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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksesta noin kilometrin länteen. 
Kaavamuutosaluetta rajaa pohjoisessa Soramäen ostoskeskus sekä asutus, etelässä ja 
idässä aluetta rajaa pienteollisuuskiinteistöt. 

 
 
 
 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Asemakaavan muutos koskee Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 osaa, 
suojaviheralueita, yleisen tien aluetta sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua tietä. 
 
Asemakaavalla muodostuu Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 tontit 10, 11 ja 13, 
suojaviheraluetta, katualuetta sekä jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja. 
 
Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa vanhan paloaseman tontti ja vanhan 
autopurkaamon tontin pohjoisosa liikerakentamiseen soveltuviksi tonteiksi. Lisäksi 
asemakaavalla osoitetaan Soramäentien ja Tiilikankaantien liittymään kiertoliittymän 
tilavaraus. Soramäentie muutetaan asemakaavalla katualueeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 7.8.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
3 Asemakaavakartta 
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
5 Meluselvitys 
6 Liikenneselvitys 
7 Vastineet 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kunta on hankkinut kiinteistöt 98-455-2-223 ja 98-455-2-249 omistukseensa vuonna 
2006. 

- Alueen kaavamuutos on mainittu kaavoituskatsauksessa 2009 sekä kaavoitusohjelmassa 
2010–2013. 

- Asemakaava vireilletulo 21.9.2010. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 27.4. - 29.5.2017. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.5.- 

1.6.2018. 
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 24.9.2018 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus, jossa alueelle osoitetaan kaksi liikerakentamisen 
tonttia (KL) sekä yhdyskuntateknistähuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET). 
Kaavaehdotuksessa Soramäentie esitetään muutettavan kaduksi. Alueen länsiosaan jää 
suojaviheraluetta. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kunta vastaa asemakaavalla osoitettujen katualueiden rakentamisesta. Asemakaavan 
toteuttaminen voi alkaa asemakaavan vahvistuttua.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen länsipuolella, noin 1 km kuntakeskuksesta. 
4,9 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Soramäentien ostoskeskukseen, 
idässä ja etelässä pienteollisuustontteihin. Suunnittelualueella aiemmin sijainnut 
autopurkaamo ja kaikki sen rakennukset on purettu sekä alueen maaperä puhdistettu.  
 
Paloasema on siirtynyt uusiin tiloihin ja suunnittelualueella sijaitsevissa entisissä paloaseman 
tiloissa toimii lyhyellä vuokrasopimuksella kuljetusalanyritys. Paloaseman rakennus on 
tarkoitus purkaa kaavamuutoksen valmistuttua. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Kaava-alue kuuluu I Salpausselän reunamuodostumaan. Maaperän puhdistuksen myötä 
alueen itäosassa pintamaalajina on hiekka ja sora, kasvillisuus on vähäistä. Paloaseman piha 
on päällystetty asfaltilla, tontin reunoilla on puustoa.  

Luonnonolot 
Suunnittelualue on lounaaseen viettävää rinnettä, jota on pengerretty alueen aiemman 
rakentamisen yhteydessä. Suunnittelualueen matalin kohta 135 metriä merenpinnan 
yläpuolella (m mpy) sijaitsee alueen lounaisosassa. Korkeimmillaan maasto on 
Soramäentiellä noin 157 m mpy. 
 
Alueen maaperä on helposti rakennettavaa hiekkaa (GTK maaperäkartta).   
 
Alueen kasvillisuus sijoittuu jyrkimpiin rinteisiin itä- ja länsiosien suojaviheralueilla, 
omakotitalon pihapiiriin ja paloaseman ja lämpökeskuksen tonttien reunamille. Vanha 
purkamon tontti on kasvillisuudeltaan hyvin niukkaa.  

Pienilmasto 
Alue on valoisaa lounaaseen suuntaavaa rinnettä. Vallitseva tuulensuunta alueella on etelä-
lounaistuuli, alue on tuulinen. 

Vesistöt ja vesitalous 
Suunnittelualue kuuluu Porvoonjoen vesistöalueeseen.  
 
Suunnittelualue on tärkeä vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Soramäen 
lämpölaitoksen kiinteistöllä olevan pohjaveden havaintoputken mukaan pohjaveden 
pinnantaso on noin 132 m mpy (1.6.2015). 

Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Puolen kilometrin etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta asuu noin 1000 asukasta.   

Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu taajama-alueelle. Suunnittelualueen pohjoispuoli on tiiviisti 
rakentunutta asuinaluetta, jossa rakennuskanta muodostuu kerrostaloista ja rivitaloista. 
Länsipuolelle sijoittuu väljähkösti rakentunutta omakotialuetta. Itäpuolella on pienteollisuutta.  

Palvelut 
Tiilikankaan koulu ja päiväkoti sijaitsevat noin 700 metrin päässä suunnittelualueesta 
pohjoiseen. Soramäentien pohjoispuolella sijaitsevassa ostoskeskuksessa on kaupallisia 
palveluja (mm. päivittäistavarakauppa ja erikoisliikkeitä).  
 
Kaavoitettavan alueen itäosassa on yritystoimintaa.  

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueen itä- ja eteläpuolella on pienteollisuutta ja erilaista yritystoimintaa. Ahertajantien 
varteen sijoittuu pienteollisuutta mm. korjaamoyritys, eristeitä valmistava yritys ja kattofirma. 
Puurtajantien päässä kaava-alueen rajalla olevat kiinteistöt ovat pääosin varastotiloina. 

Virkistys 
Tiilijärvien ympäristön virkistysalueet reitistöineen ovat saavutettavissa kevyen liikenteen 
väyliä pitkin. Suunnittelualueelta on noin 400 metrin matka virkistysalueille. 
 
Työtjärven ja Tiilijärvien uimarannat sekä Hollolan uimahalli ja Heinsuon urheilukeskus ovat 
2-3 kilometrin säteellä suunnittelualueesta. 

Liikenne 
 

Kaava-alue sijaitsee Soramäentien ja Ahertajantien välissä. Ahertajantielle kuljetaan 
Soramäentien kautta. Valtatie 12 sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella, mutta ei rajoitu kaava-
alueeseen.  

