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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 
Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella 
ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. Suunnittelualue rajoittuu lähinnä metsäalueisiin 
sekä pohjoisesta päästä suunniteltuun Nostavan eritasoliittymään ja eteläisestä päästä 
Nostavan logistiikka-alueeseen ja Koivusillanjokeen. Kaava-alue on kooltaan n. 8,1 
hehtaaria. 
 
 
 
 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Tämä on Nostavan katuyhteyttä koskevan asemakaavan selostusosa.  
 
Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoitusohjelman mukaisesti. 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle 
ympäröivien alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 5.8.2019 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 



 

 

3 

 

1.5 Selostuksen sisällysluettelo 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................................................ 2 

1.2 Tunnistetiedot ...................................................................................................................................... 2 
1.3 Kaava-alueen sijainti ........................................................................................................................... 2 
1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus ...................................................................................................................... 2 
1.5 Selostuksen sisällysluettelo ................................................................................................................ 3 
1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista .................................................................................................. 4 

2 TIIVISTELMÄ .............................................................................................................................................. 4 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet ...................................................................................................................... 4 
2.2 Asemakaavan toteuttaminen ............................................................................................................... 4 

3 LÄHTÖKOHDAT ......................................................................................................................................... 5 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ....................................................................................................... 5 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ...................................................................................................................... 5 
3.1.2 Luonnonympäristö ....................................................................................................................... 5 
3.1.3 Rakennettu ympäristö .................................................................................................................. 6 
3.1.4 Maanomistus ................................................................................................................................ 9 

3.2 Suunnittelutilanne ................................................................................................................................ 9 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ................................................... 9 
3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat ........................................................................................... 9 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ......................................................................................... 11 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ...................................................................................................... 11 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .................................................................. 11 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................................................................ 11 

4.3.1 Osalliset ..................................................................................................................................... 11 
4.3.2 Vireilletulo ................................................................................................................................... 11 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely ................................................................................. 11 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö ................................................................................................................... 12 

4.4 Asemakaavan tavoitteet .................................................................................................................... 13 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet .................................................................................... 13 
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ........................................... 13 

4.5 Asemakaavaratkaisun perusteet ....................................................................................................... 13 
4.5.1 Luonnosvaihe ............................................................................................................................. 13 
4.5.2 Ehdotusvaihe ............................................................................................................................. 14 

4.6 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen ................................................................ 14 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS ...................................................................................................................... 17 

5.1 Kaavan rakenne ................................................................................................................................ 17 
5.1.1 Mitoitus ....................................................................................................................................... 17 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ................................................................... 17 
5.3 Aluevaraukset .................................................................................................................................... 17 

5.3.1 Muut alueet ................................................................................................................................ 17 
5.4 Kaavan vaikutukset ........................................................................................................................... 18 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ...................................................................................... 18 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ............................................................................ 18 
5.4.3 Muut vaikutukset ........................................................................................................................ 18 

5.5 Ympäristön häiriötekijät ..................................................................................................................... 19 
5.6 Nimistö .............................................................................................................................................. 19 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .................................................................................................................. 19 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat...................................................................... 19 
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus .................................................................................................................... 19 
6.3 Toteutuksen seuranta ....................................................................................................................... 19 

LIITTEET ......................................................................................................................................................... 20 
 
 
 
 



 

 

4 

 

1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaavakartta ja -määräykset 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa 2017 ja Kaavoitusohjelmassa 2018 alue on merkitty vuonna 2017 
vireille tulevaksi kaavaksi. 

- Asemakaava vireilletulo, 31.1.2018 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 28.6.-13.8.2018. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville  
-  7.2.-8.3.2019. 
- Asemakaavan hyväksymiskäsittely: 

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 § 68 
Kunnanhallitus: 2.9.2019 § 176 
Hollolan valtuusto: 23.9.2019 § 48. 

 
Asemakaavalla muodostetaan katualuetta, joka toimii yhdyskatuna VT 12 eteläisen kehätien 
ja Nostavan logistiikka-alueen välillä. Myöhemmin alue toimii myös kokoojakatuna ympärille 
kaavoitettavalle työpaikka- ja palvelualueelle sekä mahdollisen kierrätyspuiston 
kulkuyhteydelle. Katualueen molemmille puolille muodostuu suojaviheraluetta. 
 

2.2 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kaava-aluetta voidaan lähteä toteuttamaan asemakaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kartanon (06), Vesalan (08) ja Nostavan (13) kunnanosien 
alueella. Uuden kehätien rakennuttua Salpakankaalta on matkaa alueelle noin 5,5 km. 
Kaava-alue on kooltaan noin 8,1 hehtaaria ja se on metsää tai taimikkoa 
 

 
Viistoilmakuva 2014. Likimääräinen katuyhteyden sijainti harmaalla. Kuvassa näkyy 
Halmevuon tila. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Alue on eteläboreaalisella vyöhykkeellä. Maastonmuodot ovat vaihtelevia. Alue kuuluu 
maisemallisessa maakuntajaossa eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen 
viljelyseutuun. Eteläisen viljelyseudun maisemalle on tyypillistä jokilaaksojen viljelymaisema. 
Päijät-Hämeen maisematyyppiluokituksessa Nostavan seutu sijoittuu Porvoonjoen 
viljelyseudulle, joka avautuu Salpausselän eteläpuolella. Sille on tyypillistä tasaiset tai loivasti 
kumpuilevat savipohjaiset viljelysmaat ja niiltä kohoavat metsäiset moreeni- ja kalliomäet. 
Maisemakuva on yleismuodoltaan rauhallinen ja avara. Nostavan seudun maisema on 
pienipiirteistä. Alueen ympärillä on maastomuodoiltaan vaihtelevia metsäselänteitä. 
Peltoalat ovat pienehköjä ja kumpuilevia. Alueen eteläosan länsilaidalla virtaa Koivusillanjoki. 
 

