
 

 

1 

NOSTAVAN KATUYHTEYDEN ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Kartanon (06) ja Nostavan (13) ja Vesalan (08) kunnanosat, tiloja 1:59, 3:27, 7:825, 15:74 ja 23:0 
koskeva asemakaava. 

Päivitetty 1.6.2018 
 
 
 

 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. 

 
 
 

Suunnittelualue 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja 
Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. 

 
Suunnittelualue on metsää tai taimikkoa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 8,2 hehtaaria. 

 
Suunnittelualue tarkentuu kaavatyön edetessä, koska kadun tarkempaa sijoittumista suunnitellaan 
samanaikaisesti. Kaavan luonnosvaiheeseen aluetta on laajennettu sisältämään suojaviheralueita. 
Alueen länsipuolta reunustaa eteläosassa Koivusillanjoki. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle ympäröivien 
alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden. 
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Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen tai ohjeellinen yhdystie tai kokoojakatu 
(yt(o)42). Kokoojakatu on uuden eritasoliittymän ja maaliikenteen alueen (LM1) välillä. Aluetta ympäröi 
työpaikka-alue (TP5). Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu viheryhteystarve alueen 
länsipuolella (vihreä katkonuoli). 

 
Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueelle on merkitty uuden liikenneväylän 
yhteystarve; uuden kehätien rinnakkaiset liikenneväylät ja –yhteydet. Aluetta ympäröi työpaikoille ja 
palveluille osoitettu alue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia. Alue on merkitty oleellisesti 
muuttuvaksi alueeksi. Alueen eteläpäässä ja ympäristössä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja (kartta 2/5 luontoarvot). Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu 
viheryhteystarve alueen länsipuolella (vihreä nuoli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolan strateginen yleiskaava  Hollolan strateginen yleiskaava, luontoarvot 

(kartta2/5) 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

• VT12 eteläisen kehätien suunnitelmat (ELY-keskus/Ramboll/Sito) (www.liikennevirasto.fi) 
• Lahti Vt 12 eteläinen kehätie muinaisjäännösinventointi 2015, Mikroliitti Oy 
• Nostavan luonto- ja maisemaselvitys 2004, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
• Nostavan osayleiskaavamuutoksen luontoselvitys 2009, Ramboll Oy 
• Nostavan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011, Ramboll Oy 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 
Selvitystarpeet 

• Liito-oravakartoitus vuoden 2011 tilanteen pohjalta  
  tehty: Nostavan katuyhteyden liito-oravaselvitys, 2018, Ramboll Oy 

 
 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
-Rakennettuun ympäristöön 
-Luontoon ja luonnonympäristöön 
-Vesitalouteen 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
- Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
 
Osalliset 

Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä 
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat: 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
-Päijät-Hämeen hyinvointiyhtymä, ympäristöterveys, PHHYKY 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, 

http://www.liikennevirasto.fi/
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Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.hollola.fi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan 
kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 

Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 

 
Asemakaavaluonnos 

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 

 
Asemakaavaehdotus 

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
Hyväksymiskäsittely 

Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen Hollolan 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle elinvoimavaliokunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen 
tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, tieto kaavan 
hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon 
toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
 
Vireilletulo       1-2/2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  1-2/2018 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    6-7/2018 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     9-10/2018 
Hyväksymiskäsittely      11-12/2018 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
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Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. 
 

 
Yhteystiedot 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
Hollolassa 1.6.2018 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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