 
Keskimääräiset liikennemäärät vuorokaudessa (v. 2017) olivat Soramäentiellä 
Tiilikankaanliittymän itäpuolella 8300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Hämeenlinnantien ja 
Salpaharjuntien välisellä tieosuudella 8500 ajoneuvoa. Tiilikankaantien liittymän länsipuolella 
keskimääräinen vuorokausiliikenne on 5440 ajoneuvoa. Tiilikankaantiellä liikennemäärä on 
5330 ajoneuvoa vuorokaudessa, Ahertajantiellä 400 ajoneuvoa/vrk ja Salpaharjuntiellä 1200 
ajoneuvoa/vrk. 
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Soramäen ostoskeskukselta johtaa Hollolan kuntakeskukseen kevyen liikenteen väylä, jota 
pitkin on yhteys aina Lahteen asti.  
 
Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Linja-autoja kulkee arkisin kaksi vuoroa tunnissa 
kuntakeskukseen ja siitä edelleen Lahteen. Linja-autopysäkit sijaitsevat kaava-alueella. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole suojelukohteita. 

Tekninen huolto 
Paloaseman ja purkamon tonttien välissä kulkee jäteveden ja sadeveden keräilyviemärit, 
lisäksi alueella on kaukolämpöverkostoa sekä puhelin- ja sähkökaapeleita. Purkaamon tontin 
poikki kulkee jätevesi- ja jakeluvesilinjat. Lahti Energian maakaasuputki kulkee Ahertajantien 
vartta lämpölaitokselle ja edelleen paloaseman tontin länsireunaa pitkin Soramäentielle. 
  

 
Ote yhdistelmäjohtokartasta. 
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Erityistoiminnat 
Kaava-alueelle sijoittuu Soramäen lämpökeskus. Lämpökeskus toimii varakäytössä 
energiatarvehuippuina sekä verkoston häiriö- tai korjaustilanteissa. Arviolta lämpökeskus on 
toiminnassa noin kuukautta vastaavan tuntimäärän vuodessa.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Soramäentie ja Valtatie 12 aiheuttavat meluhaittaa alueelle, myös Soramäen lämpölaitos 
tuottaa toimiessaan alueelle melua. Meluselvitys on selostuksen liitteenä 5.  
 
Alueella toiminut autopurkaamo ja sen rakennukset on purettu ja maaperä puhdistettu. 
Hämeen ympäristökeskus on vuonna 2008 tarkastanut puhdistustyöstä tehdyn loppuraportin 
ja todennut, että työ täyttää maaperän puhdistuksesta asetetut vaatimukset.  
 
 

3.1.4 Maanomistus 
Suurin osa kaavoitettavasta alueesta on Hollolan kunnan omistuksessa. Lämpökeskuksen 
kiinteistö on Lahti Energian omistuksessa, Soramäentien maapohja valtion.  
 
 

 
Suunnittelualueen maanomistus. Kunnan omistuksessa olevat maat on esitetty vihreällä, 
yksityisessä olevat maat valkoisella.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Maakuntakaava 
Kokonaismaakuntakaavana laadittu Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 2.12.2016. Maakuntakaava on tullut voimaan MRA 93§ mukaisten 
kuulutusten myötä 10.3.2017. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut 
lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 
11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006. 
Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus on 
hylännyt kaikki maakunta kaavaa koskevat valitukset. 
 
Maakuntakaavassa 2014 alue on taajamatoimintojen aluetta (A 60), jolla osoitetaan 
asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja 
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teollisuudelle rakentamisalueita. Suunnittelumääräysten mukaan alueiden 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi taajaman rakenteellinen 
eheyttäminen ja elinympäristön parantaminen niin, että palvelut ja työpaikat ovat 
mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. 
Liikennejärjestelyillä tulee erityisesti turvata kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen 
toimivuus ja turvallisuus. 
 

 
Ote Maakuntakaavasta 2014 
 
Strateginen yleiskaava 
Hollolan kunnan oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava on hyväksytty 3.4.2017. 
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, joka linjaa kunnan 
yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä 
sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä. 
 
Strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu alueelle, jossa on työpaikkojen ja 
palvelujen aluetta, joille ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia ja tiiviin taajama-asutuksen 
sekä pientalotaajaman aluetta.  
 
Soramäentien varressa kulkee pyöräilyn laatukäytävänä kehitettävä ohjeellinen pääyhteys 
Kuntakeskus-Kukonkangas-Kirkonkylä. 
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Suunnittelualue osoitettu oranssilla renkaalla. 
 
Voimassa olevat asemakaavat 
Kaavoitettavalla alueella on voimassa neljä asemakaavaa. Vanhin voimassa oleva 
asemakaava (2-58) on vahvistettu 5.10.1983 ja se käsittää purkamon tontin sekä tontin 
itäpuolella olevat tontit, suojaviheralueet ja pääosin yleisen tien alueen. Kaavoitettavan 
alueen itäosan tiealueella on voimassa 28.8.1989 vahvistettu asemakaava (2-105). 
Paloaseman ja lämpölaitoksen tontteja koskeva kaavamuutos (2-138) on vahvistettu 
23.10.1995. Kaava-alueeseen kuuluva osa Tiilikankaantiestä sekä osa jalankulkuun ja 
pyöräilyyn osoitetuista alueista on vahvistettu 30.9.2002 asemakaavan muutoksella (2-171).  
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Voimassa olevat asemakaavat esitettynä kaavoitettavalta alueelta ja sen lähiympäristöstä. 
Kaava-alue on osoitettu punaisella rajauksella. 
 
 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta.  
 
Paloaseman tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa Yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y), tontille saa rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen. Rakennusoikeus on 
osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40 (40% tontin pinta-alasta). Asemakaavassa on esitetty 
korttelialueen sisäinen huoltoyhteys. Soramäentien varteen on osoitettu istutettava alueen 
osa. Tontin itäreunassa kulkee johtorasite. 
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Paloaseman eteläpuolella oleva Soramäen lämpökeskus on asemakaavassa 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET), 
rakennusoikeutta korttelialueella on 600 kerrosneliömetriä. Tontin itäosassa kulkee 
johtorasite. 
 
