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JOHDANTO 
 

Kaavoitusohjelmassa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. 
Kaavoitusohjelmassa esitetään tiedossa olevat kaavoituskohteet vuosille 2020-2023. 
Kaavoituskohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvio alueen 
toteuttamisesta sekä suhde strategiseen yleiskaavaan ja kuntastrategiaan.  

Hollolan kuntastrategiassa 2018-2021 esitetään kunnan keskeiset tavoitteet ja 
kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet sisältyvät laadittuun 
talousarvioon, ja niitä toteutetaan eri kaavojen yhteydessä. 

Yksityisten hakemuksesta aloitetut kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan 
kaavankäynnistämissopimus ja maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan 
sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten 
välisistä oikeuksista ja velvoitteista sisältäen kaavoitustyön kustannukset. (MRL 12a) 
Maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
sovitaan ensisijaisesti maankäyttösopimuksin. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä 
vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. MRL 91 b §. 
Maankäyttösopimus on kuitenkin allekirjoitettava ennen kuin valtuusto hyväksyy kaavan. 

Kaavoitusohjelmassa on esitetty asemakaavojen lisäksi maankäytön selvityksiä ja 
suunnitelmia, joita laaditaan asemakaavan pohjaksi. Selvityksen tarkoituksena on tarkentaa 
alueen kehittämistavoitteita ennen asemakaavan vireille tuloa ja tarkastella 
asemakaavoitettavan alueen liittymistä yhdyskuntarakenteeseen ja lähiympäristöön laajemmin 
kuin varsinaisessa asemakaavassa. Suunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle, mutta 
sitä ei aseteta virallisesti nähtäville eikä siitä ole kommentointi- tai valitusmahdollisuutta eikä 
myöskään oikeusvaikutuksia. 

Kohdekuvauksissa esitetyt asukasmäärätavoitteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2018 
tietoon perheen keskikoosta, joka on 2,75 henkilöä. 

Kaavoitusohjelmassa kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia on arvioitu tehtyjen 
kustannusarvioiden pohjalta niissä kohteissa, joissa asemakaavasuunnittelu on edennyt 
pitkälle ja katujen ja vesihuollon toteuttamisesta on laadittu yleissuunnitelmat. 
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STRATEGISEN YLEISKAAVA  
 

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on 
laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä 
hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain. 

Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen yhteydessä, voidaan tarvittaessa 
tarkistaa strategisen yleiskaavan linjauksia ilman että kokonaiskuva kunnan maankäytön 
kehittämisestä hämärtyy. Eri alueiden toteuttamisjärjestyksen uudelleen arviointi on yksi 
keskeisimmistä uudelleen arvioinnin kohteista. 

Maankäyttö- ja rakennusalain 42 §:n mukaisesti yleiskaava toimii ohjeena asemakaavojen 
laatimiselle ja velvoittaa kaikkea viranomaistoimintaa edistämään kaavan tavoitteita. 
Strateginen yleiskaava toteutuu mm. rakennuslupamenettelyiden yhteydessä muilla kuin 
tarkempien osayleis- ja asemakaavojen alueilla. 

 

 

Strateginen yleiskaava koostuu pääkartasta ja neljästä teemakartasta 
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KYLÄALUEIDEN OSAYLEISKAAVAT 
Strategiseen yleiskaavaan on osoitettu kyläalueita, joita on tarkoitus kehittää kylämäisinä 
alueina. Kyläalueilla uusien rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää tarkempaa 
suunnittelua, esimerkiksi osayleiskaavaa, jossa voidaan määritellä suoraan rakennusluvalla 
myönnettävät rakennuspaikat. 

Miksi kyläyleiskaavaa tarvitaan? 

Kun rakentamisen painetta on jonkin verran, mutta joka ei vielä edellytä asemakaavoitusta, 
suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 44 §) on sopiva väline kylän maankäytön 
suunnitteluun. Oikeusvaikutteinen, rakentamista ohjaava kyläyleiskaava helpottaa 
rakennuslupaprosessia ja parantaa kylien rakentamismahdollisuuksia, kun erillisiä 
suunnittelutarveratkaisuja ei tarvita. Tavoitteena on myös, että kylärakentaminen vähentäisi 
paineita kylien ulkopuoliseen hajarakentamiseen ja siten vähentäisi osaltaan 
yhdyskuntarakenteen hajautumista. 

Kunnan kokonaisuuden kannalta kylän suunnittelusta on hyötyä silloin, kun sen avulla voidaan 
eheyttää kunnan yhdyskuntarakennetta ja saavuttaa säästöjä palveluverkon ja 
yhdyskuntatekniikan kustannuksissa. Kylän kannalta kaavan laatiminen saattaa olla tarpeen 
mm. uuden asuinrakentamisen sijoittamiseksi kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla. 
Kaavoituksesta on hyötyä myös silloin, kun rakennuslupien saaminen kylän alueelle on 
vaikeutunut taajan asutuksen vuoksi. Kaavoituksen avulla voidaan rakentaa tehokkaammin 
kuin yksittäisen lupaharkinnan kautta. 

