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ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien asemakaava ja asemakaavan muutos sekä asemakaavan 
osittainen kumoaminen. 
 
Salpakankaan (01), Soramäen (02), Kankaantilan (05), Kartanon (06), Vanhatalon (07), Vesalan (07), 
Tiirismaan (11) ja Yli-Kartanon (12) kunnanosien yleisen tien aluetta koskeva asemakaava, 
asemakaavan muutos ja asemakaavan kumoaminen.  
 

 
 
Kaava-alueen rajaus on merkitty opaskartalle punaisella rajauksella. Alueen länsiosassa rastilla merkitty 
rajaus osoittaa kumottavan asemakaavan osa. Ala-Okeroistentien kaakkoisosassa musta katkoviiva osoittaa 
likimääräisesti tiealueen osan, jolle laaditaan ensimmäinen asemakaava. 

 
 
 

Suunnittelualue 
Suunnittelualue käsittää Hämeenlinnantien (Vt12) osuuden Lahden eteläisen kehätien Soramäen liittymästä 
itään kunnan rajaan saakka sekä Ala-Okeroistentien osuuden Hollolan kunnan alueella. 
 
Ensimmäinen asemakaava käsittää osan Ala-Okeroistentiestä (kiinteistötunnus 98-895-2-8). 
 
Asemakaavan kumoaminen koskee kiinteistöjen 455-2-116, 2-295, 2-339, 2-369, 2-411 ja 6-17 osia ja on 
merkitty asemakaavassa Kauttakulku- tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen. Alueella on metsää 
eikä kaavassa varattua tiealuetta ole tarkoitus toteuttaa. 

 
Vuoden 2018 liikennemäärätietojen perusteella Hämeenlinnantien liikennemäärä kaava-alueella on 18 716 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Ala-Okeroistentiellä liikennettä on 9846 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella varaudutaan kaavallisesti Lahden eteläisen kehätien 
käyttöönottoon, minkä johdosta Hämeenlinnantie ja Ala-Okeroistentie siirtyvät kunnan kaduiksi 
toteuttamissopimuksen mukaisesti. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa asemakaavan yleisen tien alueet 
katualueeksi. Asemakaavalla osoitetaan olevien alikulkujen sijainnit sekä kaavalliset aluevaraukset kevyen 
liikenteen reiteille toteutuneen tilanteen mukaisesti. 

 
Asemakaavan kumoamisella on tavoite kumota tarpeeton ja toteuttamaton yleisen tien aluevaraus 
Ahertajantien yritystonttien eteläpuolella.  

 
 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavassa 2014 Hämeenlinnantie on osoitettu kaksiajorataiseksi päätieksi tai -kaduksi (yt(2)11). 
Ala-Okeroistentie on osoitettu seututie tai pääkaduksi (st22). Merkinnällä osoitetaan kuntakeskuksia, 
merkittäviä liikennettä synnyttäviä kohteita ja kaupunkikeskuksia yhdistävät väylät sekä niitä merkitykseltään 
vastaavat kadut. Kaavoitettavaa aluetta reunustaa Hollolan seutukeskuksen keskustatoimintojen alue (C3), 
Kuntakeskuksen taajamatoimintojen alue (A50) sekä Kartanon-Okeroisten taajamatoimintojen alue (A54). 
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu keltaisella 
katkoviivalla. 
 
Strateginen yleiskaava 2017 

Hollolan kunnan strategisessa yleiskaavassa Hämeenlinnantie ja Ala-Okeroistentie on osoitettu seututieksi 
tai pääkaduksi, joka on liikenteen välityskyvyn kannalta keskeinen tieyhteys tai pääkatu, jolta 
ajoneuvoliikenne ohjataan alemman asteisen katuverkon liittymiin. 
 
Hämeenlinnantien yhteyteen on merkitty pyöräilyn laatukäytävänä kehitettävät ohjeelliset pääyhteydet, joita 
kehitetään turvallisina ja viihtyisinä pyöräilyä edistävinä yhteyksinä. 
 
