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JOHDANTO 
 

Kaavoitusohjelmassa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. 
Kaavoitusohjelmassa esitetään tiedossa olevat kaavoituskohteet vuosille 2019-2023. 
Kaavoituskohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvio alueen 
toteuttamisesta sekä suhde strategiseen yleiskaavaan ja kuntastrategiaan.  

Strategisella yleiskaavalla on ratkaistu koko kunnan yleispiirteinen maankäyttö vuoteen 2040. 
Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja 
työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja 
yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Hollolan kunnan strategisella yleiskaavalla 
on ratkaistu eri alueiden rakentamisen volyymit sekä kaavoittamis- ja rakentamisjärjestys. 

Strategista yleiskaavaa toteutetaan päätaajamissa asemakaavoituksella. Kyläalueiden 
maankäyttöä ohjataan asema- tai osayleiskaavoilla tai muilla alueelle sopivalla maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisella suunnitelmalla. Asemakaavoitukseen varatut alueet vuoteen 2040 
mennessä on esitetty strategisen yleiskaavan pääkartalla. Pitkän aikajänteen suunnitelmallinen 
toteuttaminen edellyttää kunnan maapolitiikalta linjakasta maanhankintaa. 

Hollolan kuntastrategiassa 2018-2021 esitetään kunnan keskeiset tavoitteet ja 
kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet sisältyvät laadittuun 
talousarvioon, ja niitä toteutetaan eri kaavojen yhteydessä. 

Yksityisten hakemuksesta aloitetut kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan 
kaavankäynnistämissopimus ja maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan 
sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten 
välisistä oikeuksista ja velvoitteista sisältäen kaavoitustyön kustannukset. (MRL 12a) 
Maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
sovitaan ensisijaisesti maankäyttösopimuksin. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä 
vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. MRL 91 b §. 
Maankäyttösopimus on kuitenkin allekirjoitettava ennen kuin valtuusto hyväksyy kaavan. 

Kaavoitusohjelmassa on esitetty asemakaavojen lisäksi kaavarunkotasoisia maankäytön 
selvityksi ja suunnitelmia. Kaavarunko on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka 
laaditaan asemakaavan pohjaksi. Kaavarungon tarkoituksena on tarkentaa alueen 
kehittämistavoitteita ennen asemakaavan vireille tuloa ja tarkastella asemakaavoitettavan 
alueen liittymistä yhdyskuntarakenteeseen ja lähiympäristöön laajemmin kuin varsinaisessa 
asemakaavassa. Suunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle, mutta sitä ei aseteta 
virallisesti nähtäville eikä siitä ole kommentointi- tai valitusmahdollisuutta eikä myöskään 
oikeusvaikutuksia. 

Kohdekuvauksissa esitetyt asukasmäärätavoitteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2016 
tietoon perheen keskikoosta, joka on 2,76 henkilöä. 

Kaavoitusohjelmassa kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia on arvioitu tehtyjen 
kustannusarvioiden pohjalta niissä kohteissa, joissa asemakaavasuunnittelu on edennyt 
pitkälle ja katujen ja vesihuollon toteuttamisesta on laadittu yleissuunnitelmat. 
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STRATEGISEN YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
 

Maankäyttö- ja rakennusalain 42 §:n mukaisesti yleiskaava toimii ohjeena asemakaavojen 
laatimiselle ja velvoittaa kaikkea viranomaistoimintaa edistämään kaavan tavoitteita. 
Strateginen yleiskaava toteutuu myös rakennuslupamenettelyiden yhteydessä muilla kuin 
tarkempien osayleis- ja asemakaavojen alueilla. 

Strategien yleiskaavan toteuttamisesta on tehty yleiskaavatyön yhteydessä tavoitteellinen 
toteuttamisjärjestys asemakaavoitettavien alueiden osalta. Tavoitteellinen 
asemakaavoitettavien asuinalueiden toteuttamisjärjestys on esitetty taulukkomuodossa 
yleiskaavan selsotuksessa. Alueiden kaavoitus on aloitettava kohteesta riippuen 6-3 vuotta 
ennen toteutusta. 

Työpaikka ja teollisuustoimintojen toteuttamisen tavoitteellinen toteutusaikataulu:  

• Paassillan laajennus 2017-  

• Nostavan logistiikka-alue 2020 –  

• Kehätien varren ja Nostavan liittymäalueen työpaikka-alue 2025 
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KYLÄALUEIDEN OSAYLEISKAAVAT 
 

Hollolan kunnassa on tehty osayleiskaavoja lähinnä ranta-alueille. Strategiseen yleiskaavaan 
on osoitettu kyläalueita, joita on tarkoitus kehittää kylämäisinä alueina. Kyläalueilla uusien 
rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua, esimerkiksi 
osayleiskaavaa, jossa voidaan määritellä suoraan rakennusluvalla myönnettävät 
rakennuspaikat. 

Miksi kyläyleiskaavaa tarvitaan? 

Kun rakentamisen painetta on jonkin verran, mutta joka ei vielä edellytä asemakaavoitusta, 
suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 44 §) on sopiva väline kylän maankäytön 
suunnitteluun. Oikeusvaikutteinen, rakentamista ohjaava kyläyleiskaava helpottaa 
rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia, kun erillisiä 
suunnittelutarveratkaisuja ei tarvita. Tavoitteena on myös, että kylärakentaminen vähentäisi 
paineita kylien ulkopuoliseen hajarakentamiseen ja siten vähentäisi osaltaan 
yhdyskuntarakenteen hajautumista. 