Purkaamon tontti on osoitettu asemakaavassa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Korttelialueen rakennusoikeus on osoitettu 
tehokkuusluvulla e=0.5 (50% rakennuspaikan pinta-alasta). Alueelle saa rakentaa enintään 
kaksikerroksisia rakennuksia (II). Soramäentien varressa on istutettava alueen osa, samoin 
purkamon tontin eteläosassa. Purkaamon tontin poikki kulkee maanalaista johtoa varten 
varattu alueen osa. 
 
Soramäentie on yleisen tien aluetta (LYT). Asemakaavassa on osoitettu liittymien 
likimääräiset sijainnit paloaseman tontille, TY-korttelialueelle ja Tiilikankaantielle. 
 
Soramäentien pohjoispuolella kulkeva kevyen liikenteen yhteys Soramäenraitti on osoitettu 
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi tieksi tai kaduksi (pp), osalla matkaa on sallittu 
huoltoajo (/h). 
 
Suunnittelualueen länsi- ja itäosassa on suojaviheraluetta (EV). Länsiosan suojaviheralueen 
kautta on osoitettu ohjeellinen jalankulkuyhteys Sydänmaantieltä Soramäentielle. 
 
Alueelle laaditut asemakaavaluonnokset 
Alueen asemakaavamuutos on tullut vireille 21.9.2010 ja alueelle laadittiin vuonna 2011 kaksi 
luonnosvaihtoehtoa.  
 
Rakennusjärjestys  
Hollolan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.11.2016 valtuustossa ja se 
on tullut voimaan 1.1.2017. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta on tarkistettu 7.4.2017. 
 
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 

• Kaava-alueen läheisyyteen Valtatien 12 eteläpuolelle rakennetaan Hollolan kunnan 
toimesta uutta yritysaluetta.  

• Liikennevirasto on hyväksynyt vuonna 2016 Lahden eteläisen kehätien 
tiesuunnitelman ja tavoiteaikataulun mukaisesti työt alkavat vuonna 2018. 

 
Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset 

• Alueelle on laadittu meluselvitys, 16.12.2015 
• Lahti Energia OY Soramäen lämpökeskuksen ympäristölupa, 27.10.2011 

  
Kaavaprosessin aikana laadittavat selvitykset 

• Kunnallistekniikan yleissuunnitelma 
• Hulevesisuunnitelma 
• Soramäen lämpökeskus, Melumittaukset, 31.1.2018, Ramboll Finland Oy 
• Melumallinnuksen päivitys, 31.1.2018, Ramboll Finland Oy 
• Harjurinteen asemakaavan liikenneselvitys, 2.8.2018 (päivitetty), Sitowise  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavamuutoksen laatimistarve on tullut vireille Hollolan kunnan aloitteesta. 
Pohjavesialueella sijainnut yritystoiminta on loppunut ja kunta on puhdistanut alueen 
maaperän kehittääkseen aluetta asumiseen soveltuvaksi.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 21.9.2010 (§12). 
 
Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt 23.1.2017 (§17) Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n 
suunnitteluvaraushakemuksen, jonka tavoitteena on asemakaavanmuutoksella mahdollistaa 
vanhan paloaseman tontille noin 1000 m2 kokoisen päivittäistavarakaupan rakentaminen.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset  
 

- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- ympäristösihteeri 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- LE-Sähköverkko Oy 
- Lahti Energia/kaukolämpö 
- Hämeen ELY-keskus 
- Uudenmaan ELY-keskus/liikenne 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Ympäristöterveyskeskus 
- Hollolan yrittäjät ry 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 21.9.2010 ja siitä ilmoitettiin 29.9.2010 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Valmisteluvaihe, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2010 
 
21.9.2010 tekninen lautakunta 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. 

 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (29.9.2010) 
 
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 29.9.2010. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 30.9.- 1.11.2010. 
 

Valmisteluvaihe, luonnosvaihtoehdot 2011 
 
15.11.2011 tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnokset nähtäville 
varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 23.11.2011. 
 
Lausuntopyynnöt lähetettiin 24.11.2011. 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
23.11.2011. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan ala-aulan ilmoitustaululla ja Hollolan 
kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 24.11.- 27.12.2011 välisen ajan MRL 62 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää mielipide 
kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 

Valmisteluvaihe, luonnosvaihtoehdot 2017  
 
18.4.2017 tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 25.4.2017. 
 
Lausuntopyynnöt lähetettiin 25.4.2017. 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
26.4.2017. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan ala-aulan ilmoitustaululla ja Hollolan 
kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 27.4.- 29.5.2017 välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 
30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää mielipide 
kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 

 
Kaavaehdotus 2018 

 
Elinvoimavaliokunta (17.4.2018) asetti Soramäen (02) kunnanosan Harjurinteen 
asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Kaavaehdotus lähetettiin maanomistajille ja rajanaapureille. 
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Ilmoitus nähtävänäolosta oli 2.5.2018 Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä 
Hollolan kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 3.5.-1.6.2018 virasto ala-aulan ilmoitustaululla 
sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus 
tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  

 
 

Hyväksyminen 
 

Elinvoimavaliokunta esitti 21.8.2018 asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan 24.9.2018. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisneuvottelu järjestettiin kaavahankkeen aloitusvaiheessa 25.2.2011. 
 
Kunta on käynyt Hämeen Ely-keskuksen kanssa työneuvottelun 28.11.2017. 
Työneuvottelussa tuli esiin tarve selvittää Soramäen lämpölaitoksen pienitaajuinen melu. 
 
Kaavaehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kunnan tavoitteena on laajentaa Soramäentien pohjoispuolella olevaa kerrostaloasutusta 
Kuntakeskuksen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ns. purkamon tontille.  
 
Tavoitteena on vahvistaa palvelujen läheisyydessä asuntotarjontaa.  
 
Kunnanhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa 2016 tavoitteeksi on asetettu 4-6 
asuinkerrostaloa ja 100-180 asuntoa. 
 
Soramäentien ja Tiilikankaantien liittymää on tavoitteena parantaa varaamalla kaavalla 
tilavaraus kiertoliittymälle. 
   

