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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Asemakaavan muutos koskee Vanhatalon (07) kunnanosan kortteleita 680-684 sekä katuja 
ja ympäröiviä suojaviheralueita. Asemakaavan laajennus koskee tilan 6:17 osaa. 
 
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 680-686 sekä kadut ja niitä ympäröivät 
suojaviheralueet sekä yleisen tien alueet. 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Riihimäentien risteysalueen läheisyydessä, rajoittuen 
pohjoisessa Hämeenlinnantiehen, idässä lähivirkistysalueeseen, etelässä 
kaavoittamattomaan metsäalueeseen ja lounaispuolella tulevan kehätien viereen. Kaava-
alueen pinta-ala on noin 17,4 ha. 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus. 

 
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 yritystoimintaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 17.4.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Asemakaavakartta ja - määräykset 
3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoitusohjelmassa 2018  
- Asemakaava vireilletulo 29.11.2017. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30.11.2017-5.1.2018. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 1.3.- 

30.3.2018. 
- Elinvoimavaliokunta esitti 15.5.2018 kunnanhallitukselle kaavan hyväksymistä. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 21.5.2018. Hollolan valtuusto hyväksyi kaavan 
18.6.2018.   
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on lähtenyt rakentumaan voimassa olevien kaavojen myötä. Alueella on tehty paljon 
maansiirtotöitä ja aluetta esirakennetaan. Valtatieltä on rakennettu ajoliittymä 
Hopeakalliontielle, joka on jo käytössä. Hopeakalliontien alkupäässä on rakentumassa 
ensimmäinen tontti, johon on tulossa huoltoasema. Laajennettu alue on pääosin pelto- ja 
metsämaata. 
 

 
Ilmakuva 2016. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
 

Luonnonolot 
Alue laskee valtatieltä kaakkoon ja maisema on avara. Alueen luonnonoloja on muokattu 
paljon. Alueelle on tuotu paljon mursketta, ja maanpintaa on tasoitettu ja porrastettu.  
 
Kaavan laajennusosa on kuusivaltaista sekametsää sekä viljelykäytössä olevaa peltoa. 
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Vesistöt ja vesitalous 
Kaava-alueen keskivaiheilla, alueen halki kulkeva oja kerää vesiä alueen länsipuolelta, 
rakenteilla olevan kehätien alueelta. 
 
Alueelle on rakennettu hulevesiverkosto ja alueen eteläosassa on hulevesien tasausallas. 
Vedet laskevat alueelta itään päin ja päätyvät Melkkaanojan ja Koivusillanojan kautta 
Porvoonjokeen.  
 
Kaava-alueen pohjoisosassa on pohjavesialueen raja. Sieltä löytyy kosteata metsäaluetta, 
johon purkautuu pohjavettä Salpausselän etelärinteen juurella. Suunnittelualue on lähes 
kokonaan pohjavesialueen ulkopuolella. 

 

Maa- ja metsätalous 
 Laajennusalueen pellot on vuokrattu määräajaksi viljelyyn. 

Luonnonsuojelu 
Alueella ei ole suojeltavia luontokohteita tai -alueita. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Alueella ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Vanhatalon pientaloalueella. 

Yhdyskuntarakenne 
Hopeakallio on olennainen osa laajempaa yritysaluetta Riihimäentien risteysalueella ja 
samalla se kuuluu eteläisen kehätien varren yritysalueisiin. Kaavan laajennusosa etelässä 
jatkaa ja samalla tiivistää aluetta Paassillan teollisuusalueen suuntaan. Alueesta pohjoiseen, 
valtatien toisella puolella on Ahertajantien varteen sijoittuva yritysalue. 

Kaupunki-/taajamakuva 
Alue sijoittuu nykyisen valtatien 12 sekä rakennettavan eteläisen kehätien risteyskohtaan. 
Maisema avartuu valtatieltä alueelle, joka viettää alas. Hopeakallion alue muodostaa oman 
kokonaisuuden maisemallisessa sekä liikenteellisessä solmukohdassa.  

Asuminen 
Alueella ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Vanhatalon pientaloalueella. 

Palvelut 
Alueelle on rakentumassa huoltoasema. Lähimmät muut palvelut löytyvät kilometrin päästä 
Soramäestä, jossa sijaitsee mm. päivittäistavarakauppa, ravintolapalveluita ja päiväkoti. Noin 
1,5 kilometrin päässä sijaitsee Hollolan kuntakeskus ja koulut. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella toimii ongelmajätteiden käsittelyyn erikoistunut yritys, jonka toiminta on alueella 
päättymässä v. 2024. Alueelle on rakentumassa huoltoasema, joka tuo työpaikkoja alueelle. 
Lähimmät muut työpaikat sijaitsevat alueen pohjoispuolella Soramäen teollisuusalueella. 
 
Virkistys 
Kaava-alueen ja itäpuolella sijaitsevan asuinalueen välissä on lähivirkistysaluetta. 

Liikenne 
Kaavoitettava alue rajoittuu Riihimäentiehen itäpuolelle ja Vt 12:n eteläpuolelle. Uusi kehätie 
tulee reunustamaan aluetta länsipuolelta. Alueen keskivaiheilla sijaitsee Uurastajantie, joka 
kulkee Vt 12 alitse Soramäen teollisuusalueelle. Hopeakalliontien liittymä ja osa 
Hopeakalliontiestä valtatieltä 12 on rakennettu. 
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Lahden seudun joukkoliikenteen lähimmät pysäkit ovat n. 0,5 kilometrin päässä. Alueen 
pohjoispuolella, valtatien 12 vierellä kulkee kevyen liikenteen väylä. Voimassa olevassa 
kaavassa on osoitettu Hopeakalliontien päästä kulkeva ulkoilureitti itään.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole suojelukohteita. 

Tekninen huolto 
Hopeakalliontien alkupäässä kulkee jätevesiviemäri ja Lahti Energian sähkökaapelit. 
Sadeveden keräilyviemäri kulkee hieman Hopeakalliontiestä länteen. Vesi- ja jätevesiviemärit 
kulkevat etelästä alueen poikki jatkuen alueen itäpuolella. Alueen halki Uurastajantieltä 
kulkevat Telian (Soneran) ja DNA:n kaapelit.  

 
Ote yhdistelmäjohtokartasta. 

