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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijoittuu noin 2 kilometrin etäisyydelle Hollolan kuntakeskuksesta 
lounaiseen. Asemakaava-alue sijaitsee Riihimäentien (kt 54) itäpuolella Hopeakallion ja 
Paassillan yritysalueiden välissä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 16,9 hehtaaria. 
Alueen sijainti on esitetty opaskartalla alla olevassa kuvassa. 

 

 
 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
 

Paassillan II alueen asemakaava.  
 
Asemakaavan tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa 
liikerakentamisen liikenteellisesti houkuttelevalle paikalle. Lisäksi asemakaavan 
tarkoituksena on osoittaa valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien tiealue. 
 
 
 
 

 
Hollolassa 10.4.2017 

 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
3 Asemakaavakartta 
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
5 Kaavoittajan vastineet saatuun palautteeseen 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoitusohjelmassa 2016 
- Asemakaava vireilletulo (23.11.2016). 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 24.11. - 23.11.2016. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 9.3.- 

7.4.2017. 
- hyväksyminen: 

Tekninen lautakunta 18.4.2017 
Kunnanhallitus 24.4.2017 
Valtuusto 22.5.2017 

2.2 Asemakaava 
 

Alueelle laadittavalla asemakaavalla mahdollistetaan monipuolisen paljon tilaa vaativan 
kaupan sijoittumismahdollisuudet Hollolan kuntaan. Asemakaavan määräykset 
mahdollistavat myös polttoaineenjakeluasemien sijoittumisen alueelle, joka sijoittuu I-luokan 
pohjavesialueen ulkopuolelle.  
 
Kaava-alueen lounaisosaan osoitetaan asemakaavalla varastorakennusten korttelialue, 
alueella toimii Destia Oy:n kalliosiilo. 
 
Kaava-alueen pohjoisosaan osoitetaan yleisen tien alueena VT 12 Lahden eteläisen 
kehätien Soramäen liittymäalue tiesuunnitelman tilavaraukset huomioiden. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Hollolan kunta vastaa kortteleiden esirakentamisesta omistamillaan maillaan, lisäksi kunta 
vastaa kunnallistekniikan ja kaava-alueelle johtavien katualueiden rakentamisesta. Lahden 
eteläisen kehätien rakennuttamisesta vastaa Liikennevirasto. 
 
Maanrakennus ja kaivutyöt voidaan aloittaa ennen eritasoliittymän valmistumista, mutta 
yritystoiminta on mahdollista aloittaa vasta eritasoliittymän valmistuttua.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Kaavoitettava alue on osa laajempaa maa- ja metsätalouskäytössä ollutta aluetta, jota on 
viime vuosina kaavoitettu ja rakennettu yritystoiminnan käyttöön.  
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

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

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

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

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

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

 

Vesistöt ja vesitalous 
Kaavoitettavan alueen pohjois-eteläsuuntainen selänne jakaa alueen kahteen valuma-
alueeseen. Suurin osa kaavoitettavan alueen pintavesistä kulkeutuu Männäränojaa pitkin 
Autjoen, Koivusillanjoen ja Vähäjoen kautta Porvoonjokeen. Itäosien pintavedet kulkevat 
Porvoonjokeen Melkkaanojan, Koivusillanjoen ja Vähäjoen kautta.  
 
Kaavoitettava alue sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Alue sijoittuu lähimmillään 350 
metrin etäisyydelle Salpakankaan 1-luokan pohjavesialueesta. Alueelle tehdyissä 
kairauksissa kaavoitettavan alueen itäosan painanteessa väliaikaisella pohjavesiputkella 
vesipinnan tasoksi mitattiin +122,1 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy) (15.7.2013). 
 

Rakenteilla oleva 
Paassillan yritysalue 
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Valuma-aluejako ja virtausreitit. Vedenjakajat on esitetty kuvassa violetilla, virtausreitit 
vaalean sinisellä, hulevesialtaat sinisellä soikiolla ja kaava-alue punaisella rajauksella. 

 

Pohjavesialueen (vaalean sininen) ja pohjaveden muodostumisalueen (sininen) sijainti kaava-
alueeseen (musta) nähden.  

 

Luonnonsuojelu 
Tehtyjen selvitysten perusteella kaavoitettavalla alueella ei ole merkittäviä luontokohteita. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaavoitettavalla alueella ei ole asutusta.  