Luonnonolot 
 
Maanpinta laskee luoteeseen Koivusillanjokeen, joka on puro, tai sen sivuojiin. Alueella on 
joitain kaivettuja ojia. Maaperä on pääasiassa hiesua ja savea. Kallioperä granodioriittia ja 
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kvartsidioriittia. Alue on pääosin kuusimetsää tai taimikkoa. Alueen eteläpuolta reunustaa 
Pukkomäki, joka kohoaa 138 mpy, eli noin 40 metriä ympäröivästä maastosta. Kehätien 
suunnitelmien yhteydessä tehtyjen luontoselvitysten mukaan kaava-alueen pohjoisosa kuuluu 
ekologiseen verkostoon. Pohjoisosan läheisyydessä on kuusivaltaista talousmetsää sekä yksi 
huomionarvoinen lintuhavainto. 
 

Luonnon monimuotoisuus 
Varsinainen kaava-alue muodostuu kuusivaltaisesta lehtomaisesta kankaasta tai taimikosta. 
Kaava-alueen vieressä sijaitseva Pukkomäen kallioalue on mäntyvaltaista kuivahkoa 
kangasta, joka osittain on jäkäläpeitteistä avokalliota. Alueen länsilaidalla virtaa 
Koivusillanjoki, joka on kosteaa lehtoa. 
 

Vesistöt ja vesitalous 
Pintavedet valuvat idästä kaava-alueen läpi Koivusillanjokeen tai sen sivuojiin. Alue ei ole 
pohjavesialuetta. 
 

Maa- ja metsätalous 
Alue on pääosin kuusivaltaista metsämaata, josta osa on taimikkoa. Koivusillanjoen reunoilla 
on haapoja ja sekapuustoa. 
 

Luonnonsuojelu 
Kaava-alueen ulkopuolella, Koivusillanjoen varrella on liito-oravahavaintoja. Jokivarren 
lehtoalue on lehtipuuvaltaista ja puusto on järeää. Pukkomäen jyrkänteen ja Koivusillanjoen 
välissä sijaitseva metsä, joka rajoittuu metsänuudistusalueisiin, on potentiaalista liito-oravien 
elinaluetta. Kaava-alueella tai sen läheisyydessä on tavattu tiltaltin, pohjantikan, puukiipijän, 
pyyn, taivaanvuohen, käenpiian, kiurun, pensastaskun, sirittäjän ja mustapääkertun reviirit. 
Pukkomäellä on havaittu palokärki. Kauempana ympäristössä on teeren, kulorastaan, 
peukaloisen ja kuusitiaisen reviirit. (Nostavan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011) 
 
Vuonna 2018 tehdyssä liito-oravatarkastelussa kaava-alueella ei ole havaittu liito-oravia. 
Alueen eteläosassa on varttunutta sekapuustoista metsää, joka on liito-oravan 
elinympäristöksi soveltuvaa. Tämä alue tulisi säilyttää siten, että mahdollistetaan liito-oravan 
liikkuminen jatkossa Koivusillanjoen ja Pukkomäen välillä. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueella ei ole asutusta. Kaava-alueen naapurissa n. 160 metrin päässä sijaitsee yksi 
maatila/hevostila. 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue yhdistää Nostavan logistiikka-alueen ja tulevan valtatien 12 liittymän. 
Tulevaisuudessa yhteys mahdollistaa työpaikka-alueiden laajenemisen nykyiseltä logistiikka-
alueelta koilliseen, joka asemakaavoitetaan erikseen. 

Kaupunki-/taajamakuva 
Alue on luonnonympäristöä. Ympäristössä on maalaismaisemia metsineen ja peltoineen sekä 
maatila. Nostavan kylä sijaitsee radan toisella puolella alueelta n. 1,5 km:n päähän kaakkoon. 
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Asuminen 
Kaava-alueella ei ole asutusta. Alueen lähellä n. 160 metrin päässä sijaitsee maatila. 
Lähimmät muut asuintalot sijaitsevat n. 0,5 km:n päässä. 

 
Palvelut 
Alueella tai alueen ympärillä ei ole tällä hetkellä palveluja. Alueen eteläpuolelle on kaavoitettu 
logistiikka-alue. Palvelut löytyvät Salpakankaalta, jonne on matkaa tulevan kehätien kautta n. 
5,5 km. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja. Hollolan strategisen yleiskaavan mukaisesti kaava-alueen 
ympärille on tarkoitus asemakaavoittaa työpaikka-alueita ja palveluja, joille ympäristö asettaa 
erityisiä vaatimuksia. Alueen eteläpuolelle on kaavoitettu logistiikka-alue, jossa 
tavaraliikenteen terminaalin korttelialueita on n. 65 ha. 

Virkistys 
Alue ja sen ympäristö on tällä hetkellä metsää, jossa on mahdollista virkistäytyä 
jokamiehenoikeudella. Alueen länsipuolella virtaa Koivusillanjoki, jolla on virkistysarvoja. 

Liikenne 
Kaava-alue liittyy pohjoisosastaan tulevan eteläisen kehätien Nostavan risteysalueelle ja 
eteläosastaan Nostavan logistiikka-alueelle. Rautatie sijoittuu reilun kilometrin päähän itään. 
Alueelta Salpakankaan keskustaan kehätien kautta on matkaa n. 5,5 km ja Riihimäentien 
risteysalueelle n. 3,3 km. Lahden rajalle on matkaa n. 2 km ja Okeroisten eritasoliittymään n. 
4 km. Eteläisen kehätien kaavarunkosuunnitelmissa kaava-alueelta tulee olemaan kehätien 
rinnakkaistie Riihimäentien risteysalueelle saakka. Kaava-alueelta on merkitty 
kaavarunkosuunnitelmassa yhteys mahdolliselle kierrätyspuistolle sekä yhteys Tikkakallion 
asutuksen suuntaan. 
 
Kevyt liikenne tulee kulkemaan kehätien rinnakkaisteiden kautta sekä Nostavan risteysalueen 
läpi Salpakankaalle, Riihimäentien risteysalueen läheisyyteen, länteen Ala-Okeroistentielle, 
Nostavan logistiikka-alueelle sekä Nostavaan kaavoitettavalle asuinalueelle. 
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Kevyen liikenteen verkosto eteläisen kehätien ympäristön kaavarunkosuunnitelman 
mukaisesti. 