Erityistoiminnat 
Alueella sijaitsee ongelmajätteisiin erikoistunut yritys, joka on poistumassa alueelta v. 2024 
vuokrasopimuksen päätyttyä. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alue on liikenteellisessä solmukohdassa, joten liikenteen vaikutukset tulee huomioida 
suunnittelussa. Kaavan pohjoisosassa sijaitseva pohjavesialue tulee huomioida 
suunnittelussa. 

Sosiaalinen ympäristö 
Alun perin rakentamaton alue on rakentumassa samanaikaisesti kun asemakaavan muutos 
on vireillä. Työpaikkojen ja erilaisten palvelujen määrä on kasvamassa voimassa olevaa 
kaavaa toteuttaen. 
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3.1.4 Maanomistus 
 

Alue on Hollolan kunnan omistuksessa. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
-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. 
 
-Riihimäentien alueen liikenneverkon toimivuustarkastelun 24.4.2012 laati Ramboll Finland 
Oy.  
 
-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) kunnanosan, 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 päivittäistavarakauppaa 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. 
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Alue Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 kapealla punaisella viivalla. 
 
Hollolan strateginen 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 
kaupalla 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). 
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Alue kapealla punaisella viivalla 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). 
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Alue kapealla punaisella viivalla 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).  
 



 

 

12 

 

 
 
Alue kapealla punaisella viivalla Hollolan strategisen yleiskaavan kartalla 
Ympäristövaikutukset 5/5. 
 
Asemakaava 
 
Alueella on voimassa Vanhatalon (07) kunnanosan, Riihimäentien yritystoiminta-aluetta 
koskeva asemakaava voim. 16.4.2015 ja Hopeakallion kevyen liikenteen väylää koskeva 
asemakaavan muutos voim. 14.12.2012. 
 
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. 
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Alue ajantasa-asemakaavassa. 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
 

Alueen rakennusoikeuksia tarkistetaan vastaamaan maakunta- ja yleiskaavan alueelle 
määriteltyä kaupan mitoitusta. Liikerakennusten korttelialueiden liiketoimintaa ja kaupan 
tilojen rakennusoikeuden määrää tarkistetaan vastaamaan paremmin arvioitua toteutumista. 

 
Alueen katuverkkoa tarkistetaan vastaamaan paremmin toteutettavissa olevaa tonttijakoa. 
Tinatien linjausta tarkistetaan. Samalla ympäröivien kortteleiden toiminta pystytään 
ajoittamaan paremmin; Uurastajantiellä toimiva ongelmajätteiden käsittelyyn erikoistunut 
yritys ei rajoita Tinatien muiden tonttien toteuttamista. 

 
Asemakaava laajenee vieressä olevalle kaavoittamattomalle alueelle, jonka kunta on 
hankkinut itselleen edellisen kaavoituksen jälkeen. 
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavoitusohjelmassa 2018 alueen asemakaavoitus on merkitty aloitettavaksi vuoden 2017 
lopulla. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset  
 

- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan ympäristösihteeri 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Finland Oyj 
- Lahti Energia Oy 
- Gasum Oy 
- Hämeen ELY- keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
- Uudenmaan ELY- keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
- Päijät-Hämeen liitto 
- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen yritykset 
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- Hollolan yrittäjät ry 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 21.11.2017 ja siitä ilmoitettiin 
29.11.2017 Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
Valmisteluvaihe, osallistumis‐ j a arv io intisuunnitelm a sek ä k aavaluo nnos 2017 

21.11.2017 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. Samalla kaavamuutoksen ja laajennuksen luonnos pidettiin nähtävillä 
MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (29.11.2017) 
OAS:sta ja kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä 
internetissä 29.11.2017. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 30.11.2017-
5.1.2018. 
 

Kaavaehdotus 2018 
Elinvoimavaliokunta päätti asettaa 07 Vanhatalon kunnanosan asemakaavan 
muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä 
viranomaisilta. 
Kaavaehdotuksesta lähetettiin tieto maanomistajille/naapureille (28.2.2018) 
Ilmoitus nähtävänäolosta oli Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla 28.2.2018. 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 1.3.-30.3.2018 palvelupiste 
Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
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osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana. 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta on tehty kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset. 

 
Hyväksyminen 

Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Lausuntopyynnöt asemakaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta. 
Kaavasta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. 
 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Alueen rakennusoikeuksia tarkistetaan vastaamaan maakunta- ja yleiskaavan alueelle 
määriteltyä kaupan mitoitusta. Liikerakennusten korttelialueiden liiketoimintaa ja kaupan 
tilojen rakennusoikeuden määrää tarkistetaan vastaamaan paremmin arvioitua toteutumista. 

 
Alueen katuverkkoa tarkistetaan vastaamaan paremmin toteutettavissa olevaa tonttijakoa. 
Tinatien linjausta tarkistetaan. Samalla ympäröivien kortteleiden toiminta pystytään 
ajoittamaan paremmin; Uurastajantiellä toimiva ongelmajätteiden käsittelyyn erikoistunut 
yritys ei rajoita Tinatien muiden tonttien toteuttamista. 

 
Asemakaava laajenee vieressä olevalle kaavoittamattomalle alueelle, jonka kunta on 
hankkinut itselleen edellisen kaavoituksen jälkeen. 
 
Liiketilat painopiste sijoittuu liikenteellisesti näkyville paikoille, ja muu yritystoiminta, mikä 
tarvitsee vähemmän liiketilaa, painottuu enemmän alueen takaosiin. 
 

Osallisten tavoitteet 

--- 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

Korttelirajauksia ja suojaviheralueita tarkistetaan eteläisen kehätien kaistavarausten 
mukaiseksi. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

15.12.2017 Teknisten palaverissa sovittiin, että kaavaan lisätään paikka mainosrakenteelle 
(pylonille) Tinatien varren ja alueen eteläosan yrityksiä varten kortteliin 683, EV-alueen 
tuntumaan. 
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Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

2.5.2018 Maapoliittisessa ohjausryhmässä päädyttiin siihen, että ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueilla ei sallita pelkkää 
varastorakentamista. 

Muut tavoitteet 
--- 

 
 

4.4.3 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Kaavamuutoksessa ja -laajennuksessa muodostuu neljä liikerakennusten korttelialuetta sekä 
kolme korttelialuetta ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille. 
Hopeakallion alueella kaupan liikerakennusoikeuden kokonaiskerrosalaksi muodostuu 18804 
k-m2, jolloin kaava-alueen ja koko Riihimäentien risteysalueen liikerakentamisen määrä 
vähenee. Maakuntakaavan mukainen rakennusoikeus ylittyy edelleen. Tulevaisuudessa on 
tarkoitus tarkastella Riihimäentien ja Nostavan risteysalueiden rakennusoikeuden 
jakautumista tarpeen mukaan Päijät-Hämeen maakuntakaavan ja Hollolan strategisen 
yleiskaavan muutosten yhteydessä.  
 