 Elinvoimavaliokunta on 20.2.2018 päättänyt, ettei kaavalla osoiteta asumista lämpölaitoksen 
itäpuolella olevalle kunnan omistamalle alueelle. Kaavaa voidaan edistää lämpökeskuksen 
pohjoispuolelle sijoittuvan tontin osalta osoittamalla tontti asemakaavalla liikerakennusten 
korttelialueeksi.  
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 1000 kerrosneliömetrin 
kokoinen päivittäistavaramyymälä. Liikerakennuksen toteuttamisen edellytyksenä on 
kiertoliittymän toteuttaminen. 
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Kiinteistön 98-455-3-83 omistajat ovat ilmoittaneet, etteivät halua tässä vaiheessa muuttaa 
kiinteistön käyttötarkoitusta asuinpientalojen korttelialueeksi. 
 

 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset  
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
Asemakaavan muutoksesta on valmisteltu kaksi luonnosvaihtoehtoa vuonna 2011. 
Molemmissa vaihtoehdoissa alueelle sijoittui yhteensä yksi kerrostalotontti sekä yksi 
rivitalotontti. Kerrostalotontin koko on noin 7550 m² ja rivitalotontin noin 13530 m².  
 
Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa nykyinen Soramäentien ja Tiilikankaantien liittymä on 
muutettu kiertoliittymäksi ja liikenneyhteys kerrostalotontille on yhdistetty viereisen tontin 
liittymän kanssa. Rivitalotontin ajoyhteys on molemmissa vaihtoehdoissa ratkaistu 
sijoittamalla tontille uusi liittymä Ahertajantieltä. 
 
Molemmissa vaihtoehdoissa on varaus ohjeelliselle leikkikentälle molemmilla tonteilla. 

 
Vaihtoehdossa 1 kerrostalotontille on sijoitettu kolme viisikerroksista pistetaloa ja 
rivitalotontille viisi yksikerroksista rivitaloa. Kerrostalojen koko on 2400 k-m² ja pysäköinti on 
sijoitettu maan päälle. Rivitalot on sijoitettu tontille rinteen suuntaisesti ja pysäköinti on 
keskitetty kahteen paikkaan tontilla. Rivitalojen koko vaihtelee 264-616 k-m² välillä. 
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Vaihtoehdossa 2 kerrostalotontille on sijoitettu kolme viisikerroksista lamellitaloa, joista kaksi 
on kytkettyjä kerrostaloja. Kerrostalojen koot vaihtelevat 1800 k-m²:n ja 3600 k-m²:n välillä. 
Pysäköinti on sijoitettu pääosin maan alle. Pientalotontille on sijoitettu kolme yksikerroksista 
rivitaloa sekä neljä 1,5-2 -kerroksista paritaloa. Rivi- ja paritalot on sijoitettu rinnettä vastaan ja 
pysäköinti on keskitetty kahteen paikkaan tontilla. Rivitalojen koko vaihtelee 352-704 k-m² 
välillä. Paritalojen koko on 350 k-m². 
 
Alueen asemakaavoituksen tavoitteet ovat muuttuneet Paloaseman siirryttyä uusiin tiloihin. 
Tästä syystä kaavoitusta on ollut tarpeen pohtia osin uusista lähtökohdista. Myös 
selvitystiedon tarkennuttua mm. melun osalta, on päädytty tarkastelemaan asumisen 
vaihtoehtoja uudesta lähtökohdasta. 
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Kaavaluonnos 2017 
 
 

 
Nähtävillä ollut kaavaluonnoskartta (päivätty 7.4.2017). 
 
AK Asuinkerrostalojen korttelialue 
Asuinkerrostalojen korttelialueelle sijoittuu kaksi kerrostalotonttia (tontit 12 ja 13). 
Korttelialueen pohjoisosaan sijoittuvalla tontilla 12 on rakennusoikeutta 3000 
kerrosneliömetriä. Tontille on mahdollista rakentaa enintään 6-kerroksinen kerrostalo. 
Rakennukselle osoitettu rakennusala sijoittuu Soramäentien suuntaisesti tontin pohjoisosaan, 
jotta piha-alueet saadaan suojattua liikenteen aiheuttamalta melulta. Asuinrakennusta koskee 
määräys, jolla rakennuksen rakenteiden ääneneristävyyden tulee liikennemelua vastaan olla 
vähintään 30 desibeliä. Rakennuksen eteläpuolelle on osoitettu ohjeellinen leikki- ja 
oleskelualue. 
 
Tontin katua reunustaville osille on esitetty istutettavat alueen osat. Soramäentien varressa 
istutettava alue on 13 metriä leveä. Alueelle kohdistuu liikennemelua ja melutaso istutettavalla 
alueella on 65-55 desibeliä.  
 
Tontille kulku tapahtuu Soramäentieltä uutta katuyhteyttä pitkin. Tontin pysäköintiä varten 
asemakaavassa on osoitettu ohjeellinen alueen osa asuinrakennuksen länsipuolelle.  
 
Tontilla 13 rakennusoikeutta on 6600 kerrosneliömetriä. asuinrakentaminen sijoittuu tontin 
poikki kulkevan putkirasitteen pohjoispuolelle. Asuinrakennukset saavat olla enintään 5-
kerroksisisa. Lisäksi on mahdollista rakentaa kellarikerros, josta puolet saa käyttää 
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 
 
Kulku tontille tapahtuu Ahertajantien kautta, tontin pysäköintiin varattu alue sijoittuu tontin 
eteläosaan. 
 
Korttelialueelle tulee varata 1 autopaikka 85 kerrosneliömetriä kohden. 
 
AO Erillispientalojen korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu omakotitalo pihapiireineen. Kaavamerkintä on nykytilaa toteava. 
Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,20 (20 % rakennuspaikan pinta-alasta). 
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Kulku korttelialueelle on Soramäentieltä Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen poikki 
ajoyhteyttä pitkin. 
  
Korttelialueelle tulee varata 2 autopaikkaa asuntoa kohden. 
 
K Liike ja toimistorakennusten korttelialue.  
Korttelialueella sijaitsee teollisuuskäyttöön rakennettu rakennus, jonka tilat on muutettu 
myöhemmin liike- ja toimistokäyttöön. Lisäksi tontilla on kaksi talousrakennusta.  
 