Tarve kaavoitukseen voi aiheutua esimerkiksi kylän ympäristön muutosherkkyydestä tai 
elinkeinojen kehittämisestä. Kylän ympäristön muutosherkkyys liittyy usein luonnon tai 
maiseman kannalta arvokkaisiin alueisiin tai elinkeinojen kehittämiseen. Esimerkiksi 
arvokkaassa kulttuurimaisemassa vähäinenkin rakentamisen määrä voi huonosti sijoitettuna 
heikentää merkittävästi maiseman arvoa. Myös maa- ja metsätalouselinkeinon tulevaisuuden 
kehittämismahdollisuuksien turvaaminen voi olla kaavoitustarpeen taustalla. Vaikka 
rakentamisen paine ei olisi kovin merkittävä, voivat maatalouden tuotantotilojen laajentaminen 
tai uudet kotieläintalouden suuryksiköt edellyttävät yhteensovittamista asutuksen kanssa. Niistä 
voi myös aiheutua tarvetta alueen liikenneturvallisuuden ja teiden välityskyvyn parantamiseen. 
Kylissä on myös muita tilanteita, joissa tarvitaan eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamista. 
Kylän väestö voi kasvaa hiljalleen ja aiheuttaa tilanteen, jossa mm. ulkoiluun, uimapaikkoihin ja 
muuhun yleiseen virkistyskäyttöön osoitettuja alueita tarvitaan suunnitelmallisesti. 

Minkälainen kyläyleiskaava on? 

Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 §). Määräys ei 
voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. 
Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä 
kyseisellä alueella. 

Yleiskaavan suunnittelualueen tulee muodostaa järkevä kokonaisuus, ja sen on tuettava eheän 
kyläkokonaisuuden syntyä. Asutus- ja maisemarakenne ovat tärkeitä tekijöitä suunnittelualueen 
rajauksessa. Rakentamisen tulee niin määrältään, laadultaan kuin mittakaavaltaankin olla 
kyläasutuksen tyyppistä. Rakennuslupien myöntämiseen oikeuttava määräys koskee vain 
keskeisiä kyläalueita. Tästä johtuen kaava-alueeseen voi kuulua myös sellaisia alueita, joiden 
rakentamista ei suunnitella kiinteistökohtaisella tarkkuudella. 

Rakennuslupa voidaan myöntää enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen, 
muuhun pienimuotoiseen asuinrakentamiseen sekä mittakaavaltaan ja 
ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle soveltuvaan työpaikka- ja palvelurakentamiseen. 
Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. 
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Määräyksen piiriin kuuluvalla alueella rakennuspaikkojen lukumäärä ja niiden likimääräinen 
sijainti osoitetaan kiinteistökohtaisesti.  

Kyläyleiskaavan mitoituksen tulee perustua olemassa olevan rakentamisen määrän lisäksi 
kunnan ja kylän perusteltuun ja realistiseen väestökehitysarvioon. Lisäksi voidaan kartoittaa 
kylän maanomistajien halukkuutta myydä rakennuspaikkoja. Kaikille maanomistajille on 
annettava yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen luonnonolosuhteet ja muu ympäristö 
huomioon ottaen. Myös maanomistajan aiemmin käyttämä rakennusoikeus otetaan huomioon. 

Kyläyleiskaavaa laadittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen eri toimijoiden 
välillä. On huolehdittava, että kyläläisillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. 
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VIREILLÄ OLEVAT VUODEN 2020 KAAVOITUSKOHTEET 

Yleiskaavat 

Strateginen yleiskaava 2020 

Lähtökohta 

Hollolan kuntaan on laadittu strateginen yleiskaava, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Strateginen 
yleiskaava ei koske osaa ranta-alueista, joissa on voimassa osayleiskaavat. Strateginen 
yleiskaava ei myöskään ole voimassa Hämeenkosken keskustan ja ympäristön ja Messilän 
osayleiskaavan alueilla. 

Strateginen yleiskaava mahdollistaa kunnan kehittämisen yli valtuustokausien antaen päälinjat 
kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Tämä luo edellytykset "nopeiden voittojen" tavoittelusta pitkän 
tähtäimen "voittojen" saavuttamiseen. Valtuustokausittain, kunnan strategian päivittämisen 
yhteydessä, voidaan tarvittaessa tarkistaa myös strategisen yleiskaavan linjauksia ilman että 
kokonaiskuva kunnan maankäytön kehittämisestä hämärtyy. Strateginen yleiskaava antaa 
perustaa kaikkien kunnan toimialojen tulevaan suunnitteluun, aikatauluihin, maankäytön 
volyymeihin ja toteuttamistapoihin. Parhaimmillaan toimialat luovat yhdessä strategisen 
yleiskaavan sisältöä ja siitä muodostuu yhteinen päämäärä, jonka linjausten mukaisesti kunnan 
taloutta, toimintaa ja palveluja kehitetään. 