Tinatietä on tarkistettu vastaamaan paremmin toteutettavissa olevaa tonttijakoa. Samalla 
ympäröivien kortteleiden toiminta pystytään ajoittamaan paremmin; Uurastajantiellä v. 2024 
saakka toimiva ongelmajätteiden käsittelyyn erikoistunut yritys ei rajoita Tinatien muiden 
tonttien toteuttamista. 

 
Asemakaava laajenee vieressä olevalle kaavoittamattomalle alueelle, jonka kunta on 
hankkinut itselleen edellisen kaavoituksen jälkeen. Laajennusalue sijoittuu tulevan kehätien 
viereen, johon osoitetaan liikerakennusten korttelialuetta. Laajennetulle alueelle osoitetaan 
kulku uuden katuyhteyden (Platinakuja) kautta. Alue viettää alas kaakkoon, ja siellä joudutaan 
myös tekemään tonttien tasauksia. 
 
Kaavaehdotuksessa tarkistetaan eteläisen kehätien puoleista reunaa ja sen tarvitsemaa 
suoja-aluetta. Suoja-alue kaventuu tiealueen levenemisen myötä, joten kaavan lounaisosaan 
muodostuu yleisen tien aluetta. Alueen pohjoisosaan on osoitettu paikka Tinatien varren ja 
alueen eteläosan kortteleiden yhteiselle mainosrakenteelle (pylonille). 
 
Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tiealueen ja sen tarvitseman suoja-alueen 
rajausta on tarkistettu korttelin 686 kohdalla, jolloin kaavaan on lisätty tiealuetta ja 
suojaviheraluetta. Korttelia 686 on pienennetty tältä osin ja kortteleiden 683 ja 686 reunaan on 
lisätty istutettava alueen osa. 
 
TY-1 korttelialueelle on täsmennetty, että siellä ei sallita pelkkää varastorakentamista. Yleisiin 
määräyksiin on lisätty mainoslaitteisiin ja niiden sijoittamiseen liittyen, että tienpitäjältä tulee 
pyytää lausunto rakennus-/toimenpidelupien yhteydessä tiealueiden varsilla sijaitsevilla 
korttelialueilla. 
 
Asemakaavaan tehdyt täsmennykset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, eivätkä edellytä 
asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. 
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4.5 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta sekä samanaikaisesti nähtävillä olleesta 
kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 6 lausuntoa ja 0 mielipidettä. 
 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa lausuvat seuraavaa. 
Suunnittelualueen kohdalla Lahden eteläinen kehätie toteutetaan yksiajorataisena ja 
kaksikaistaisena (1+1) moottoriliikennetienä. Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmassa on 
kuitenkin ruskealla merkitty tilavaraus myöhemmin toteutettavalle toiselle, pohjoispuolelle 
rakennettavalle kaksikaistaiselle ajoradalle (E1R3, Tilavaraus). Kaikessa maankäytössä tulee 
varautua kaksiajorataiseen (2+2) ratkaisuun. Nykyinen kaavarajaus on 1+1-tilanteen 
mukainen. Asemakaavassa tulee ottaa pohjoisen ajoradan varaus huomioon. Varaus 
vaikuttaa kaavaan sen laajennuksen osalta. Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti 
moottoriliikenneteillä liikennealue tulee rakentamattomassa ympäristössä ulottaa vähintään 
30 metrin päähän lähimmän ajoradan (tässä tilavarauksen mukaisen pohjoisen ajoradan) 
keskilinjasta. Lisäksi tulee varata 20 metriä suoja-aluetta, jolle ei saa osoittaa rakentamista. 
Tämä voi olla esimerkiksi suojaviheraluetta tai istutettava tontinosa. Suoja-alueelle tulee 
lisätä kaavamääräyksiin maininta että tien rakenteet voivat ulottua näille alueille. Uudenmaan 
ELY-keskus voi tarvittaessa avustaa LT- ja suoja-alueen rajaamisessa 
Eteläisen kehätien tiesuunnitelmassa ei ole osoitettu meluntorjuntaa kaavaluonnoksen 
kohdalle. Uudenmaan ELY-keskus muistuttaa, ettei se vastaa kohteessa väliaikaisen eikä 
pysyvän meluntorjunta tarpeen suunnittelun eikä toteuttamisen kustannuksista, eikä korvaa 
mahdollisesta meluhaitasta aiheutuvia korvausvaatimuksia. 
 
Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmaan merkattu Soramäen eritasoliittymän rampin R3 
pohjoispuoleinen avo-oja on kaavan EV-2 alueella. Tästä on sovittu yhdessä kaavoittajan 
kanssa alueen aikaisempien asemakaavojen yhteydessä tiesuunnitelmaa laatiessa. Kaavan 
laajennuksen myötä myös rampilta pohjoiseen laskeva laskuoja (tiesuunnitelmassa Laskuoja 
1) on kaava-alueella. Laskuoja kerää tiealueen vedet Soramäen eritasoliittymän itään 
laskevien ramppien ja kehätien osalta kantatieltä 54 asti. Laskuoja on hyvin tärkeä osa 
kehätien kuivatusjärjestelmää. Suunnittelussa tulee varmistaa, että laskuojaa ei tukita ja että 
sen välityskyky säilyy riittävänä tiealueen kuivatukseen. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kunta on saanut kehätien suunnittelijalta tarkistetun rajauksen maantien tiealueesta. 
Kaavaehdotukseen tarkistetaan tiealueen rajausta ja lisätään suojavyöhyke tiealueen 
puoleiselle korttelialueelle. Tien rakenteet kuuluvat maantielain 5 §:n mukaan maantiehen, 
joten niitä ei ole tarpeen sisällyttää korttelialueiden määräyksiin. Mainittu laskuoja 1 sijaitsee 
EV-2-alueella. Kaavakartalle ja –määräyksiin lisätään avo-ojan merkintä, jossa maantien 
laskuojaa ei saa tukkia ja välityskyvyn on säilyttävä riittävänä tiealueen kuivatukseen. 
Kirjataan meluasioihin liittyvät asiat tiedoksi. Eteläisen kehätien (vt12) liittymien ja 
ympäröivien alueiden meluselvitystä (13.11.2017) tarkastelemalla käy ilmi, että korttelialueille 
kantautuva melu on korkeintaan 65 db vuoden 2040 ennusteessa. Normaaleiden 
seinärakenteiden eristäessä melua, jäädään liike- ja toimistorakennusten 45 db:n ohjearvon 
alapuolelle. Täydennetään kaavaselostusta tältä osin. Lisätään melumääräys kehätien 
puoleisiin korttelin kaavamääräyksiin. 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta, koska sitä ohjaa 
osittain lainvoimainen strateginen yleiskaava ja muutoksen myötä Hopeakallion yritysalueen 
kaupan rakennusoikeus vähentää ennen maakuntakaavan 2014 voimaan tuloa syntynyttä 
ylimitoitusta. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä lausuu, että radonin torjuntaan on perusteltua 
varautua kaiken uudisrakentamisen yhteydessä Hollolan kunnan alueen todettujen sisäilman 
korkeiden radonpitoisuuksien vuoksi. Asia on suositeltavaa lisätä kaavamääräyksiin. 
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Kaavoitettavan alueen pohjoiskulma sisältyy Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle. 
Koko kaava-alue tullaan ilmeisesti liittämään vesihuoltolaitoksen talousvesi- ja 
viemäriverkkoon. Tämä olisi hyvä todeta myös kaava-aineistossa. Kaava-alueen pohjoiskärki 
kuuluu vedenhankintaan tärkeään pohjavesialueeseen. Alueelle on kaavassa merkitty EV-2 
alueeksi ja siihen on suunniteltu meluvallirakenteita. Jos meluvallia tehdään maa-aineksista 
tai vastaavasta, olisi perusteltua määritellä kaavamääräyksissä käytettävien materiaalien 
puhtausvaatimus. 
 