 
Kokoojakadun tyyppipoikkileikkaus yritysalueen käyttöönottosuunnitelmassa 21.12.2017. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alue ei sisälly Hollolan kulttuuriympäristöltään arvokkaisiin alueisiin. Kaava-alueella ei ole 
tiedettyjä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueen ulkopuolella, Nostavan tulevan kehätien 
risteysalueen koillispuolella Koivusillanjoen sivupuron varrella on hiilihauta. 

Tekninen huolto 
Kunnallistekniikka sijaitsee lähimmillään n. 800 metrin päässä Tikkakalliontiellä. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueen länsipuolella virtaa Koivusillanjoki, jonka varret ovat liito-oravalle suotuisaa 
elinympäristöä.  Kaava-alueella on ekologisesti merkittävää verkostoa; kaava-alueen 
eteläpäässä on potentiaalista liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sekä vanhoille metsille 
ominaisten lintulajien kannalta edustavaa elinympäristöä. Paikallinen ekologinen yhteys 
kulkee Nostavan liittymän läpi kaava-alueen vierestä. 

Sosiaalinen ympäristö 
Asutus on keskittynyt Nostavan kylälle, reilun kilometrin päähän alueesta. 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alueen maat on hankittu kunnan omistukseen kaavaprosessin aikana. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- VT12 eteläisen kehätien suunnitelmat (ELY-keskus/Ramboll/Sito) (www.liikennevirasto.fi) 
- Lahti Vt 12 eteläinen kehätie muinaisjäännösinventointi 2015, Mikroliitti Oy 
- Nostavan luonto- ja maisemaselvitys 2004, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
- Nostavan osayleiskaavamuutoksen luontoselvitys 2009, Ramboll Oy 
- Nostavan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011, Ramboll Oy 
- Yritysalueen käyttöönottosuunnitelman laatiminen, Nostava, Hollola, 2017, Sitowise Oy 
- Nostavan katuyhteyden liito-oravaselvitys, 2018, Ramboll Oy 
- Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
- Maakuntakaava 2014 aineisto 
- Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 
- Pohjakartta 
- Nostavan katuyhteys suunnitelmakartta, piirustusnro 1 (7.5.2018) Sitowise 
- Nostavan katuyhteys pituusleikkaus piirustusnro 2 (7.5.2018) Sitowise 
- Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat (voimassa tai suunnitteilla) 
- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset mm. tehdyt inventoinnit 

 
 

3.2.2 Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen tai ohjeellinen yhdystie tai kokoojakatu 
(yt(o)42). Kokoojakatu on uuden eritasoliittymän ja maaliikenteen alueen (LM1) välillä. Aluetta 
ympäröi työpaikka-alue (TP5). Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu viheryhteystarve 
alueen länsipuolella (vihreä katkonuoli). 
 
 

http://www.liikennevirasto.fi/
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Ote maakuntakaavasta 2014. 
 
Yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueelle on merkitty uuden 
liikenneväylän yhteystarve; uuden kehätien rinnakkaiset liikenneväylät ja –yhteydet. Aluetta 
ympäröi työpaikoille ja palveluille osoitettu alue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia. 
Alue on merkitty oleellisesti muuttuvaksi alueeksi. Alueen eteläpäässä ja ympäristössä on 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (kartta 2/5 luontoarvot). 
Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu viheryhteystarve alueen länsipuolella (vihreä 
nuoli). 
 
 

Hollolan strateginen yleiskaava Hollolan strateginen yleiskaava, luontoarvot 
(kartta2/5) 

 
Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys tulevan eteläisen kehätien (VT12) 
Nostavan eritasoliittymästä Nostavan logistiikka-alueelle ympäröivien alueiden myöhempi 
kaavoitus huomioiden. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta.  Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 
Kaavoitusohjelman 2018, jossa tämä kaavoituskohde on esitetty. Kohteesta kaavoitetaan 
katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle. Kaavoitusohjelmassa mainitut Nostavan 
risteysalueen yritysalueet kaavoitetaan myöhemmin. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 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- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
-Päijät-Hämeen hyinvointiyhtymä, ympäristöterveys, PHHYKY 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 23.1.2018 ja siitä ilmoitettiin 31.1.2018 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen, tiedottaminen ja arvioitu aikataulu on  
esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaava-alueen maanomistajia ja  
kaava-alueeseen rajoittuvia naapurimaanomistajia tiedotetaan kaavoituksen eri vaiheista  
kirjeitse. Kaavaprosessin aikana saadut mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sekä vastineet 
niihin esitetään selostuksen kohdassa Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden 
huomioonottaminen. 
 
23.1.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
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osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 

 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (31.1.2018) 
 
OAS:sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa 31.1.2018, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
1.2.2018. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.2.-2.3.2018. 
 
19.6.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville varaten 
osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana 28.6. - 
13.8.2018. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (27.6.2018) 
 
Lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaisille 27.6.2018. 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä 
internetissä 27.6.2018. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi  
28.6.-13.8.2018 välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla 
kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Elinvoimavaliokunta asetti Kartanon 6, Vesalan 8 ja Nostavan13 kunnanosien 
asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY- 
keskuksen liikenne -vastuualueelta, Päijät-Hämeen liitolta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä (PHHYKY, ympäristöterveyskeskus), LE Sähköverkolta, 
Lahti Energialta (kaukolämpö), Lahti Aqualta, DNA Oy:lta/Etelä-Suomi, Hollolan  
vesihuoltolaitokselta, rakennusvalvonnan päälliköltä, ympäristösihteeriltä, kuntatekniikan  
päälliköltä, Hollolan ympäristöyhdistykseltä,  Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä. 
 
Kaavaehdotuksesta ilmoitettiin 1.2.2019 maanomistajille/naapureille. 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta oli Hollolan Sanomissa, sähköisellä ilmoitustaululla internetissä 
Hollolan kunnan kotisivuilla 6.2.2019. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 7.2.-8.3.2019 Hollolan kunnan internet-kotisivuilla 
niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävänäoloaikana. 
 
Kaavaehdotukseen kuuluvien maanomistajien kanssa pidettiin maanhankintaa koskeva 
neuvottelu kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 14.2.2019, jossa keskusteltiin myös 
kaavaehdotuksesta. 
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta ei ollut kaavaehdotukseen tarkistettavaa. 
 