Yhdyskuntarakenne 
Kaavoitettava alue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Lähin asutus sijoittuu 
Riihimäentien länsipuolelle Aikkalantien ja Tervapellontien varsille. Asutus sijoittuu teiden 
varsille hajatyyppisenä rakentamisena ja on syntynyt 1900-luvun eri vuosikymmeninä. 
 
Kaavoitettavan alueen koillispuolella on asemakaavan mukaisesti toteutunut Kettupihan 
varren pientaloasutus. Alue on rakentunut 2000-luvun vaihteessa. 
 
Kaava-alueen pohjois- ja eteläpuolelle on kaavoitettu yritystoiminnan tontteja ja Paassillan 
yritysalueen tontit ovat pääosin rakennettavissa. Hopeakallion yritysalueella on 
asemakaavoitettu liikerakennusten korttelialueita. Kokonaisrakennusoikeus Hopeakallion 
alueella on noin 37 000 k-m2. Paassillan yritysalueelle kaavoitettavan alueen eteläpuolelle on 
osoitettu asemakaavalla tontteja teollisuudelle, alueen rakennusoikeus on yhteensä noin 
45 000 k-m2. 

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

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

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

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

Paassillantie kulkee yritysalueen läpi Aikkalan jäteasemalle. Paassillan yritysalueen 
asemakaavassa on osoitettu Alumiinitie, joka ulottuu kaavoitettavan alueen eteläpuolelle. 
Kulku kaavoitettavalle alueelle tapahtuu Paassillantien ja Alumiinitien kautta. 

Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu suunnitteilla oleva VT 12 uusi linjaus liittymäalueineen. 
Valtatien 12 kehätien liikennemäärien ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 12000 
ajoneuvoa/vrk ja kt 54 noin 5600 ajon./vrk.  
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Kehätien tiesuunnitelma esitettynä asemakaavaluonnokseen nähden. 

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

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Riihimäentien liikennemelu kantautuu kaavoitettavan alueen länsiosaan enimmillään noin 130 
metrin etäisyydelle tiestä.  

  
 
Nykytilanteessa päiväajan melutilannetta kuvaava kartta (Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, 
tiesuunnitelman selvitysaineistoa, 2015). Kaavoitettava alue on rajattu sinisellä katkoviivalla 
kuvaan. 

3.1.4 Maanomistus 
 

Hollolan kunta omistaa pääosin kaavoitettavan alueen. Kiinteistö 401-1-74 on Destia Oy:n 
omistuksessa, Kantatien 54 omistaa valtio. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 on vahvistettu 11.3.2008. 
- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty 2.12.2016 (ei lainvoimainen) 
- Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.6.2008 
- alueella ei ole asemakaavaa 
- Alueen maankäyttöä on suunniteltu luonnosvaiheeseen asti eteläpuolella olevan 

Paassillan yritysalueen asemakaavan (kaavatunnus 098 08-230) yhteydessä. 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.1.2017. 
- Pohjakartta on tarkistettu 27.3.2017  
- Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma on hyväksytty 3.6.2016 
- Eteläpuolen Paassillan yritysalueen asemakaava on hyväksytty 27.1.2014 (kaavatunnus 

098 08-230) ja pohjoispuolen Hopeakallion yritysalueen asemakaava 12.9.2011 
(lainvoimainen 14.12.2012, kaavatunnus 098 07-217) ja Hopeakallion kevyen liikenteen 
väylää koskeva asemakaava on hyväksytty 17.5.2015 (kaavatunnus 098 02-245). 

- Alueen hulevesien imeytymisestä ja kulkemisesta on laadittu hulevesiselvitys, jossa 
esitetään tasausaltaiden paikat sekä hulevesien kulkureitit kaavoitettavalla alueella. 
Hulevesiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy 2010. Hulevesiverkostoa on 
tarkistettu edeltävän kaavaprosessin (Paassillan yritysalueen asemakaava, kaavatunnus 
098 08-230) aikana tehdyssä kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland 
Oy, 2013). 