Kaavakartassa EV-1 alueella ja kaavamääräyksissä on lyhyt maininta hulevesien käsittelystä 
alueella. Hulevesien käsittelystä tulisi laatia koko aluetta koskeva suunnitelma/kuvaus, koska 
suuri osa alueesta tulee todennäköisesti olemaan pinnoitettua. Alueen pinnankorkeuksista ja 
kaavamerkinnöistä päätellen hulevesiä tultaneen johtamaan kaakkoon kohti EV-1 aluetta, 
jolloin niiden aiheuttama riski alueen pohjoisosassa olevalle tärkeälle vedenhankinnan 
kannalta tärkeälle vedenhankinta-alueelle on pienempi. 
 
Asemakaavoitettava alue sijoittuu tulevaisuudessa erittäin vilkkaalle valtateiden 
liikennekeskittymän vaikutusalueelle, jonka liikennemäärät ovat isoja. Kaava-alueelle tulee 
sijoittumaan kymmeniä työpaikkoja ja merkittävä määrä asiakasvirtaa. Strategisessa 
yleiskaavassa on ympäristövaikutuksia aiheuttavien toimintojen kartalla esitetty tämän alueen 
ohjeellinen päiväajan 55 db:n melualue, joka muodostuu uuden kehätien myötä. Melualue 
kattaa suurimman osan kaava-alueesta. Rakennusten sijoittuessa vilkkaan tieliikenteen 
melun, pölyn, tärinän ja kaasumaisten epäpuhtauksien haitta-alueelle tulisi näiden haittojen 
arviointi sekä aiheutuvien haittojen minimointi käsitellä kaavaprosessissa. 
Suunnitteluvaatimus näiden haittojen huomioon ottamiseksi ja hallitsemiseksi rakentamisessa 
tulisi liittää kaavamääräyksiin. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Lisätään kaavan yleismääräyksiin radonin torjunnasta. 
 
Alue on tarkoitus liittää kunnan vesi- ja viemäriverkkoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueiden päivittäminen on käynnissä ja toiminta-alue laajennetaan kattamaan kaavoitettava 
alue. 
 
Meluvallin kaavamääräykseen lisätään, että meluvallirakenteiden tulee soveltua 
pohjavesialueelle. 

 
Kaavaselostukseen lisätään hulevesien hallinnasta. Alueelle on laadittu erillinen hulevesien 
selvitys jo aikaisemman kaavan yhteydessä, jonka periaatteita noudatetaan tämän kaavan 
toteuttamisen yhteydessä. 
 
Eteläisen kehätien (vt12) liittymien ja ympäröivien alueiden meluselvitystä (13.11.2017) 
tarkastelemalla käy ilmi, että korttelialueille kantautuva melu on korkeintaan 65 db vuoden 
2040 ennusteessa. Normaaleiden seinärakenteiden eristäessä melua, jäädään liike- ja 
toimistorakennusten 45 db:n ohjearvon alapuolelle. Täydennetään kaavaselostusta tältä osin. 
Lisätään melumääräys kehätien puoleisiin korttelin kaavamääräyksiin. Kaavaehdotuksen 
yhteydessä arvioidaan melun, pölyn, tärinän ja kaasumaisten epäpuhtauksien vaikutukset 
kaava-alueelle ja lisätään niitä koskevia kaavamääräyksiä kehätien puoleisille korttelialueille. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos lausuu, että alueella sijaitsevan vaarallisten jätteiden 
käsittelypaikan toiminta ei näyttäisi olevan kaavan mukaista toimintaa, lienee jollain 
aikataululla poistumassa kaava-alueelta. 
 
Alueen rakennusoikeudet ovat suuret, mahdollisessa tulipalossakin veden kulutus on suurta, 
joten on suotavaa rakentaa keskeiselle paikalle pikapalopostiasema alueen vedensaannin 
turvaamiseksi. 
 
Kaavoittajan vastine: Ongelmajätepalveluyrityksen toiminta alueella on päättymässä 
vuokrasopimuksen päättymisen myötä vuonna 2024. 
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Kaavan yleismääräyksiin lisätään, että muodostuville tonteille on oikeus sijoittaa 
pikapalopostiasema. 
 
Lahti Energia lausuu, että kohteena olevan asemakaavarajauksen pohjoisimmassa 
kulmassa ulkopuolella sijaitsee Lahti Energian maakaasuputki. Putken sijainnista ei aiheudu 
rajoitteita suunnitellun kaavan toteuttamiselle. Kohteen rakenteilla oleviin katuihin on 
asennettu kaukolämpöverkko, joka tulee ottaa huomioon mahdollisissa suunnitelmissa 
muuttaa nykyisiä katulinjoja sijainniltaan tai tasaukseltaan. Kaukolämmön kapasiteetti alueen 
tuntumassa on erinomainen, myös kaava-alueen laajennusosa huomioiden. Suosittelemme 
kohteen muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi kaukolämpöä, ja kaavaan merkintää 
kaukolämpö. 
 
