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Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus 
 

 
 
Suunnittelualue 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Riihimäentien risteysalueen läheisyydessä, rajoittuen pohjoisessa 
Hämeenlinnantiehen ja lounaispuolella tulevan kehätien viereen. Kaavamuutosalueen ja 
laajennuksen rajaus on merkitty kartalle punaisella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 17,4 ha.  



Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
 
Alueen rakennusoikeuksia tarkistetaan vastaamaan maakunta- ja yleiskaavan alueelle 
määriteltyä kaupan mitoitusta. Alueen katuverkkoa tarkistetaan vastaamaan paremmin 
toteutettavissa olevaa tonttijakoa. Samalla asemakaavoitetaan vieressä oleva kaavoittamaton 
alue. 
 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat 
suunnitelmat 
 

Kaavoitusohjelmassa 2018 alueen asemakaavoitus on merkitty aloitettavaksi vuoden 2017 
lopulla. Alueella on tehty maanrakennustöitä voimassa olevan kaavan mukaisesti. Alueen 
ensimmäinen tontti on lähtenyt rakentumaan. Kunta on ostanut alueen vierestä lisää maata. 
Valtatien 12 uusi linjaus rajoittuu suunniteltavan alueen etelä- ja länsipuolelle .  
Kaavoitettavalle alueelle on tehty katusuunnitelma sekä liikenteen toimivuustarkastelu 
(27.4.2012) edellisen kaavan yhteydessä. 
 
Kaava rajautuu pohjoisessa Hämeenlinnantiehen, idässä lähivirkistysalueeseen, etelässä 
kaavoittamattomaan metsäalueeseen ja lounaispuolella suunniteltuun uuteen VT 12 
linjaukseen; eteläiseen kehätiehen. 
 
 
-Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 1.1.2017. 
 
-Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien yleissuunnitelma on tehty vuonna 2008. Suunnitelman 
on laatinut Tiehallinto yhteistyössä Sito Oy:n kanssa. 
 
-Riihimäentien alueelle on laadittu liikenneverkon toimivuustarkastelu, joka on valmistunut 
13.4.2010. Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy 13.4.2010. 
 
-Ramboll Finland Oy:n laatima Uurastajantien maankaatopaikan jälkitarkkailuohjelma, jossa 
seurataan pohja- ja pintavesiä, kunnes alueen käyttö lumenkaatopaikkana loppuu. 
 
-Riihimäentien alueen hulevesiselvityksen 1.10.2010 laati Ramboll Finland Oy. 
 
-Alueelle on tehty maantasaussuunnitelmia, joissa on selvitetty louhittavien ja täytettävien 
alueiden massat. Suunnitelmissa on myös esitetty tarvittavien luiskien paikat, joilla tasoitetaan 
alueen suuria korkeuseroja. Suunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy.  
 
-Vt 12 Lahden eteläinen kehätiesuunnitelma-aineisto (ELY, Sito, Ramboll) 
(www.liikennevirasto.fi) 
 
-Alueella voimassa oleva Vanhatalon (07) kunnanosa. Riihimäentien yritystoiminta-aluetta 
koskeva asemakaava voim. 16.4.2015 ja Hopeakallion kevyen liikenteen väylää koskeva 
asemakaavan muutos voim. 14.12.2012 liiteaineistoineen. 

 
  



Maakuntakaava 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 mukaan kaava-alue on merkitty vähittäiskaupan 
kehittämisen kohdealueeksi (kma3); Riihimäentien risteysalue, jonne saa rakentaa yhteensä 
27 000 k-m2, josta päivittäittäistavarakauppaa 0 k-m2, erikoistavarakauppaa 25 000 k-m2, joka 
voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, 
huonekalu-, puutarha ja maatalouskauppa ja 2000 k-m2 muuta erikoistavarakauppaa. Alueen 
toteuttamisen ajoittaminen on suunniteltava siten, ettei vähittäiskaupan suuryksikköä tai 
myymäläkeskittymää toteuteta ennen kuin viereiselle moottoriväylälle suunniteltu 
eritasoliittymä on rakennettu. 
 
Maakuntakaavaan on merkitty myös voimalinjan yhteystarve Hälvälän ja Hedelmätarhan 
välille (punainen katkoviivanuoli). 
Aluetta sivuaa rajaus tärkeälle vedenhankinnalle soveltuvalle pohjavesialueelle (sininen 
pistekatkoviiva), uusi eritasoliittymä (punainen ympyrä), kaksiajoiratainen päätie- tai katu 
(VT(2)11) ja uusi kaksiajoratainen päätie tai –katu (vt(u)16. 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 2014 2.12.2016. 
 
Alue Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014: 

 
 
 
 Yleiskaava 

 
Strategisessa yleiskaavassa alueelle voidaan sijoittaa työpaikkoja ja palveluita, joille 
ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia. (vaaleanharmaa). Riihimäentien risteysalueen 
työpaikka - ja palvelualueelle voidaan sijoittaa enintään 26 000 k-m ² sellaista 
erikoistavarakauppaa , kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa, joka 
voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, sekä enintään 



8 000 k-m ² muuta erikoistavarakauppaa. Alueelle ei voi sijoittaa seudullisesti merkittävää 
päivittäistavara kauppaa. Alueen toteuttamisen ajoittaminen on suunniteltava siten, ettei 
vähittäiskaupan suuryksikköä tai myymäläkeskittymää toteuteta ennen kuin viereiselle 
moottoriväylälle suunniteltu eritasoliittymä on rakennettu. 
 