Elinvoimavaliokunta esitti 27.9.2018 kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus esitti 2.9.2018 
asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan 23.9.2019. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisten kanssa käydään neuvotteluja tarvittaessa. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kunnan tavoitteena on saada tieyhteys rakennettavasta eteläisen kehätien (VT12) Nostavan 
liittymästä Nostavan logistiikka-alueelle. Tieyhteys palvelee Nostavan logistiikka-alueen 
liikennettä ja myöhemmin kaavoitettavia ympäröiviä alueita. 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa sekä Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueelle on 
merkitty yhteystarve kehätien liittymän ja logistiikka-alueen välille. 
 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

Alueen eteläosassa on potentiaalista liito-orava-aluetta, joka otetaan huomioon kaavassa. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Naapurissa sijaitsevan maatilan toiminta tulee huomioida tien sijoittamisessa. Tien 
rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvaa melua tulee rajoittaa esim. meluvalleilla. 
 
Tila 98-401-1-59 poistetaan kaava-alueesta. 
 
Maanomistajaneuvottelussa 14.2.2019 tuotiin esille, että kaavoitettavalta kadulta halutaan 
ajoyhteys tiloille RN:o 7:825 ja RN:o 3:27 metsänhoidollisista syistä. Vaihtelevien 
maastonmuotojen vuoksi kulkuyhteydet tarkastellaan tarkemman kadun suunnittelun 
yhteydessä, joten kulkuyhteyksiä ei osoiteta kaavaan. 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Tavoitteena on saada turvallinen liikenneyhteys raskaalle liikenteelle sekä alueiden 
työmatkaliikenteelle. 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

4.5.1 Luonnosvaihe 
 

Kaavan rinnalla on tehty kadun suunnittelua. Kadusta tulee kokoojakatu Nostavan 
eritasoliittymän ja logistiikka-alueen väliin, johon kevyelle liikenteelle järjestetään myös 
yhteys. Kadun pituus kaavassa on noin 1,2 kilometriä. Katu jatkuu jo kaavoitetun logistiikka-
alueen puolella. 
 
Alue on tarkentunut OAS-vaiheen jälkeen siten, että kaava-alueeseen kuuluu myös osat 
kahdesta kiinteistöstä. Kiinteistön 98-435-23-0 osalle on osoitettu suojaviheraluetta, jota 
tarvitaan kadun luiskaa varten ja kiinteistön 98-401-1-59 osalle on osoitettu suojaviheraluetta 
Koivusillanjoen varteen, jolla on ympäristöarvoja. 
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Liito-oravakartoituksia on tehty katualueen ympäristössä ja niiden perusteella luonnokseen 
Koivusillanjoen varteen on lisätty määräys alueesta (my-1), jolla on ympäristöarvoja. Alueella 
tehtävät metsänhoidolliset toimenpiteet on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä 
tavalla siten, että alueen ympäristöllisiä erityisarvoja ei vaaranneta. Alueella ei sallita 
rakentamista. Kaava-alueen eteläosa on merkitty alueen osaksi, jossa on oltava puita (is), 
johon tulee jättää puustoryhmiä liito-oravan liikkumisyhteyksiä varten. 
 
Kaavaan on merkitty suojaviheralue, jonne voi sijoittaa katuun liittyviä luiskia. 
Suojaviheralueelle on osoitettu ohjeellisesti meluvalli. Meluvallia voidaan rakentaa alueen 
sisällä tarvittaviin paikkoihin suojaamaan nykytilanteen mukaisesti läheistä maatilaa. 
 
Alueen ympäristö on maakuntakaavassa osoitettu työpaikka-alueeksi ja strategisessa 
yleiskaavassa osoitettu olennaisesti muuttuvaksi alueeksi/työpaikkojen ja palveluiden 
alueeksi, joten tulevien tarpeiden osalta asemakaavan suojaviheralueita muutetaan 
tarvittaessa myöhemmän suunnittelun yhteydessä asemakaavamuutoksilla. 

 

4.5.2 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotuksesta Koivusillanjoen varresta on poistettu tila 98-401-1-59, johon 
luonnoksessa oli osoitettu suojaviheraluetta. 
 
Kaavamääräyksiin on lisätty määräyksiä suojaviheralueelle puuston ja kasvillisuuden 
istuttamisesta suojaamaan ympäristöä melulta ja pienhiukkasilta. Luiskien ja meluvallin 
maisemointi ja istutukset on tehtävä ympäristöön soveltuvalla tavalla. 
 

4.6 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 3 kommenttia. 
Naapurimaanomistaja kiinteistö 23:0 pyytää huomioimaan tien sijoittamisessa viljelys- ja 
hevosvalmennustoiminnan siten, että tie sijoitettaisiin riittävän välimatkan päähän tilan 
rajasta. Myös tien rakentamisen vaatimat työmaa-alueet pyydetään suunnittelemaan niin, 
ettei elinkeinotoiminnalle aiheudu haittaa. Lisäksi tien rakentamisen aikana ja sen käytöstä 
aiheutuvan melun rajoittaminen/vähentäminen esim meluvalleilla olisi harkittava. 
 
Kaavoittajan vastine: Kaavaan on jätetty suojaviheraluetta kadun ja tilanrajan väliin n. 40-50 
metriä, joka pidetään puustoisena. Alueelle on mahdollista tehdä meluvallirakenteita tarpeen 
mukaan esimerkiksi kadun rakentamisesta jäävistä ylijäämämaista. Katu kulkee osittain 
nykyistä maanpintaa alempana leikkauksessa. Kadun ja tilanrajan väliin jää niin leveä 
suojaviheralue, että ilman meluvallirakenteitakin melusta ei pitäisi tulla merkittävää haittaa 
tilan alueelle. 
 
Päijät-Hämeen liitto sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos ovat kommentoineet, ettei heillä 
ole huomautettavaa suunnitelmien johdosta. 
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa ja 
yksi mielipide. 
Hämeen ely-keskus yhdessä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa lausuu, että 
asemakaavaluonnos on yleiskaavan mukainen. Kaavaluonnoksessa annetaan useita 
määräyksiä, joilla pyritään turvaamaan alueen ympäristöarvoja. Liito-oravat ja muut 
luontoarvot on elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) käsityksen mukaan 
otettu huomioon. Koivusillanjokeen menevät hulevedet otettaneen huomioon viimeistään 
katusuunnitelman yhteydessä. 
 
