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Hollolan kunta

Kiventöyryntien asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
18.4.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liit-
tyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

1. Suunnittelualue

Kaava-alue sijoittuu Hollolan kunnan Rajaharjun alueelle. Alueen läpi kulkee Kiventöyryn-
tie. Idässä alue rajautuu valtatie 24 (Vesikansantie), muilta osin kaava-alue rajautuu kiin-
teistörajojen mukaan. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.

Asemakaava koskee seuraavia kiinteistöjä:

Kaava-alueen rajaus ja sijainti.

2. Asemakaavan tarkoitus ja tavoitteet

Tehtävänä on laatia asemakaava Kiventöyryntien ympäristöön kaavarungon pohjalta.
Tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitalotontteja. Asemakaavatyön yhteydessä tarkas-
teltavaksi tulevat myös erityisesti seuraavat näkökulmat:

· Tonttimäärän mitoitus
· Liikenne: alueen liittyminen osaksi ympäröivää liikenneverkkoa, uuden katuver-

kon suunnittelu, alueen sisäiset reitit (erityisesti olemassa oleva polkuverkosto,
virkistysreitit)

· Hulevesien käsittely, alue on osa Kukkilan pohjavesialuetta
· Alueen rakennettavuus

· 98-414-1-938
· 98-414-1-893
· 98-414-1-738
· 98-414-1-995
· 98-414-1-994
· 98-414-1-894
· 98-414-1-908
· 98-414-1-911
· 98-414-1-933
· 98-414-1-913
· 98-414-1-688
· 98-414-1-707

sekä osaa tiloista

· 98-414-1-560
· 98-414-1-141
· 98-414-1-711
sekä katu- ja tiealueita
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Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan tarkemmin myös rakentamisen määrä ja sijoittu-
minen, viheryhteydet ja taajamakuva. Samoin arvioitavaksi tulevat kaavan vaikutukset.
Maankäytön suunnittelun rinnalla suunnitellaan alueen yhdyskuntateknistä verkostoa.

3. Nykyinen suunnittelutilanne

3.1 Voimassa oleva maakuntakaava

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, joka on hyväksytty maakun-
tavaltuustossa 2.12.2016. Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä.
Kuulutukset on julkaistu 10.3.2017 alkaen.
Maakuntakaavassa alueelle tai sen läheisyyteen on osoitettu seuraavat merkinnät:

Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan
asumiseen ja muille taa-
jamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudel-
le rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä
liikennealueita, virkistys-
ja puistoalueita sekä
yhdyskuntateknisen huol-
lon alueita sekä näiden
tarvitsemia laajentumis-
alueita.

Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa läh-
tökohdaksi taajaman rakenteellinen eheyttäminen ja elinympäris-
tön laadun parantaminen niin, että palvelut ja työpaikat ovat
mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai
joukkoliikenteellä. Liikennejärjestelyillä tule erityisesti turvata
kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toimivuus ja turvalli-
suus.
Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, toi-
minnalliseen joustavuuteen, ympäristön laatuun ja varautumiseen
myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi.
Alueiden suunnittelussa on osoitettava riittävästi sijoittumismah-
dollisuuksia ympäristöhäiriöitä tuottamattomalle elinkeinotoimin-
nalle.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päi-
vittäisten palveluiden saatavuus, riittävät kanssakäymis-, ulkoilu-
ja virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien
sisällä, asuinympäristön selkeys ja esteettömyys.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon laajojen yhtenäisten
peltoalueiden säilyminen.

Tärkeä vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue

Suunnittelumääräys:
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.

Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava
ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunni-
teltava siten, että ehkäistään pohjavesien pilaantuminen raken-
teellisin suojaustoimenpitein.

Merkittävästi parannet-
tava valtatie/kantatie
Tie voidaan parantaa
myös kaksiajorataiseksi.
Tiealueilla on voimassa
MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisra-
joitus.

Merkinnällä on osoitettu valtatie 24 Lahti-Vääksy.

Pääkaasulinja
Merkinnällä osoitetaan
maakaasun runkojohdot
ja päähaarajohdot.

Alueilla on voimassa MRL
33§:n mukainen ehdolli-

Merkinnällä on osoitettu maakaasujohto Lahti-Vääksy.
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Ote voimassa olevasta
maakuntakaavasta
2014, johon suunnitte-
lualue on osoitettu pu-
naisella ympyrällä.

nen rakentamisrajoitus.

Kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta
maakunnallisesti arvokas
alue
Alueen ominaisuuksia
ilmaiseva merkintä, jolla

osoitetaan maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-
alueita tai maisemanäh-
tävyyksiä ja rakennettuja
kulttuuriympäristöjä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja
hyödyntämisessä on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja
omaleimaisuutta sekä huomioitava kokonaisuuden kannalta mer-
kittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.

Keskustatoimintojen
alakeskus (kohdemerkin-
tä)
Merkintää käytetään
osoittamaan seudullisesti
merkittäviä keskustatoi-
mintojen alakeskuksia.
Merkinnän osoittamalle
alueelle voidaan sijoittaa
sellaisia vähittäiskaupan
suuryksiköitä ja myymä-
läkeskittymiä,
jotka palvelevat alakes-
kuksen vaikutusalueen
asukkaita.

Suunnittelumääräys:
Alakeskusten suunnittelussa, yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa ja kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi ja
turvallisesti saavutettavissa olevat kaupallisten ja julkisten palve-
luiden alueet.
Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien vähittäiskau-
pan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava
huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehit-
täminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai
väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vai-
kuttavia muutoksia.
Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymä-
läkeskittymiä, jotka edellyttävät merkittävää poikkeamista ympä-
ristön mittakaavasta.

3.2 Yleiskaava

Alueella on voimassa Hollolan valtuuston vuonna 2017 hyväksymä Strateginen yleiskaa-
va. Alue on osoitettu tiivistyvänä pientaloasutuksen alueena. Alueen itäpuolella kulkee
valtatie 24, joka on osoitettu uutena yhteytenä. Merkintä kuvaa tien parantamista, joka
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pohjautuu maakuntakaavamerkintään sekä ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelmaan
(Aluevaraussuunnitelma valtatien 24 parantamiseksi). Alueen läpi on teemakartoilla osoi-
tettu pyörämatkailureitti, tärkeä pohjavesialue sekä Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-
alue. Valtatie 24 melualue ulottuu osittain suunnittelualueelle.

Ote Hollolan Strategisesta yleiskaavasta.

3.3 Asemakaavat

Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

3.4 Maanomistus

Suunnittelualue on sekä kunnan että yksityisen omistamia maita.

3.5 Muut hankkeet, suunnitelmat, päätökset

Asemakaava työ on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen yksityisten maanomistajien
kanssa on laadittu kaavoitussopimuksia keväällä 2018.

4. Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset

4.1 Vaikutusten arviointi

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi perustuu selvityksiin ja
muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon.

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko kaavaprosessin ajan ja se perustuu
riittäviin lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaikutukset kuvataan kaava-
selostuksessa. Tässä työssä keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset:

- yhdyskuntarakenteeseen

- pohjaveteen

- luonnonympäristöön

- maisemaan ja rakennettuun ympäristöön

- asumiseen kaava-alueen lähiympäristössä

4.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset

· Kartat, paikkatietoaineisto ja tilastot:
oSuomen ympäristökeskus (Hertta -tietojärjestelmä ja OIVA –ympäristö- ja

paikkatietopalvelu)
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· Maakuntakaava:
o Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavaehdotus 2014
o Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaava 2006 (YM vahv. 11.03.2008)

· Yleiskaava:
oHollolan strateginen yleiskaava, 2017

· Maisemaselvitykset:
o Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Päijät-Hämeen liitto 2006.

· Kulttuuriympäristö ja arkeologiset selvitykset:
o Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Lahden

kaupunginmuseo. Tikkala, E; Taipale, P ja Sorvali, E. 2012.
oValtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovi-

rasto. 2009.
o Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-Hämeen liitto. 2008.
o Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto. Wager,

H. 2006.
oMARY- maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Wager, H. 2005.
o Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus. Hovi, A. 2000.

· Luonto:
oKukkila-Kiventöyrään luontoselvitys, Ramboll, 2017

4.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset

Asemakaavan yhteydessä laaditaan viherverkostoa, hulevesiä ja rakennettavuutta koske-
vat selvitykset. Työn yhteydessä laaditaan myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

Näiden lisäksi kaavaselostukseen kootaan yleispiirteisesti selvitys alueen lähtötilanteesta.