 
- Riihimäentien itäpuolen luontoselvitys, Ramboll Finland Oy 2012 

 
- Liito-oravakartoitus, Lahden seudun ympäristöpalvelut kevät 2012 

 
- Riihimäentien yritysalueen ja Aikkalan maanvastaanottoalueen liikenneselvitys, Ramboll 

Finland Oy 2013 
 

- Alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelma, jossa esitetään katuvaraukset, -
korkeudet, korttelialueiden likimääräiset korkeusasemat sekä vesihuoltoverkosto. 
Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, 2013. 

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

Ahlqvist, E.; Laitakari, P., 2013 
 

3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 
 

Maakuntakaava  
 
Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, jonka ympäristöministeriö on 
vahvistanut 11.3.2008. Uusi maakuntakaava 2014 on hyväksytty 2.12.2016 
maakuntavaltuustossa, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.   
 
Maakuntakaava 2006 
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2006 kaavoitettava alue on merkitty teollisuus- ja 
varastoalueeksi (T). Kaava-alueen pohjoisosassa on varaus uudelle moottoritielle 
eritasoliittymineen (Lahden eteläinen kehätie).   
 
Maakuntakaava 2014 (ei lainvoimainen) 
Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan MRA 93 § mukaisten kuulutusten myötä. Kuulutukset 
on julkaistu liitossa ja kunnissa 10.3.2017 alkaen ja kuntien virallisissa lehdissä.  
Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan 
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman 
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ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 
vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006.  
 
Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus 
voi kieltää päätöksen täytäntöön panon. 
 
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 2.12.2016 hyväksymässä maakuntakaavassa (ei 
lainvoimainen) 2014 Lahden eteläisen kehätien liittymäalueen eteläpuoli on osoitettu 
teollisuus- ja varastoalueeksi (T17). Liittymäaluetta koskeva vähittäiskaupan kehittämisen 
kohdealue (kma3 Riihimäentien risteysalue), jolle voidaan yhdyskuntarakenteellisen 
sijaintinsa puolesta osoittaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Alueen toteuttamisessa ajoittaminen 
tulee suunnitella siten, ettei vähittäiskaupan suuryksikköä tai myymäläkeskittymää toteuteta 
ennen kuin viereiselle moottoriväylälle suunniteltu eritasoliittymä on toteutettu. Alueen 
kokonaisrakennusoikeus on 27 00 k-m2, josta paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa voi 
olla 25 000 k-m2 ja muuta erikoistavarakauppaa 2 000 k-m2. 
 
Lisäksi aluetta koskeva kehittämisen kohdealue-merkintä (kk3, Nostava – Vt 12 eteläpuoli) on 
ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden risteysaluetta. Alueen tarkemmassa 
suunnittelussa otetaan huomioon Nostavan maaliikennealueen liikennejärjestelyt ja 
logistiikkatoimintojen edellyttämät raideliikenteen lisätarpeet, rinnakkaisväylän toteuttaminen 
valtatielle 12. Alueen toteuttamisen edellytys on valtatien 12 eteläisen kehätien ja Nostavan 
liittymän toteuttaminen. 
 
 

   
Vasemmalla ote voimassa olevasta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006, ja oikealla ote 
2.12.2016 hyväksytystä maakuntakaavasta 2014. 
 
 
Yleiskaavoitus 
 
Strateginen yleiskaava 
Koko Hollolan kunnan kattava Strateginen yleiskaava on hyväksytty Hollolan valtuustossa 
3.4.2017. Strategisella yleiskaavalla suunnitellaan kunnan maakäytön strateginen 
kehittäminen. Kaavalla linjataan kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunta ja 
maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen. Lainvoimaistuttuaan strateginen yleiskaava 
kumoaa Kuntakeskuksen osayleiskaavan. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valtatielinjauksen eteläpuoli on osoitettu tilaa vaativaksi 
elinkeinoalueeksi. Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen ja muiden sellaisten 
toimintojen alueena, jotka edellyttävät hyviä liikenneyhteyksiä, paljon pinta-alaa 
rakentamiselle tai aiheuttavat lähialueella mahdollisia melu-, tärinä- tai muita 
ympäristöhäiriöitä (tummanharmaa). Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella 
sijoittaa tuotannolliseen pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja. Aluekohtaisissa 
määräyksissä Riihimäentien varrelle teollisuus- ja työpaikka-alueelle voidaan muun toiminnan 
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ohella sijoittaa seudullisesti tärkeitä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara- 
tai muun logistiikan tai jätteen käsittelyn tai kierrätyksen alueita. 
 