Liikenne 
 
Katualueen linja vaikuttaa hyvin suoralta. Pitkä suora ja kauas ulottuvat näkemät voivat 
houkutella ajoneuvojen kuljettajia tarpeettoman koviin ajonopeuksiin. Katua suunniteltaessa 
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tulee kiinnittää huomiota siihen, miten voidaan välttyä pitkien suorien muodostumiselta 
katulinjaan, tai vaihtoehtoisesti siihen, miten suorilla osuuksilla ajonopeudet saadaan 
pysymään halutulla tasolla ilman, että on tarpeen tukeutua rakenteellisiin hidasteisiin. 
 
Hollolan teettämässä Eteläisen kehätien liikenneverkkoselvityksessä (Sitowise Oy, 2017) on 
liikenteen tavoiteverkossa Nostavan logistiikka alueelle johtavan katuyhteyden ja Nostavan 
taajamaan johtavan katuyhteyden liittymä esitetty nelihaaraisena kiertoliittymänä. Tämä 
kannattaa ottaa huomioon jo nyt katualuetta kaavoitettaessa sekä kadun 
yleissuunnitelmassa. Asemakaavaluonnoksessa kyseinen liittymä on esitetty T-liittymänä. 
Kiertoliittymä tulisi mitoittaa ajoneuvoyhdistelmälle. 
 
Jalankulku ja pyöräily jäävät kaavaselostuksessa vähälle huomiolle. Asemakaavassa tulee 
varmistaa hyvien periaatteiden ja ratkaisujen toteutuminen kävelyn ja pyöräilyn osalta. 
Kaavassa olisi hyvä esittää vähintään havainnekuva jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä 
alueelle ja alueen sisällä. Jalankululle ja pyöräilylle tulee olla turvalliset ylitysmahdollisuudet 
ja ainakin kävelyn ja pyöräilyn pääreiteillä olisi hyvä käyttää pääasiassa eritasoratkaisuja. 
Tässä tulee huomioida myös alueen luonne, esimerkiksi keskisaarekkeiden yhteyteen 
suunnitellut liian tiukat ajolinjat voivat aiheuttaa haastetta ajoneuvoyhdistelmillä ja johtaa 
muun muassa reunakivien rikkoutumiseen. Yksi Hollolan strategisessa yleiskaavassa 
esitetyistä pyöräilyn laatukäytävinä kehitettävistä ohjeellisista pääyhteyksistä kulkee kaava-
alueen poikki. 
 
Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida jalankulku ja pyöräily sekä 
joukkoliikenne. Kaavassa olisi hyvä varautua tarpeellisiin linja-autopysäkkeihin ja varmistua 
turvallisista yhteyksistä pysäkeille. 
 
Vastine: Hulevedet huomioidaan kadun tarkemman suunnittelun yhteydessä. Katulinjasta on 
muodostunut suhteellisen suora, mutta se on sijoitettu maastollisesti parhaaseen paikkaan, 
sekä vähiten vaikutuksia aiheuttavaan paikkaan niin Koivusillanjoen, Pukkomäen, kuin 
viereisen maatilankin kannalta, sekä alku- ja loppupään jatkuvuus huomioiden. 
 
Rinnakkaistiet ja muut kadut sekä ympäröivät alueet suunnitellaan tarkemmin myöhemmässä 
vaiheessa, joten tarkempaa sijoittumista tämän kaava alueella ei tässä vaiheessa voida 
suunnitella. Ympäröiviä alueita suunniteltaessa tehdään tarvittaessa kaavamuutos tämän 
asemakaavan alueella. 
 
Kaavaselostuksen 3.1.3 on lisätty kevyen liikenteen yhdistymisestä ympäröivään verkostoon 
sekä havainnollistava poikkileikkauskuva Pukkomäentien katualueesta. Kaavassa 
katualueella on varauduttu kevyen liikenteen väylään. Strategisessa yleiskaavassa ei kulje 
tämän kaavan alueella pyöräilyyn liittyvää merkintää. 
 
Kevyestä liikenteestä on lisätty vaikutusten arviointiin. Tässä vaiheessa kaava-alueella ei ole 
tarvetta joukkoliikenteen pysäkeille. Joukkoliikenteen tarpeita arvioidaan ympäröivien 
alueiden suunnittelun yhteydessä. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/Ympäristöterveys lausuu, että kaavan 
vaikutusten keskeisimpänä ihmisten- ja elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavana asiana 
kaavaselostuksessa nostetaan esille läheisen maatilan altistuminen logistiikka-alueelle 
johtavan katualueen liikennemelulle. Kansallisen tautitaakkaluokituksen mukaan melua 
merkittävämmät haitat elinympäristöön aiheutuvat kuitenkin ilman pienhiukkasista, jota muun 
muassa tieliikenne aiheuttaa. Tieyhteydelle arvioitu liikennemäärä, 1520 raskasta ajoneuvoa 
ja 1280 henkilöautoa vuorokaudessa on tämäntyyppiselle katualueelle merkittävä 
liikennemäärä. Lisäksi liikennemäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan, jos logistiikka-alueen 
reservialue aikanaan laajenee. 
 
Kadun aiheuttaman melu- ja tärinähaittojen vähentämiseksi lähimmässä häiriintyvässä 
kohteessa on kaavakartassa osoitettu kyseisen maatilan kohdalle katualueen viereen 40-50 
metriä leveä puustoinen suojaviheralue, jonka sisälle on osoitettu meluvallirakenteista 
mahdollistava alue. Terveydensuojeluviranomainen pitää ratkaisua välttämättömänä 
varauksena melu- ja tärinä- ja pölyhaittojen vähentämiseksi maatilan suuntaan. 
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Pienhiukkashaittojen vähentämiseksi alueen suojaviheralueella tulisi säilyttää ja tarvittaessa 
istuttaa pölyä ja hiukkasten leviämistä vähentävää puustoa ja muuta kasvillisuutta. Tämä 
tulisi huomioida myös meluvallien ja kallioleikkausten osalta. Tielinja näyttää kulkevan 
lähimmän häiriintyvän kohteen kohdalla osittain kallioleikkauksessa, joka osaltaan myös 
vähentää aiheutuvia melu-, tärinä sekä pölyhaittoja. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausunnoissa kiinteistön 23:0 omistaja pyytää 
kiinnittämään huomiota myös tielinjan rakennusaikaiseen meluntorjuntaan. 
Terveydensuojeluviranomaisen mielestä tämä pyyntö on aiheellinen ja erityisesti louhinnan 
osalta myös pölyhaittojen minimointi tulisi ottaa aikanaan huomioon hankkeen 
lupamenettelyssä. 
 