5. Suunnittelutyön osalliset

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja
myös tätä kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia ovat kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on lueteltu
suunnittelutyön keskeiset osalliset:

· Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja elinkeinon
harjoittajat

· Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

o Kunnan hallintokunnat
§ rakennusvalvonta
§ ympäristönsuojelu ja – valvonta
§ kuntatekniikka
§ hyvinvoinnin palvelualue
§ Hollolan vesihuoltolaitos

o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaa-
voitus)

o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne)
o Päijät-Hämeen liitto
o Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Lahden kaupunginmuseo
o Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) / Ympäristöterveyskes-

kus
o Päijät-Hämeen pelastuslaitos

· Muut osalliset

o Lahti Aqua
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o DNA Oy / Etelä-Suomi
o TeliaSonera
o LE Sähköverkko
o Lahti Energia / kaukolämpö

6. Kaavoituksesta tiedottaminen ja osallistuminen

Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavasuunnitelman
nähtävillä olosta valmistelu- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan Hollolan virallisessa tiedotus-
lehdessä (Hollolan sanomat), Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla verkkosivuilla
(www.hollola.fi).

6.1 Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamises-
ta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Hollolan
kunnan internet-sivuilla. Tuona aikana osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.

Kunta voi tarvittaessa neuvotella Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(ELY -keskuksen) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä ja
toteuttamisesta. Osallisella on mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymis-
tä OAS:n riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Jos
suunnitelma on ilmeisen puutteellinen, ELY -keskuksen on viivytyksettä järjestettävä
kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotte-
luun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaan asia liittyy (MRL 64 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Jos
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erik-
seen.

Kaavakävely

OAS:n nähtävilläolo aikana järjestetään kaavakävely suunnittelualueella ja sen päätteeksi
työpaja. Kaavakävelyllä tutustutaan suunnittelualueeseen ja keskustellaan alueen lähtö-
kohdista. Työpajassa kootaan kaavakävelyllä ja keskusteluissa esiin nousevat seikat
suunnittelun lähtökohdiksi.

Paikallisten lähtökohtien huomiointi luo hyvän lähtökohdan kaavasuunnitteluun – erityi-
sesti alueella, joka on jo rakennettu ja toimii asukkaiden lähiympäristönä. Tilaisuuden
ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan osallisille erikseen.

6.2 Kaavaluonnos, valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto pidetään nähtä-
villä Hollolan kunnan www-sivuilla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella kunnan virallisissa ilmoituslehdissä sekä kunnan sähköisellä ilmoitus-
taululla osoitteessa: www.hollola.fi

Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta (MRA
30 §). Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta
sekä muilta tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestetään vuorovaikutteinen yleisötilaisuus,
jossa esitellään kaavaluonnoksen materiaali. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus
kommentoida ja arvioida kaavaratkaisua. Kommentit kerätään ylös ja huomioidaan kaa-
vaehdotusvaiheessa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtäville
asettamisen yhteydessä.

6.3 Kaavaehdotus

Kaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaava-
ehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville Hollolan kunnan internet-sivuille 30 päi-
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vän ajaksi. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa muistutus (MRA 27 §).
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä
muilta tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta. Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset
käsitellään kunnassa ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja. Saatu palaute otetaan
huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten. Muistutuksen
tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto
esitettyyn mielipiteeseen.

Rakentamistapaohje

Asemakaava-alueella laaditaan rakentamistapaohje kunnan omistamille kiinteistöille. Ra-
kentamistapaohjeet tarkentavat alueelle laaditun asemakaavan tarkoitusta ja ohjaavat
yhdenmukaista rakentamista.

6.4 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku

Asemakaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan
MRL 67 § ja MRA 94 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä
yhteydessä osoitteensa ilmoittaneille lähetetään vastine. Valtuuston hyväksymispäätös
lähetetään heille, jotka ovat sitä pyytäneet. Asemakaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja
edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia kunnanvaltuuston hyväksymis-
päätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua Hollolan kunnanval-
tuuston päätöksestä.

6.5 Viranomaisyhteistyö

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi
viranomaisosallisille ja tarvittaessa järjestetään Hollolan kunnan ja Hämeen ELY-
keskuksen kanssa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Kaavan valmisteluaineistosta ja
kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Ehdotusvaiheessa
järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa kaavatyön edetessä järjeste-
tään työneuvotteluja viranomaisten kanssa.

7. Alustava aikataulu

Kunkin kaavavaiheen osallistumismahdollisuudet on kuvattu edellisessä luvussa. Alla on
esitetty kaavan tavoiteaikataulu, jota päivitetään tarvittaessa:
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Yhteystiedot

HOLLOLAN KUNTA
Verkkosivut
www.hollola.fi

Henna Kurosawa
Hankekaavoittaja
p. 044 780 1358

etunimi.sukunimi@hollola.fi
Virastotie 3
15870 Hollola

RAMBOLL FINLAND OY
Kaavoitusyksikkö
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Eveliina Könttä
Kaavoitusarkkitehti
p. 040 630 0480
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Niina Ahlfors
Yksikön päällikkö
p. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi


