaavan tavoitteen 

mukaisesti uuden liikenneväylän yhteystarpeena. 

 

Kuva 13. Kuntakeskuksen kaavarunko vuodelta 1973. 

Strategiseen yleiskaavaan on esitetty maakuntakaavan 

mukaisesti uusi raideliikennepaikka Nostavalle ja kehitettä-

vä ratayhteys Lahden suuntaan. Herralan olemassa olevan 

raideliikennepaikka on esitetty nykyisellä paikallaan. 

Strategisessa yleiskaavassa on esitetty tärkeimmät pyöräi-

lyn yhteydet, joita kehitetään ns. pyöräilyn laatukäytävinä. 

Kaavassa ei oteta kantaa reittien tekniseen toteutustapaan 

tai tarkkaan sijaintiin. Reitit voivat olla osa nykyistä liiken-

neympäristöä tai maantieliikenteestä poiketen sijaita omilla 

reiteillään. Pyöräilyreitit palvelevat myös virkistystä ja ul-

koilua ja ovat osa maakunnan laajempaa pyöräilyverkostoa. 

Kaavaa suunniteltaessa on otettu huomioon nykyiset jouk-

koliikennereitit. 

5.11 Virkistys 

Strategisen yleiskaavan pääkartalla (Kartta 1/5) on osoitet-

tu ruutuina laajimmat ja oleellisimmat virkistysalueet ja 

taajamien keskeiset viheralueyhteydet, jotka palvelevat 

myös virkistystä. Virkistysalueet voivat olla myös ulkoiluun 

soveltuvia maa- ja metsätalousalueita. Teemakartalla (Kart-

ta 3/5) esitetään tärkeimmät virkistysreitit ja laajempien 

alueiden yhteystarpeet. Kaavan tavoitteena on, että vähin-

tään nämä yhteydet säilyvät ja niitä kehitetään sitä mukaa 

kun uuden asutuksen myötä virkistyspaine ja tarve toimivil-

le ja turvallisille yhteyksille kasvaa. Näiden yhteyksien si-

jainti on ohjeellinen ja merkintä kuvaa yhteystarvetta toi-

mintojen välillä. 

Virkistysreittien lisäksi on osoitettu olemassa olevat melon-

tareitit Teurojoella ja Porvoonjoella sekä valtakunnallinen 

pyöräilyreitti Vesijärven rantojen tuntuman olemassa olevia 

liikennereittejä pitkin. 

Kaavassa osoitettujen varsinaisten virkistysmerkintöjen 

lisäksi kaavan muissa merkinnöissä määrätään virkistys-

toimintojen riittävä toteutuminen. 

5.12 Luonto, kulttuuriperintö ja maisema 

Strategisen yleiskaavan teemakartoilla (Kartat 2/5 ja 3/5) 

on esitetty suojelualueet ja –kohteet ja merkittävät luon-

non-, kulttuuriperinnön tai maiseman alueet ja kohteet.  

Olemassa olevat ja mahdolliset tarkempien ja päivittyvien 

selvitysten myötä ilmenevät arvot sovitetaan yhteen muun 

maankäytön kanssa tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Tarvittaessa laaditaan tarkemmat kunkin suunnittelun tar-

peeseen ja tarkoitukseen kohdentuvat ajantasaiset selvi-

tykset. 

Ennen yksityiskohtaisempaa suunnittelua tulee laatia selvi-

tys ekologisista verkostoista riittävän laajalta alueelta.  

5.13 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

Strategisen yleiskaavan teemakartalla (Kartta 5/5) on esi-

tetty olemassa olevia tai suunniteltuja muulle maankäytölle 

mahdollisesti ympäristövaikutuksia tai rajoituksia aiheutta-

via toimintoja. Merkinnät ovat pääosin maakuntakaavan 

mukaisia alueita, linjoja ja yhteyksiä. Tarkemmassa maan-

käytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee 

ottaa huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle 

ympäristön maankäytölle ja elinympäristölle aiheutuvat 

häiriöt tai rajoitteet. Suunnittelun tulee perustua ajantasai-

siin, suunnittelun tarvetta vastaaviin ja vaikutusten arvioin-

tiin riittäviin ympäristöselvityksiin. 

Tämän yleiskaavatyön yhteydessä ei ole selvitetty tuulivoi-

maloiden rakentamisen edellytyksiä eikä kaava mahdollista 

niiden rakentamista. Tuulivoima-alueiden rakentaminen 

edellyttää kunnan erillistä päätöstä tuulivoima-alueen yksi-

tyiskohtaisempaan kaavoitukseen ryhtymisestä siihen liitty-

vine selvityksineen. Aluerajaukset perustuvat maakunta-

kaavaan. 

Teknisen lautakunnan (21.3.2017 §25)  ja kunnanhallituk-

sen (27.3.2017 §68) esityksestä kaavakartalta on hyväk-

symismenettelyn yhteydessä poistettu edellisessä kappa-

leessa mainitut maakuntakaavan mukaiset tuulivoima-

aluerajaukset. Näillä alueilla päämaankäyttömerkintänä on 

edelleen maaseutuelinkeinot ja –asuminen.  

Rautatien ja valtatien ympäristössä tulee tarkemmassa 

maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa ottaa huomi-

oon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Teemakartalla 

(Kartta 5/5) on esitetty ohjeellinen liikennemääriin perustu-

va meluvyöhyke. Melulle altistuvien taajamaksi suunniteltu-

jen tai rakentuneiden alueiden ottaminen yleiskaavassa 

esitettyyn käyttöön on tarkoitettu perustuvan asemakaa-

vaan, jolla ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen riittä-

vä suojaus melulta ja tärinältä. Asemakaavoittamattomilla 

alueilla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, että 

asetuksen mukaiset melun ohjearvot alittuvat. 

Puolustusvoimien toiminnasta aiheutuva ampumamelualue 

on esitetty kaavaan puolustusvoimien lausunnon mukaises-

ti. Hälvälän ampumaradan melualue ja siihen liittyvät mää-

räykset ovat voimassa siihen asti, kunnes puolustusvoimat 
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lopettaa ampumatoimintonsa alueella tai ampumatoiminnan 

meluvaikutukset ympäristöön muutoin vähenevät. 

Kukonkoivun moottoriurheiluradan ohjeellinen melualue on 

esitetty kaavan mahdollistaman toiminnan mukaisena.  

Maa-ainesten- ja turpeenottoalueet on esitetty maakunta-

kaavan rajauksen mukaisesti. 

Luonnonvaralogistiikan alueet on osoitettu maakuntakaavan 

mukaisina alueina. Niistä Riihimäentien varrella kehätien 

eteläpuolella sijaitseva luonnonvaralogistiikka-alue sijaitsee 

osana pääkaavakartan elinkeinotoimintojen aluetta.  