Kaavoittajan vastine: Lisätään yleisiin kaavamääräyksiin, että alueen rakennukset tulee 
liittää kaukolämpöverkkoon. 

 
Telia lausuu, että suunnitellun alueen läpi kulkee Telian kaapelireitti. Asemakaavan muutosta 
ei vastusteta, mutta on hyvä huomioida että tämä kaapelireitti siellä kulkee ja hyvissä ajoin 
informoitava Teliaa jos kaapelireitille tehdään muutoksia korkeustasoon, massanvaihtoa tai 
vastaavaa rakentamista. Tai jos jotain muita tarpeita kohdistuu kaapelireittiin. Myös tonttien 
tulevien käyttäjien tai omistajien on hyvä olla etukäteen tietoisia kaapelireitistä. Telian 
kaapelinäytöt saa osoitteesta verkkoselvitys.fi. 

 
 Kaavoittajan vastine: Rasitemerkinnät lisätään korttelialueille kaavakartalla. 

Kaavaselostukseen lisätään kaavan toteuttamisesta. Kirjataan tiedoksi muut asiat. 

4.6 Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen 
Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 6 lausuntoa ja 0 mielipidettä. 
 

 Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa lausuvat seuraavaa. 
Uudenmaan ELY-keskus on kaavan luonnosvaiheessa huomauttanut, että kaikessa 
maankäytössä tulee varautua Lahden eteläisen kehätien pohjoispuoleisen 
ajokaistan rakentamiseen. Kaavakartalle on tätä myöten lisätty suoja-alue ja EV-alueista on 
otettu osa LT-alueeksi, mutta korttelin 686 rajaus on jätetty ennalleen. Kunta on 
vastineessaan kertonut tarkistaneensa tiealueen rajauksen suunnittelijalta. Tämä tiealueen  
raja on kuitenkin 1+1 ratkaisun mukainen, eikä täten vastaa ELY-keskuksen vaatimaa  
varautumista toisen ajoradan toteutumiseen. Kortteli 686 ja kaava-alueen lounaisrajan väliin  
tulee jättää tilaa mahdolliselle tiealueen leventämiselle. Tässä yhteydessä ei voida vielä 
tehdä tarkkaa tiealueen rajausta, mutta kaava on laadittava niin, että myös lisäajorata 
mahdutaan toteuttamaan. 2+2-ratkaisun mukaisen tiealueen tilavaraus voidaan merkitä joko  
LT-alueeksi tai, suosituksena mikäli maa on kunnan omistuksessa, EV-alueeksi, jolle sallitaan 
maantien luiskien rakentaminen. EV-alueen määräyksissä voitaisiin mainita, että se on 
varauksena Lahden eteläisen kehätien pohjoisen ajoradan toteutumiselle. Samassa tulee  
tarkastaa suoja-alueen riittävyys, sillä kaavaan merkitty suoja-alue seuraa nykyisen tiealueen  
rajaa. Myös suoja-alueessa tulee varautua kaksiajorataiseen ratkaisuun. Uudenmaan ELY- 
keskus lähettää kaavoittajalle kuvan, jolla havainnollistetaan toivotut muutokset. EV-alueet  
voidaan sen sijaan palauttaa kaavaluonnoksen mukaisiksi LT-alueen osalta. Valtiolla ei ole  
tarkoituksena lunastaa ehdotukseen merkittyjä LT-alueita. 
 
Kaavaan on luonnosvaiheen jälkeen lisätty rakennusala enintään 15 metriä korkean  
mainospylonin rakentamiseksi korttelin 683 pohjoiskulmaan. Pylonin on tarkoitus palvella  
alueen yrityksiä. Mainokset eivät saa aiheuttaa haittaa liikenneturvallisuudelle. Mainospyloniin  
ei tule asentaa vaihtuvasisältöistä itsevalaisevaa ledtaulua lähellä sijaitsevien liikennevalojen  
vuoksi. Uudenmaan ELY-keskusta tulee muistaa kuulla naapurina mainoksia koskevissa 
toimenpidelupa-asioissa. 
 
Tienpitäjältä on kaavan luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen pyydetty 
lupaa kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiselle korttelin 680 ja valtatien 12 varrella kulkevan  
kevyen liikenteen väylän välille. Haettu yhteys kulkee tämä kaavan EV-2 alueella olevan  
meluvallille varatun alueen poikki. Meluvallimerkintä on mahdollistava. Kunta on ilmoittanut,  
ettei aio vaatia kaavassa osoitetun meluvallin rakentamista eikä tontille rakennuttavalla  
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yrityksellä ole sen edustajan mukaan tarvetta meluvallin rakentamiselle. Tienpitäjä on tämän  
tiedon valossa antanut työluvan kevyen liikenteen yhteyden rakentamiseksi ja sen vaatimalle  
tieluiskan täytölle. Luvan asemakaavasta poikkeamisesta myöntää Hollolan kunta. Valtatie  
muuttuu kaduksi Lahden eteläisen kehätien valmistuttua ja myös valtatien suuntainen kevyen  
liikenteen väylä siirtyy kunnan omistukseen. 

 
 Kaavoittajan vastine:  
 Korttelin 686 ja kaava-alueen väliin on Uudenmaan ELY-keskuksen lähettämän kuvan 

mukaisesti lisätty tiealue, joka on osoitettu kaavassa LT-alueena. LT-alueiden 
merkitsemisestä on sovittu myös Lahden eteläinen kehätie -hankkeen projektiryhmän 
kokouksessa 10.4.2018 mm. Liikenneviraston, ELY-keskuksen ja kunnan kanssa. LT-alue on 
tiealuetta, ja merkitty LT-tiealueeksi myös alueen länsipuolella sijaitsevaan Paassillan alueen 
kaavaan, jolloin tiealue säilyy yhtenäisenä. Tiealueen ja kortteliin 686 väliin on osoitettu 
suoja-viheraluetta (EV-3) sekä korttelin 686 reunaan on osoitettu istutettava tontinosa, jotka 
toimivat rakentamattomana suoja-alueena ELY:n luonnosvaiheen lausunnon mukaisesti. 