Valtatien linjauksen pohjoispuolella on työpaikkojen ja palveluiden alue, joille ympäristö 
asettaa erityisiä vaatimuksia (vaaleanharmaa). Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen, 
palvelujen ja muiden sellaisten toimintojen alueena, joille ympäristön asutus tai 
ympäristöarvot aiheuttavat rajoituksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asumisen ja 
työpaikka-alueiden häiriöttömään yhteen sovittamiseen. Alueen rakentaminen edellyttää 
asemakaavaa. Riihimäentien risteysalueen työpaikka- ja palvelualueelle voidaan sijoittaa 
yhteensä enintään 26 000 k-m2 sellaista erikoistavarakauppaa, kuten auto-, rauta-. 
huonekalu-, puutarha ja maatalouskauppa, joka voi perustellusta syystä sijoittua myös 
keskusta-alueen ulkopuolelle, sekä enintään 8 000 k-m2 muuta erikoistavarakauppaa. 
Alueelle ei voi sijoittaa seudullisesti merkittävää päivittäistavarakauppaa. Alueen 
toteuttamisen ajoittaminen on suunniteltava siten, ettei vähittäistavarakaupan suuryksikköä 
tai myymäläkeskittymää toteuteta ennen kuin viereiselle moottoriväylälle suunniteltu 
eritasoliittymä on rakennettu. 
 
Vt12 Lahden eteläisen kehätie ja Soramäen liittymäalue on osoitettu uudeksi valtatieksi, joka 
kuuluu valtakunnalliseen päätieverkkoon. Risteävä liikenne ohjataan tiesuunnitelman 
mukaisiin eritasoliittymiin tai – risteyksiin.  
 
 

   
Vasemmalla ote Strategisen yleiskaavan ehdotuksesta. Kaava-alueen sijainti on esitetty 
keltaisella katkoviivalla. Oikealla ote Kuntakeskuksen osayleiskaavasta, kaava-alueen sijainti 
esitetty sinisellä katkoviivalla. 
 
 
Kuntakeskuksen osayleiskaava 
Hollolan kunnanvaltuuston 23.6.2008 hyväksymässä ja 9.3.2012 lainvoiman saaneessa 
Kuntakeskuksen osayleiskaavassa kaavoitettavan alueen pohjoisosaan on osoitettu 
maakuntakaavan mukaisesti VT 12 uusi linjaus. Moottoritien eteläpuolelle on osoitettu 
työpaikka-alue (TP), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 
 
Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Hollolan kunta on hankkinut kaavoitettavan alueen omistukseensa kaavoittaakseen alueelle 
Kuntakeskuksen osayleiskaavan mukaisesti tontteja yritystoiminnalle. Asemakaavan 
tavoitteena on hyödyntää uuden kehätien rakentumisen myötä sijainniltaan houkuttelevaksi 
muodostuvan alueen käyttöä yritystoimintaan.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaava sisältyy Hollolan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016, jossa asemakaavan 
vireilletulo on esitetty vuodelle 2018. Alueen asemakaavoitusta on kiirehditty Lahden 
eteläisen kehätien rakentamispäätöksen vuoksi. 
 
Tekninen lautakunta on päättänyt asemakaavan vireilletulosta kokouksessaan 15.11.2016 
§112. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

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

4.3.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 15.11.2016 ja siitä ilmoitettiin 
23.11.2016 Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaluonnoksen ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan 
Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä 
olosta ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille 
henkilökohtaisesti kirjeitse.  
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 
(www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta päättää asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta. OAS 
asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 
21.11.2016, nähtävilläolosta kuulutettiin 23.11.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
pidettiin nähtävillä 24.11.- 23.12.2016. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.  
 
Asemakaavaluonnos 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavasta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 24.11.- 23.12.2016.  
 
Asemakaavaehdotus 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 
 
Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 9.3.-7.4.2017 
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset. 
Tehdyt tarkistukset eivät ole olleet sellaisia, jotka edellyttäisivät kaavaehdotuksen uudelleen 
kuulemisen. 
 
Hyväksyminen 
Tekninen lautakunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

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

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Kunnan asettamat tavoitteet 
Alueelle on tavoitteena esittää asemakaavalla liikerakentamiselle tarkoitettuja tontteja.  
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Osallisten tavoitteet 
Täydennetään prosessin edetessä. Destia Oy on luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen 
ilmoittanut halukkuutensa osallistua asemakaavaan niillä ehdoin, että kiinteistöllä 
mahdollistetaan nykytoiminnan jatkuminen.  
 