Logistiikka-alueille voidaan sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja 

ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- tai 

muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen aluei-

ta. Alueiden tarkemmassa suunnittelussa tulee ympäristö-

vaikutusten lisäksi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen 

toimivuuteen.  

Seveso III-direktiivin mukaiset, nykytilanteeseen perustu-

vat laitokset on esitetty kartalla. Yksityiskohtaisemman 

suunnittelun yhteydessä tulee päivittää TUKES:lta ajan-

tasainen tieto. 

Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toi-

mintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia tai 

varastoja. Esimerkiksi päiväkodit, koulut, huoltolaitokset, 

sairaalat, asunalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä luonnon 

kannalta erityisen herkät tai tärkeä alueet ovat tässä tarkoi-

tettuja riskialttiita toimintoja. 

Laadittaessa tai muutettaessa sellaisia teollisuus- ja varas-

toalueiden kaavoja, joille sijoittuvaksi aiotusta toiminnasta 

saattaa aiheutua suuronnettomuusvaara, tulee pyytää kun-

nan palo- ja pelastusviranomaisen ja TUKES:n lausunto. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista 

suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan konsultointivyöhyk-

keen sisälle tulee kaavaa laadittaessa pyytää kunnan palo- 

ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. 

 

 

 

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan merkittäviä vaikutuksia, 

joita kaavan toteutuminen aiheuttaa. Strategisen yleiskaa-

van vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkoituksenmukaista 

kuvata pelkästään kaavan toteutumisen vaikutuksia nykyti-

lanteeseen nähden vaan on tarpeen myös verrata tilannetta 

siihen kehitykseen, mikä pitkällä aikajänteellä on odotetta-

vissa ilman, että strategista yleiskaavaa olisi laadittu. 

Vaikutusten arviointi on koko kaavaprosessin ajan kestävä 

menettely, joka tarkentuu prosessin edetessä viranomais-

ten ja muiden osallisten kanssa käytävän vuorovaikutuksen 

perusteella. 

6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Yleiskaavaratkaisu edistää Hollolan yhdyskuntarakenteen 

eheytymistä. Rakentamista ohjataan yhdyskuntarakenteen 

kannalta edullisille ja hyvin saavutettavissa oleville alueille. 

Kaavan toteuttamisjärjestys perustuu tavoiteltuun väestön-

kasvuun ja etenee hyödyntäen olemassa olevia rakenteita. 

Kunnan maapolitiikan ja kaavoitusjärjestyksen keinoin yh-

dyskuntarakenteen kehitys on kokonaisuutena kunnan hal-

littavissa. 

Ilman strategista maankäytön suunnitelmaa ja toteutusai-

kataulutusta vaarana olisi, että Lahden kaupunkiseudulla 

kehittyvän kunnan yhdyskuntarakenne hajautuisi entises-

tään.  

Valtatien 12 siirtyminen uudelle Eteläiselle kehätielle on 

huomioitu kaavaratkaisussa hyödyntäen liikennejärjestely-

jen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Strateginen yleis-

kaava mahdollistaa kuntakeskuksen keskustatoimintojen 

alueen laajenemisen ja taajamarakenteen tiivistämisen 

myös nykyisen valtatien eteläpuolelle, uusien työpaikka-

alueiden sijoittamista kehätien tuntumaan sekä Nostavan 

alueen kytkemisen kuntakeskukseen.  

Nostavalle sijoitettava uusi taajama on laajentumisalueista 

ainoa, joka sijaitsee kuntakeskukseen nähden tulevan val-

tatien toisella puolella. Valtatie katkaisee kuntakeskuksesta 

Nostavan radan varteen muodostettavissa olevan taajaman. 

Yhteyttä taajamien välillä voidaan parantaa sujuvilla paikal-

lisen liikenteen rinnakkaistiejärjestelyillä ja valtatien 12 yli- 

ja alikuluilla. Valtatien 12, eteläisen kehätien, tiesuunnitel-

man mukaiset yli- ja alikulut on esitetty kaavakartalla.  

6.2 Vaikutukset talouteen 

Yhdyskuntarakenteen kehitys tulee yleiskaavaratkaisun 

myötä paremmin hallittavaksi. Kunnan investoinneille tulee 

enemmän ennustettavuutta. Erityisesti tämä koskee inves-

tointeja infraan. Kaavaratkaisu huomioi myös entistä pa-

remmin kuntatalouden kokonaisuutena ja pitkällä aikavälil-

lä. 

Ilman strategista yleiskaavaa uhkana olisi, että kuntakes-

kuksen ja Lahden kaupungin lievealueille muodostuisi 

suunnittelematonta haja- ja taaja-asutusta, joille kunnan 

velvoitteena olevat kuntatekniikan ja palveluiden suunnitte-

lu ja järjestäminen tulisivat suunnitelmallista kehittämistä 

kalliimmaksi. 

Rakennemallivaiheessa (tausta-asiakirja 2) eri rakennemal-

lien aiheuttamia pitkän aikajänteen kuntataloudellisia vaiku-

tuksia on arvioitu kattavasti. Sen perusteella uuden asutuk-

sen sijoittaminen kaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla pai-

nottaen Salpakankaan kuntakeskusta on edullisinta. 

 

Kuva 14. Rakennemallien kuntataloudelliset vaikutukset. 
VE3:ssa kaikki uudisasutus olisi keskitetty Salpakankaalle. (Hol-
lolan strateginen yleiskaava - rakennemallit – kaavataloudelli-
nen vertailu 2016) 
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Kaavaratkaisu edistää kunnan elinkeinoelämää mahdollis-

tamalla tulevien hankkeiden nykyistä nopeamman etenemi-

sen asemakaavoituksella, kun uusia hankkeita ilmenee. 

Tämä on mahdollistunut, koska mahdollisesti ympäristöhäi-

riöitä aiheuttavat ja häiriöille herkät toiminnot on sijoitettu 

riittävän etäälle toisistaan ja liikennejärjestelyt on eritelty. 

Strategisen yleiskaavan myötä erillistä yleiskaavaprosessia 

ennen asemakaavaa ei tarvita, sillä strategisessa yleiskaa-

vassa on yleiskaavallinen tarkastelu jo tehty. Lisäksi strate-

gisen yleiskaavan yleispiirteisyys mahdollistaa yleiskaavan 

käyttämisen joustavampana välineenä työpaikkatoimintojen 

sijoittamiseen kuin tarkasti eri toimintoihin varattu alueva-

rausyleiskaava. 

6.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Eteläisen kehätien rakentuminen on merkittävä liikenteelli-

nen muutos nykytilanteeseen nähden. Raskas liikenne siir-

tyy tällöin merkittävässä määrin pois kunnan keskustaaja-

masta. Tämän seurauksena nykyinen valtatie 12, Hämeen-

linnantie, muuttuu kehätien rakennuttua kaduksi.  