Vastine: Kaavamääräyksiin suojaviheralueelle (EV) on lisätty maininta, että alueella tulee 
säilyttää sekä tarvittaessa istuttaa puustoa ja kasvillisuutta suojaamaan ympäristöä melulta ja 
pienhiukkasilta Luiskien maisemointi ja istutukset on tehtävä ympäristöön soveltuvalla tavalla. 
Meluvallialueelle (mv) on lisätty määräys, että maisemointi ja istutukset on tehtävä 
ympäristöön soveltuvalla tavalla. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus -kohtaan on lisätty, että kadun 
rakentamiseen liittyvien lupien yhteydessä on huomioitava aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen 
minimointi läheiselle maatilalle. 
 
Tilan 1:59 omistajat ovat jättäneet mielipiteen, jossa viitataan puhelinkeskusteluun, jossa 
Katariina Tuloiselan ja Sini Utriaisen kanssa on sovittu, että kaava rajataan siten, ettei se 
ulotu tilan 98-401-1-59 alueelle. Tien toteutuminen ei tästä muutoksesta vaarannu. 
Viheralueen ulottaminen tilan alueelle on tarpeetonta, eikä sen avulla voida säilyttää alueella 
mahdollisesti olevia ympäristöarvoja, kuten liito-oravia. Niiden asuinalue tuhotaan 
rakentamalla tie ja logistiikka-alue tähän maakunnallisesti arvokkaaseen jokilaaksoon. 
 
Lisäksi haluamme huomauttaa siitä, että kaava-asian vireille laittamisesta 31.1.2018 ei 
ole meitä maanomistajia asianmukaisesti tiedotettu. Hollolan kunta on tässä toiminut hyvän 
hallintotavan mukaisesti. Tieto maanomistajalle kaavoituksen aloittamisesta tuli vasta 
kesäkuun lopussa kirjeellä, jossa kerrottiin maa-alueen lunastamisesta. On myös hyvin 
erikoista, että kaavan vireille laittamisessa on esitetty kaava-alueen olevan 2,5 ha ja nyt 
kaavaluonnosvaiheessa alue on laajentunut yli kolminkertaiseksi 8,2 hehtaariin. Tällainen 
ylimalkainen aluerajaus johtaa siihen, että kaavoituksesta tiedottaminen ei ole toteutunut 
maaomistajien kannalta osallistamis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Vastine: Kaava-alueesta on ehdotusvaiheessa jätetty tila 1:59 pois, joka ei vaikeuta tien 
rakentamista. Alun perin tila otettiin kaava-alueeseen mukaan, koska se olisi muodostanut 
yhtenäisen rajauksen Koivusillanjoen varteen etelään kaavoitettuun logistiikka-alueeseen ja 
tämän kaavan eteläosaan nähden, jossa rajaus kulkee Koivusillanjoessa. Kaava-alueelle on 
annettu selvityksissä saatujen tulosten perusteella määräyksiä, jotka ottavat huomioon 
alueen luontoarvot ja liito-oravat. 
 
Tilan omistajat 1:59 ovat olleet osallisina kaavan vireilletulon ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen vaiheessa. Tilan 1:59 omistajat ovat osallisten 
listassa, mutta teknisen virheen vuoksi kirjekuoriin tulevista osoitetarroista on tilan 1:59 
omistajat jääneet pois, eikä heille valitettavasti ole lähtenyt kirjettä. Luonnosvaiheen 
nähtävilläolosta on lähtenyt kirje. Lisäksi kesäkuussa lähetetty kirje koski maan hankintaa 
koskevan neuvotteluajan varaamista. Kaava-alue rajattiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolovaiheessa likimääräisesti ja OAS:ssa kerrottiin, että 
suunnittelualue tarkentuu kaavatyön edetessä, koska kadun tarkempaa sijoittumista 
suunnitellaan samanaikaisesti. Kaava-aluetta on laajennettu luonnosvaiheessa, kun kadun 
suunnittelu on aloitettu. Suunnittelun myötä katua joudutaan luiskaamaan paikoin leveästi. 
Lisäksi maatilan suuntaan on osoitettu suoja-aluetta. Näin ollen kaava-aluetta on jouduttu 
laajentamaan luonnosvaiheessa OAS-vaiheen tilanteesta. 
 
Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta 
Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausunnonantajien vastausta ja 0 mielipidettä. 
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Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset eivät anna lausuntoa. Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mukaan ehdotusvaiheessa on otettu huomioon 
luonnosvaiheen lausunnossa esiin tuodut terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
vaikuttavat huomiot ja ELY-keskuksen antaman luonnosvaiheen lausunnon vastineessa 
otetaan erikseen kantaa kaava-alueen tarkempaan hulevesisuunnitteluun katusuunnittelun 
yhteydessä. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Kaava-alueella on katualuetta 2,5464 ha ja suojaviheraluetta 5,5293 ha. 
 

Koko kaava-alueen pinta-ala on 8,08 ha. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Kaavan avulla saadaan toimiva ja turvallinen katualue, jonka kautta on pääsy kehätieltä 
logistiikka-alueelle. Kaava mahdollistaa tulevien kehätien rinnakkaisteiden liittymisen sekä 
edistää ympäröivien alueiden myöhempää kehittämistä. 
 
Kaavamääräyksissä mahdollistetaan liito-oravan kulkualueet. Liito-oravalle suotuisaa puustoa 
säästetään, ja myös katualueelle jätetään puuryhmiä potentiaalisen kulkuyhteyden kohdalle, 
jolloin puuton alue jää korkeintaan noin 20-30 metriä leveäksi. Koivusillanjoen varressa 
tehtävät toimenpiteet eivät vaaranna alueen ympäristöllisiä erityisarvoja. 