 
 Mainosrakenteista on lisää määräyksiä yleiset määräykset-kohdassa. Kohtaan on lisätty, että 

mainoslaitteista ja niiden sijoituksesta tulee pyytää tienpitäjän lausunto rakennus-
/toimenpidelupien yhteydessä tiealueiden varsilla sijaitsevilla korttelialueilla. 
 
Meluvallimerkintä on mahdollistava, kuten lausunnossa kerrotaan. Merkitään asia tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei anna lausuntoa viitaten lausuntoon 13.12.2017, 11 §. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. 
 

  
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä lausuu, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

sekä luonnoksesta annetun lausunnon huomiot on otettu kokonaisuudessaan huomioon 
ehdotusvaiheen asiakirjoissa, joten ehdotusvaiheen asiakirjoista ei ole huomautettavaa. 

 
Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. 

 
 
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos lausuu, että edellisessä lausunnon vastineessa huomioitiin 

pikapalopostien sijoittaminen kaavoitetulle alueelle. Kyseessä lienee sen verran isot 
runkolinjat (kahdesta suunnasta), että tarvittaessa mahdollistaa sammutuslaitteistojen 
asentamisen sellaisen tarvitseville kiinteistöille. 

 
 Alueella on ja mahdollisesti tulossa lisää jakeluasematyyppistä toimintaa ja toimintaa joissa 

kemikaalit ovat mukana. Tällöin olisi hyvä, jos hulevesien tasausallasta voitaisiin hyödyntää 
myös sammutusjätevesien talteenotossa mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa. 

 
 Kaarresäteet tulee suunnitella yhdistelmäajoneuvojen (huom. euro-rekat) mitoitusten 

mukaisesti. 
  

Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. Lausunnossa mainittuja asioita ei suunnitella kaavan yhteydessä, vaan 
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Kaavan katuliittymien mitoitus ei poikkea edellisestä 
kaavasta, ja katusuunnittelua on tehty edellisen kaavan myötä ja tehdään lisää. 

 
 
Elisa Oyj lausuu, että mainitulla alueella ei sijaitse Elisa Oyj tietoliikennekaapeleita. Elisa Oyj 
kaapeli kulkee lähellä, pituus suuntaisesti Hämeenlinnantien reunassa kevyenliikenteen 
väylää seuraten. Tarkan kaapelisijainnin saa tarvittaessa johtotieto.fi palvelusta. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. 
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 Lahti Energia/ Lämpöliiketoiminta lausuu lausunnonantamisen määräajan jälkeen 
(6.4.2018), että kohteena olevan asemakaavarajauksen alueella on kaukolämpö. 
Kaukolämmön kapasiteetti alueen tuntumassa on erinomainen. Suosittelemme kohteen 
muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi kaukolämpöä, ja kaavaan merkintään kaukolämpö. 

 
Kaavoittajan vastine:  
Kirjataan muistiin. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa yleiset määräykset-kohdassa on 
määräys ”Kaava-alueella on liityttävä kaukolämpöön”. Määräystä ei ole poistettu. 
 
  

 

4.6.1 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Kunnanhallitus on päättänyt kaavoitusohjelmassa 2018 alueen kaavoittamisesta. 
 
21.11.2017 elinvoimavaliokunta päätti Vanhatalon kunnanosaa 07 koskevan 
asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville MRL 62 ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti niin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
Samalla 21.11.2017 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavamuutoksen luonnoksen 
nähtäville MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden varaamiseksi osallisille 
mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa.  
 
Elinvoimavaliokunta päätti 20.2.2018 asettaa Vanhatalon (07) Hopeakallion yritysalueen 
asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä 
pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esitti 15.5.2018 nähtävilläolon jälkeen kunnanhallitukselle kaavan 
hyväksymistä. Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 21.5.2018. Hollolan valtuusto hyväksyi 
Vanhatalon (07) kunnanosaa koskevan kaavan 18.6.2018. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaavalla osoitetaan yhteensä 10 tonttia, joista 7 on liikerakennusten tonttia ja 3 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tonttia. 
 
Liikerakennusten korttelialueita (KL,KL-1,KL-2) on yhteensä 8,9382 ha. 
 
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (TY-1) on 
yhteensä 2,8582 ha. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) on yhteensä 
0,0505 ha. 
 
Suojaviheraluetta (EV) on yhteensä 3,5639 ha. 
 
Katualueita on yhteensä 1,5910 ha. 
 
Yleisen tien aluetta on yhteensä 0,3741 ha. 

 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 17.3759 ha 
 

5.2 Aluevaraukset 
 
Korttelialueet 
Liikerakennusten korttelialueet (KL) 
Alueelle saa sijoittaa liikenneaseman. Alueelle ei sallita polttoaineiden jakelun kylmäasemaa. 
Alueelle voidaan sijoittaa polttoaineiden jakelua, ajoneuvojen huoltoa, ravintolan ja matkailua 
palvelevia liiketiloja. Kortteleissa saa olla paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälä- 
ja varastotiloja kuten auto-, matkailuvaunu ja venekauppa; huonekalukauppa; rauta- ja 
rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa; kodintekniikkakauppa. 
Toimialaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymäläpinta-alasta saa olla enintään 1000 
neliömetriä. Rakennuksen kerrosalasta enintään 400 neliömetrin alalla voidaan myydä 
elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan. Kaupan tiloja saa olla enintään 70 
% rakennusoikeudesta. Alueelle saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja, joita saa 
olla enintään 50 % rakennusoikeudesta. Avovarastointi alueella on kielletty. 
Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,30. Tonteille saa rakentaa 
korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Liikerakennusten korttelialueet (KL-1) 
Alueelle saa sijoittaa liikenneaseman. Alueelle voidaan sijoittaa polttoaineiden jakelua, 
ajoneuvojen huoltoa, ravintolan ja matkailua palvelevia liiketiloja. Kortteleissa saa olla paljon 
tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälä- ja varastotiloja kuten auto-, matkailuvaunu ja 
venekauppa; huonekalukauppa; rauta- ja rakennustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-
alan kauppa; kodintekniikkakauppa. Rakennuksen kerrosalasta enintään 400 neliömetrin 
alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan. Kaupan tiloja 
saa olla enintään 35 % rakennusoikeudesta. Alueelle saa sijoittaa ympäristöä 
häiritsemättömiä työtiloja enintään 50 % kerrosalasta. Avovarastointi alueella on kielletty. 
Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,40. Tonteille saa rakentaa 
korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Liikerakennusten korttelialueet (KL-2) 
Kortteleissa saa olla paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälä- ja varastotiloja kuten 
auto-, matkailuvaunu ja venekauppa; huonekalukauppa; rauta- ja rakennustarvikekauppa, 
maatalous- ja puutarha-alan kauppa; kodintekniikkakauppa. Toimialaan kuulumattomien 
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tuotteiden osuus myymäläpinta-alasta saa olla enintään 1000 neliömetriä. Rakennuksen 
kerrosalasta enintään 400 neliömetrin alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, 
jotka eivät liity toimialaan. Kaupan tiloja saa olla enintään 70 % rakennusoikeudesta. Alueelle 
saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja, joita saa olla enintään 50 % 
rakennusoikeudesta. Avovarastointi alueella on kielletty. 
Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,30. Tonteille saa rakentaa 
korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (TY-1) 
Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, 
ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Avovarastointi alueella on kielletty. Alueelle voidaan 
rakentaa teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle ei sallita pelkkää varastorakentamista. 
Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen 
liittyviä myymälätiloja varten. 
Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,40. Tonteille saa rakentaa 
korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Muut alueet 
 
