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Rantatien asemakaavan muutos pyhäniemen kartanon kohdalla

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Pyhäniemen (20) kunnanosa Pyhäniemen kiinteistöjä: 98-441-1-518 (POPPELI), 98-441-1-251 (RAITA),
98-441-1-603 (VÄLIPALA) koskeva asemaakaavan muutos.

Alustava kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle (ei mittakaavassa).

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa ja sijoittuu Rantatien pohjoispuolelle Pyhäniemen
kartanoalueen kohdalle Ritarinraitin ja Kotomäentien välimaastoon.
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet
Kaavalla pyritään toteuttamaan Maakunta- ja strategisen yleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarpeita.
Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan alueelle laaditun katusuunnitelman mukainen tiealue.

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat
Päijät-Hämeen Maakuntakaava
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta (ei mittakaavassa). Suunnittelualueen sijainti merkitty karttaan
punaisella.
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat määräykset:
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Osayleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Hollolan strategisen yleiskaava.

Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta (ei mittakaavassa).
Suunnittelualue ympyröity punaisella.

Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat kaavamääräykset:
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Asemakaava
Alueella on voimassa pyhäniemen asemakaava. Suunnittelualue on kaavassa Erillispientaloaluetta sekä
Loma ja -matkailualuetta.
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Ote Pyhäniemen kartanon asemakaavakartasta (ei mittakaavassa). Alustava ja summittainen
suunnittelualue merkitty punaisella.
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Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat
Kevyen liikenteen väylästä on laadittu katusuunnitelma vuonna 2018.
Alueelle on laadittu kattavat luonto- ja kulttuurihistorialliset selvitykset voimassa olevan asemakaavan
laadinnan yhteydessä.
Selvitystarpeet
Alueelle ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä.
Vaikutusten arviointi
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa:
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
- Liikenteeseen
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen

Osalliset
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Lisäksi osallisia ovat:
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
- Uudenmaan Ely-keskus, liikenne
- kunnan rakennustarkastaja
- kunnan ympäristöviranomainen
- kunnan kuntatekniikan päällikkö
- Hollolan vesihuoltolaitos
- Lahti Aqua Oy
- DNA Oy/Etelä-Suomi
- L-E Sähköverkko Oy

Kaavan valmisteluun osallistuminen
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä
asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa ja internetissä Hollolan kunnan
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen
rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse.
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Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana.
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta.
Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti.
Asemakaavaehdotus
Asemakaavan muutoksesta laaditaan suoraan asemakaavaehdotus, sillä asemakaavan muutos on
vaikutuksiltaan vähäinen ja suunnittelun tavoitteet ovat selkeät. Elinvoimavaliokunta asettaa
asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vuorokauden
ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.
Hyväksymiskäsittely
Elinvoimavaliokunta hyväksyy vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan muutoksen.
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi
muistutuksen tekijälle ennen elinvoimavaliokunnan käsittelyä.
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Tavoitteellinen aikataulu
Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Asemakaavaehdotus nähtävillä
Hyväksymiskäsittely

lokakuu 2018
marraskuu 2018
tammikuu 2019
maaliskuu 2019

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaehdotuksesta
pyydetään viranomaislausunnot.
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut
julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.

Yhteystiedot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana.
Palautetta OAS:sta voi antaa:
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa, puh 044-780 1358
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi

Hollolassa 9.10.2018
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa

