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Kalliolan-Paimelan osayleiskaava 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Hollolan kunnassa sijaitsevan 
Paimelan alueen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä. Osayleiskaava 
laaditaan ns. kyläkaavana oikeusvaikutteiseksi ja MRL 44 § mukaisesti.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsittelee kaavan osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyjä sekä vaikutusten arviointia (MRL § 63.1). Osalliset voivat 
lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan lisäksi suunnittelun kohde, 
kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat, osalliset, 
joita suunnittelu koskee sekä osallistumisen tavoitteellinen aikataulu. Aikataulu 
tarkentuu työn edetessä. 

1 Suunnittelualue 

Osayleiskaavoitettava alue käsittää noin 2213 hehtaaria.  

Alue on suurimmaksi osaksi haja-asutusaluetta, jossa asutus on paikoin 
muodostunut kylämäiseksi. Alueen eteläosassa on asemakaavoitettua aluetta. 
Alueeseen kuuluu myös rakentamattomia metsäalueita ja avoimia viljelysmaita, 
jolla osassa on kulttuuriarvoja. Alue rajautuu lännessä rantaosayleiskaavoitettuun 
rantavyöhykkeeseen. 

 

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti sekä rajaus merkitty vaaleanpunaisella. 
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2 Suunnittelun tavoitteet 

Osayleiskaavassa maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja 
metsätalouden, työpaikkojen muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja 
liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä 
kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavasta laaditaan 
yhdyskuntataloudellisesti järkevä. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla 
osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Osayleiskaavalla 
pyritään myös osoittamaan rakennuskannan ja muinaismuistojen suojelutarpeet 

Osayleiskaava laaditaan osittain MRL 44§ mukaisesti, jolloin se toimii kaavassa 
määritellyin osin suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavassa 
määritellään myös asemakaavoitettavat alueet. 

Lisäksi osayleiskaava toimii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 
maakuntakaavan, strategisen yleiskaavan ja muiden kunnan strategioiden 
välittäjänä ja tulkitsijana. 

Kunnan kaavalle asettamia tavoitteita tarkasteltiin tarkemmin ohjausryhmän 
kokouksessa 25.4.2019. Kunnan valtuusto on 17.6 päättänyt asettaa kaavan 
tavoitteeksi seuraavat: 

• laaditaan yhdyskuntataloudellisesti kestävä ratkaisu  
• selvitetään alueen tuleva rakennuspaikkatavoite huomioiden 

vesihuoltoverkon  
• kapasiteetti ja alueen rakentamispaineen määrä 
• Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen 

siten,  että Paimelan alueen kylämäisyys säilyy ja että alueen asukkaat 
hyötyvät Lahden läheisyydestä 

• maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen 
• alueen virkistysmahdollisuuksien ja ulkoilureittien osoittaminen 
• maisema-arvojen ja kyläkuvan arvojen vaaliminen 
• pienteollisuushallien rakentamisen ohjaaminen. 

 
3 Suunnittelutilanne 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
14.12.2017. Tavoitteet astuvat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 
valtion viranomaisten toiminnassa.  

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 
toiminnassa,  

• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 
kestävä kehitys,  
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• toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti 
merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ne on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 
valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
välittyvät yleiskaavaan osin maakuntakaavan kautta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, 
jotka ovat keskeisiä myös laadittavana olevassa yleiskaavassa: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• tehokas liikennejärjestelmä 
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 
kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

3.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 

Maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä. Maakuntavaltuusto 
hyväksyi kaavan 2.12.2017. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019 

 

Kuva 2 Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualue merkitty 
vaaleanpunaisella. 

file://fcg.fi/common/Projects/Hki/P376/P37647_Hollola_Paimela_OYK/C_suunnittelu/C2_tyo/1%20OAS/www.ymparisto.fi/vat
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Maakuntakaavassa Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle on esitetty seuraavia 
merkintöjä: 

Taajamatoimintojen alue  
 

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten 
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä 
pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen 
huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi 
taajaman rakenteellinen eheyttäminen ja elinympäristön laadun parantaminen niin, 
että palvelut ja työpaikat ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, 
pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Liikennejärjestelyillä tule erityisesti turvata 
kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toimivuus ja turvallisuus.  

Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, toiminnalliseen joustavuuteen, 
ympäristön laatuun ja varautumiseen myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien 
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

Alueiden suunnittelussa on osoitettava riittävästi sijoittumismahdollisuuksia 
ympäristöhäiriöitä tuottamattomalle elinkeinotoiminnalle. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten 
palveluiden saatavuus, riittävät kanssakäymis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet 
sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien sisällä, asuinympäristön selkeys ja 
esteettömyys.  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon laajojen yhtenäisten peltoalueiden 
säilyminen. 

Keskustatoimintojen alakeskus (kohdemerkintä)  
 
Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä keskustatoimintojen 
alakeskuksia.  

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan 
suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä, jotka palvelevat alakeskuksen 
vaikutusalueen asukkaita. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alakeskusten suunnittelussa, yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja 
kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi ja turvallisesti saavutettavissa 
olevat kaupallisten ja julkisten palveluiden alueet. 

Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien vähittäiskaupan suuryksiköiden 
toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunkiseudun 
palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa 
aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti 
vaikuttavia muutoksia. 
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Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä, 
jotka edellyttävät merkittävää poikkeamista ympäristön mittakaavasta. 

Vähittäiskaupan 2000 kerrosneliömetrin ja sen ylittävien suuryksiköiden 
yhteenlaskettu enimmäiskerrosala (k-m2) saa olla enintään: 8 000 (Kalliola) 

Merkittävästi parannettava valtatie/kantatie  

Tie voidaan parantaa myös kaksiajorataiseksi. 

Tiealueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus 

Vaihtoehtoinen tai ohjeellinen valtatie/kantatie  

Merkinnällä osoitetaan tieyhteydet, jotka perustuvat todettuun tieliikenteen 
yhteystarpeeseen ja joiden yleispiirteinen sijainti ja suhde ympäristöön on 
selvitetty. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Maankäytöllä ja rakentamisella ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja 
toteuttamista. 

Pääkaasulinja  

Merkinnällä osoitetaan maakaasun runkojohdot ja päähaarajohdot. 

Alueilla on voimassa MRL 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Päävesihuoltolinja  

Merkinnällä osoitetaan suuret vedensiirtolinjat 

Voimalinja  

Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat. 

Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue  

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.  

Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti 
pohjavesialueiden ulkopuolelle.  

Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että 
ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue  

 

Alueen ominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita tai maisemanähtävyyksiä ja rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä.  
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Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on esitetty liitteessä 24. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta arvokkaat alueet Lahden ja 
Heinolan keskustatoimintojen alueiden osalta on esitetty 
maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteissä 28 ja 29. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä 
on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä huomioitava 
kokonaisuuden kannalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 
säilyminen. 

Luonnonsuojelualue   

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi 
tarkoitettuja alueita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

SUOJELUMÄÄRÄYS: 

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen 
suojeluarvoja. 

Muinaismuistoalue tai -kohde  

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännösalueita tai 
kohteita. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Päijät-Hämeen vedenalaiset muinaismuistojäännökset on esitetty 
maakuntakaavaselostuksen liiteosan liitteessä 34. 

Ohjeellinen ulkoilureitti  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisten ulkoilureittien yhteystarpeet taajamien 
ulkopuolella. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset 
maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä sekä yhteydet 
virkistysalueisiin. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksiin sekä luonnon arvojen säilymiseen 
suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 

 
3.3 Yleiskaavoitus  

Hollolan Strateginen yleiskaava 

Hollolan valtuusto on 3.4.2017 hyväksynyt koko kuntaa koskevan 
oikeusvaikutteisen Strategisen yleiskaavan. Kunnanhallitus on 7.6.2017 määrännyt 
Strategisen yleiskaavan voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen alaista 
aluetta joka ei sijaitse suunnittelualueella. 
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Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa 
ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, 
toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä. 

Strategisen yleiskaavan myötä osa vanhoista yleiskaavoista on kumoutunut 
kokonaan, osa jäänyt voimaan kokonaan ja osa jäänyt voimaan osittain. 
Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain. 