Kulttuuriympäristöjä esittävässä teemakartassa Ala-Okeroistentien eteläosa on maakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta sekä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. 
 
Kaavoitettava alue sijoittuu suurilta osin vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle ja on 
vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta.   
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Asemakaava 
 Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat ja asemakaavoissa esitetty käyttötarkoitus: 

 
 01-8b hyväksytty 5.7.1974, Yleisen tien alue. Tiellä sallitaan kaavassa nuolella 

osoitetut liittymät. 
 12-11 hyväksytty 9.5.1975, Yleisen tien alue. 
 01-15 hyväksytty 11.7.1975, Yleisen tien alue. Tiellä sallitaan kaavassa nuolella 

osoitetut liittymät. 
 02-58 hyväksytty 5.10.1983, (osin kumottava asemakaava) Kauttakulku- tai 

sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen. 
 06-81 hyväksytty 16.1.1987, Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja 

näkemäalueineen 
 02-105 hyväksytty 28.8.1989, LT Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja 

näkemäalueineen 
 02-245 hyväksytty 17.2.2015, LT Maantien alue. Tiellä sallitaan kaavassa nuolella 

osoitetut liittymät. 
 

Lisäksi voimassa olevissa asemakaavoissa on osoitettu ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen 
alikulut. 

 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat  
  

- Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, tiesuunnitelma 
o tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä (3.6.2016) on kuvattu maanteiden hallinnolliset 

muutokset. Valtatie 12 (Hämeenlinnantie) ja maantie 296 (Ala-Okeroistentie) lakkaa 
maantienä ja muuttuu Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan omistamaksi yksityistieksi sekä 
myöhemmin asemakaavoituksen myötä kaduksi. 

- Liikennemäärätiedot 2018: Väylä, keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL), 
(https://vayla.fi/kartat/liikennemaarakartat#.XYCIHDZLiUk) 

- Liikenneselvitykset eri kaavahankkeiden yhteydessä: 
o Hollolan kuntakeskuksen liikenteen toimivuustarkastelut, Ramboll Finland Oy, 2012 (laadittu 

kaavan 01-227 yhteydessä, koskee valtatien - Tiilijärventien, vt12 - Vanhatalontien ja vt12 - 
Kansankadun liittymiä) 

o Hollolan Tarmontien liikenteen toimivuustarkastelut, Ramboll Finland Oy, 2012 (Laadittu 
kaavan 11-229 yhteydessä, koskee valtatien - Ala-Okeroistentien/Keskikankaantien sekä 
valtatien - Messiläntien liittymiä.) 

o Messilän alueen selvitykset, liikenneselvitys Ramboll Finland Oy, 2014 (koskee vt12 – 
Messiläntie ja vt12 - Ala-Okeroistentie liittymiä) 

 
 
Selvitystarpeet 
 Tiedossa ei ole selvitystarpeita. 
 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
 
 
Osalliset 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä 
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat: 

− Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
− Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne 

https://vayla.fi/kartat/liikennemaarakartat#.XYCIHDZLiUk
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− Päijät-Hämeen liitto 
− Lahden kaupunki 
− Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
− kunnan kuntatekniikan päällikkö 
− Hollolan vesihuoltolaitos 
− Lahti Aqua Oy 
− DNA Oy/Etelä-Suomi 
− L-E Sähköverkko Oy 
− Lahti Energia Oy/ kaukolämpö 
− Gasum Oy 
− Telia 

 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa ja internetissä Hollolan kunnan 
kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi (kuulutukset). 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen 
rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 

 
 
Asemakaavaehdotus 

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. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       10/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  10/2019 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     1/2020 
Hyväksymiskäsittely      3-4/2020 
 
 
  

http://www.hollola.fi/


 

 

6 

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

 
Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa, puh 044-780 1358 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
 
 
Hollolassa 18.9.2019 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa  
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