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HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA
KARTTA 5/5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot
14.12.2016, tark. 21.3.2017; 30.3.2017

Kukonkoivun moottoriurheilurata

Päärata

Seveso III -direktiivin mukainen laitos (Tukes)

Kehitettävä päärata

Ampumarata
Pääkaasulinja
Ohjeellinen pääkaasulinja
Voimalinja

Hollolan strateginen yleiskaava sisältää viisi (5) oikeusvaikutteista karttaa. Yleiskaavakartat n:o 1-5 ovat
lähtökohtana laadittaessa ja muutettaessa osayleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42§).

raideliikenteen tärinän vaikutusarvioinnissa on erityisesti otettava huomioon maaperän pehmeikköalueet.
Asemakaavoittamattomilla alueilla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, että asetuksen mukaiset
melun ohjearvot alittuvat.

Oikeusvaikutteiset yleiskaavakartat ovat:
1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta)
2. Luontoarvot
3. Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys
4. Vesitalous
5. Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot

Puolustusvoimien toiminnan aiheuttama ampumamelualue me 1, ampumamelu ylittää 55 dB LAeq tai
65 dB AImax
Rakentamismääräys: Alueella ei sallita uusien asuinrakennusten, tai vapaa-ajanasuntojen rakentamista.
Ainoastaan olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen ja laajentaminen, mikä ei lisää uusien asuntojen lukumäärää, on sallittu (MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus).

Yleiskaavakartat n:o 1-5 koskevat koko kunnan aluetta lukuun ottamatta voimaan jätettäviä osayleiskaavaalueita.
Kaavakarttaan nro 5 (Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot) liittyvät yleismääräykset:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon kartalla
esitetyistä toiminnoista muulle ympäristön maankäytölle aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Suunnittelun tulee
perustua ajantasaisiin, suunnittelun tarvetta vastaaviin ja vaikutusten arviointiin riittäviin ympäristöselvityksiin.
Rautatien ja valtatien ympäristössä tulee tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa
ottaa huomioon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Ko. selvitysten tulee perustua liikennemääriin, nopeusrajoituksiin sekä maaston muotoihin. Melulle altistuvien taajamaksi suunniteltujen tai rakentuneiden alueiden ottaminen yleiskaavassa esitettyyn käyttöön on tarkoitettu perustuvan asemakaavaan, jolla ratkaistaan
alueen rakennusten ja pihojen riittävä suojaus melulta ja tärinältä. Nostavan alueen jatkosuunnittelussa ja

Puolustusvoimien toiminnan aiheuttama ampumamelualue me2, ampumamelualueen raja: Alueella ampumamelu ylittää 50 dB LAeq tai 60 dB AImax
Vakinaisia tai vapaa-ajan asuntoja sekä muita melulle herkkiä toimintoja sisältävistä rakennushankkeista on
pyydettävä Puolustusvoimien lausunto.

Ohjeellinen voimalinja
Voimalinjan yhteystarve
Maa-ainesten ottoalue
Turpeenottoalue
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Luonnonvaralogistiikka-alue
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1:40000

Puolustusvoimien ampumatoiminnan melualueet
Hälvälän melualue 1
Hälvälän melualue 2

Hälvälän ampumaradan melualue ja siihen liittyvät määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes Puolustusvoimat lopettaa ampumatoimintonsa alueella tai ampumatoiminnan meluvaikutukset ympäristöön muutoin vähenevät.

Päiväys

MRL 62 MRA 30 §
13.10.-14.11.2016
MRL 62 MRA 19 §
19.1.-17.2.2017

Hollolan strateginen yleiskaava
Oikeusvaikutteinen

kh
27.3.2017 §
Piirtäjä

kv
TL

Kukonkoivun moottoriurheilualueen ohjeellinen melualue

Suunnittelija

3.4.2017 §
Lainvoimainen

MH

Liikennemääriin perustuva ohjeellinen päiväajan 55 dB: melualue
Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia tai varastoja (Seveso III-direktiivi).
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