Kunnan kokonaisuuden kannalta kylän suunnittelusta on hyötyä silloin, kun sen avulla voidaan 
eheyttää kunnan yhdyskuntarakennetta ja saavuttaa säästöjä palveluverkon ja 
yhdyskuntatekniikan kustannuksissa. Kylän kannalta kaavan laatiminen saattaa olla tarpeen 
mm. uuden asuinrakentamisen sijoittamiseksi kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla. 
Kaavoituksesta on hyötyä myös silloin, kun rakennuslupien saaminen kylän alueelle on 
vaikeutunut taajan asutuksen vuoksi. Kaavoituksen avulla voidaan rakentaa tehokkaammin 
kuin yksittäisen lupaharkinnan kautta. 

Tarve kaavoitukseen voi aiheutua esimerkiksi kylän ympäristön muutosherkkyydestä tai 
elinkeinojen kehittämisestä. Kylän ympäristön muutosherkkyys liittyy usein luonnon tai 
maiseman kannalta arvokkaisiin alueisiin tai elinkeinojen kehittämiseen. Esimerkiksi 
arvokkaassa kulttuurimaisemassa vähäinenkin rakentamisen määrä voi huonosti sijoitettuna 
heikentää merkittävästi maiseman arvoa. Myös maa- ja metsätalouselinkeinon tulevaisuuden 
kehittämismahdollisuuksien turvaaminen voi olla kaavoitustarpeen taustalla. Vaikka 
rakentamisen paine ei olisi kovin merkittävä, voivat maatalouden tuotantotilojen laajentaminen 
tai uudet kotieläintalouden suuryksiköt edellyttävät yhteensovittamista asutuksen kanssa. Niistä 
voi myös aiheutua tarvetta alueen liikenneturvallisuuden ja teiden välityskyvyn parantamiseen. 
Kylissä on myös muita tilanteita, joissa tarvitaan eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamista. 
Kylän väestö voi kasvaa hiljalleen ja aiheuttaa tilanteen, jossa mm. ulkoiluun, uimapaikkoihin ja 
muuhun yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita tarvitaan suunnitelmallisesti. 

Minkälainen kyläyleiskaava on? 

Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §). Määräys ei 
voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. 
Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä 
kyseisellä alueella. 

Yleiskaavan suunnittelualueen tulee muodostaa järkevä kokonaisuus, ja sen on tuettava eheän 
kyläkokonaisuuden syntyä. Asutus- ja maisemarakenne ovat tärkeitä tekijöitä suunnittelualueen 
rajauksessa. Rakentamisen tulee niin määrältään, laadultaan kuin mittakaavaltaankin olla 
kyläasutuksen tyyppistä. Rakennuslupien myöntämiseen oikeuttava määräys koskee vain 
keskeisiä kyläalueita. Tästä johtuen kaava-alueeseen voi kuulua myös sellaisia alueita, joiden 
rakentamista ei suunnitella kiinteistökohtaisella tarkkuudella. 

Rakennuslupa voidaan myöntää enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen, 
muuhun pienimuotoiseen asuinrakentamiseen sekä mittakaavaltaan ja 
ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle soveltuvaan työpaikka- ja palvelurakentamiseen. 
Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. 
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Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa 
enintään 10 vuotta kerrallaan. Määräyksen piiriin kuuluvalla alueella rakennuspaikkojen luku-
määrä ja niiden likimääräinen sijainti osoitetaan kiinteistökohtaisesti.  

Kyläyleiskaavan mitoituksen tulee perustua olemassa olevan rakentamisen määrän lisäksi 
kunnan ja kylän perusteltuun ja realistiseen väestökehitysarvioon. Lisäksi voidaan kartoittaa 
kylän maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja. Kaikille maanomistajille on 
annettava yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen luonnonolosuhteet ja muu ympäristö 
huomioon ottaen. Myös maanomistajan aiemmin käyttämä rakennusoikeus otetaan huomioon. 

Kyläyleiskaavaa laadittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen eri toimijoiden 
välillä. On huolehdittava, että kyläläisillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. 

 

VUODEN 2019 KAAVOITUSKOHTEET 

Yleiskaavat 
 

Strategisen yleiskaavan päivitys 

Lähtökohta 
Hollolan kuntaan on laadittu strateginen yleiskaava, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
3.4.2017. Se on voimassa muilta osin, paitsi Vanhatalon tilan kehätien pohjoispuoleisten 
peltoalueiden osalta, johon kohdistuu valitus. Siltä osin kaava on tällä hetkellä Korkeimman 
hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. 
Strateginen yleiskaava ei koske osaa ranta-alueista, joissa on voimassa osayleiskaava. 

Strateginen yleiskaava antaa kunnalle mahdollisuuden hallita kunnan maankäyttöä ja 
yhdyskuntarakenteen kehittymistä pitkällä aikajänteellä. Strateginen yleiskaava mahdollistaa 
kunnan kehittämisen yli valtuustokausien antaen päälinjat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. 
Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen yhteydessä, voidaan tarvittaessa tarkistaa 
strategisen yleiskaavan linjauksia ilman, että kokonaiskuva kunnan maankäytön kehittämisestä 
hämärtyy. 