Nykyisellä kuntataajaman läpi kulkevalla valtatiellä 12 hen-

kilöautoliikenteen määrien ei ole juuri ennustettu vähene-

vän, kun huomioidaan kuntakeskuksen ja sen lähialueiden 

maankäytön kehitys. 

Mikäli Nostavan eritasoliittymästä tulee pääasiallisin liittymä 

kuntakeskukseen, aiheutuu Vanhantalon rinteen alueelle ja 

Kuntotielle tarpeetonta läpikulkuliikennettä ja Hämeenlin-

nantien ja Vanhantalontien välinen liittymä ruuhkautuu. 

Ongelman muodostumista on pyritty kaavaratkaisussa vält-

tämään sillä, että kehätien varteen on osoitettu uusi tieyh-

teystarve Nostavan eritasoliittymästä Hopeakallion alueelle, 

joka olisi Nostavalta pääyhteys kuntakeskukseen. Liiken-

teen jakautumiseen on varauduttu myös uudella maakunta-

kaavan mukaisella tieyhteystarpeella Nostavalta Ala-

Okeroisiin.  

VT 24 vaihtoehtoinen uusi linjaus toteutuessaan sujuvoittai-

si myös seudullista ja pitkän matkan liikennettä Lahdesta 

pohjoiseen, ja parantaisi liikenneturvallisuutta nykyisellä 

väylällä. 

Liikennejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 

tarkemmassa suunnittelussa. 

 

Kuva 15. Vanhantalontien ja Hämeenlinnantien (VT 12) välinen 
liittymä 

 

Kuva 16. Kehätien ja ympäristön liikennejärjestelyt Salpakan-
kaan eteläpuolella alustavan suunnitelma mukaan 

Joukkoliikenteelle on yleiskaavalla luotu yhä paremmat 

toimintaedellytykset lisäämällä asutuksen määrää joukkolii-

kennevyöhykkeellä. Nostavan alueella on hyödynnetty ra-

dan läheisyys osoittamalla uusi henkilöliikenneasema mah-

dollisimman lähelle kuntakeskusta ja sen eteläpuolelle laa-

jenevaa asutusta. Liikenneaseman yhteyteen toteutettava 

liityntäpysäköintialue parantaa liikenneketjujen toimivuutta 

Päijät-Hämeen länsiosista.  

Strategisen yleiskaavaavan pääkartalla (Kartta 1/5) esitet-

tyjen pyöräilyn laatukäytävien ja teemakartan (Kartta 3/5) 

reitistön toteuduttua kaavalla on myönteisiä vaikutuksia 

kunnan pyöräilyolosuhteisiin. 

6.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja –ympäristöön 

Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan maankäyttö vuosi-

kymmeniksi eteenpäin. Tämä tekee kunnan maankäytön-

suunnittelusta ennakoitavaa, jolloin ihmiset voivat varautua 

tuleviin mahdollisiin muutoksiin hyvissä ajoin. 

Asuinalueet ja asutusta häiritsevät toiminnot on sijoittelu 

erilleen, jolloin asutukselle aiheutuvat ympäristöhäiriöt on 

jo lähtökohtaisesti minimoitu. Nostavalle suunnitellun logis-

tiikkakeskuksen toteutumien aiheuttaa mahdollisia ympäris-

töhäiriöitä mm. melun, pölyn ja liikenteen takia. Kaavassa 

on otettu kantaa siihen, että logistiikkatoiminnat ja asutus 

sijoitetaan selvästi erilleen ja niille osoitetaan omat tieyh-

teydet ympäristöhäiriöiden minimoimiseksi. Kaavamääräyk-

sillä edellytetään rinnakkain sijaitsevien häiriöitä tuottavien 

ja häiriöille alttiiden toimintojen yhteensovittamista tar-

kemman suunnittelun yhteydessä. 

Valtatie 12 siirtyminen vähentää melu- ja päästöhaittoja 

kuntakeskuksen alueella. Valtatien liikenne aiheuttaa melu-

häiriötä ja aiheuttaa estevaikutusta liikkumiselle uudella 

alueella. Uuden kehätien ympäristössä melu- ja päästöhai-

tat puolestaan lisääntyvät. Haittoja voidaan vähentää me-

lusuojauksin ja sijoittamalla melulle herkät toiminnot tar-

kemman suunnittelun yhteydessä riittävän etäälle melun 

lähteestä. 

Uusi asutus on keskitetty kuntakeskukseen ja sen ympäris-

töön vetovoimaisten ja laadukkaiden virkistysalueiden tun-

tumaan, jolloin suurempi väestömäärä saadaan näistä osal-

lisiksi. Vaikka kaavalla tiivistetään kuntakeskuksen asutus-

ta, on rakentaminen mahdollista lähes kokonaan nykyisten 

asemakaavoitettujen virkistysalueiden ulkopuolelle, jolloin 

nykyiset virkistysalueet on mahdollista säilyttää. Tämä tar-
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koittaa sekä laajempia virkistyskokonaisuuksia (Kartta 3/5), 

että pienipiirteisempiä asemakaavoitettuja virkistysalueita. 

Kehitettävissä taajamissa Kukkila-Kalliolassa ja Nostavalla 

tulee tarkemman suunnittelun yhteydessä varmistaa lähi-

virkistysalueiden riittävä määrä ja saavutettavuus. Muissa 

taajamissa, kylissä ja maaseutualueilla strateginen kaava ei 

vaikuta merkittävästi elinympäristöön ja nykyiset hyvät 

elinolot ja elinympäristö säilyvät.  

Tiilikankaan asutuksen laajeneminen Hälvälän suuntaan on 

mahdollista vasta Hälvälän ampumamelun alitettua melun 

ohjearvot. Siinä tilanteessa meluhaitat vähenevät myös 

nykyisille Tiilikankaan ja Krouvin pohjoisosan asukkaille. 

Alueella sijaitsevat Seveso III-direktiivin mukaiset olemassa 

olevat kohteet on merkitty kaavakarttaan. Ottamalla jatko-

suunnittelussa niiden aiheuttamat mahdolliset riskit ja muut 

vaikutukset huomioon, jäävät vaikutukset ihmisten elinoloi-

hin ja ympäristöön nykytilanteeseen verrattuna vähäisiksi. 

 

 

Kuva 17. Salpakankaan asemakaavoitetut virkistysalueet (vih-
reät alueet)  

Tutkimusten mukaan riittävän tiivis rakentaminen voi edis-

tää hyvinvointia ja terveyttä. Tällöin oleellista on, että ym-

päristössä on alle 300 metrin etäisyydellä virkistyskäyttöön 

soveltuvaa metsää. Tämä toteutuu myös kunnan keskus-

taajamassa jo nyt ja erinomaisesti myös kaavan toteudut-

tua. 