Asemakaavan muutoksella todetaan kiinteistön nykyinen käyttötarkoitus. Kaavamääräyksellä 
tontille ei sallita elintarvikemyymälää. Korttelialueen rakennusoikeus on määritelty 
tehokkuusluvulla (e=0.5 50% rakennuspaikan pinta-alasta), rakennusoikeus vastaa voimassa 
olevan asemakaavan rakennusoikeutta.  
 
Korttelialueelle tulee varata 1 autopaikka 40 kerrosneliömetriä kohden. 
 
KL Liikerakennusten korttelialue.  
Korttelialueelle on mahdollista sijoittaa kaksi kerroksinen liikerakennus, rakennusoikeutta 
korttelialueella on 1200 kerrosneliömetriä. Kulku korttelialueelle tapahtuu uuden katuyhteyden 
kautta. 
 
Korttelialueen eteläreunaa pitkin kulkee yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu yhteys.  
 
Korttelialueen länsiosassa kulkee 10 metriä leveä maanalaiselle johdolle varattu alueen osa. 
Alueella kulkee muun muassa Lahti Energian maakaasulinja. 
  
Korttelialueelle tulee varata 1 autopaikka 30 kerrosneliömetriä kohden. 
 
ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue 
Korttelialueelle on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. 
Rakennusoikeutta korttelialueella on 600 kerrosneliömetriä. Tontin poikki kulkee johtorasite 
koillisluode - suuntaisesti.   
 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaava-alueeseen kuuluneen pientalon omistajat ovat 
ilmoittaneet, että haluavat kiinteistölle voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja 
määräykset. Kiinteistö on jätetty pois asemakaavasta, samalla kaava-aluetta on pienennetty 
omakotitalon itäpuolella olevan liikerakennuksen ja osin purkaamon tontin osilta.  
 
Kaavan luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen on noussut esiin Hämeen Ely-keskuksen 
kanssa käydyssä työneuvottelussa tarve selvittää Soramäen lämpölaitoksen pienitaajuista 
melua. Laitoksesta ei löytynyt valmista mittaustietoa, joten mittaukset suoritettiin 8.1.-9.1.2018 
välisenä yönä. Mittaustulosten perusteella päivitettiin melumallinnusta. Täydennettyjen 
mittausten ja mallinnuksen perusteella todettiin, että tieliikenteen melut alittavat päiväajan 
ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 45 dB kaava-alueen AK-alueella. Tontin 12 kohdalla 
kerrostalo antaa suojaa siten, että kerrostalon eteläpuolella melutaso 
jää myös yöaikana alle 45 dB:n.  
 
Lämpölaitoksen kattilan K1 45 dB:n meluvyöhyke ulottuu jonkin verran kaavan AK-alueelle, 
mutta asuinkerrostalojen ympäristöön jää ohjearvot alittavaa aluetta runsaasti. Kattilan K2 
melu alittaa AK-alueella yöajan ohjearvon 45 dB. 
 
Liikenteen ja kattilan K1 yhteismelu alittaa päivällä AK-alueella ohjearvon 55 dB. 
Soramäentien liikennemelu ulottuu tontille 12, mutta kerrostalo antaa suojaa siten, että 
kerrostalon eteläpuolella melutaso jää myös alle 55 dB. 
 
Liikenteen ja kattilan K1 yöaikaisen yhteismelun 45 dB:n melu ulottuu kaava-alueella AK-
alueelle, mutta kerrostalojen ympäristöön jää jonkin verran ohjearvon alittavaa aluetta. 
 
Mallinnuksen mukaan kattilan K1 melu alittuisi sisätiloissa, mikäli kerrostalojen seinärakenne 
toteutuisi esimerkkirakenteen tasoisena. Kattilan K2 melu painottuu 125-200 Hz:n lisäksi 50-
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63 Hz taajuuksille, jolla taajuusalueella seinän eristävyys on huomattavasti ylempiä taajuuksia 
heikompaa. Tarkastelun perusteella 50-63 Hz:n taajuuksilla voi olla vaarana 
asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen ylittyminen, vaikka mallinnustulokset ovat sen 
mukaiset, että esimerkkirakenteen ääneneristävyys olisi riittävä. 
 
Selvityksessä suositellaan rakenteiden tarkempaa ääneneristävyyskyvyn selvittämistä 
viimeistään rakennuslupavaiheessa. Rakennuslupavaiheessa tehtävä selvitys on kuitenkin 
myöhäinen ajankohta selvittää ääneneristävyyttä, sillä rakennepaksuuden kasvaessa myös 
rakennuskustannukset nousevat. Meluselvitys löytyy kokonaisuudessaan selostuksen 
liitteestä 5. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ympäristöterveyskeskus on kommentoinut selvitystuloksia 
sähköpostitse. Yleisesti ottaen terveydensuojelun kannalta selkeille melualueille ei tulisi ohjata 
asumista, mutta jos sellainen katsotaan välttämättömäksi, meluntorjuntaan on etukäteen 
varauduttava riittävästi. Valtioneuvoston päätöksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen raja-arvot ovat toimenpiderajoja ja niiden ylittyessä asiaan on puututtava 
terveyshaitan takia. Suuri osa ihmisistä kokee mm. melun viihtyisyyshaitaksi jo huomattavasti 
alhaisemmissa lukemissa, tämän vuoksi on odotettavissa, että meluvalituksia alkaa tulla, jos 
asuminen sijoittuu melualueelle. 
 
Meluselvityksen jättäessä mahdollisuuden meluarvojen ylittymisestä sisätiloissa, on 
elinvoimavaliokunta päättänyt, ettei alueelle enää tutkita asumisen mahdollistavaa 
asemakaavaa. 
 

4.5.2 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) jätettiin neljä mielipidettä. 
Päijät-Hämeen liitto totesi lausunnossaan, ettei liitolla ole huomautettavaa OAS:sta, koska 
alueella on voimassa Kuntakeskuksen osayleiskaava, jonka mukaiselle asuntoalueelle 
kaavahanke pääosin sijoittuu. Lausunto merkittiin tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 
Merkittiin lausunto tiedoksi. 
 