Suojaviheralue (EV) 
Suojaviheralueelle EV-1 saa sijoittaa hulevesien johtamiseen ja imeyttämiseen liittyviä 
toimintoja. EV-2-alueelle sijoitetaan kortteleiden korkeuserojen tasaamiseen tarvittavia luiskia. 
EV-3-alueelle sijoitetaan kortteleiden korkeuserojen tasaamiseen tarvittavia luiskia sekä 
maantien luiskia. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 
Yhdyskuntatekniselle huollon rakennuksille ja rakenteille varattu alue. 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat, jalankulku/pyörätiet. 
 
Yleisen tien alue (LT) 
Eteläisen kehätien tiealue. 
 

5.2.1 Muut alueet 
 

Alueen pohjoisosaan saadaan sijoittaa meluvalli mv. Meluvallirakenteiden tulee soveltua 
pohjavesialueelle. 
 
Korttelin 683 pohjoisosaan saadaan sijoittaa mainosrakenne m-1, jonka korkeus saa olla 15 
m. Mainosrakenne palvelee kortteleita 681-686. 
 
Erityinen pohjavedensuojelualue (pve). 

 
Putki- ja kaapelirasitteet on näytetty kaavakartalla. Kaapelireiteille tehtävistä korkeustason 
muutoksista, massanvaihdoista tms. muutoksista on oltava etukäteen yhteydessä kaapelien 
(Telia) tai putkien (vesilaitos) haltijoihin. 
 
Avo-oja on osoitettu kaavakartalla. Alueella sijaitsevan laskuojan välityskyvyn tulee säilyä 
riittävänä valtatien tiealueen kuivatukseen, eikä sitä saa tukkia. 
 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Nykyiseen ympäristöön verrattuna rakentaminen lisääntyy. 
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5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Alueen luonnonoloja on jo ennen kaavamuutosta muokattu paljon, joten luonnonympäristöä ei 
kaavamuutosalueella ole. Voimassa olevan kaavan mukainen suojaviheralue ei pienene 
alueen itäosasta tämän kaavamuutoksen myötä. Kaavan laajennusosan alueelta häviää 
metsät ja pellot korttelialueiden rakentumisen myötä. Laajennusosa on kuitenkin vain osa 
isompia metsä- ja peltoalueita, jotka jatkuvat kaava-alueen ulkopuolelle etelään ja kaakkoon. 
 
Alueen hulevedet johdetaan erillisen suunnitelman mukaan hallitusti alueella sijaitsevaan 
tasausaltaaseen ja edelleen Melkkaanojan ja Koivusillanojan kautta Porvoonjokeen. 
 
Alueen pohjoisosassa sijaitsevalle pohjavesialueelle ei osoiteta rakentamista. Meluvalli, joka 
on osoitettu pohjavesialueelle, tulee rakenteiden osalta soveltua pohjavesialueelle. 
 

5.3.3 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä maisemaan 
Hopeakallion alue muodostaa oman kokonaisuuden maisemallisessa sekä liikenteellisessä 
solmukohdassa. Alue täydentää kuntakeskuksen yhdyskuntarakennetta lisäämällä liike- ja 
teollisuustonttien tarjontaa. Alue liittyy pohjoisosastaan kuntakeskuksen taajaman 
vaikutusalueeseen sekä VT 12 ja eteläisen kehätien kautta valtakunnalliseen 
liikenneverkostoon. Hopeakallion laajennusalue laajentaa ja samalla tiivistää Riihimäentien 
risteysalueen yritysaluetta. Alueen ja itäpuolisen asuinalueen väliin jää suojaviheraluetta sekä 
voimassa olevan kaavan lähivirkistysaluetta, joka suojaa asutusta. Alueen suurien 
korkeuserojen takia yleisilme ympäristössä muuttuu oleellisesti.  

 

5.3.4 Liikenteeseen 
Liikennemäärät eivät oletettavasti lisäänny verrattuna nykyiseen kaavaan, koska 
liikerakentamisen määrä vähenee. Aiemman kaavan yhteydessä on tehty Riihimäentien 
alueen liikenneverkon toimivuustarkastelu. Sen mukaisesti Hopeakalliontien liittymään on jo 
rakennettu Hämeenlinnantieltä vasemmalle kääntyvien kaista, jolloin valtatien liikenne ei 
ruuhkaudu. Muilta osin liittymä on nykyisen tieverkon sekä eteläisen kehätien 
liikennesuunnitelmien mukaan ruuhkaton ja toimii hyvin ilman lisäkaistoja. 
 

5.3.5 Maaston muotoihin 
Alueen suurien korkeuserojen johdosta korkotasot muuttuvat täysin aikaisempaan maastoon 
verrattuna, mutta ei voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Alueella on tehty mittavia täyttöjä. 
Korttelialueita tasattaessa muodostuu niiden väliin suojaviheralueille isoja luiskia. Luiskat 
tulee maisemoida.  

5.3.6 Talouteen 

Alueen tonttitarjonnan lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti Hollolan sekä koko 
Lahdenseudun yritystoiminnan mahdollisuuksiin. 

5.3.7 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
Yritystoiminta-alueen rakentuminen lähelle Hollolan kuntakeskusta ja Lahden seudun 
keskusta vaikuttaa osaltaan alueen sisäisiin etäisyyksiin vähentämällä kuljetettavia 
välimatkoja. Kaavoitettavan alueen sijoittuminen pohjavesialueen ulkopuolelle, mahdollistaa 
kuntakeskuksessa sijaitsevien huoltoasemien siirtymisen pohjavesialueen ulkopuolelle, 
kuitenkin lähelle kuntakeskusta ja sen asukkaita. 
 