Mikäli strategiseen yleiskaavaan on tarpeen tehdä muutoksia, on muutoksiin esitettävä selvät 
perusteet, joista ilmenee tarve maankäytön tavoitteiden tarkistamiselle. Perusteita voivat 
esimerkiksi olla: väestökasvuennusteen muutokset, alueellisen kysynnän muutokset, 
asumistrendien muutokset, lakimuutokset tai kuntaliitokset. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on päivittää strateginen yleiskaava. Tavoitevuotena pidetään 2040. 
Kaavamuutoksen laadinnan aikana tarkistetaan maankäytössä tapahtuneet muutokset ja 
mahdolliset muutokset tulevaisuuden tarpeisiin. Strategisen yleiskaavan tavoitteista päättää 
kunnanvaltuusto. Strategisen yleiskaavan päivitystyö alkaa keväällä 2019. 

 

Paimelan osayleiskaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Paimelassa valtatie 24 varrella Hollolan pohjoisosassa. Rajaus tarkentuu 
kaavatyön edetessä. 
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Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Hollolan strategiseen yleiskaavaan alue on merkitty kyläalueena. 

Kyläyleiskaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Kyläalueilla rakentamisen tulee perustua kyläyleiskaavaan tai muuhun MRL:n 
mukaiseen alueelliseen suunnitelmaan tai selvitykseen. 
 

 Kaavan ohjauksella turvataan kylissä taloudellinen ja tarkoituksenmukainen 
tieyhteyksien järjestäminen, vesihuollon toteuttaminen, kuntapalvelujen järjestäminen ja 
suunnitteluvara tulevaisuuden tarpeisiin. 

Osayleiskaavan tavoitteet 

Maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen 
muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. 
Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen 
sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmat tavoitteet 
määritellään kaavoituksen alkaessa. 

Toteuttaminen 

Kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on saada osayleiskaava 
valmiiksi vuoden 2021-2022 vuodenvaihteessa. 

Kartalla alustava kaava-alueen rajaus 
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Maankäytön selvitykset 
 

Nostavan taajaman maankäytön selvitys 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymästä itään ja radanvarresta länteen. 
Alue on tällä hetkellä maaseutua teineen, taloineen, peltoineen ja metsineen. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Maankäytön selvityksellä vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yksi strategisen yleiskaavan mukaisista kehitettävistä taajamista. 
 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 

Maankäytön selvityksellä vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta; Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

Maankäytön selvityksen tavoitteet 

Alueen kaavoituksella varaudutaan tehokkaaseen maankäyttöön ja suureen tonttituotantoon, 
jolla muodostetaan uusi taajama-alue valtatien ja raideliikenteen solmukohtaan. Kehätien 
valmistuminen lisää alueen kiinnostavuutta asuinalueena. Uusi tiivis taajama-alue luo 
edellytykset rautatieseisakkeen toteutumiselle. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Tavoitteena on tehdä alueen maankäytön selvitysvuosina 2019 - 2020. Alueen 
toteuttamiskustannuksia arvioidaan alustavasti selvityksen pohjalta pohjalta. 

Suunnittelualueen alustava sijainti 
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Kunnan asemakaavahankkeet 2019 
 

Nostavan katuyhteyden asemakaava  

Alueen kuvaus 

Kaavakohde sijaitsee, kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella. Alueen pinta-ala on n. 
8 ha. Alue on pääosin metsää. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin mahdollistetaan katuyhteys 
kehätien liittymästä Nostavan logistiikka-alueelle. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

Hyödynnämme kehätien uusien yritysten sijoittumispaikkana; Kehitämme monipuolisia 
yritysalueita kehätien varteen. 

Kaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle 
ympäröivien alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden. Nostavan risteysalueelle on osoitettu 
maakuntakaavassa sekä strategisessa yleiskaavassa mahdollisuus toteuttaa 
kaupansuuryksiköitä sekä työpaikkarakentamista. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaavoituksen tueksi tilataan konsultilta kadun yleissuunnitelma. Tavoitteena on saada 
asemakaava valmiiksi keväällä 2019. Kaavoitustyö tehdään kunnan omana työnä. 

Asemakaavan toteuttamisen kustannuksien on arvioitu olevan noin 800 000 euroa. 
Rakentamisen toteutus on arvioitu jakaantuvan kahdelle vuodelle. 
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Parinpellon asemakaava-alueen laajennus 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Kirkonseudulle ja rajautuu Parinpellon asemakaavoitettuun asuinalueeseen. 
Alueen maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää, pääosin karkeaa hietaa. Eteläosasta maasto 
on tasaista metsikköä. Kunnan omistuksessa olevan alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle rakennettua 
kunnallistekniikkaa. 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta. Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

Kaavan tavoitteet 

Tavoitteena on omakotitonttitarjonnan lisääminen Kirkonseudun maaseutumaisesta 
ympäristöstä. Kyläalueiden kehittämisellä mahdollistetaan Hollolan kunnan monipuolinen 
tonttitarjonta. Kirkonseudun tonttitarjonnalla pyritään turvaamaan alueella olevien palvelujen 
säilyminen. Kunnan omistamille maille on tavoitteena kaavoittaa 25 omakotitonttia. Tavoiteltava 
asukasmäärä on 60 - 70 asukasta.  

