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HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA
KARTTA 2/5 Luontoarvot
14.12.2016, tark. 21.3.2017
Hollolan strateginen yleiskaava sisältää viisi (5) oikeusvaikutteista karttaa. Yleiskaavakartat n:o 1-5 ovat
lähtökohtana laadittaessa ja muutettaessa osayleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42§).
Oikeusvaikutteiset yleiskaavakartat ovat:
1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta)
2. Luontoarvot
3. Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys
4. Vesitalous
5. Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot
Yleiskaavakartat n:o 1-5 koskevat koko kunnan aluetta lukuun ottamatta voimaan jätettäviä osayleiskaavaalueita.
Kaavakarttaan nro 2 (Luontoarvot) liittyvät yleismääräykset:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee tarvittaessa laatia ja ottaa
huomioon ajantasaiset ja tarkkuudeltaan suunnittelun tarvetta vastaavat luontoselvitykset. Suunnittelun
tulee perustua riittävän laajaan selvitykseen ekologisista verkostoista ennen yksittäisiä asemakaava- tai
asemakaavamuutoshankkeita.
Natura-alueiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta on määrätty luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

Luonnonsuojelulain mukaisesti perustetuilla tai perustettavaksi tarkoitetuilla alueilla ja kohteissa ei saa
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Alueella on voimassa MRL 43.2 §:n
mukainen ehdoton rakentamisrajoitus sekä MRL 128§;n mukainen toimenpiderajoitus. Suojelualueet toteutetaan luonnonsuojelu- ja/tai muun lainsäädännön perusteella. Suojelumääräys on voimassa kunnes suojelualue perustetaan luonnonsuojelulain säätämällä tavalla tai alueen käytöstä annetaan yksityiskohtaiset
ohjeet.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden kohteiden tai alueiden käyttöä suunniteltaessa ja
toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja
eliölajien säilyttämisedellytykset.
Maa- ja metsätalousalueilla, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, on toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa katsottava ettei erityisiä luonnonesiintymiä tai luonnonarvoja turmella.
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