Lisäksi alue on osoitettu strategiseen yleiskaavaan olennaisesti muuttuvana alueena 
(vinorasteri), siellä on uuden liikenneväylän yhteystarve; uuden kehätien rinnakkaiset 
liikenneväylät- ja yhteydet (punainen nuoli) sekä alue kuuluu taajama-alueeseen (sininen 
katkoviiva). Taajama-alueeksi rajatulla alueella seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
alaraja on auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskaupalla tai niihin verrattavalla 
kau palla 12 000 k-m ² ja muulla erikoistavarakaupalla 5 000 k-m ². 
Aluetta sivuaa lännessä suunniteltu valtatien eritasoliittymä (punainen rengas) ja uusi valtatie; 
eteläinen kehätie (punainen viiva). 
 
Alue Hollolan strategisen yleiskaavan pääkartalla: 

 
  



Strategisen yleiskaavan 4 vesitalouskartalla, alueen pohjoiskulma sisältyy Hollolan 
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle; vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin piirissä (musta 
pisterasteri) ja pohjoiskärki kuuluu myös vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle 
(sininen). 
 
Alue Hollolan strategisen yleiskaavan kartalla Vesitalous 4/5: 

 
  



Strategisen yleiskaavan 5 ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot-kartalla alueelle ulottuu 
osittain liikennemääriin perustuva ohjeellinen päiväajan 55 db:n melualue (harmaa), joka 
muodostuu uuden valtatien myötä (punainen viiva). Hälvälän ja Hedelmätarhan välille on 
merkitty voimalinjan yhteystarve (punainen nuoli, pohjoisempi punainen viiva) sekä ohjeellinen 
pääkaasulinja (sininen katkoviiva).  
 
Alue Hollolan strategisen yleiskaavan kartalla Ympäristövaikutukset 5/5: 
 

 
 

Hollolan strateginen yleiskaava (hyv. 3.4.2017, osittain voimaan 7.6.2017) 
suunnittelualue rajattu punaisella 

 

  



Asemakaava 
 
Suurin osa alueesta on voimassa olevissa kaavoissa liiketoimintojen aluetta KL, KL-1. 
Alueella on myös suojaviheraluetta (EV1, EV-2, EV-3) ja katualuetta sekä yhdyskuntateknisen 
huollon alue (ET). Osassa aluetta ei ole asemakaavaa. 
 
Alue ajantasa-asemakaavassa: 
 

 
 
Ajantasainen asemakaavayhdistelmä 
suunnittelualue rajattu punaisella 
 

Vaikutusten arviointi 
 
Kaavaa laadittaessa selvitetään kaavan vaikutukset 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 
- Rakennettuun ympäristöön, maaston muotoihin 
- Luontoon ja luonnonympäristöön 

 
  



Osalliset 
 
Kunnan hallintokunnat, yhdyskuntatekniikasta vastaavat 

 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan ympäristösihteeri 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan yrityskoordinaattori 
- Lahti Aqua Oy 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Finland Oyj 
- Lahti Energia Oy 
- Gasum Oy 

 
Viranomaiset 

 
- Hämeen ELY- keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
- Uudenmaan ELY- keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
- Päijät-Hämeen liitto 

 
Muita osallisia 

 
- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen yritykset 
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- Hollolan yrittäjät ry 

 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 

• Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
• Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 

63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten 
tilaisuuden mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. Samanaikaisesti 
elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen 
esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. 

• Asemakaavan vireilletulosta, luonnoksen nähtäville asettamisesta sekä OAS:sta 
ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-kotisivuilla 
osoitteessa: www.hollola.fi. 

• Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajille lähetetään kirjeitse tieto 
kaavahankkeesta. 

• Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
• Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 

mukaisesti julkisesti nähtäville. 
• Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja 

internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla. Kaavaehdotuksesta ilmoitetaan maanomistajille 
myös henkilökohtaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana. 
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä kunnan 
hallintokunnilta ja yhdyskuntatekniikasta vastaavilta. Jos kaavaehdotuksesta saadut 
muistutukset ja lausunnot eivät aiheuta merkittäviä muutoksia kaavaan, etenee 
asemakaava hyväksymiskäsittelyyn. Jos muutokset ovat merkittäviä, asetetaan korjattu 
asemakaavaehdotus uudelleen nähtäville. 

• Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
• Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 
 



Kaavoituksen alustava aikataulu 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma      marras-joulukuu 2017 
Valmisteluvaihe            luonnos             marras-joulukuu 2017 
                                     ehdotus             maaliskuu-huhtikuu 2018 
Hyväksymiskäsittely                               kesä 2018 

 
Viranomaisyhteistyö 

 
Lausunto pyynnöt asemakaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta. 
Kaavasta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. 
 

Yhteystiedot 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 
 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh. 044 7801353 
Hankekaavoitta Henna Kurosawa, puh. 044 780 1358 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
sähköposti etunimi.sukunimi@hollola.fi 
 
 
 
 
 

Hollolassa 8.11.2017 
 
 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa  

 