4.5 Valmisteluvaihe 

4.5.1 Kaavaluonnoksen aluevaraukset ja mitoitus 
 

Kaavaluonnoksessa esitettiin Liikerakennusten korttelialueeksi (KM-1) kaavoitettavan alueen 
eteläosa, jolle rakennusoikeutta oli osoitettu tonttitehokkuusluvulla e=0,40. Liikerakennusten 
korttelialue oli pinta-alaltaan noin 4,4 hehtaaria. 
 
Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien Soramäen liittymäalue sekä Kantatie 54 osoitettiin 
yleisen tien alueeksi (LT). Yleisen tien alueeksi esitetty alue oli noin 8,5 hehtaaria. 
 
Kaava-alueen itäosassa oli n. 1,7 hehtaarin suojaviheralue (EV-1), jonne sallittiin hulevesien 
johtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä toimintoja. 
 
Liikerakennusten korttelialueen sekä Kantatien 54 väliin oli esitetty noin 0,2 hehtaarin 
kokoinen suojaviheralue (EV-2).  
 
Liikerakennusten korttelialueen kaakkoiskulmaan esitettiin 450 m2 kokoista varausta 
yhdyskuntatekniikkaa palveleville rakennuksille (ET). 

4.5.2 Tehdyt muutokset 
Asemakaavaan on liitetty Destia Oy:n omistama kiinteistö (98-401-1-74), kiinteistö on 
osoitettu asemakaavassa Varastorakennusten korttelialueeksi (TV). 
 
KL-1 korttelialueen osalta kaavan merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu seuraavasti: 

- Rajoja on tarkistettu siten, että Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien 
tiesuunnitelmassa esitetyt suoja-alueet sijoittuvat yleisen tien alueelle. 

- Korttelin itärajaa on siirretty etäämmälle alueella olevasta vesihuoltolinjasta. 
- Korttelialueelle on lisätty myös rakennusalueen rajat.  
- Korttelin rakennusoikeutta on vähennetty ja rakennusoikeus on esitetty 

tehokkuusluvulla e=0,30.  
- Rakennusten ääneneristävyyden tulee olla sellainen, että sisämelu on alle 45 dBa:ä. 
- Maanpinnan likimääräistä korkeusasemaa on nostettu metrillä vastaamaan alustavia 

kunnallisteknisiä suunnitelmia. 
 
Korttelialueen numero on korjattu kaava-alueen laajentumisen myötä, myös tonttinumerointi 
on muuttunut. 
 
Yleismääräyksiin on lisätty tarkentavia määräyksiä KL-1 korttelialueen sisäisten kevyen 
liikenteen yhteyksien järjestämisestä: Kevyen liikenteen reitit ja oleskeluun tarkoitetut alueet 
korttelin sisällä on käsiteltävä muusta piha-alueesta erottuvalla tasoerolla tai istutuksilla.  
 
Ilmanlaatua koskeva määräys on lisätty yleismääräyksiin: Rakennukset tulee varustaa 
koneellisella, tehokkaasti suodattavalla ilmanvaihdolla, jonka korvausilma otetaan 
rakennuksen puhdasilmaisimmalta puolelta ja suodatetaan tehokkaasti. 
 
Kaavan yleismääräyksiä on täydennetty lisäämällä määräyksiin mainoslaitteita ja niiden 
sijoittamista koskeva lausuntopyyntötarve tienpitäjältä rakennusluvan yhteydessä. 
 
Kaavan yleismääräyksiin on lisätty määräys radonhaitantorjunnasta. 
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4.6 Ehdotusvaihe 

4.6.1 Kaavaehdotuksen aluevaraukset ja mitoitus 
 

Taulukossa on kuvattu asemakaavaehdotuksessa esitettyjen käyttötarkoitusten pinta-alat ja 
korttelialueiden rakennusoikeudet. 