Lahti Aqua Oy totesi lausunnossaan, että alue on liitettävissä suoraan nykyisiin jätevesi- ja 
vesijohtoverkostoihin, hulevesien osalta saatetaan joutua rakentamaan myös uutta 
runkoverkostoa. Alue on pohjavesialuetta, tällöin mm. hulevesien paikallinen imeyttäminen 
tulee selvittää huolellisesti huomioiden mm. alueen aikaisempi käyttö autopurkaamoalueena, 
imeytyspisteiden puhtaus tulee olla täysin varmistettu. Alueella kulkevan vesihuollon 
runkolinjan käyttö-, korjaus- ja uudisrakentaminen tulee varmistaa riittävällä rasitealueella 
(min. 6m).  
 
Vastine: Alueelle laaditaan hulevesiselvitys, selvitystulokset huomioidaan kaavaehdotusta 
valmisteltaessa. Asemakaavaluonnoksessa esitetään 10 metriä leveä rasitealue. 
 
Naapuri 1 pyytää huomioimaan kaavassa omistuksessaan olevan kiinteistön kaavassa 
kokonaisuudessaan. Liikennejärjestelyjen osalta mielipiteessä toivotaan 
liikenneturvallisuuden parantumista mm. liikenneympyrän myötä. Naapuri 1 ilmoittaa 
mielipiteessään suostuvansa yhteiseen liittymään naapurikiinteistön kanssa edellyttäen 
liikenneturvallisuuden parantumista. 
 
Naapuri 1 katsoo Soramäentien varteen sijoittuvan rakentamisen sopivan ympäristöön 
paremmin matalana rivitaloasutuksena, jolloin rakennuskanta sopii Soramäentien varressa 
olevaan matalaan rakentamiseen kerrostaloja paremmin, kun taas kerrostalot purkamon 
tontin eteläosassa soveltuisivat alueelle paremmin mm. suurempien liikennemäärien 
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suuntautuessa Ahertajantien kautta alueelle. Lisäksi naapuri toivoo kiinteistön rajalle matalaa 
aitaa. 
 
Luonnosvaihtoehdot 2011  

 
Hämeen Ely-keskus toteaa, että alueen muuttaminen asumiseen on perusteltua, kunhan 
edellytykset terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä asumisesta toteutuvat. 
Kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus ja arviointi ympäröivän toiminnan ja asumisen 
yhteensopivuudesta. 
 
Liikennemelu tulee huomioida rakennusten sijoittelussa ja massoittelussa, melukartat 
esitetään liitettäväksi kaavaselostukseen.  
 
Ely-keskus katsoo, että kaava-alueessa tulee käsitellä Purkaamon tontin itäpuolella olevat 
kiinteistöt, joille kulku tulee ratkaistavaksi kaavassa. Ratkaisu, jossa kahden kiinteistön kulku 
hoidetaan paikoitusalueen kautta ajoyhteytenä, koetaan ongelmallisena. Lausunnossa 
suositellaan Soramäentien ja valtatien välistä aluetta tarkasteltavaksi kaavarunkotasoisena 
kokonaisuutena mahdollisine muutostarpeineen. Soramäentie tulee osoittaa asemakaavassa 
kaduksi koko kaavan leveydeltä.  
 
Kaavaselostuksesta tulee ilmetä vähintään arvio pohjaveden pinnantasosta ja varmuus, että 
maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen on mahdollista ilman erityistoimenpiteitä 
pohjaveden suojelun suhteen.  
 
Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta huolimatta alueella on maa-ainesten 
käyttörajoite, minkä mukaan kaivualueella olevia maamassoja ei saa kuljettaa alueen 
ulkopuolelle ilman yhteydenottoa viranomaisiin. Käyttörajoite on hyvä mainita 
kaavaselostuksessa. 
 
Vastine: Alueen muuttamista asumiseen sekä ympäröivän toiminnan yhteensovittamista 
asutukseen arvioidaan kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa (täydennetään 
kaavaprosessin edetessä). 
 
Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä melu huomioidaan rakennusten sijoittelussa ja 
massoittelussa, melukartat esitetään osana kaavaselostusta.  
 
Kaava-aluetta on laajennettu lausunnon mukaisesti. Pohjaveden pinnantaso on lisätty 
selostuksen lähtötietoihin. Maanalaisen pysäköinnin mahdollistamisesta on luovuttu mm. 
kustannussyistä. 
Maa-ainesten käyttörajoite lisätään kaavaselostukseen. 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteaa, että pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvoille tulee 
järjestää riittävän väljät ja kantavat rakennusten läheisyyteen johtavat pelastustiet. 
 
Vastine: Pelastusteiden sijoittuminen ja kantavuus ratkaistaan rakennuslupavaiheessa. 
 
LE-Sähköverkko toteaa lausunnossaan, että uudet rakennettavat alueet on parhaiten 
liitettävissä alueen eteläpuoliseen sähköverkkoon, tämän vuoksi kaavan itäosaan esitetään 
rasitemerkintää maanalaiselle johdolle. 
 
Vastine: Lisätään kaavaan rasitemerkintä. 
 
Lahti Aqua Oy:llä ei ole kommentoitavaa kaavaluonnoksiin. 
 
Kiinteistö Oy Soramäentie 31 pyytää selvitystä miten raskaan liikenteen pääsy tontille 
mahdollistuu autopaikkojen korttelialueen kautta. 
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Vastine: Kaavasta on poistettu autopaikkojen korttelialue ja alue on osoitettu osaksi liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta. Kaavamuutoksella liittymän paikka siirtyy hieman nykyistä 
idemmäksi, mutta se ei vaikeuta raskaan liikenteen kulkua kiinteistölle. 
 
Naapuri 1 esittää omistuksessaan olevan kiinteistön muuttamista omakotitontiksi. 
Mielipiteessä tuodaan esille liikennejärjestelyjen muutoksen kiireellisyys 
asemakaavaprosessin etenemisestä riippumatta, lisäksi esitetään katualueen 
nopeusrajoitukseksi 40 km/h sekä Kirkkotien liikenteen ohjaamista Kukonkoivun liittymän 
kautta.  
 
Katumuutoksen yhteydessä tulee huomioida kevyen liikenteen järjestelyt ja bussipysäkit 
Ahertajantien risteykseen asti. Myös korttelin 543 piha-alueiden jalankulkureitit ja huoltoajot 
on huomioitava Soramäentien katumuutoksessa. Valtatien 12 liikennemelun estämiseksi tule 
rakentaa meluaita koko Soramäentaajaman suojaksi. 
 