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan Parinpellon asuinalueen kautta. Katuverkkoa tulee 
rakennettavaksi noin 600-800 metriä, kustannus on arviolta 200 000 euroa. Kaavoitustyö on 
käynnistetty alkuvuodesta 2018 ja kaava on tavoitteena hyväksyä syksyllä 2019. Asemakaava 
laaditaan kunnan omana työnä. 

Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. Osa 
maanomistajista on ilmaissut halukkuutensa osallistua asemakaavan laadintaan. Tontteja 
yksityisten maille saadaan 5 kappaletta. Kunnan omakotitontit tulevat myyntiin arvion mukaan 
vuonna 2021. 
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Kiventöyryntien asemakaava 
 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Kukkilassa Kalliolan koulun eteläpuolelle ja Rätikön alueen itäpuolella. Alueella 
on peltoa ja jonkin verran metsää. Alueella on maastopainanne ja oja, jonka ympärillä on 
kosteikkoa. Kunnan omistuksessa olevan alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle rakennettua 
kunnallistekniikkaa. 
 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta. Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

 

Kaavan tavoitteet 

Tavoitteena on osoittaa kunnan omistamille maille 50 omakotitonttia. Tavoiteltava asukasmäärä 
on noin 140 asukasta. Tavoitteena on osoittaa katuyhteys alueelle Murronpellontien kautta. 
Tavoitteena on osoittaa osa Kiventöyryntien yksityistiestä kaduksi ja katkaista asemakaavalla 
Kiventöyryntien läpiajoliikenne. 

Lisäksi yksityisessä omistuksessa oleville maille tavoitellaan yhteensä noin 25 omakotitonttia, 
joista osa on jo olemassa olevia rakennuspaikkoja. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Katuyhteyden saaminen alueelle 
edellyttää lisämaanhankintaa. Osa kaava-alueen tonteista on mahdollista toteuttaa vasta, kun 
valtatien varten on rakennettu melukaide. 
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Valtatien varteen tarvittavan melukaiteen alustava kustannusarvio on kaava-alueen vaatimalta 
osalta noin 50 000 €. 

Tavoitteena on saada asemakaava valmiiksi kesän 2019 aikana. Asemakaava laaditaan 
konsulttityönä. 

Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. Osa 
maanomistajista on ilmaissut halukkuutensa osallistua asemakaavan laadintaan.  

Kunnan omakotitontit tulevat myyntiin arvion mukaan vuonna 2022. 

Parinpellontien asemakaava 

Alueen kuvaus 

Alue on Parinpellontie, joka alkaa Rantatieltä ja päättyy asemakaavoitettuun Parinpellon 
alueeseen. Kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,2 km. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Kirkonkylän alueella uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista 
maankäytön suunnittelua ja tieyhteyksien suunnittelua.  

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta; Ylläpidämme ja kehitämme 
monipolisia ulkoilu-, pyörätie- ja jalankulkureitistöjä ja lähivirkistysalueita. 

Kaavan tavoitteet 

Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä 
Parinpellontien on yksityistie. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 
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Katuverkkoa tulee rakennettavaksi noin 1,15 kilometriä. Jos katua ei rakenneta kokonaan 
uudestaan, nykyisen tien geometrian parantamisen ja kevyen liikenteen väylän 
rakentamiskustannukset ovat arviolta yhteensä 500 000. Kaavoitustyö on tarkoitus käynnistää 
vuonna 2019 ja kaava on tavoitteena hyväksyä keväällä 2021. Asemakaava laaditaan kunnan 
omana työnä. 

Muuta huomioitavaa 

Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Asemakaava laaditaan kunnan 
omana työnä. 

 

Rantatien asemakaavan muutos Pyhäniemen kartanon kohdalla 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Pyhäniemessä Rantatiellä, Pyhäniemen kartanon kohdalla. 

 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta; Ylläpidämme ja kehitämme 
monipolisia ulkoilu-, pyörätie- ja jalankulkureitistöjä ja lähivirkistysalueita. 

Kaavan tavoitteet 

Tavoitteena on tarkistaa katualueen leveyttä Rantatiellä. Rantatien parantaminen ja kevyen 
väylän rakentaminen ulottuvat katusuunnitelmissa katualueen ulkopuolelle nykyisessä 
kaavassa. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Kaavoitustyö on tarkoitus käynnistää vuonna 2018 ja kaava on tavoitteena hyväksyä vuonna 
2019. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.  

Muuta huomioitavaa 

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy elinvoimavaliokunta. 
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Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos  

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon rakenteilla olevan asuinalueen väliin 
Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsäistä ja maasto vaihtelevaa. Alueen pinta-ala tarkentuu 
kaavan vireilletulon yhteydessä. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle rakennettua 
kunnallistekniikkaa. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta. Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

Kaavan tavoitteet 

Tavoitteena on asemakaavoittaa uuttaa pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja 
tarkastella katu- ja korttelialueiden rajauksia. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten 
että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan 
eritasoliittymälle. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Alueen toteuttamiskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Asemakaava on hyväksyä 
asemakaava vuoden 2020 kesään mennessä. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä. 
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Soramäen alue, asemakaavan muutos 

Alueen kuvaus 

Asemakaavan muutos koskee Soramäen omakotitaloaluetta. Alueen rajaus ja pinta-ala 
tarkentuvat kaavatyön yhteydessä. 