 
Käyttötarkoitus pinta-ala m2 rakennusoikeus yhteensä k-m2 
KL-1 40043 12013 
TV 19182  
EV 2493  
EV-1 19380  
LT 87076  
ET 451  
yhteensä 168625  

 
 

Kaavoitettavan alueen eteläosa on osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1), 
korttelialueella on kaksi ohjeellista tonttia (tontit 3-4). Korttelialueelle saa sijoittaa 
liikenneaseman. Alueelle voidaan sijoittaa polttoaineiden jakelua, ajoneuvojen huoltoa, 
ravintolan ja matkailua palvelevia liiketiloja. Alueelle ei sallita polttoaineen jakelun 
kylmäasemaa. Korttelissa saa olla paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälä- ja 
varastotiloja, kuten auto-, matkailuvaunu ja venekauppa; huonekalukauppa; rauta- tai 
rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa; kodintekniikkakauppa. 
Toimialaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymäläpinta-alasta saa olla enintään 1000 
neliömetriä. Tästä myyntipinta-alasta enintään 400 neliömetrin alalla voidaan myydä 
elintarvikkeita. Avovarasto on aidattava vähintään 3 metriä korkealla aidalla siten, ettei 
varastoalue näy tie- ja katualueille. 
 
Asemakaavalla osoitetaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa 
joka yhdistää Alumiinitien ja Riihimäentien kevyen liikenteen väylät. Korttelin sisällä olevat 
kevyen liikenteen reitit ja oleskeluun tarkoitetut alueet on käsiteltävä istutuksilla tai muusta 
piha-alueesta erottuvalla tasoerolla. 
 
Korttelialuetta koskee määräys, jonka mukaan rakennusten ääneneristyksen tulee olla 
sellainen, että sisämelu on alle 45 desibeliä. Korttelialueelle on varattava 1 autopaikka 30 
kerrosneliömetriä kohden.  
 
Liikerakennusten korttelialueen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria. 
 
Kaavoitettavan alueen lounaisosa on osoitettu Varastorakennusten korttelialueeksi (TV). 
Alueella sijaitsee Destia Oy:n kalliosiilo, jota varten kaavassa on osoitettu rakennusala 
maanalaiselle tilalle. Korttelialueelle on osoitettu ajoyhteys korttelialueen eteläpuolella olevan 
teollisuustontin kautta (ajo), kun suora yhteys Riihimäentielle katkeaa Lahden eteläisen 
kehätien rakentumisen myötä.  
 
Varastorakennusten korttelialueen pinta-ala on 1,9 hehtaaria. 
 
Asemakaavassa on esitetty VT 12 Lahden eteläisen kehätien tiealue yleisen tien alueeksi 
(LT). Lisäksi Kaava-alueen mitalta kantatie 54 (Riihimäentie) on osoitettu kaavassa yleisen 
tien alueeksi. Kantatien 54 osalta kaavassa on osoitettu tilavaraus kevyen liikenteen väylälle 
tien itäpuolelle.  Yleisen tien alueen pinta-ala on noin 8,7 hehtaaria. 
 
Kantatien 54 tiealueen ja liikerakennusten korttelialueen väliin on osoitettu noin 12 metriä 
leveä suojaviheralue. Alueen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria. 
 
Kaava-alueen itäosaan on osoitettu suojaviheralue (EV-1), alueelle saa sijoittaa hulevesien 
johtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä rakenteita. Alueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. 
 
Kaava-alueen eteläosassa on varaus yhdyskuntatekniikkaa palveleville rakennuksille (ET). 
Alue sijoittuu asemakaavoitetun Alumiinitien varteen. Alueen pinta-ala on 450 m2.  
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4.6.2 Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset 
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen jälkeen kaavakarttaan on tehty seuraavia 
tarkennuksia: 

- Destian maanalaista tila koskevaan määräykseen on lisätty sallittu rakennusoikeus 
maanalaisille tiloille 

- KL-1 korttelialueen määräykseen on lisätty toteuttamisen ajoittamista koskeva 
määräys 

- KL-1 korttelialueen määräykseen on lisätty kaupan pinta-alaa koskeva määräys 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen, joten pinta-alat ja pinta-alan mukaan määräytyvät 
rakennusoikeudet tarkentuvat asemakaavan hyväksymisen jälkeen tehtävän 
maanmittaustoimituksen yhteydessä. 
 