6.5 Vaikutukset luontoon 

Kaavaratkaisun suunnittelussa on tunnistettu ja nostettu 

esiin merkittävimmät luontoarvot (Kartta 2/5) ja ne jäte-

tään rakentamisen ulkopuolelle. Kaavamääräyksillä velvoi-

tetaan huomioimaan luontoarvot jatkosuunnittelussa ja 

tarvittaessa selvittämään tarkemmin niiden erityispiirteet 

sen hetkisen tilanteen mukaisina. 

Pääkartan ruutumainen esitystapa mahdollistaa sen, että 

mikäli strategisessa yleiskaavassa rakentamiseen osoitetul-

ta alueelta ilmenee sellaisia luontoarvoja, että rakentamista 

ei voida toteuttaa, on rakentaminen mahdollista sijoittaa 

arvoista riippuen viereisiin ruutuihin. Strategisen yleiskaa-

van tulkinnassa oleellista on, että koko kunnan alueen osal-

ta toimintojen painopisteiden kokonaisuus säilyy. 

Kuntakeskuksen eteläpuolella maaperäolosuhteet ja maan-

pinnanmuodot aiheuttavat paikoin merkittäviä maansiirto- 

ja muokkaustoimia. Alueella on myös useiden kosteikkojen 

ja pienvesien johdosta enemmän luontoarvoja (teemakartta 

1) kuin esimerkiksi Hälvälän tai Kukonkankaan alueilla. 

Luontoarvot on huomioitava asemakaavoituksen yhteydes-

sä.   Hyvällä asemakaavan ja rakentamisen suunnittelulla 

olemassa olevia arvoja voidaan turvata ja jopa nostaa esiin 

nykyistäkin paremmin. 

Kumottaessa osa voimassa olevista osayleiskaavoista, ku-

moutuvat samalla joidenkin luontokohteiden kaavamäärä-

ykset. Luontokohteet on merkitty teemakartalle (Kartta 

2/5) ja ne on otettava jatkosuunnittelussa edellä kuvatusti 

huomioon. 

Kaavamääräyksellä edellytetään ekologisen verkoston sel-

vittäminen riittävällä laajuudella ennen asemakaavoitusta, 

mikä huomioon ottamalla vaikuttaa myönteisesti luonnon 

monimuotoisuuden säilymiseen. 

6.6 Vaikutukset taajamakuvaan, rakennettuun ympäris-

töön, maisemaan ja kulttuuriperintöön 

Yleiskaavaratkaisulla Hollolan kuntakeskus muuttuu kau-

punkimaisemmaksi, koska maankäyttö tehostuu ja taajama 

tiivistyy. Toteutuessaan tämä tarkoittaa kuntakeskukseen 

useita uusia kerrostaloja, jotka voivat olla nykyistä kerros-

talorakentamista korkeampia. Tarkempi sijoittuminen, ra-

kentamiskorkeus ja vaikutusten arviointi tehdään asema-

kaavoituksen yhteydessä. Oleellista tällöin on tunnistaa 

mitkä taajamaympäristön piirteistä ovat sellaisia, jotka 

tulee ottaa huomioon. Kaavamääräyksellä modernin raken-

nusperinnön arvojen huomioon ottamisesta edistetään taa-

jamakuvan tärkeimpien ominaispiirteiden säilyminen ja 

siihen soveltuva täydennysrakentaminen. 

Salpakankaan teollisuusalueella tavoitteena on alueen 

muuttuminen eteläosastaan keskustatoimintojen alueeksi, 

johon sijoittuu liike- ja asuinrakentamista. Taajamakuvan 

kannalta tämä on merkittävä asia, sillä alue on idästä tulta-

essa Salpakankaan ja kuntakeskuksen julkisivu. Alue on 

myös kuntakeskuksen nykyisen palvelukeskuksen ja Messi-

län matkailualueen välissä sekä joukkoliikenteen kannalta 

erinomaisesti saavutettavissa. Alueen läpi kulkee matkaili-

joita ja ihmisvirtoja, joille muodostuu kuva Hollolasta tämän 

alueen perusteella. Näin ollen panostukset tämän alueen 

taajamakuvalliseksi eheyttämiseksi ovat tärkeitä.  



 

 

 

Kaavaselostus, Hollolan strateginen yleiskaava 

 

20 / 26 

 

Kuva 18. Salpakankaan keskusta-alue ja sitä ympäröivät ruudut 
pääkartalla. Salpakankaan teollisuusalue on osoitettu eteläosas-
taan keskustatoimintojen alueeksi, jonka pohjoispuolelle ker-
ros- ja rivitaloasutusta sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta 
työpaikkatoimintaa.  

Teemakarttaan (Kartta 3/5) kootut erityisarvot auttavat 

hahmottamaan kokonaiskuvaa alueen maiseman ja kulttuu-

riympäristön arvoista. Kaavaratkaisun suunnittelussa on 

tunnistettu ja esitetty kartalla merkittävimmät maisema- ja 

kulttuuriympäristöarvot. Kaavamääräyksillä velvoitetaan 

huomioimaan maisema- ja kulttuuriympäristöarvot myös 

jatkosuunnittelussa, sekä tarvittaessa laatimaan ajantasai-

set selvitykset. 

Strateginen yleiskaava edistää Kirkonkylän ja Pyhäniemen 

alueen kehittämistä kulttuuripalveluiden alueena, johon 

suunnataan maltillisesti täydennysrakentamista. Yleiskaava 

tukee alueen erittäin merkittävien kulttuuriympäristöarvo-

jen säilymistä. 

Merkittävin maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyvä kaa-

vallinen muutos kohdistuu Okeroisten kulttuurimaisemaan. 

Strateginen yleiskaava mahdollistaa uuden tieyhteyden 

rakentamisen Nostavan eritasoliittymästä Ala-Okeroisiin. 

Yhteystarve on maakuntakaavan mukainen. Uusi tieyhteys 

muuttaa maisemaa. Riippuen tielinjauksesta ja sen suh-

teesta maanpinnan tasoon sekä siihen liittyvästä muusta 

rakentamisesta vaikutus kulttuurimaisemaan voi olla kohta-

lainen tai merkittävä. Kaavamääräyksellä velvoitetaan jat-

kosuunnittelussa ottamaan huomioon kulttuuriympäristön 

arvot ja voidaan suunnitella ympäristöä väljempänäkin. 

Alueen sijainnin sekä kaavan tavoitteiden ja strategisen 

esitystavan perusteella kaavalla mahdollistetaan Okeroisten 

täydennysrakentaminen. Lopullinen määrä ja rakenne rat-

kaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Hyvällä suunnittelulla haitallisia vaikutuksia voidaan vähen-

tää ja sovittaa muutokset mahdollisimman hyvin olemassa 

olevaan ympäristöön.  

Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä voidaan arvioida maa-

kunnallisesti paikallisesti arvokkaiden kohteiden ja arvojen 

paikoitellen heikentyvän. 

Kumottaessa osa voimassa olevista osayleiskaavoista, ku-

moutuvat samalla, joidenkin kohteiden kaavamääräykset.  

Maisema- ja kulttuuriympäristöarvot kuitenkin ilmenevät 

teemakartalta (Kartta 3/5) ja ne on otettava jatkosuunnit-

telussa edellä kuvatusti huomioon. 

6.7 Vaikutukset pohjavesiin 

Kaavan vaikutukset pohjaveteen ovat myönteiset. Kaava-

ratkaisussa on huomioitu viralliset pohjavesialueet (Kartta 

4/5) siten, että pohjavesien pilaantumista mahdollisesti 

aiheuttavat työpaikka-alueet on osoitettu pohjavesialueiden 

ulkopuolelle. Valtatien siirtyminen kuntakeskuksessa pois 

pohjavesialueelta vähentää raskaan liikenteen pohjavedelle 

aiheuttamaa riskiä. Asutuksen ja keskustatoimintojen sijoit-

taminen pohjavesialueille ei lähtökohtaisesti muodosta poh-

javesiriskiä. 

Pohjavesien suojelua edistetään myös yleisillä ja aluekoh-

taisilla kaavamääräyksillä. 

Teemakartalta (Kartta 4/5) hahmottuu kokonaiskuva poh-

javesialueista ja niihin liittyvistä suojelullisista kysymyksis-

tä. 

6.8 Vaikutukset naapurikuntiin 

Hollolan kunta ja Lahti liittyvät yhdyskuntarakenteeltaan 

toisiinsa Salpakankaalla ja Kukkilassa ja rautatien välityk-

sellä Herralasta ja tulevaisuudessa mahdollisesti Nostavalta.  

Nostavan logistiikkakeskusta kehitetään yhtenä Lahden 

seudun tärkeänä logistiikan alueena. Kaavaratkaisu tukee 

alueen kehittämistä. 

Nostavan raideliikennepaikan toteutuminen lisännee pende-

löintiä Lahden suuntaan ja toimii läntisen Lahden asuinalu-

eiden liityntäasemana pääradan varrella. 

Asukasmäärän lisääntyminen Hollolan kuntakeskuksessa ja 

sen ympäristössä sekä Kukkilan ja Kalliolan alueella lisää 

kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia. 

Asukasmäärien lisääntyminen Lahden lähialueilla pitää osal-

taan yllä mm. kaupungin lukiopaikkojen ja kaupallisten ja 

kulttuuripalveluiden kysyntää. Yhdyskuntarakenteen tiivis-

tyminen kuntien rajoilla luo mahdollisuuksia palveluiden 

yhteiseen järjestämiseen. Kalliolan Kukkilan taajaman en-

nakoitu kasvu on noin 400-600 asukasta 25 vuoden aikana, 

eli keskimäärin noin 20 asukasta vuodessa. Kuntakeskuk-

sen taajamassa vastaava tavoitteellinen luku on noin 100 

asukasta vuodessa.  

Muihin naapurikuntiin strategisen yleiskaavan vaikutukset 

arvioidaan vähäisiksi. 
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7. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-

NEN 

7.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

toteutuminen 

Strateginen yleiskaava siihen liittyvine asiakirjoineen ottaa 

huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja ko-

konaisuutena edistää niiden toteutumista. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tehtävä-

nä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 

huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa 

sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Maankäyttö- ja 

rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteista 

tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava 

huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä myös kun-

tien kaavoituksessa. Yleiskaavoitusta koskee osa valtakun-

nallisten alueidenkäyttötavoitteiden eritystavoitteista. Tässä 

arvioidaan tämän yleiskaavan kannalta keskeisten valta-

kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen. 

 Toimiva-aluerakenne 7.1.1

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava 

riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja 

harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuo-

lustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Sa-

malla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinym-

päristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimuk-

set. 

 Strategisessa yleiskaavassa on sovitettu yhteen Hollolan 

kunnan tarve ja tavoitteet tutkia tulevina vuosikymme-

ninä yhdyskuntarakenteen perusteet laajentua Hälvälän 

puolustusvoimien harjoitusalueen suuntaan sekä turvata 

puolustusvoimien toimintaedellytykset.   

 Toimiva ja eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön 7.1.2

laatu 

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava 

perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa 

ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä 

sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehi-

tyksen erilaisia vaihtoehtoja. 

 Strategisen yleiskaavan lähtökohtana on perusteltu vä-

estökehitysarvio. Tavoite ja rakennemallivaihtoehdot to-

teuttavat VAT:n tavoitetta eri vaihtoehtoskenaarioiden 

vertailusta. 

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edis-

tää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttä-

miseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseu-

duilla on varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vä-

hentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistä-

vä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmis-

tettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä 

ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryk-

siköiden sijoittuminen. 

 Strateginen kaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisen tavoitteet ja toimenpiteet ja edistää käve-

lyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toiminnan edellytyksiä. 

Kunnan tavoiteltu taajamarakenne sekä kaupan suuryk-

siköiden ohjaus esitetään kaavassa. 

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asun-

to- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tontti-

maata. 

 Strateginen yleiskaava vastaa tavoitteeseen ja Hollolan 

tonttimaan kysyntään osoittamalla ja aikatauluttamalla 

kunnan maankäytön suunnittelun pitkällä aikajänteellä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, 

työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 

irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähit-

täiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntara-

kennetta. 

 Strategisella yleiskaavalla mahdollistetaan nykyisen yh-

dyskuntarakenteen sisällä olevien korttelialueiden kehit-

täminen ja kunnan laajentuminen tukeutuen nykyiseen 

rakenteeseen ja verkostoihin. Kaavaratkaisu edistää 

olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden: rakennusten, 

kunnallistekniikan ja katuverkon hyödyntämistä. Suun-

nittelualue ja kehitettävät taajamat sijaitsevat hyvien lii-

kenneyhteyksien äärellä. Vähittäiskaupan suuryksiköt si-

joittuvat olevan tai kehittyvän yhdyskuntarakenteen si-

sälle. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä 

matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tu-

kemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infra-

struktuuria. 

 Strategisella kaavalla tunnistetaan kylien ja maaseu-

tuasumisen rooli osana yhdyskuntarakenteen kehittä-

mistä. Merkittävimmät matkailualueet ja –kohteet liitty-

vät myös kylien kehittämiseen. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa 

olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edelly-

tykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on 

huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä 

kokonaisuuksia. 