 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta; Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

Kaavan tavoitteet 

Alueella tarkastellaan asemakaavan ajantasaisuutta mm. katualueiden varausten osalta sekä 
tarkastellaan tonttien lisärakennuspaikkojen muodostumisen mahdollisuutta. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Alueen toteuttamiskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Asemakaava on 
tavoitteena hyväksyä vuoden 2022 vaihteessa. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.  

Muuta huomioitavaa 

 Kaavan yhteydessä tehdään rakennushistoriallinen selvitys. 
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Yksityisten kaavahankkeet 

Messilän satama- ja lomakyläalueiden asemakaava 
 

Alueen kuvaus 

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Vesijärven ranta-alueille. Maasto on rannassa alavaa. Alueella 
sijaitsee leirintäalue ja satama.  

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Elinkeinotoiminnot sijoitetaan siten, että ne eivät ole ristiriidassa ympäristön muun 
maankäytön tai toimintojen kanssa tai aiheuta niille merkittävää haittaa.  

 

 Luodaan edellytykset riittävälle monipuoliselle yritystonttivarannolle. 
 

Kaavan tavoitteet 

Messilä pyrkii kehittymään nykyisestä talvikeskuksesta ympärivuotiseksi 
kansainväliseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Asemakaavahankkeen 
toteutuessaan mahdollistama, rakentamisvaihe käsittäisi noin 1 100 majoitusyksikköä. 
Tavoitteena on kaavoitta rakennusoikeutta loma-asumiselle sekä kylpylähotellille, joka 
sisältää myös ravintola-, neuvottelu-, kylpylä- ja monitoimihallitiloja. 
 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaava laaditaan hankekaavana yksityisen tahon hakemuksesta. Asemakaava 
laaditaan konsulttityönä.  

Asemakaavan laatiminen yksityisille maille edellyttää maankäyttösopimusta 
maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttösopimuksessa sovitaan alueen 
toteuttamiseen liittyvistä kustannusvastuista. 
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Alueen toteuttamiskustannukset ovat merkittävät, jo yksistään vesihuollon arvioitu 
investointikustannus on 1,3 – 1,6 miljoonaa euroa. 

Muuta huomioitavaa 

Alueen asemakaavoittamisesta on laadittu puitesopimus, joka on hyväksytty Hollolan 
kunnanvaltuustossa 18.6.2018 sekä asemakaavan käynnistämissopimus , joka on 
hyväksytty elinvoimavaliokunnassa 20.11.2018. 

Alueelle on laadittu kattavat selvitykset, joita voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa.  

 

Vanhatalontie 2, asemakaavan muutos 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Valtatien 12, Vanhatalontien ja Koulurinteentien väliin. Paikalla sijaitsee 
liikerakennus. Kiinteistön pinta-ala on 1.07 hehtaaria, josta noin 800 m2 on suojaviheraluetta. 
Alue on yksityisessä omistuksessa. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle palveluja ja 
rakennettua kunnallistekniikkaa. 

Kaavan tavoitteet 

Alueelle haetaan liikerakentamisen ja/tai asumisen mahdollistavaa asemakaavaa. Tavoitteet 
tarkentuvat ennen kaavatyön vireille tuloa.  

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. Alueella joudutaan mahdollisesti parantamaan 
hulevesiverkostoa. Lähtökohtaisesti kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset 
katetaan maankäyttösopimuksin. 

Kaava on hankekaava, jonka vireille tuloa on esittänyt yksityinen taho. Tavoitteena on, että 
kaava-asiakirjojen laadinnasta vastaa konsultti. Asemakaavan laatiminen yksityisille maille 
edellyttää maankäyttösopimusta maapoliittisen ohjelman mukaisesti.  
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VUODEN 2020 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 
 

Kunnan asemakaavahankkeet 2020 

Sorvasen alueen asemakaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Kukkilassa Kalliolan koulun länsipuolella Vesijärven rannalla. Alueella on peltoa 
ja jonkin verran metsää sekä rannassa loma-asutusta. Kunnan omistuksessa olevan alueen 
pinta-ala on noin 36 hehtaaria. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle rakennettua 
kunnallistekniikkaa. 
 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta; Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

 

Kaavan tavoitteet 

Alueelle on valmistumassa maankäytön selvitys ja viher- ja virkistysverkkoselvitys. Tavoitteena 
on osoittaa alueelle omakotitontteja. Rannalla sijaitsevien loma-asuntojen muuttamista 
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vakituisiksi asunnoiksi tutkitaan kaavoituksen yhteydessä. Kunnan omistamille maille 
tavoiteltava tonttimäärä ja asukaslukutavoite tarkentuvat ennen asemakaavan vireille tuloa. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Tavoitteena on hyväksyä 
asemakaava vuoden 2021 lopussa. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä. 

Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. 
Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin rajautuvien yksityisten maanomistajien 
halukkuutta liittyä asemakaavaan.  

Kunnan omakotitontit tulevat myyntiin arvion mukaan vuonna 2024. 