Käyttötarkoitus pinta-ala m2 rakennusoikeus yhteensä k-m2 
KL-1 40043 12013 
TV 19182  
EV 2493  
EV-1 19380  
LT 87076  
ET 451  
yhteensä 168625  

 

5.2 Korttelialueet ja aluevaraukset 
KL-korttelialue 
Asemakaavassa on osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle sijoittuu kaksi ohjeellista 
tonttia. Korttelialueelle saa sijoittaa liikenneaseman. Alueelle voidaan sijoittaa polttoaineiden 
jakelua, ajoneuvojen huoltoa, ravintolan ja matkailua palvelevia liiketiloja. Alueelle ei sallita 
polttoaineen jakelun kylmäasemaa. Korttelissa saa olla paljon tilaa vaativan erikoiskaupan 
myymälä- ja varastotiloja, kuten auto-, matkailuvaunu ja venekauppa; huonekalukauppa; 
rauta- tai rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa; kodintekniikkakauppa. 
Toimialaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymäläpinta-alasta saa olla enintään 1000 
neliömetriä. Tästä myyntipinta-alasta enintään 400 neliömetrin alalla voidaan myydä 
elintarvikkeita. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja. 
Kaupan tiloja saa olla enintään 70 prosenttia rakennusoikeudesta (max. 8409 k-m2). 
 
Avovarasto on aidattava vähintään 3 metriä korkealla aidalla siten, ettei varastoalue näy tie- ja 
katualueille. 
 
Korttelialueen toteuttamisen ajankohta on määritelty asemakaavassa ja myymäläkeskittymän 
toteuttaminen on mahdollista vasta, kun eritasoliittymä on valmis.  
 
Korttelialueen rakennusoikeus on määritetty tonttitehokkuuslukuna e=0,3, joka kertoo 
kerrosalan suhteessa tontin pinta-alaan. Korttelialueelle saa rakentaa enintään 
kaksikerroksisen liikerakennuksen. Kaavassa korttelin maanpinnan likimääräinen 
korkeusasema on osoitettu + 131-132 metriä mpy.  
 
Korttelialueelle rakennettavien rakennusten ääneneristyksen tulee olla sellainen, että 
sisämelu on alle 45 desibeliä. Korttelialueen poikki osoitetaan itä-länsisuuntainen ohjeellinen 
kevyen liikenteen yhteys. 
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TV-korttelialue  
Varastorakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusala maanalaiselle tilalle, jota 
koskevassa määräyksessä mahdollistetaan 450 m2 maanalaisten tilojen toteuttaminen.   
 
 
Muut aluevaraukset 
Asemakaavassa on esitetty VT 12 Lahden eteläisen kehätien tiealue yleisen tien alueeksi 
(LT). Lisäksi Kaava-alueen mitalta kantatie 54 (Riihimäentie) on osoitettu kaavassa yleisen 
tien alueeksi. Kantatien 54 osalta kaavassa on osoitettu tilavaraus kevyen liikenteen väylälle 
tien itäpuolelle.   
 
Kantatien 54 tiealueen ja liikerakennusten korttelialueen väliin on osoitettu noin 12 metriä 
leveä suojaviheralue (EV).  
 
Kaava-alueen itäosaan on osoitettu suojaviheralue (EV-1), alueelle saa sijoittaa hulevesien 
johtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä rakenteita.  
 
Kaava-alueen eteläosassa on varaus yhdyskuntatekniikkaa palveleville rakennuksille (ET). 
Alue sijoittuu asemakaavoitetun Alumiinitien varteen.  
 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

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

5.3.2 Vaikutukset elinkeinoelämään 
Hollolan kunnassa on useita polttoaineen jakeluasemia, jotka sijoittuvat vedenhankinnan 
kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Viime vuosina polttoaineen jakeluasemien 
ympäristöluville ei ole myönnetty jatkolupia ja asemien toiminta on loppumassa lähivuosina. 
Asemakaavalla mahdollistetaan toimintansa lopettavien polttoaineen jakeluasemien 
korvaaminen uusilla jakeluasemilla pohjavesialueen ulkopuolelle tonteille, jotka ovat 
sijainniltaan houkuttelevia.  
 
Hollolasta erikoiskaupan palvelut haetaan Lahdesta. Uudet erikoiskaupan tontit mahdollistavat 
monipuolisen erikoiskaupan sijoittumisen Hollolan kunnan alueelle, jolloin uusi tarjonta 
vähentää ostovoiman ulosvirtausta Hollolasta. Myös asiointimatkat lyhenevät, kun 
erikoiskaupan palveluita on tarjolla Hollolan kuntakeskuksen tuntumassa. 