 Taajamien ja kylien kehittäminen edistää olemassa ole-

van rakennuskannan hyödyntämistä. Uudisrakentaminen 

tulee korvaamaan osan nykyisestä rakennuskannasta 

etenkin kunnan keskustaajamassa. Uudis- ja täydennys-

rakentamisella tavoitellaan nykyistä parempaa taajama-

kuvaa. Keskeiset viheralueet ja – yhteydet säilyvät. 

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja 

pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen 

jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 Julkinen kävelyreitistö säilyy edelleen kattavan kunta-

keskuksessa. Strategisella kaavalla edistetään pyöräilyn 

laadukkaiden yhteyksien kehittämistä osana maakunnal-

lista pyöräilyverkostoa. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin 

myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 

 Strategisessa yleiskaavassa määrätään hulevesiselvitys-

ten laatiminen tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aihe-

uttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen 

välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnetto-

muusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden 

kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoi-
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tettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 

alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 Kaavamääräyksillä edellytetään tarkemmassa suunnitte-

lussa järjestettäväksi riittävät suoja-alueet häiriötä aihe-

uttavien ja häiriöille alttiiden toimintojen välille. Kaavas-

sa esitetään olemassa olevat Seveso III direktiivin mu-

kaiset laitokset ja määräykset niiden huomioon ottami-

seksi yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alu-

een maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyt-

töön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitet-

tävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. 

 Kaavamääräyksillä edellytetään, että yksityiskohtai-

semman suunnittelun tulee perustua ajantasaisiin ja 

suunnittelun tarkkuutta ja tarvetta vastaaviin selvityk-

siin. Ampuma-alueiden maaperän pilaantuneisuus Hälvä-

lässä on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Muita 

strategisesti merkittäviä maaperän puhdistamistarpeita 

ei ole tiedossa. Pienialaisemmat kohteet otetaan huomi-

oon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman 

epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentä-

mään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai 

muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueil-

le varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

 Suunnittelualueelle aiheutuu jonkin verran melua liiken-

teestä ja teollisuudesta. Asuinalueet ja ympäristöhäiriötä 

aiheuttava teollisuus on sijoitettu pääsääntöisesti etäälle 

toisistaan. Kaavassa on esitetty melua aiheuttavat toi-

minnot ja kaavamääräyksin velvoitetaan tarkemman 

suunnittelun yhteydessä selvittämään melutasot ja var-

mistumaan melun ohjearvojen alittumisesta melulle 

herkkien toimintojen alueilla. 

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä 

uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedelly-

tyksiä. 

 Kaavaratkaisu edistää olemassa olevien yhdyskuntara-

kenteiden ja –verkostojen hyödyntämistä. Tiivistyvä yh-

dyskuntarakenne mahdollistaa energiatehokkaat liiken-

ne- ja lämmitysmuodot ja vähentää infrastruktuurin ra-

kentamisen määrää. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja 

hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien 

alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi 

alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jäte-

vesihaittojen ehkäisy. 

 Kaavan valmistelun rinnalla on päivitetty kunnan vesi-

huollon toiminta-alueen rajausta ja maankäytön ja vesi-

huollon kehittäminen on sovitettu yhteen taajama- ja 

kyläalueilla. 

 Kulttuuri- ja luonnonympäristö 7.1.3

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 

merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 

säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoin-

nit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtö-

kohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakun-

nallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näil-

lä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialli-

seen kehitykseen. 

 Kaavasuunnittelussa ja kaavamääräyksissä on huomioitu 

kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön (RKY 2009) 

kohteiden vaaliminen ja kiinnitetty kaavamääräyksin eri-

tyistä huomioita niiden luonteeseen ja rakennetun ym-

päristön erityispiirteisiin ja muutosten sovittamiseen 

alueen historialliseen kehykseen.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekolo-

gisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäi-

set luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei 

näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

 Strateginen yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen tii-

vistämiseen ja eheyttämiseen olemassa oleville alueille. 

Yhtenäiset luonnonalueet säilyvät virkistyskäytössä ja 

ekologisen verkoston osina. Kaavamääräyksellä velvoite-

taan laatimaan selvitys ekologisesta verkostosta ennen 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pinta-

vesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantu-

mis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot 

on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, 

jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat 

vedenhankintaan. 

 Yleiskaava-alueella sijaitsevat vedenhankinnan kannalta 

erittäin tärkeät pohjavesialueet on otettu huomioon toi-

mintojen sijoittelussa sekä asianmukaisin kaavamää-

räyksin. Pintavesien hyvän laadun turvaamiseksi edelly-

tetään kaavamääräyksillä uusilla alueilla laadittavaksi 

hulevesiselvitys asemakaavan yhteydessä riittävän laa-

jalta alueelta. 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita 

tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja 

metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

 Strateginen kaava edistää maaseutuelinkeinojen säily-

mistä ja ohjaa rakentamisen laajojen viljelyalueiden ul-

kopuolelle. 

7.2 Maakuntakaavan tavoitteiden toteutuminen 

Hollolan strateginen yleiskaava toteuttaa maakuntakaavan 

tavoitteita.  

Maakuntakaavaan nähden yleiskaavassa on tarkennettu 

vähittäiskaupan suuryksiköiden volyymien ja laadun suh-

detta Nostavan ja Riihimäen risteysalueiden välillä. Kaupan 

painopistettä on vahvistettu nykyiseen yhdyskuntaraken-

teeseen liittyvässä Riihimäentien risteyksessä ja pienennet-

ty Nostavan liittymän alueella. Kokonaismitoitus on maa-

kuntakaavan mukainen. 

Kuntataloudellisen tarkastelun ja rakennemallien perusteel-

la Heinlammin ja Miekkiön alueita ei strategisessa yleiskaa-

vassa ole osoitettu lähivuosikymmeninä maakuntakaavassa 

esitetyn mukaisiksi taajamatoimintojen alueiksi, koska nii-

den kehittäminen nykytilanteessa ei tue Hollolan yhdyskun-

tarakenteen eheyttämisen ja keskeisimpien taajamien pal-

veluiden ja asutuksen kehittämisen tavoitetta. Alueiden 

suunnittelumääräyksillä kuitenkin varaudutaan niiden te-

hokkaampaan maankäyttöön tulevaisuudessa osana kau-

punkiseudun yhdyskuntarakennetta. 
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7.3 Kunnan tavoitteiden toteutuminen 

Kaavaprosessin tavoitevaiheessa kiteytettiin kunnan strate-

gioiden perusteella tavoitteet maankäytölle.   