Liikenteen melulla ei ole vaikutuksia yritystoimintaan. Eteläisen kehätien (vt12) liittymien ja 
ympäröivien alueiden meluselvitystä (13.11.2017) tarkastelemalla käy ilmi, että korttelialueille 
kantautuva melu on korkeintaan 65 db vuoden 2040 ennusteessa. Normaaleiden 
seinärakenteiden eristäessä melua, jäädään liike- ja toimistorakennusten 45 db:n ohjearvon 
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alapuolelle. Kaavamääräyksissä kehätien puoleisten kortteleiden melumääräys varmistaa 
ohjearvoissa pysymisen. 
 
Liikennemäärien lisääntyessä liikenteestä aiheutuvat haitat, kuten melu ja päästöt lisääntyvät. 
Melu- ja pienhiukkashaittoja on pyritty vähentämään kehätien puoleisilla korttelialueilla 
osoittamalla sisätilan melutasoa ohjaava määräys sekä määräys tuloilman tehokkaasta 
suodattamisesta. 
 

5.3.8 Palveluihin 

Alueen rakennuttua Hollolan yksityisten palvelujen tarjonta monipuolistuu ja työpaikkojen 
määrä lisääntyy ja ne ovat helposti saavutettavissa. 

5.3.9 Sosiaalisiin oloihin 
Alueen rakentuminen ja sitä kautta työpaikkojen lisääntyminen tukee seudun työllisyyttä. 

5.3.10 Muut vaikutukset 
--- 
 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueen rakennuttua liikennevirrat alueella muuttuvat valtatien 12 uuden linjauksen johdosta. 
Liikenteen melu lisääntyy paikallisesti. Liikennevirrat ja melu eivät kuitenkaan lisäänny 
oleellisesti kaavamuutoksen myötä nykyiseen kaavaan verrattuna. Asemakaavassa ei 
osoiteta uutta asumista alueelle. Valtatie 12 ja tulevan risteysalueen melua asuinalueen 
suuntaan pyritään torjumaan nykyisten meluvallien jatkamisella.  
 
Kaavan toteuttaminen aiheuttaa rakennusvaiheessa melua, tärinää (louhintatyöt) ja pölyä. 
Louhintatyöt edellyttävät ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti mahdollisesti 
meluilmoitusta, jolla ympäristöön aiheutuvia meluhaittoja voidaan vähentää.  
 

5.5 Nimistö 
 

Alueella on edellisen kaavan mukaiset Hopeakalliontie ja Tinatie. Kaavamuutoksen myötä 
tulee uusi katu Platinakuja. 

 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle on laadittu nykyisen kaavan myötä kunnallistekniset suunnitelmat sekä 
hulevesisuunnitelmat, ja niitä päivitetään tarvittavissa määrin tämän kaavan myötä. 
 
Alueelle on laadittu nykyisen kaavan myötä rakennustapaohjeet Hopeakallion ja Paassillan 
asemakaava-alueille. Kaavamuutoksen ja –laajennuksen myötä rakennustapaohjeet 
päivitetään kaavan voimaantulon jälkeen. 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Osaa alueista on voitu jo toteuttaa, jos nykyinen kaava ja kaavamuutos sekä tehdyt 
suunnitelmat ovat vastanneet toisiaan. Muilta osin kaava voidaan toteuttaa kaavan saatua 
lainvoiman. Rakennusluvat myönnetään kun Hopeakallion ja Paassillan rakennustapaohjeet 
on päivitetty. 
 
Korttelialueen 683 läpi kulkee kaapelireitti. Jos kaapelireitille tehdään muutoksia 
korkeustasoon, massanvaihtoa tai vastaavaa rakentamista tulee kaapeleita hallinnoivaan 
Teliaan olla yhteyksissä. 
 
Korttelialueiden 683 ja 684 läpi kulkee hulevesiviemäri, joka tulee huomioida muussa 
suunnittelussa ja rakentamisessa. 
 
Korttelin 683 pohjoisosaan saadaan sijoittaa mainosrakenne (m-1), jonka korkeus saa olla 15 
m. Mainosrakenne palvelee kortteleita 681-686. Tontinhaltija huolehtii mainosrakenteen 
rakentamisesta ja huollosta yhdessä kortteleiden 681-686 tontinhaltijoiden kanssa. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Rakennustarkastaja valvoo, että rakentaminen tapahtuu kaavan mukaisesti ja 
rakentamistapaohjeet huomioidaan. Hulevesijärjestelmän ja valtatien laskuojan toimivuutta 
tulee seurata. 
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LI ITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 6 Asemakaavakartta ja -määräykset 
Liite 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 26.04.2018
Kaavan nimi Hopeakallion yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 29.11.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,3759 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 3,3678
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]14,0075
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,3759 100,0 40370 0,23 3,3678 2825
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 8,9382 51,4 28937 0,32 -0,4480 -8608
T yhteensä 2,8582 16,4 11433 0,40 2,8582 11433
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,9651 11,3   0,6256  
E yhteensä 3,6144 20,8   0,3320  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 17,3759 100,0 40370 0,23 3,3678 2825
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 8,9382 51,4 28937 0,32 -0,4480 -8608
KL 8,9382 100,0 28937 0,32 -0,4480 -8608
T yhteensä 2,8582 16,4 11433 0,40 2,8582 11433
TY 2,8582 100,0 11433 0,40 2,8582 11433
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,9651 11,3   0,6256  
Kadut 1,5910 81,0   0,2515  
LT 0,3741 19,0   0,3741  
E yhteensä 3,6144 20,8   0,3320  
ET 0,0505 1,4   0,0000  
EV 3,5639 98,6   0,3320  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



HOLLOLA  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 
Vanhatalo (07)     8.11.2017, päivitetty 9.2.2018, 17.4.2018 
 
 
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. 
 
-Riihimäentien alueen liikenneverkon toimivuustarkastelun 24.4.2012 laati Ramboll Finland 
Oy.  
 
-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 päivittäistavarakauppaa 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 
kaupalla 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 
- Lahti Aqua Oy 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Päijät-Hämeen hyvintointiyhtymä PHHYKY 
- 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                               touko-kesäkuu 2018 

 
Viranomaisyhteistyö 

 
Lausuntopyynnöt 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, päivitetty 9.2.2018, 17.4.2018 
 
 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa  
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