5.3 Aluevaraukset 
 
Katualuetta on 2,5 ha, johon sisältyvät ajorata ja kevyen liikenteen väylät. 
 
Suojaviheraluetta (ET-2) on 5,6 ha. Alueella tulee säilyttää ja tarvittaessa istuttaa puustoa ja 
kasvillisuutta suojaamaan ympäristöä melulta ja pienhiukkasilta. Alueelle saa sijoittaa katuun 
liittyviä luiskia. Luiskien maisemointi ja istutukset on tehtävä ympäristöön soveltuvalla tavalla. 
Istutuksissa on suosittava melua vaimentavaa ja pienhiukkasia sitovaa eri korkuista 
kasvillisuutta. 
  

5.3.1 Muut alueet 
 

is Alueen osa, jolla on oltava puita. Alueelle tulee jättää puustoryhmiä liito-oravan 
liikkumisyhteyksiä varten katualueelle ja Pukkomäen reunalta Koivusillanjoen 
varteen. Leveä katualue mahdollistaa puustoryhmien säilyttämisen myös 
katualueen keskisaarrekkeella/välikaistalla. 

 
my-1 Alue, jolla on ympäristöarvoja. Alueella tehtävät metsänhoidolliset toimenpiteet 

on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että alueen 
ympäristöllisiä erityisarvoja ei vaaranneta. Alueelle ei sallita rakentamista. 
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mv Alueelle saadaan sijoittaa meluvalli. Maisemointi ja istutukset on tehtävä 
ympäristöön soveltuvalla tavalla. Istutuksissa on suosittava melua vaimentavaa 
ja pienhiukkasia sitovaa eri korkuista kasvillisuutta. 

 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Alueen lähellä n. 180 metrin päässä sijaitsee maatila. Kadun ja maatilan väliin jätetään 
suojaviheralue, jonne on mahdollista rakentaa meluvallirakenteita ja sinne jätetään tai 
istutetaan kasvillisuutta, joka suojaa maatilaa melulta ja pienhiukkasilta sekä antaa 
näkösuojaa. Lähimmät muut asuintalot sijaitsevat n. 0,5 km:n päässä, jonne ei ole 
vaikutuksia. Ympäröivää aluetta on tarkoitus kehittää myöhemmin, joten alue on muuttumassa 
olennaisesti.  
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kumpuilevassa maisemassa katu kulkee pääosin nykyistä maanpintaa alempana ja osittain 
nykyistä maanpintaa ylempänä. Katu laskee etelään logistiikka-alueelle päin. Maisemassa 
pitkä katu ja sen luiskat tulevat näkymään lähinnä Nostavan eritasoliittymästä, mutta 
kaukomaisemaan katu ei juurikaan tule näkymään. 
 
Katu halkoo luonnonympäristöä. Liito-oravan elinympäristöt ja lintujen reviirit eivät häviä kadun 
myötä. Liito-oravat ja linnut pystyvät ylittämään katualueen. Potentiaalisilla liito-oravien 
kulkuväylillä säilytetään ja/tai istutetaan liito-oraville soveltuvia puulajeja katupuiksi 
katualueelle ja suojaviheralueelle. Katu sijoittuu Pukkomäen juurelle.  
 
 

5.4.3 Muut vaikutukset 
Vesitalouteen 
Hulevedet viivytetään ja johdetaan hallitusti maaperään. Vesien imeyttäminen tapahtuu 
hallitusti kadun suunnitelmien mukaan.  
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Katualue yhdistää liikenneverkostot toisiinsa. Katuyhteys edistää ympäröivien alueiden 
suunnittelua ja kehittymistä. 
 
Liikenteeseen 
Katualue mahdollistaa logistiikka-alueelta sujuvan siirtymisen suurempaan liikenneverkostoon. 
Kadun rakentaminen vähentää liikennepaineita logistiikka-alueelta nykyiselle alemmalle 
tieverkolle. Logistiikka-alueen asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu kehätien suuntaan 
kohdistuvat liikennemäärät. Raskasta liikennettä 1520 ja henkilöliikennettä 1280 ajoneuvoa, eli 
yhteensä 2800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Reservialueen laajentuessa liikennemäärät 
kaksinkertaistuisivat. Kehätien Nostavan liittymän rakentuessa saadaan liikenneverkkoon 
suunniteltuja yhteyksiä tämän katuyhteyden myötä. 
 
Tässä vaiheessa katu toimii läpikulkuväylänä, jolloin liikenne tulee alueelle kehätien rampin 
suunnasta, rampin yhteydessä rakennettavalta yksityistieltä idästä sekä logistiikka-alueelta 
päin. Myöhemminkin katu toimii kokoojakatuna. Tässä kaavassa kevyelle liikenteelle ei tule 
risteyksiä ja kadun ylityksiä yksityistien ja logistiikka-alueen välille. Kadulle on suunniteltu 
kevyen liikenteen väylä viherkaistalla ajoradan länsipuolelle. 
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Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
Liikenne lisääntyy alueella. Alueella tulee kulkemaan raskasta liikennettä sekä 
työmatkaliikennettä. Asuintaloja ei ole välittömässä lähiympäristössä. Läheisen maatilan 
suuntaan on kuitenkin osoitettu n. 40-50 metriä leveä suojaviheralue, jonka sisälle on osoitettu 
meluvallirakenteita mahdollistava alue. Kasvillisuuden säilyttäminen ja tarvittaessa 
istuttaminen suojaviheralueella vähentää ympäristöön kantautuvaa melua ja pienhiukkasia. 
 
Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
Kunnalta vaaditaan investointeja kadun rakentamiseen. Kaava-alueen toteutumisella voi olla 
merkittävä vaikutus logistiikka-alueen kysyntään ja kehittymiseen sekä myöhemmin 
laajemman alueen kehittymiseen. 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä, joita tulisi huomioida kaavassa. Katualueen 
rakentamisvaiheessa alueella tehdään maamassojen vaihtoa. 
 