Kaavalle asetettu päätavoite kuntatalouden kannalta tarkoi-

tuksenmukaisen yhdyskuntarakenteen ja toteuttamisaika-

taulun laatimisen osalta on toteutunut hyvin. Kaava mah-

dollistaa elinkeinoelämän kehittymisen ja edistää Hollolan 

arvokkaiden kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvo-

jen säilymisen. 

Strateginen yleiskaava mahdollistaa kuntakeskuksen taa-

jaman laajentamisen yhdyskuntarakenteen kannalta kestä-

vällä tavalla. Kuntakeskuksen ympäristössä on otettavissa 

käyttöön vaihtoehtoisia laajenemisalueita. Strategisen kaa-

van lähtökohtana olleen väestönkasvun ja rakentamistar-

peen perusteella kaikki yleiskaavaan osoitetut alueet tarvi-

taan osaksi kunnan taajamaa viimeistään 2030-luvulla.   

Hälvälän alueen nykyinen toiminta ja kunnan tavoite asu-

tuksen laajentamisesta on ratkaistu osoittamalla riittävästi 

vaihtoehtoisia laajentumisalueita lähivuosille. Hälvälän alu-

eelle tehdyn selvityksen (12.10.2016 Ramboll), kunnan 

tavoitteiden ja alueen nykyisen käytön perusteella tavoit-

teeksi on tullut asutuksen laajeneminen Hälvälän suuntaan 

strategisen yleiskaavan tavoiteajan loppupuolella. Alueen 

nykyinen käyttö jatkuu, mutta sitä kehitettäessä ja muutet-

taessa otetaan huomioon ja mahdollistetaan toimintojen 

yhdistäminen: tavoite asutuksen laajentamisesta osalle 

aluetta, sekä tavoite ampumaurheilukeskuksen kehittämi-

sestä Hälvälään. 

Ranta-alueiden vapaa-ajan asuntojen mahdollinen muutta-

minen vakituisiksi asunnoiksi on Kukkilan-Kalliolan kyläalu-

eella ratkaistu siten, että ranta-alueiden maankäyttöä voi-

daan tarkemmassa suunnittelussa tarkastella osana kylä-

taajaman maankäyttöä ja asemakaavoitusta. 
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8. TOTEUTTAMINEN 

MRL:n 42 §:n mukaisesti yleiskaava toimii ohjeena asema-

kaavojen laatimiselle ja velvoittaa kaikkea viranomaistoi-

mintaa edistämään kaavan tavoitteita. Strateginen yleis-

kaava toteutuu myös rakennuslupamenettelyiden yhteydes-

sä muilla kuin tarkempien osayleis- ja asemakaavojen alu-

eilla. 

8.1 Toteuttamisen ajoitus 

Strategisella yleiskaavalla on ratkaistu kunnan yleispiirtei-

nen maankäyttö vuoteen 2040 saakka. Kaavaselostuksessa 

on esitetty toteuttamisen ajoitukseen liittyviä kysymyksiä 

kahdessa edellisessä luvussa. 

Oheisessa taulukossa on esitetty tavoitteellinen asemakaa-

voitettavien asuinalueiden toteuttamisjärjestys. Alueiden 

kaavoitus on aloitettava kohteesta riippuen 6-3 vuotta en-

nen toteutusta. 

Työpaikka ja teollisuustoimintojen toteuttamisen tavoitteel-

linen toteutusaikataulu: 

 Paassillan laajennus 2017- 

 Nostavan logistiikka-alue 2020 – 

 Kehätien varren ja Nostavan liittymäalueen työpaikka-

alue 2025- 

Taulukko 4. Tavoitteellinen toteuttamisjärjestys.  

Aika Alue Huomioita Rakennus-

tyyppi 

Asukas-

määräarvio 

2017 – 

2020 

Kuntakes-

kuksen 

eteläpuoli 

1.1 

Perhoslehdon 

laajennus  
AP 180 

Kukkila-

Kalliola 

Olemassa olevi-

en asemakaava-

alueiden yhtey-

teen ja väliin 

AP + AR 60 + 30 

Hämeen-

koski kk 

Heikkilän alue, 

toteutuu osittain 

2020-luvulla 

AO 80  

Kuntakes-

kus 
Tiivistäminen AK + AR 300 + 60 

 

Nostavan 

kyläalue 

 

Nykyisten ase-
makaava-

alueiden yhtey-

teen ja väliin, 

toteutuu osittain 

myös 2020- ja 

2030-luvuilla 

AO + AP 90 

2020-

luku 

Kuntakes-

kuksen 

eteläpuoli 

1.2 ja 1.3 

Kysynnän mu-

kaan ja kun 

liikennejärjeste-

lyt on toteutettu 

AP 400 

Kukkila-

Kalliola 

Kysynnän mu-

kaan, asema-

kaava-alueen 
yhteyteen 

AO + AR 300 + 60 

Kukon-
kangas 

2.1 ja 2.2 

Kysynnän mu-

kaan 
AP 300 

Kuntakes-

kus 
Tiivistäminen AK 600 

Hämeen-

koski kk 

Yleiskaavan 

mukaiset uudet 

alueet  

AO + AR 30 

Kirkonky-
län ja 

Herralan 

kylä alueet 

Nykyisen raken-

teen yhteyteen 
AO 

Kysynnän 

mukaan, osa 

maaseutualu-

eiden kas-

vuosuudesta 

2030 -

luku 

Nostava, 

keskustaa-

jama 

3 

Väestötavoite ja 

tehokkuus tar-

kistetaan kun-

nan ja kaupun-

kiseudun kehit-
tämistarpeita 

vastaavaksi 

 AK+AR+AO 500 + 400 

Kukkila-

Kalliola 

Kysynnän mu-

kaan 
AR +AO 400 + 60 

Kuntakes-

kus 
Tiivistäminen AK 700 

Tiilijärven 

laajennus 

4 

2035 jälkeen 

Puolustusvoimi-

en toiminnan ja 

meluhaittojen 

päätyttyä Hälvä-

lässä 

AP + AO  

Hämeen-

koski kk 

Yleiskaavan 

mukaiset laajen-

tumisalueet 

AO 40 

Kirkonky-

län ja 

Herralan 

kylä alueet 

Nykyisen raken-

teen yhteyteen 
AO 

Kysynnän 

mukaan, osa 

maaseutualu-
eiden kas-

vuosuudesta 

 

 

Kuva 19. Salpakankaan laajenemisalueet numeroituina. 
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Strateginen yleiskaava ja tässä kaavaselostuksessa esitetty 

alueiden toteuttamisaikataulu otetaan huomioon kaavoitus-

ohjelmassa sekä teknisen toimen toteuttamisohjelmissa, 

kuten inventointiohjelma ja kunnallistekniikan- ja vesihuol-

lon rakentamisohjelmat. 

8.2 Toteuttamisen tapa 

Strategista yleiskaavaa toteutetaan päätaajamissa asema-

kaavoituksella. Asemakaavoitukseen varatut alueet vuoteen 

2040 mennessä on esitetty pääkartalla. Pitkän aikajänteen 

suunnitelmallinen toteuttaminen edellyttää kunnan maapo-

litiikalta linjakasta maanhankintaa ja tarvittaessa lunastus-

menettelyä oleellisten alueiden saattamiseksi riittävän 

ajoissa ja riittävällä tehokkuudella asemakaavoitettavaksi. 

Kyläalueista ensisijaisesti Paimelan alueen täydennysraken-

taminen edellyttää osayleiskaavoitusta. Kaava voidaan laa-

tia ns. kyläkaavana, joka vireillä olevan MRL-muutoksen 

tultua voimaan on mahdollista laatia myös rakennuspainei-

selle kyläalueelle (MRL 44§ tultua voimaan).  Rakennuslu-

vat voidaan myöntää joko ko. kaavan perusteella tai sen 

perusteella kyläalueille tehtävillä alueellisilla päätöksillä 

(MRL 137a§, muutoksen tultua voimaan). 

Muiden kyläalueiden yksityiskohtaisempi maankäytön suun-

nittelu toteutetaan kehityksen niin edellyttäessä. 

Voimaan jäävien osayleiskaavojen alueilla maankäyttö ja 

rakennusluvat ratkaistaan ko. kaavojen määräysten ja ta-

voitteiden mukaan. Kalliolan-Kukkilan alueilla Vesijärven 

rantaosayleiskaava-aluetta tarkastellaan asemakaavoitus-

vaiheessa kokonaisuutena osana kehitettävää kylätaaja-

maa. 

Kunnan rakennusjärjestyksellä on kaavojen ohella keskei-

nen rooli kunnan maankäytön strategisten tavoitteiden to-

teuttamisessa. MRL:n vireillä olevassa muutoksessa lakiin 

ehdotetaan lisättäväksi uusi 129 a pykälä, jossa säädettäi-

siin kunnan mahdollisuudesta päättää rakennusjärjestyk-

sessä alueista, joilla vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen 

muutokset pysyvään asumiseen ratkaistaisiin suoraan ra-

kennusluvalla. Rakennusjärjestyksen määräys voisi koskea 

vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei 

aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku-

tuksia (MRL 129 a§). Kunta arvioisi vaikutukset rakennus-

järjestystä laatiessaan. Strategisen kaavan periaatteiden 

mukaan ko. pykälän käyttöä voitaisiin kunnassa harkita 

sellaisilla rantaosayleiskaava-alueilla, joilla täyttyvät seu-

raavat vähimmäisvaatimukset: 

 Rakennuspaikalle on päästävä ympärivuotisesti hälytys- 

ja huoltoajoneuvoilla 

 Lähimpään kouluun on matkaa teitse alle 5 km tai ra-

kennuspaikka sijaitsee olemassa olevan koulukuljetus-

reitin vaikutuspiirissä 

 Rakennuspaikka tukeutuu kyläasutukseen ja sen lähei-

syydessä on jo ennestään vakituisia asuinrakennuspaik-

koja. 

8.3 Vuorovaikutus toteutuksen yhteydessä 

Viranomaisyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa 

toteutetaan vähintään MRL:n edellyttämässä laajuudessa. 

Rakennustöitä tehtäessä tulee huomioida alueella ja sen 

läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien käy-

tössä olevat kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää 

vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamis-

ta. Puolustusvoimien kaapeleiden näyttö tilataan Johtotieto 

Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 04410 JÄRVENPÄÄ, p. 

080012600, sp. info@johtotieto.fi 

Seveso III direktiivin mukaisten laitosten konsultointi-

vyöhykkeellä laadittavista kaavoista tulee pyytää TUKES:n 

ja pelastusviranomaisen lausunto.  

8.4 Toteuttamisen seuranta 

Strategisen yleiskaavan toteutumista seurataan kaavoitus-

katsauksen ja kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä.  

Mikäli strategiseen yleiskaavaan on tarpeen tehdä muutok-

sia, on muutoksiin esitettävä selvät perusteet, joista ilme-

nee tarve maankäytön tavoitteiden tarkistamiselle. Perus-

teita voivat esimerkiksi olla: väestökasvuennusteen muu-

tokset, alueellisen kysynnän muutokset, asumistrendien 

muutokset, lakimuutokset tai kuntaliitokset.  

8.5 Strategisen yleiskaavan oikeusvaikutus 

Yleiskaava on kunnassa yhdyskuntarakenteen ja maankäy-

tön yleispiirteistä ohjaamista varten laadittava suunnittelu-

väline, joka laaditaan karttana tai toisiinsa kytkeytyvinä 

karttoina, ja niihin kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -

määräykset 

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, 

kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistys-

alueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toi-

mintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkais-

taan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa 

alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea 

koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsu-

taan osayleiskaavaksi. Nyt laadittu strateginen yleiskaava 

koskee koko kuntaa ja on laadittu oikeusvaikutteiseksi.  

Yleiskaavan ohjausvaikutuksen tarkkuus ja yksityiskohtai-

suus voi vaihdella suuresti. Nyt laadittu yleiskaava on hyvin 

yleispiirteinen ja strateginen, vastaten ensisijaisesti yhdys-

kuntarakenteen ohjaustarpeeseen. 

Yleiskaavan sisältövaatimukset ohjaavat kaavan laatimista 

ja niillä on myös keskeinen merkitys arvioitaessa kaavan 

lainmukaisuutta, esimerkiksi muutoksenhaun yhteydessä. 

Yleiskaavaa laadittaessa on kaavahierarkia eli maakunta-

kaavan määräykset ja ohjausvaikutus otettava huomioon. 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oi-

keuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Tarkemmin yleiskaa-

van sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja raken-

nuslain 39 §:ssä. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava 

huomioon muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuus, 

elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus, asumisen tar-

peet ja palveluiden saatavuus, liikenteen ja muun infra-

struktuurin järjestäminen kestävällä tavalla, elinkeinoelä-

män toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentämi-

nen, ympäristö- ja luontoarvojen vaaliminen sekä virkistys-

alueiden riittävyys. Nämä seikat on selvitettävä ja otettava 

huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaus-

tavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.  

Yleiskaavan keskeisimmät oikeusvaikutukset liittyvät kaa-

vahierarkiaan eli yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja 

muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 
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toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomais-

ten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimen-

piteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, 

ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.  

Oikeusvaikutuksista suunnitteluun ja viranomaistoimintaan 

säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä. Yleiskaa-

van oikeusvaikutukset liittyvät myös rakentamisrajoituksiin, 

joista säädetään MRL 43 §:ssä. 

 

Lahdessa 14.12.2016, tark. 21.3.2017; 30.3.2017 
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