Hollolan strateginen yleiskaava sisältää viisi (5) oikeusvaikutteista karttaa. 
Yleiskaavakartat n:o 1-5 ovat lähtökohtana laadittaessa ja muutettaessa osa 
yleiskaavaa, asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi (MRL 42§) 

 
3.3.1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta) 

Yleiset koko suunnittelualuetta koskevat määräykset: 

Eri maankäyttömuotojen tarkemmat rajaukset määritellään asemakaavoituksen tai 
muun tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja taajamassa 
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella on koko kunnassa 3000 k-m ². 

Käyttötarkoituksen muutoksia koskevat kaavamääräykset 

Vähimmäisvaatimukset lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamiselle 
vakituiseen asuinkäyttöön asemakaava-alueiden ulkopuolella ovat: 

Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5 000 m ² 

Rakennuspaikalle on päästävä ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla 

Yhdyskuntarakenteellinen sijainti 

• Lähimpään kouluun on matkaa teitse alle 5 km tai rakennuspaikka   sijaitsee 
olemassa olevan koulu kuljetusreitin vaikutuspiirissä 

• Rakennuspaikka tukeutuu kyläasutukseen ja sen läheisyydessä on jo ennestään 
vakituisia asuinrakennuspaikkoja 

Rakennuspaikka tulee liittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
vesihuollonverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
jätevesijärjestelmän tulee täyttää voimassa olevan jätevesiasetuksen ja 
ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Rakennuspaikalta tulee olla 
mahdollisuus saada asumiseen tarvittava puhdas talousvesi sekä osoitettavissa 
että jätevesien käsittely on mahdollista hoitaa rakennuspaikalla niin että ei 
aiheuteta haittaa pohjavedelle, vesistölle ja /tai naapurikiinteistöille. 

Ranta-alueilla, jotka liittyvät asemakaavoitettavaksi tarkoitettuihin alueisiin, on 
yksittäisiä rakennuspaikkoja laajempien kokonaisuuksien käyttötarkoituksen 
muutos mahdollista vain asemakaavalla. 

Strategisen yleiskaavan yhdyskuntarakeen ohjaus osassa on Kalliolan-Paimelan 
osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 
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Kyläalue  

Kylämäisenä alueena kehitettävä alue, jolla rakentaminen voi olla ympäröivää 
maaseutua tehokkaampaa. Alueella voi sijaita kyläasutusta ja siihen liittyviä 
asutusta häiritsemättömiä yritys-, palvelu - ja työtiloja. 

Kyläalue on MRL 16§ mukaista suunnittelutarvealuetta. Uusien rakennuspaikkojen 
toteuttaminen edellyttää osayleiskaavaa tai muuta rakentamisajankohtana 
voimassa olevan lainsäädännön mukaista maankäytön suunnitelmaa tai selvitystä. 
Uudisrakentamisen tulee soveltua kylämiljööseen, eikä se saa haitata 
myöhäisempää kaavoitusta. Rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon, jos se 
sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

Täydennysrakentamisen edellytyksiä harkittaessa tulee pääkartan lisäksi ottaa 
huomioon yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja määräykset. 

Aluekohtaiset määräykset: 

Paimelan, Kirkonkylän ja Pyhäniemen kyläalueilla tulee huolehtia siitä, että 
vesihuollon toiminta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytönmitoitusta 
vastaava. Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista 
maankäytön ja tieyhteyksien suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston 
kapasiteetin riittävyydestä. Uusien rakennuspaikkojen on liityttävä keskitettyyn 
vesi ja viemäriverkostoon. 

Heinlammin ja Miekkiön alueilla on huolehdittava siitä, että uudisrakentaminen ei 
haittaa pitkän aikavälin kaavoituksen tarvetta kaupunkiseudulla. Rakennuspaikan 
vähimmäiskoko 5 000 m ². 

Maaseutuelinkeinot ja -asuminen  

Alue on varattu ensisijaisesti maa- ja metsätaloudelle sekä muulle 
elinkeinotoiminnalle, joka kokonsa ja ympäristövaikutustensa suhteen sopii 
maaseudulle. Alueelle voi sijoittua myös elinkeinoihin liittyvää asumista, vähäisessä 
määrin olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa-ajanasumista. 