5.6 Nimistö 
 

Katu jatkuu etelästä Pukkomäentienä. 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan kadun yleissuunnitelma kaavoituksen kanssa rinnakkain. Eteläisen 
kehätien Nostavan risteysalueen päästä on olemassa kadun suunnitelmat n. 240 metrin 
matkalta ELY-keskuksen toimesta, johon muut suunnitelmat tulee sovittaa. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kunta on hankkinut maat omistukseensa kaavaprosessin aikana. Alue voidaan toteuttaa 
kaavan ja katusuunnitelmien saatua lainvoiman. Kadun rakentamisen ajoitus kehätien 
rakentamisen ja käyttöönoton kanssa on suunniteltava. Katualuetta ei voida ottaa käyttöön 
ennen kehätien liittymän valmistumista. Katua päästään rakentamaan arviolta vuonna 2020-
2021. Kadun ylijäämämaamassoja voi hyödyntää meluvallin rakentamisessa. Kadun 
rakentamiseen liittyvien lupien yhteydessä on huomioitava aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen 
minimointi läheiselle maatilalle. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Kadun rakentaminen tulee tehdä muiden suunnitelmien mukaisesti. Meluvalli voidaan 
rakentaa osoitetulle suojaviheralueelle tarpeiden mukaan tarvittaviin kohtiin. Kadun 
rakentamisesta jääviä ylijäämämaita voidaan käyttää meluvallirakenteisiin. 
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LI ITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Liite 3 Asemakaavakartta ja -määräykset 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 24.09.2019
Kaavan nimi Nostavan katuyhteyden asemakaava
Hyväksymispvm 23.09.2019 Ehdotuspvm 29.01.2019
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 31.01.2018
Hyväksymispykälä 48 Kunnan kaavatunnus 098 13-258
Generoitu kaavatunnus 098V230919A48  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,0758 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 8,0758
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

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

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 8,0758 100,0 0  8,0758 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 2,5465 31,5 0  2,5465 0
E yhteensä 5,5293 68,5 0  5,5293 0
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

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



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 8,0758 100,0 0  8,0758 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 2,5465 31,5 0  2,5465 0
Kadut 2,5465 100,0 0  2,5465 0
E yhteensä 5,5293 68,5 0  5,5293 0
EV 5,5293 100,0 0  5,5293 0
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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NOSTAVAN KATUYHTEYDEN ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Kartanon (06) ja Nostavan (13) ja Vesalan (08) kunnanosat, tiloja, 3:27, 7:825, 15:74 ja 23:0 koskeva 
asemakaava. 

Päivitetty 1.6.2018, 23.8.2018 
 
 
 

 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. 

 
 
 

Suunnittelualue 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja 
Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. 

 
Suunnittelualue on metsää tai taimikkoa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 8,1 hehtaaria. 

 
Suunnittelualue tarkentuu kaavatyön edetessä, koska kadun tarkempaa sijoittumista suunnitellaan 
samanaikaisesti. Kaavan luonnosvaiheeseen aluetta on laajennettu sisältämään suojaviheralueita. 
Alueen länsipuolta reunustaa eteläosassa Koivusillanjoki. Alueesta on luonnosvaiheen jälkeen 
poistettu tila 1:59 Koivusillanjoen varresta. 
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Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle ympäröivien 
alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden. 
 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa alueelle on merkitty vaihtoehtoinen tai ohjeellinen yhdystie tai kokoojakatu 
(yt(o)42). Kokoojakatu on uuden eritasoliittymän ja maaliikenteen alueen (LM1) välillä. Aluetta ympäröi 
työpaikka-alue (TP5). Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu viheryhteystarve alueen 
länsipuolella (vihreä katkonuoli). 

 
Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueelle on merkitty uuden liikenneväylän 
yhteystarve; uuden kehätien rinnakkaiset liikenneväylät ja –yhteydet. Aluetta ympäröi työpaikoille ja 
palveluille osoitettu alue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia. Alue on merkitty oleellisesti 
muuttuvaksi alueeksi. Alueen eteläpäässä ja ympäristössä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja (kartta 2/5 luontoarvot). Kehätien pohjoispuolelta etelään on osoitettu 
viheryhteystarve alueen länsipuolella (vihreä nuoli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hollolan strateginen yleiskaava  Hollolan strateginen yleiskaava, luontoarvot (kartta2/5) 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

• VT12 eteläisen kehätien suunnitelmat (ELY-keskus/Ramboll/Sito) (www.liikennevirasto.fi) 
• Lahti Vt 12 eteläinen kehätie muinaisjäännösinventointi 2015, Mikroliitti Oy 
• Nostavan luonto- ja maisemaselvitys 2004, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
• Nostavan osayleiskaavamuutoksen luontoselvitys 2009, Ramboll Oy 
• Nostavan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011, Ramboll Oy 
• Yritysalueen käyttöönottosuunnitelman laatiminen, Nostava, Hollola, 2017, Sitowise Oy 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017) 
• Nostavan katuyhteys suunnitelmakartta, piirustusnro 1 (7.5.2018) Sitowise 
• Nostavan katuyhteys pituusleikkaus piirustusnro 2 (7.5.2018) Sitowise. 

 
Selvitystarpeet 

• Liito-oravakartoitus vuoden 2011 tilanteen pohjalta  
  tehty: Nostavan katuyhteyden liito-oravaselvitys, 2018, Ramboll Oy 

 
 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
-Rakennettuun ympäristöön 
-Luontoon ja luonnonympäristöön 
-Vesitalouteen 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
- Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
 
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- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
-Päijät-Hämeen hyinvointiyhtymä, ympäristöterveys, PHHYKY 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
 
 
  

http://www.liikennevirasto.fi/
http://www.liikennevirasto.fi/
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, 
Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.hollola.fi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan 
kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja 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. 

 
Asemakaavaluonnos 

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 

 
Asemakaavaehdotus 

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
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 esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen Hollolan 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle elinvoimavaliokunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen 
tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, tieto kaavan 
hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon 
toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
 
Vireilletulo       1-2/2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  1-2/2018 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    6-7/2018 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     2-3/2019 
Hyväksymiskäsittely      4/2019 
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Viranomaisyhteistyö 
 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. 
 

 
Yhteystiedot 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
Hollolassa 23.8.2018 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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