 

Kehätien yritysalue  

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee, kehätien eteläpuolella Soramäen eritasoliittymän tuntumassa. Alueen pinta-ala 
tarkentuu kaavaprosessin alkuun mennessä. Alue on pääosin metsää, taimikkoa tai peltoa. 

 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Elinkeinotoiminnot sijoitetaan siten, että ne eivät ole ristiriidassa ympäristön muun maankäytön 
tai toimintojen kanssa tai aiheuta niille merkittävää haittaa. 

 

 Luodaan edellytykset riittävälle monipuoliselle yritystonttivarannolle. 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Hyödynnämme kehätien uusien yritysten sijoittumispaikkana; Kehitämme monipuolisia 
yritysalueita kehätien varteen. 
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Kaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteen on mahdollistaa kehätien (vt 12) eritasoliittymän ja lähialueiden 
yritysalueiden laajentamisen. Soramäen eritasoliittymän lähialueelle on maakuntakaavan sekä 
strategisen yleiskaavan mukaisesti toteuttaa paljon tilaa vaativan kaupan ja 
erikoistavarakaupansuuryksiköitä sekä työpaikkarakentamista. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaavoituksen tueksi on laadittu kunnallistekniikan ja vesihuollon yleissuunnitelma. 
Kustannusvaikutuksia arvioidaan suunnittelun edetessä.  

Asemakaava on tavoitteena hyväksyä syksyllä 2021. Kaavoitustyö tehdään kunnan omana 
työnä. 

Muuta huomioitavaa 

Alue on osittain yksityisen omistuksessa. Asemakaavoituksen yhteydessä on käytävä 
neuvotteluja maanhankinnasta riittävän suuren kokonaisuuden toteuttamiseksi. 

 

Pyhäniemen vanhainkodin seudun asemakaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Ehtootien ja Martinraitin varteen, jotka sijaitsevat Pyhäniemessä, Rantatien 
läheisyydessä. Alueella on vanha vanhainkoti ja rivitaloja sekä peltoalueita. Rakennusten 
alkuperäinen toiminta on muuttumassa kunnan luopuessa rakennuksista. 
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala tarkentuu ennen kaavan vireille tuloa. Kartalla on 
kaavoitettavan alueen alustava rajaus.  

 

 

Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on ratkaista eri toimintojen jakautuminen, käyttötarkoitukset ja 
kulkuyhteyksien järjestäminen. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueen asemakaava on 
tavoitteena hyväksyä kesällä 2021. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä. 
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Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. 
Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin rajautuvien yksityisten maanomistajien 
halukkuutta liittyä asemakaavaan.  

 

VUODEN 2021 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 

Yleiskaavat 

Kirkonseutu-Pyhäniemi osayleiskaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Kirkonseudun ja Pyhäniemen kylien ympäristöön. Alueen rajaus tarkentuu 
kaavatyön edetessä. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Hollolan strategiseen yleiskaavaan alue on merkitty kyläalueena. 

Kyläyleiskaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Kyläalueilla rakentamisen tulee perustua kyläyleiskaavaan tai muuhun MRL:n 
mukaiseen alueelliseen suunnitelmaan tai selvitykseen. 
 

 Kaavan ohjauksella turvataan kylissä taloudellinen ja tarkoituksenmukainen 
tieyhteyksien järjestäminen, vesihuollon toteuttaminen, kuntapalvelujen järjestäminen ja 
suunnitteluvara tulevaisuuden tarpeisiin. 

Osayleiskaavan tavoitteet 

Maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen 
muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. 
Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen 
sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmat tavoitteet 
määritellään kaavoituksen alkaessa. 

Toteuttaminen 

Kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on saada osayleiskaava 
valmiiksi vuoden 2022-2023 vuodenvaihteessa. 
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Maankäytön selvitykset 

Nostavan kyläalueen maankäytön selvitys 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Nostavan koulun eteläpuolella ja Nostavan tien itäpuolella. Alue liittyy 
asemakaavoitettuihin omakotialueisiin. Itäosasta alue rajoittuu Luhdanjoen laaksoon. Alue on 
pääosin metsää. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Maankäytön selvityksellä vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle rakennettua 
kunnallistekniikka 

 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 

Maankäytön selvityksellä vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta; Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

Maankäytön selvityksen tavoitteet 

Kehätien valmistuminen lisää alueen kiinnostavuutta asuinalueena. Alueen kaavoituksella 
varaudutaan kysynnän mukaiseen tonttituotantoon. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Tavoitteena on tehdä suunnittelutyötä vuosien 2020 - 2022 aikana. Alue on pääosin kunnan 
omistuksessa. Alueen toteuttamiskustannuksia arvioidaan alustavasti selvityksen pohjalta. 
Maankäytön selvitys laaditaan kunnan oman työnä päivittämällä alueelle aikaisemmin tehty 
kaavarunko.  

 

Kunnan asemakaavahankkeet 2021 

Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Keskustien varrella Hämeenkoskella. Alue rajautuu Teuronpolun, Jokipolun ja 
Teuronjoen ympäristöön. Alue sijoittuu strategisen yleiskaavan mukaiseen Hämeenkosken 
palvelukeskustaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä 
palvelukeskustaan sijoitetaan toimintoja niin, että se säilyy elinvoimaisena, toimivana, 
esteettömänä ja turvallisena. 
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 Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteet ja käyttötarkoitus tarkastellaan myöhemmin. 