Kiinteistölle johtavaa liittymää esitetään siirrettäväksi lähemmäksi liikekiinteistöä, jotta 
raskaskaan liikenteen liikennöinti olisi sujuvampaa. 
 
Mielipiteessä on tuotu esiin vaikutusten arviointiin täydennyksiä mm. tuulen ja tuulensuunnan 
osalta sekä puuston suojavaikutuksesta. Mielipiteessä on myös otettu kantaa 
rakennustyyppien sijoitteluun siten, että kerrostalot soveltuisivat paremmin alueen eteläosaan 
ja rivitalot pohjoisosaan. Rakenteellisten pysäköintipaikkojen toteuttamista ei nähdä 
kustannussyistä ja pohjavesien suojelun kannalta perusteltuna ratkaisuna. 
 
Vastine: Kaavan jatkosuunnittelussa kiinteistö osoitetaan toteutuneen tilanteen mukaisesti 
omakotitontiksi. Liittymää on siirretty idemmäksi mielipiteen mukaisesti, näin liikekiinteistölle 
kulkeminen on sujuvampaa. Liittymän siirto on tarpeellinen myös kiertoliittymän aiheuttaman 
bussipysäkin siirron vuoksi. 
 
Katujärjestelyjen muutoksia ei voida toteuttaa ennen asemakaavan lainvoimaistumista sillä 
kiertoliittymän tilavaraukset tulee huomioida asemakaavalla, myöhemmin tulee vielä laatia 
katusuunnitelma. Liikenteen ohjaamista Kirkkotielle ei ratkaista tällä asemakaavalla. 
 
Asemakaavan yhteydessä laaditaan katujen tilavaraussuunnitelma, jossa huomioidaan myös 
jalankulkuyhteydet ja bussipysäkkien sijoittuminen. Valtatien 12 aiheuttaman liikennemelun 
suojaus on huomioitu Vt12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmassa. Kaavaprosessin 
edetessä varmistetaan vielä päivitetyin melumallinnuksin meluntorjunnan riittävyys ja 
esitetään tarvittavat lisämääräykset asemakaavaehdotuksessa. 
 
Vaikutusten arviointia on täydennetty tuulisuuteen liittyvällä tiedolla. Vaikutusten arviointia 
täydennetään myös asemakaavaprosessin edetessä.   
 
 Kaavaluonnos 2017 
 
Kooste kaavaluonnoksesta annetusta palautteesta ja kaavoittajan niihin laatimat vastineet 
ovat selostuksen liitteessä 7. 
 
Kaavaehdotus 2018 
 
Kooste kaavaehdotuksesta annetusta lausunnoista ja kaavoittajan niihin laatimat vastineet 
ovat selostuksen liitteessä 7. 
 
Lausuntojen pohjalta kaavamuutokseen tehtiin tarvittavat tarkistukset: 
 

• Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan täydennettiin KL-korttelialueen määräystä 
siten, ettei alueella sallita vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien ja vaaralliseksi 
luokiteltujen nestemäisten jätteiden säilytystä. Rakennusluvan yhteydessä 
esitettävän melumallinnuksen edellyttävä määräys kohdistettiin molempiin KL-
korttelialueisiin. KL-korttelialueeseen lisättiin määräys ”Alueen liikennejärjestelyt tulee 
toteuttaa ennen kortteleiden käyttöönottoa”. 
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• Yleismääräyksiin lisättiin kaukolämpöön liittymisvelvoite. 

 
• Korttelin 543 tontille 11 lisättiin johtorasite. 

 
 

4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

21.9.2010 tekninen lautakunta päätti Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 osaa ja 
katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen laatimisesta, ilmoittaa kaavan vireilletulosta 
sekä asettaa sekä 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. 
 
15.11.2011 tekninen lautakunta käsitteli asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot ja päätti 
asettaa luonnosvaihtoehdot nähtäville MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden 
varaamiseksi osallisille mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa.  
 
18.4.2017 tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden varaamiseksi osallisille mielipiteen 
esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa  
 
Elinvoimavaliokunta on 20.2.2018 päättänyt, ettei kaavalla osoiteta asumista lämpölaitoksen 
itäpuolella olevalle kunnan omistamalle alueelle. Kaavaa voidaan edistää lämpökeskuksen 
pohjoispuolelle sijoittuvan tontin osalta osoittamalla tontti asemakaavalla liikerakennusten 
korttelialueeksi. 
 
Elinvoimavaliokunta asetti Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 osaa ja katualuetta 
koskevan asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää Harjurinteen asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy Harjurinteen aluetta koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Käyttötarkoitus pinta-ala m2 rakennusoikeus k-m2 

KL, tontti 11 9477 1200 

KL, tontti 13 7035 1200 

ET 3860 600 

EV 6310 - 

kadut 20 715 - 

pyörätiet (pp) 1548 - 
 
 
Kaavamuutoksen myötä muodostuvan liikerakennustonttien toteuttaminen mahdollistaa noin 
30-40 uutta työpaikkaa alueelle.  
 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 4,9 ha 
 

5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueen uusi asutus tukeutuu oleviin julkisiin palveluihin mm. koulut ja päiväkodit. 
Soramäentien ostoskeskuksessa kaava-alueen pohjoispuolella on kaupallisia palveluja, lisäksi 
kaavalla muodostuu tontti päivittäistavaramyymälälle, joka palvelee sekä kaava-alueen että 
laajemman asutuksen tarpeita.  

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

KL-korttelialueet 
Asemakaavassa osoitetaan kaksi liikerakennusten korttelialuetta, tontit 11 ja 13. Korttelialueet 
sijoittuvat Soramäentien varteen ja molempiin on osoitettu rakennusoikeutta 1200 
kerrosneliömetriä. Tonteille on mahdollista rakentaa enintään kaksikerroksinen liikerakennus. 
Tonttien kadunpuolisilla rajoille on osoitettu istutettaan alueen osat, niiden leveys vaihtelee 2-
5 metrin välillä. Korttelialueille kulku tapahtuu uuden katuyhteyden kautta. 
 