Uudisrakentamisen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon maa- ja 
metsätalouselinkeinojen harjoittamisesta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt. 
Rakentamisen tulee perustua luontevasti kullekin kylälle ominaiseen 
rakennuspaikkojen sijaintiin ja rakennustapaan (kuten nauha-, metsä/pellonreuna-
, rykelmä- tai muu rakenne). 

Rakentaminen tulee liittää keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon, jos 
rakennuspaikka on vesihuollon toiminta-alueella. Uusien rakennuspaikkojen 
vähimmäiskoko on 5000 k-m ². 

Rakentamistapa ja sijoittelu tulee lupaharkinnassa sopeuttaa ympäristöön. 
Maanomistajien yhdenvertaista kohtelua arvioidaan kantatilan käyttämän 
rakennusoikeuden perusteella. Mittavampi rakentaminen on ratkaistava kaavalla 
tai muulla rakentamisajankohtana voimassa olevan lainsäädännön mukaisella 
maankäytön suunnitelmalla tai selvityksellä. 

Aiotun rakentamisen määräyksenmukaisuus tutkitaan lupa harkinnassa 
rakennushankkeen sisällön, ominaisuuksien, toiminnan ympäristövaikutusten ja 
rakennuspaikan kylärakenteisiin tukeutuvan sijainnin perusteella huomioon ottaen 
maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. 
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Rakentamisen sijoitteluun ja laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. 

Viheryhteystarve  

Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä laajempien 
viheralueiden välillä. 

Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katsottava, ettei viherreitin 
toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä tarpeettomasti 
katkaista. Esitetty sijainti on ohjeellinen. 

Työpaikat ja palvelut, joille ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia  

Aluetta kehitetään teollisuuden, työpaikkojen, palvelujen ja muiden sellaisten 
toimintojen alueena, joille ympäristön asutus tai ympäristöarvot aiheuttavat 
rajoituksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asumisen ja työpaikka-alueiden 
häiriöttömään yhteen sovittamiseen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi 
yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Pientalotaajama  

Pientalovaltaisena kehitettävä taajamarakenteen osa, jolla voi sijaita myös 
lähipalveluja ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Suunnittelussa 
tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä 
sekä korkea laatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
lähivirkistyksen tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asema kaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi 
yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Pientaloasutuksen alue  

Väljänä pientaloalueena kehitettävä asuinalue, jolla voi sijaita myös lähipalvelu ja 
ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Suunnittelussa tulee edistää 
viihtyisiä ja turvallisia kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä sekä korkea 
laatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähivirkistyksen 
tarpeet sekä viheryhteyksien jatkuminen. 

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja muussa 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi 
yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa niihin liittyviä määräyksiä. 

Valtatie tai kantatie / olemassa oleva  

Valtakunnalliseen päätieverkkoon kuuluva tieyhteys. Risteävä liikenne ohjataan 
tiesuunnittelun ja parantamistoimenpiteiden edistymisen myötä eritasoliittymiin, -
risteyksiin tai sopiville paikoille yksityistiejärjestelyin 

Kohteet: 

Valtatie 24 (Kukkilasta pohjoiseen kunnan rajalle) 
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Yhdystie  

Tärkeimmät maaseudun ja taajamien kautta kulkevat yleiset tiet, jotka eivät ole 
seututeitä tai pääkatuja. 

 

Uuden liikenneväylän yhteystarve  

Kaupunkiseudun tai kunnan sisäisen liikenteen välityskyvyn ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeinen uusi tai vaihtoehtoinen 
liikenneyhteys. Tien hallinnollinen luokka määritellään tarkemman suunnittelun 
yhteydessä. 

Kohteet: 

VT 24 suuntainen väylä välillä Kukkila-Paimela 

Oleellisesti muuttuvat alueet  

Tiivistyvä tai uusi toiminnoiltaan monipuolinen taajama -alue, jossa maankäytön 
muutosten ja tehostamisen tulee perustu aasemakaavoitukseen. 
Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä tulevan maankäytön liittyminen 
ympäröivään yhdyskunta rakenteeseen osana taajamarakennetta. 

Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaatii pohjakseen asemakaavan. Ennen 
asemakaavoitusta alueella voidaan sallia ympäristön ominaispiirteisiin soveltuva, 
myöhempää kaavoitusta haittaamaton olemassa olevien rakennusten korjaus ja 
rakennuspaikkojen täydennysrakentaminen. 

Voimaan jäävää osa yleiskaava-aluetta rajaava viiva. Rajaus on voimassa 

myös teemakartoilla .  

Alue, jolla aiemmin laadittu oikeusvaikutteinen osa yleiskaava ja siihen kohdistuvat 
määräykset jäävät voimaan. Voimaan jääviä osa yleiskaavoja muutettaessa 
otetaan huomioon strategisen yleiskaavan tavoitteet. 

Voimaan jäävien rantaosayleiskaavojen rantavyöhykkeen ulkopuolelle siirretyt 
rakennusoikeudet strategisen yleiskaavan alueella säilyvät. Muilta osin strategisen 
yleiskaavan alueella aiemmin laaditut osayleiskaavat kumoutuvat. Kumoutuvien 
osayleiskaavojen alueilla ympäristöarvot on tarkemmassa suunnittelussa otettava 
huomioon oikeusvaikutteisten karttojen 1-5 mukaisesti. 

Osittain voimaan jäävät osayleiskaavat: 

OYK 4 Vesijärven rantaosayleiskaava , ranta-alueet 
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Kuva 3 Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta yhdyskuntarakenteen ohjaus osasta. 
Suunnittelualue merkitty vaaleanpunaisella. 

3.3.2 Luontoarvot 

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. 

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.  

Maa- ja metsätalousalueilla, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, on toimenpiteitä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa katsottava ettei erityisiä luonnonesiintymiä tai 
luonnonarvoja turmella 

Strategisen yleiskaavan Luontoarvot osassa on Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-
alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja  

Luonnonsuojelulain perusteella suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue
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Kuva 4 Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta luontoarvot osasta. Suunnittelualue merkitty 
vaaleanpunaisella. 

3.3.3 Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys 

Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien ja rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa 
on otettava huomioon alueen tai kohteen arvot. 

Osayleiskaavoja laadittaessa, tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisen 
ohjauksessa tulee laatia ja ottaa huomioon ajantasaiset maiseman ja rakennetun 
ympäristön inventoinnit. 

Muinaismuistoalueet ja–kohteet ovat muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia 
maanpinnan alla olevia kulttuurikerroksia ja rakenteita. Maankäyttöhankkeista on 
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. 

Strategisen yleiskaavan Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys osassa on 
Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Muinaisjäännös  

Virkistyspalvelut  

Ohjeellinen ulkoilureitti  
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Pyörämatkailureitti  

 

Kuva 5 Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys 
osasta. Suunnittelualue merkitty vaaleanpunaisella. 

3.3.4 Vesitalous 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa 
huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä 
vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on 
sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, että 
pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu.  

Pohjavesialueilla tulee maankäytön seurauksena maanpintaa merkittävästi 
peittävillä alueilla laatia yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä 
hulevesiselvitys. 

Strategisen yleiskaavan vesitalous osassa on Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-
alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja 

jätevesiviemäröinnin piirissä  

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue  

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue  
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Kuva 6 Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta vesitalous osasta. Suunnittelualue merkitty 
vaaleanpunaisella. 

3.3.5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa 
huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle ympäristön maankäytölle 
aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Suunnittelun tulee perustua ajantasaisiin, 
suunnittelun tarvetta vastaaviin ja vaikutusten arviointiin riittäviin 
ympäristöselvityksiin. 

Rautatien ja valtatien ympäristössä tulee tarkemmassa maankäytön suunnittelussa 
ja rakentamisessa ottaa huomioon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Ko. 
selvitysten tulee perustua liikennemääriin, nopeusrajoituksiin sekä maaston 
muotoihin. Melulle altistuvien taajamaksi suunniteltujen tai rakentuneiden alueiden 
ottaminen yleiskaavassa esitettyyn käyttöön on tarkoitettu perustuvan 
asemakaavaan, jolla ratkaistaan alueen rakennusten ja pihojen riittävä suojaus 
melulta ja tärinältä. Nostavan alueen jatkosuunnittelussa ja raideliikenteen tärinän 
vaikutusarvioinnissa on erityisesti otettava huomioon maaperän pehmeikköalueet. 
Asemakaavoittamattomilla alueilla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, 
että asetuksen mukaiset melun ohjearvot alittuvat. 

Strategisen yleiskaavan ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot osassa on 
Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueelle esitetty seuraavia merkintöjä: 

Voimalinja  

Pääkaasulinja  

Valtatie tai kantatie / olemassa oleva  
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Liikennemääriin perustuva ohjeellinen päiväajan 55 dB: melualue  

 

 

Kuva 7 Ote Hollolan strategisesta yleiskaavasta Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot 
osasta. Suunnittelualue merkitty vaaleanpunaisella. 
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3.4 Asemakaavat 

Kalliolan-Paimelan osayleiskaavoitettavan alueen eteläosassa sijaitsee 
asemakaavoitettua aluetta. 

 

Kuva 8 Suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva asemakaavoitettu alue merkittynä karttaan. 
Suunnittelualue on osoitettu violetilla. 

3.5 Muut suunnitelmat 

Suunnittelualueen eteläosa ulottuu keväällä 2019 hyväksytylle Sorvasen ja 
Kalliolan kaavarungon alueelle. Kaavarungon toteutus etenee tarkemmassa 
suunnitelmassa ja toimii siten osaltaan pohjana laadittavalle kyläosayleiskaavalle. 

 
Kuva 9 Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko suunnittelualueella. Suunnittelualue on 
osoitettu violetilla. 
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3.6 Rakennusjärjestys 

Hollolan kunnan rakennusjärjestys tuli voimaan 1.1.2017. 

4 Kaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset 

Yleiskaavan laadinnassa käytetään hyväksi alueelle aiempien kaavaprosessien 
aikana laadittuja selvityksiä. Mahdolliset muut selvitystarpeet ratkeavat 
kaavaprosessin edetessä 

Maankäytön suunnittelun pohjaksi laaditaan vuoden 2019 aikana seuraavat 
selvitykset: 

1. Mitoitustarkastelu 
2. Luontoselvitys 
3. Maisemaselvitys 
4. Rakennushistoriallinen inventointi 
5. Liikenneselvitys 
6. Meluselvitys 
7. Muinaisjäännösinventointi 
8. Hulevesiselvitys 

 
 
Olemassa olevat selvitykset: 
 
1. Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset 2008, Päijät-Hämeen liitto 
2. Hollolan kunnan arkeologinen täydennysinventointi 2004, Antti Bilund 
3. Hulevesiohjeistus Hollolaan ja Nastolaan 2014, Ilmastonkestävä kaupunki 

(ILKKA) 
4. Vesijärven rantaosayleiskaava rakennusinventointi 2001, Nina Könönen 
5. Päijät-Hämeen maakuntakaava, Historiallisen ajan muinaisjäännösten 

inventointi 2012 
6. Rakennusinventointi – Hollola 2006, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen 

moniste 
7. Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö 2006, Henrik Wager, Päijät-

Hämeen liitto 
8. Hollolan kulttuuriympäristö- ja maisemainventoinnit 
9. Viiden kunnan rakennuskulttuuri 2004-2005 -projekti, Teija Ahola, Hämeen 

ympäristökeskus 
10. Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto-Kalliola, Lahti ja Hollola, 

Aluevaraussuunnitelma, raportteja 44/2017, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus 

11. Hollolan Vesijärven rantayleiskaavan ympäristöselvitys 2001, Esa Lammi, 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 

12. Maa-aineksen ottoa koskeva maisema- ja pohjavesiselvitys 1993, 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 

13. Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani 
Vuorinen, Lahden ammattikorkeakoulu 

14. Hollola – Lahti – Nastola seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille 
2012–2021 

15. Päijät-Hämeen POSKI loppuraportti 2013, Sahala, Nurmi, Sallasmaa, Siiro, 
Geologian tutkimuskeskus 

16. Sorvaisen ja Kalliolan alueen kaavarunko 2019, Eveliina Könttä, Ramboll Finland 
Oy 
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5 Vaikutusten arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa 
laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). 
MRA 1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät 
tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja 
välilliset vaikutukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 

1. ympäristövaikutukset, 
2. yhdyskuntataloudelliset, 
3. sosiaaliset, 
4. kulttuuriset ja 
5. muut vaikutukset. 
 
Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
merkittäviä vaikutuksia. 

Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välittömät ja välilliset vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 

liikenteeseen; 
• taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön. 
• elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Lisäksi MRA 17 §:ssä on yleiskaavaan selostuksessa esitettävä kaavan vaikutukset 
seuraaviin: 

• yhdyskuntarakenteeseen 
• rakennettuun ympäristöön 
• luontoon, maisemaan 
• liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen järjestämiseen 
• teknisen huollon järjestämiseen 
• talouteen 
• terveyteen 
• sosiaalisiin oloihin 
• kulttuuriin 
• muut kaavan merkittävät vaikutukset 

 
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin ja tehtäviin selvityksiin, 
olemassa olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta 
saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien 
ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 
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6 Osalliset 

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Kalliolan-Paimelan alueen osayleiskaavoituksessa osallisia ovat: 

Viranomaiset 

• Hämeen ELY-keskus 
• Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) 
• Päijät-Hämeen liitto 
• Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja 

kulttuuriympäristöyksikkö /rakennuskulttuuriyksikkö/ 
• Lahden kaupunginmuseo/ Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja 

kulttuuriympäristöyksikkö /arkeologia 
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
• Hollolan kunnan  

- Ympäristönsuojelu  
- Rakennusvalvonta 
- Vesihuoltolaitos 
- Kuntatekniikka 
- Hyvinvointi 

• Lahden Kaupunki 
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Ympäristöterveyskeskus) 
• Lahti Aqua 
• Asikkalan kunta 

 

Muut osalliset 

• alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät 
• alueen yrittäjät 
• alueella toimivat sähköverkkoyhtiöt 
• Hollolan kunnan asukkaat 
• paikallisyhdistykset 
• DNA Oy/Etelä-Suomi 
• L-E Sähköverkko Oy 
• Gasum Oy 
• Hollolan ympäristöyhdistys 
• Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
• Kaava-alueen rajanaapurit (maanomistajat) 

 

Listaa voidaan täydentää prosessin aikana.  

 

7 Vuorovaikutus ja tiedottaminen 

Hollolan kunta kuuluttaa vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolosta, kaavaluonnoksesta, kaavaehdotuksesta, kaavan hyväksymisestä 
ja voimaantulosta ilmoituksellaan Hollolan Sanomissa, Uusi Lahti -lehdessä, kunnan 
verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  
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Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri 
vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla 
sekä kunnan verkkosivuilla www.hollola.fi. 

 

8 Kaavoituksen kulku 

8.1 Tavoiteaikataulu 

Työn alustavana tavoiteaikatauluna on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
hyväksytään nähtäville asetettavaksi elokuussa 2019, kaavaluonnos asetetaan 
nähtäville vuoden vaihteessa 2019–2020, kaavaehdotus keväällä 2020 ja kaava 
hyväksytään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 
 

8.2 Kaavoituksen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet 

8.2.1 VAIHE 1: Kaavatyön aloitus ja kaavan vireilletulo  

• Kaavan vireilletulosta kuulutetaan Hollolan Sanomissa, Uusi Lahti-lehdessä, 
kunnan verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30 vuorokauden Hollolan 
sähköisellä ilmoitustaululla sekä kunnanverkkosivuilla. 

• Suunnittelun alkuvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu. 

Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman sisältöön. He voivat esittää suunnitelmasta mielipiteitään 
kirjallisesti tai suullisesti.  

 

8.2.2 VAIHE 2: Alustava kaavaluonnos 

• Alustavassa osayleiskaavaluonnoksessa osoitetaan suuntaviivoja 
uudisrakentamisen laajuudesta ja sijoittelusta sekä haja-asutuksen 
ohjauksesta. Kaavaluonnos on pohjana työpajatyöskentelyyn kyläläisten 
kanssa. 

• Kaavan laatija koostaa yhteenvedon työpajassa esiin nousseista 
mielipiteistä osaksi kaavaselostusta. 