Toteuttaminen 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2022 loppuun mennessä. Asemakaava 
laaditaan kunnan omana työnä. 

 

Hämeenlinnantien asemakaavan muutos (VT12) 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Lahden ja Hollolan kuntarajan sekä Valtatien 12 Soramäen eritasoliittymän 
väliselle tiealueelle. 

Kaavan tavoitteet 

Eteläisen kehätien valmistuessa valtatie 12 Lahden rajalta uuteen Soramäen eritasoliittymään 
muutetaan kaduksi. Suunnittelutyön aikana tutkitaan katualueen tilantarvetta ja rajutumista 
ympäröivään maankäyttöön. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2022 loppuun mennessä. Asemakaava 
laaditaan kunnan omana työnä. 

VUODEN 2022 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 
 

Kunnan asemakaavahankkeet 2022 

Kalliolan peltotie ympäristöineen  

Alueen kuvaus  
Alue sijoittuu valtatien 24 länsipuolelle Paimalantien risteyksen lähialueelle. Alue sijoittuu 
strategisen yleiskaavan mukaiseen kehitettävä taajamaan. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Maankäytön selvityksellä vastataan yleiskaavan tavoitteisiin 

 Taajamia kehitetään monipuolisen asumisen ja palveluiden taajamina. 
Aluekohtaiset määräykset: 
Kukkila-Kalliolaa kehitetään koulu- ja muihin palveluihin tukeutuvana asuintaajamana. Uuden 
asutuksen sijoittamisessa otetaan huomioon koulun hyvä ja turvallinen saavutettavuus 
kävellen ja pyöräillen. Uusi ja täydentävä asutus suunnitellaan asemakaavoituksella. Kukkila-
Kalliolan alueella vähittäiskaupan 2000 k-m² ja sen ylittävien suuryksiköiden yhteenlaskettu 
enimmäiskerrosala saa olla enintään 8 000 k-m². 

 

 Asemakaavoitettavat kylätaajamat monipuolistavat kunnan tonttitarjontaa ja luovat osaltaan 
edellytyksiä tavoitellun väestönkasvun toteutumiselle. 
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Maankäytön selvityksellä vastataan kuntastrategiaan 

 Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen 
sujuvuutta; Edistämme asumisen kestävää kehitystä ja edistämme monipuolista tonttitarjontaa 
erilaisiin tarpeisiin sekä kannustamme ympäristöystävällisyyteen. 

 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2022 loppuun mennessä. Asemakaava laaditaan kunnan 
omana työnä. 

VUODEN 2023 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 

Yleiskaavat 

Kutajoen osayleiskaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Kutajoen kylän ympäristöön. Rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Hollolan strategiseen yleiskaavaan alue on merkitty kyläalueena. 

Kyläyleiskaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Kyläalueilla rakentamisen tulee perustua kyläyleiskaavaan tai muuhun MRL:n 
mukaiseen alueelliseen suunnitelmaan tai selvitykseen. 
 

 Kaavan ohjauksella turvataan kylissä taloudellinen ja tarkoituksenmukainen 
tieyhteyksien järjestäminen, vesihuollon toteuttaminen, kuntapalvelujen järjestäminen ja 
suunnitteluvara tulevaisuuden tarpeisiin. 

Osayleiskaavan tavoitteet 

Maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen 
muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. 
Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen 
sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkemmat tavoitteet 
määritellään kaavoituksen alkaessa. 

Toteuttaminen 

Kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on saada osayleiskaava 
valmiiksi vuoden 2023-2024 vuodenvaihteessa. 
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Kunnan asemakaavahankkeet 2023 

Mallasharjun asemakaavan muutos 

Alueen kuvaus 

Alue sijoittuu Kuntakeskukseen Terveystien ja Vesimäentien rajaamalle alueelle. Alueella on 
kunnan varikkotoimintaa.  

Kaavan tavoitteet 

Asemakaavoitustyö tehdään alueelle tehdyn kaavarungon pohjalta. Kaavamuutosalueen 
pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria. Suunnittelutyön aikana tutkitaan alueen käyttötarkoituksen 
muutosta esim. asumiskäyttöön ja/tai työpaikka-alueeksi. 

MUUT TIEDOSSA OLEVAT KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT TYÖT 

Kunnan asemakaavahankkeet 

Kunnanviraston asemakaava 
Kunnassa etsitään ratkaisua virastotilojen sijoittamiseen osana keskustan yksityisiä hankkeita. 
Selvitysten pohjalta arvioidaan asemakaavan muutoksen tarpeet ja tavoitteet sekä 
tavoiteaikataulu. Uuden kunnanviraston asemakaavoittaminen, kun sijainti on varmistunut.  

Koulurinteentien alueen kaavamuutos  
  

Alueella sijaitsee Koulurinteentien eteläpuolella ja alueella on kunnan omistuksessa olevia 
vuokrarivitaloja ja Salpakankaan koulu. 

Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta, osoittaa koulun tontille 
poikkeamispäätöksillä toteutunut rakennusoikeus sekä osoittaa yhteydet kevyelle liikenteelle. 