Tontin 11 länsiosassa on 10 metriä leveä johtorasite maakaasulinjalle. Tontin eteläosaan on 
osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys. 
 
KL-korttelialueella on varattava autopaikkoja 1 ap/ 30 k-m2. 
 
ET-korttelialue 
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Korttelialueelle on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. 
Rakennusoikeutta korttelialueella on 600 kerrosneliömetriä. Tontin poikki kulkee johtorasite 
koillisluode - suuntaisesti.   
 

 
Asemakaavan muutoskartta liitteenä 3. 

5.3.2 Muut alueet 
 

EV Suojaviheralueet 
Kaavoitettavan alueen länsiosan jyrkähkö rinne on osoitettu kaavassa omakotiasutusta 
suojaavaksi suojaviheralueeksi.  
   
Katualueet 
Soramäentie on osoitettu kaava-alueen kohdalta Valtatien 12 liittymään asti. Soramäentien ja 
Tiilikankaantien liittymään on varattu asemakaavassa tilavaraus kiertoliittymälle. Kaavalla 
muodostuu uusi katu (Harjurinteentie), joka toimii kulkuyhteytenä tonteille 11-12.  
 
Jalankululle ja pyöräilylle varatut kadut sijoittuvat Soramäentien pohjoispuolelle. 
Tiilikankaantien länsipuolella olevalla kevyen liikenteen väylällä sallitaan huoltoajo. Uuden 
katuyhteyden tilavarauksessa on huomioitu myös kevyen liikenteen väylien edellyttämä 
tilavaraus.  
 
Sydänmaantieltä Soramäentielle kulkeva ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys on muutettu 
kulkemaan liikerakennusten korttelialueen eteläosaan (tontti 11), josta kulkuyhteys saadaan 
liitettyä turvallisesti Soramäentien varressa oleville väylille suojateitä pitkin. 
 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

 
Kaavan toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta. Kaavaratkaisulla monipuolistetaan 
alueen kaupallista palvelutarjontaa.  

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 
Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
 
Soramäentien varteen osoitettujen liikerakentamisen korttelialueiden rakentaminen 
noudattelee ympäristön matalahkoa rakennuskantaa. Rakentamisella ei ole merkittävää 
vaikutusta maisemaan.  
 

5.4.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 
Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elonoloihin ja ympäristöön.  
 
Liikerakentamiseen osoitettu korttelialue (tontti 13) voi aiheuttaa rakentamattomaan tonttiin 
verrattuna lisääntyvää häiriötä omakotiasumiselle mm. liikennemäärien lisääntyessä 
liikerakentamiseen osoitetutulla tontilla. Tonttia 13 koskien on annettu määräys, joka velvoittaa 
laatimaan melumallinnuksen rakennuslupavaiheessa ja osoittamaan tontin toiminnot siten, 
ettei niistä aiheudu häiriötä omakotitaloasumiselle. Tontin 13 itäosaan on osoitettu 10 metriä 
leveä istutettava alueen osa, jolla on kasvatettava puita ja pensaita ryhminä. Lisäksi tontin 
rajalle tulee rakentaa noin 1,2 metriä korkea aita. 
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5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen 
 
Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
 
Ympäristöministeriön ohjeen (SY 27/2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön 
suunnittelussa) mukaisesti asemakaavamuutoksen toteuttaminen lisää alueen liikennettä 1390 
ajoneuvoa vuorokaudessa.  
 
Alueen tie- ja katuverkon liikennemääriin vaikuttavat Lahden eteläisen kehätien toteutuminen, 
maankäytön kehittyminen lähialueilla sekä yleisen liikenteen kasvaminen.  
 
Keskimääräisen vuorokausiliikenteen määrien ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 
mennessä enimmillään noin 1000 ajoneuvolla Soramäentiellä Salpaharjuntie ja 
Tiilikankaantien liittymien välillä sekä Tiilikankaantiellä. Liikennemäärien ennustettu kasvu 
Soramäentiellä Tiilikankaantien liittymästä länteen on noin 760 ajoneuvoa. 
 

 
Kuvassa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2040. 
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Kuvassa on esitetty keskimääräinen iltahuipputunnin liikennemäärä vuonna 2040. 
 
Soramäentien ja Tiilikankaantien liittymän toimivuutta parannetaan osoittamalla 
asemakaavassa tilavaraus kiertoliittymälle.  Kiertoliittymän kuormitusaste on korkeimmillaan 
soramäentien itähaaralla, jonka kuormitusaste on 54%. Laskennan tulosten perusteella 
kiertoliittymän jokainen haara toimii hyvin, vaikka itähaaralle saattaa syntyä satunnaisia 
ruuhkia huipputunnin aikana.  
 
Kaavaratkaisulla selkeytetään ja parannetaan alueen kevyen liikenteen yhteyksiä. 
Sydänmaantieltä osoitetaan ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys liikerakennusten 
korttelialueen kautta uudelle kadulle ja edelleen Soramäentielle.  
 
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Hämeenlinnantien ja Soramäentien 
liittymän toimivuuteen. Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien valmistuttua Hämeenlinnantien 
liikennemäärät putoavat merkittävästi ja kyseisen liittymän kohdalla Hämeenlinnantie muuttuu 
asemakaavoituksen myötä kaduksi. Lisäksi kauppojen koko ja sijainti vaikuttaa siihen, että ne 
houkuttelevat asiakkaita pääasiassa lähialueilta ja suurelta osin muiden matkojen yhteydessä, 
esimerkiksi työmatkat. 
 

5.4.5 Muut vaikutukset 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueelle kantautuu liikenteen melua, myös kaavoitettavalla alueella olevan lämpökeskuksen 
toiminta aiheuttaa toimiessaan lähiympäristöön melua.  
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5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.7 Nimistö 
 

Kaavalla muodostuu uusi Harjurinteentien katuyhteys. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Soramäentien liikennejärjestelyjen parannustoimenpiteet toteutetaan ennen korttelialueiden 
käyttöönottoa. Rakennustoimenpiteiden kustannusvastuu on Hollolan kunnalla. 
 
KL-korttelialueiden käyttöönotto on mahdollista, kun uudet katujärjestelyt kiertoliittymineen 
ovat valmiit. 
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