5.3.3 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 
  
Kaavan toteuttaminen edellyttää louhinta- ja maantasaustöitä muuttaen alueen luontaista 
maanpinnanmuodostusta ja kasvillisuutta. 
 
Alueen hulevesimäärät tulevat kasvamaan vettä läpäisemättömien pinnoitteiden lisääntyessä. 
Korttelin 700 itäpuolelle on varattu hulevesien johtamiseen tarkoitettu suojaviheralue, lisäksi 
kaavaan on liitetty määräys hulevesien viivyttämisestä tontilla. Asemakaavan hulevesiä 
koskevilla määräyksillä sekä alueelle rakennetulla hulevesiverkostolla vähennetään kasvavan 
hulevesimäärän aiheuttamaa haittaa ympäristölle.   

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

5.3.4 Vaikutukset liikenteeseen 
 
Asemakaavaratkaisu lisää liikennettä alueen tie- ja katuverkolla. Kaavan liikerakentamisen 
liikennetuotokseksi on arvioitu 377 saapuvaa ja 381 lähtevää henkilöautoa iltahuipputunnin 
aikana. Destian kalliosiilolle kulkee harvakseltaan raskasta liikennettä. Suurin osa kaavan 
tuotoksesta on kaavasta johtuvaa liikennettä, arviolta 20 % kaavan tuotoksesta on 
Riihimäentien poikkeavaa liikennettä.   
 
Asemakaavan aiheuttama liikennetuotos ei aiheuta sujuvuusongelmia kantatielle 54 tai 
valtatielle 12.   
 
Alueen liikenteelliset vaikutukset on huomioitu Paassillan yritysalueen asemakaavan 
(kaavanro. 08-230) laadinnan yhteydessä varaamalla kaavaan riittävät tie- ja 
katualuevaraukset.  
 

 
Kevyen liikenteen yhteydet kaava-alueelta asuinalueille. Vaalean sinisellä asemakaavoissa ja 
tiesuunnitelmissa esitetty verkosto, tumman sinisellä rakennetut kevyen liikenteen väylät. 

5.3.5 Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen 
 
Kaavan toteuttaminen aiheuttaa rakennusvaiheessa melua, tärinää (louhintatyöt) ja pölyä. 
Louhintatyöt edellyttävät ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti mahdollisesti 
meluilmoitusta, jolla ympäristöön aiheutuvia meluhaittoja voidaan vähentää. 

 
Liikennemäärien lisääntyessä liikenteestä aiheutuvat haitat, kuten melu ja päästöt lisääntyvät.  
Melu- ja pienhiukkashaittoja on pyritty vähentämään KL-korttelialueella osoittamalla sisätilan 
melutasoa ohjaava määräys sekä määräys tuloilman tehokkaasta suodattamisesta. 
Riihimäentien (kt54) länsipuolen asutuksen melusuojausta varten on osoitettu Lahden 
eteläisen kehätien tiesuunnitelmassa 1,4 metriä korkea melukaide.  
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Melun ennustetilanne 2040 päivällä Vt 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelman 
mukaisella meluntorjunnalla.  

 
 

 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueelle ei kohdistu ympäristön häiriötekijöitä. 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Selostuksen liitteessä 3. 

5.6 Nimistö 
 

Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan erilliset rakennustapaohjeet, joilla ohjataan rakentamisen laatua ja 
varmistetaan yhtenäisen ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden toteutuminen Hopeakallion 
ja Paassillan yritysalueille. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Hollolan kunta vastaa kortteleiden esirakentamisesta omistamillaan maillaan, lisäksi kunta 
vastaa kunnallistekniikan ja kaava-alueelle johtavien katualueiden rakentamisesta. Lahden 
eteläisen kehätien rakennuttamisesta vastaa Liikennevirasto. 
 
Maanrakennus ja kaivutyöt voidaan aloittaa ennen eritasoliittymän valmistumista, mutta 
yritystoiminta on mahdollista aloittaa vasta eritasoliittymän valmistuttua. 
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6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Asemakaavan toteutumista seurataan rakennuslupaprosessin yhteydessä.  
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