Hämeenkosken terveysaseman ympäristö  

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Koivukujan varressa Hämeenkoskella. Alueella on terveyspalveluja, 
seniorikeskus, entinen Hämeenkosken kunnanvirasto sekä biolämpölaitos.  

Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on ratkaista toimintojen jakautuminen, käyttötarkoitukset ja kulkuyhteyksien 
järjestäminen. 

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Alueella on kunnan ja yksityisen omistuksessa olevaa maata. Asemakaava laaditaan 
yksityisten omistamien maiden osalta hankekaavana. 

Muuta huomioitavaa 

Alueelle tehdään luontoselvitys. 
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Kukonkoivun asemakaavan muutos ja laajennus 
 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee valtatien 12 Kukonkankaan eritasoliittymän pohjoispuolella. Alueesta suurin osa 
on teollisuustontteja, joista osa ei ole rakentunut. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen 
eteläpuolelle. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 72 ha ja laajennusosan noin 4 ha. 

Strategiseen yleiskaavaan toteuttaminen 

Asemakaavalla vastataan strategisen yleiskaavan tavoitteisiin 

 Elinkeinotoiminnot sijoitetaan siten, että ne eivät ole ristiriidassa ympäristön muun maankäytön 
tai toimintojen kanssa tai aiheuta niille merkittävää haittaa. 

 

 Luodaan edellytykset riittävälle monipuoliselle yritystonttivarannolle. 
 

Asemakaavalla vastataan kuntastrategiaan 

 Uudistamme toimintatavat, joilla edistämme monipuolista yritystoimintaa ja työpaikkojen 
kasvua; Tarjoamme yritystontteja, jotka ovat joustavasti muuteltavissa yritysten tarpeita 
vastaaviksi. 

 

Kaavan tavoitteet 

Alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Osa vanhoista teollisuustonteista 
sekä uusi laajennusalue osoitetaan työpaikkojen ja erikoistavarakaupan alueeksi. Muita 
teollisuuden ja kaupan tontteja ja kaavamääräyksiä ajantasaistetaan nykyisiä tarpeita ja 
ympäristön vaatimuksia vastaaviksi. Alueen kaavoituksessa huomioidaan alueen sijoittuminen 
veden hankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. 

Toteuttaminen 

Asemakaavoitettava alue on osin kunnan omistuksessa ja osin yksityisessä omistuksessa.  

Muuta huomioitavaa 

Alue on mahdollista kaavoittaa osin hankekaavana. 

 

Keskikankaantie 2, Nesteen tontti 
Huoltoasematontti pohjavesialueella muutetaan yritystontiksi. Alueen asemakaavoitusta on 
mahdollista edistää hankekaavana. 

Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus 
Hahmajärven rannalle sijoittuva leirikeskus Herralassa on huonokuntoinen. Alueen 
maankäytön kehittämistä tutkitaan asemakaavalla, jolla selvitetään alueen osoittamista 
asumiseen huomioiden alueen virkistysarvot.  

Kirkkotien varsi, asemakaava 
Alueella on tarve tarkastella asemakaavan ajantasaisuutta mm. katualueiden varausten 
osalta. 
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Salpakankaan keskusta-alueen tiivistäminen  
Alueella on tarve tarkastella kerrostalorakentamisen tiivistämistä, kerrostalojen korottamisen 
mahdollisuuksia, kaupallisen toiminnan sijoittumista sekä toimintojen sijoittumista suhteessa 
valtatiestä 12 muuttuvaan katuun. 

Takamaantien alue, asemakaava 
Alue sijaitsee Kartanon kunnanosassa Takamaantien varrella rajoittuen luoteessa 
Koivusillanjokeen. Alueen pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria. Maaperältään alue on hienoa 
hietaa ja savea.  

Tavoitteena on kaavoittaa alueelle noin 30-40 omakotitonttia. Kaava-alueen 
asukasmäärätavoite on noin 83-110 asukasta. 

Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. Kunnallistekniikan arvioidut kustannukset ovat 
alueella 280 000- 420 000 euroa. 

Alueen luoteispuolella olevat Koivusillanjoen luontoarvot tulee selvittää ja huomioida 
asemakaavoituksen yhteydessä. 

 

 

 

AIKATAULUYHTEENVETO VUOSIEN 2019 – 2021 ALKAVISTA 
KAAVOITUSHANKKEISTA 
 

Kaava vireille hyväksyminen 
Nostavan katuyhteys 2018 4/2019 
Parinpellon asuinalueen laajennus  11/2019 
Kiventöyryntien asemakaava 2018 6/2019 
Parinpellontien asemakaava 2019 3/2021 
Rantatie, Pyhäniemen kartanon 
kohdalla 

2018 5/2019 

Perhoslehdon asemakaavan muutos 2019 11/2020 
Soramäen omakotialue, 
kaavamuutos 

2019 1/2021 

Kehätien yritysalue 2020 10/2021 

Messilän satama- ja lomakyläalue 2019 2020 
Vanhatalontie 2 2019 9/2020 
Sorvasen alueen asemakaava 2020 11/2020 
Pyhäniemen vanhainkodin ympäristö 2020 6/2021 
Hämeenkosken Pappilan alue 2021 6/2022 
Valtatie 12 muuttaminen kaduksi 2021 9/2022 
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