8.2.3 VAIHE 3: Kaavaluonnos  

• Kaavaluonnos laaditaan ja asetetaan nähtäville. 

1. Työn aloitus
3/2019 - 9/2019

2. Alustava 
Kaavaluonnos

9/2019 - 11/2019

3. Kaavaluonnos 
12/2019 - 3/2020

5. Hyväksyminen
10/2020 -
12/2020

4. Kaavaehdotus 
4/2020 - 9/2020

file://fcg.fi/common/Projects/Hki/P376/P37647_Hollola_Paimela_OYK/C_suunnittelu/C2_tyo/1%20OAS/www.hollola.fi
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• Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Hollolan Sanomissa, 
Uusi Lahti-lehdessä, kunnan verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä 
ilmoitustaululla. 

• Osayleiskaavaluonnos (kaavakartta sekä alustava kaavaselostus) ovat 
nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla sekä kunnan verkkosivuilla 30 päivän 
ajan. 

• Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisosallisilta ja kunnan 
hallintokunnilta. 

• Kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille ilmoitetaan 
kaavaluonnoksen nähtävilläolosta kirjeellä. 

Osalliset voivat määräaikana esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta. Mielipiteisiin laaditaan vastineet.  

8.2.4 VAIHE 4: Kaavaehdotus  

• Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laaditaan virallinen 
kaavaehdotus. 

• Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa ennen 
ehdotuksen nähtävillepanoa. 

• Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Hollolan Sanomissa, 
Uusi Lahti-lehdessä, kunnan verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä 
ilmoitustaululla. Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille 
ilmoitetaan nähtävilläolosta kirjeellä. 

• Osayleiskaavaehdotus (kaavakartta, kaavaselostus sekä vastineet 
luonnosvaiheenpalautteeseen) ovat nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla 
sekä kunnan verkkosivuilla 30 päivän ajan. 

• Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan eri 
hallintokunnilta. 

• Kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille ilmoitetaan 
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kirjeellä. 

Osalliset voivat nähtävilläoloaikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen 
muistutuksen. Muistutuksiin laaditaan vastineet.  

8.2.5 VAIHE 5: Kaavan hyväksyminen 

• Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
osayleiskaavakartta ja -selostus. Elinvoimavaliokunta esittää yleiskaavan 
kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen Hollolan valtuuston 
hyväksyttäväksi. 

• Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus pyytää valituslupaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
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8.2.6 VAIHE 6: Kaavan voimaantulo 

• Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, osayleiskaava tulee voimaan 
kuulutuksella. 

 

8.3 Yleisötilaisuudet 

Työn aikana järjestetään neljä yleisötilaisuutta Hollolassa. Tilaisuuksien tarkempi 
aikataulu tiedotetaan osallisille kunnan tiedotuskanavissa. 

Yleisötilaisuuksien sisältö: 

• Tilaisuus nro 1, Aloitusvaiheen yleisötilaisuus ja työpaja mitoituksen 
periaatteista 

• Tilaisuus nro 2, Yleisötilaisuus ja työpaja alustavasta kaavaluonnoksesta 

• Päivällä maanomistajavastaanotto, mahdollisuus keskustella kaavan 
laatijan kanssa yksilöllisesti kaavan sisällöstä. 

• Tilaisuus nro 3, Yleisötilaisuus ja työpaja kaavaluonnoksesta 
kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä 

• Eri päivänä maanomistajavastaanotto, mahdollisuus keskustella 
kaavan laatijan kanssa yksilöllisesti kaavan sisällöstä. 
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9 Yhteystiedot  

 

Kirjalliset mielipiteet, muistutukset, lausunnot: 

Kirjaamon palvelupiste 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
Virastotalo, 4. kerros 
Puh. +35844 7801364 
kirjaamo@hollola.fi 
 

Lisätiedot sekä suullinen palaute: 

 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen  
Puh. +35844 7801353 
 
etunimi.sukunimi@hollola.fi 

 

Kaavan laatijana toimii  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 

    
Projektipäällikkö: Maria Ouni 
Puh. +358 44 298 1858   
  
etunimi.sukunimi@fcg.fi 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@hollola.fi
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