Strategisen yleiskaavan tavoitteet 

Strategisen yleiskaavan päivitys, nimellä Strateginen yleiskaava 2020, on aloitettu vuonna 2019 
ja tavoitteena on saada kunnan luottamuselinten hyväksyttäväksi vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Kaavoitus työn yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on 
tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen sekä tavoitteet.  

Yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty 23.9.2019 kunnanvaltuustossa. 
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Kalliolan-Paimelan osayleiskaava 

Alueen kuvaus 

Alue sijaitsee Kalliolan ja Paimelan kylissä valtatien 24 varrella Hollolan pohjoisosassa. Alue 
mukailee pohjoisessa Asikkalan rajaa, idässä osittain Lahden rajaa, etelässä Haritunjokea sekä 
Ilmotuntietä ja lännessä Vesijärven ranta-alueen reunaa. Rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. 

Osayleiskaavan tavoitteet 

Maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen 
muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. 
Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen 
sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 

Tarkemmiksi tavoitteiksi on määritelty seuraavat asiat: 

⎯ laaditaan yhdyskuntataloudellisesti kestävä ratkaisu  

⎯ selvitetään alueen tuleva rakennuspaikkatavoite huomioiden vesihuoltoverkon 

kapasiteetti ja alueen rakentamispaineen määrä 

⎯ Lahden kaupungin ja Kalliolan-Paimelan maaseutumaisuuden 

yhteensovittaminen siten, että Kalliolan-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. 

Toteuttaminen 

Kaavoitus on tullut vireille kesäkuussa 2019. Tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi 2020-
2021 vuodenvaihteessa. 
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Kartalla alustava Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan kaava-alueen rajaus 
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Maankäytön selvitykset 

Nostava-Tikkakallion alueen maankäytön selvitys 

Hankkeen kuvaus  

Alue sijaitsee eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän ja Nostavan kyläalueen 
ympäristössä. Alue on tällä hetkellä maaseutua teineen, taloineen, peltoineen ja metsineen, 
kyläalueella selvitysalue liittyy asemakaavoitettuihin omakotialueisiin. 

Maankäytön selvityksen tavoitteet 

Alueen kaavoituksella varaudutaan tehokkaaseen maankäyttöön ja suureen tonttituotantoon, 
jolla muodostetaan uusi taajama-alue valtatien ja raideliikenteen solmukohtaan. Kehätien 
valmistuminen lisää alueen kiinnostavuutta asuinalueena. Uusi tiivis taajama-alue luo 
edellytykset rautatien henkilöliikenneaseman ja toteutumiselle. Tarkastelu-alue sisältää 
logistiikka-alueen ratapiha-alueineen. Logistiikka-alueella on voimassaoleva asemakaava.   

Toteuttaminen ja toteuttamisen arvioidut kustannukset 

Tavoitteena on tehdä alueen maankäytön selvitysvuosina 2019 - 2020. Alueen 
toteuttamiskustannuksia arvioidaan alustavasti selvityksen pohjalta. 

 

Suunnittelualueen alustava sijainti 
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Keskustan maankäytön selvitys 
 

Alueen kuvaus ja tavoitteet 

Suunnittelualue on maakunta- ja strategisen yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue. 
Suunnittelun tavoitteena on kunnan keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen. Kehätien 
valmistuminen muuttaa keskustan liikennettä ja Hämeenlinnantien luonnetta. Suunnittelussa 
huomioidaan yhteydet Tikkakallion ja Nostavan suuntaan tulevalle henkilöliikenteen 
rautatieasemalle.  

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitekartalla. 
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Kunnan asemakaavahankkeet 

 

Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos   

 
Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijoittuu Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon rakenteilla olevan asuinalueen väliin 
Hirvikalliontien varrelle. Alue on metsäistä ja maasto vaihtelevaa. Alueen pinta-ala yhteensä 
noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan muutoksen osuus noin 3,1 hehtaaria.  
 
Tavoitteena on asemakaavoittaa uuttaa pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle 
ja tarkastella asemakaavan muutoksella katu- ja korttelialueiden rajauksia vielä 
rakentumattomien alueiden osalta. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten että alueelta 
on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan eritasoliittymälle.  
 
Asemakaava on tullut vireille elokuussa 2019 ja tavoitteena hyväksyä asemakaava vuoden 
2020 loppuun mennessä. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.  
  
  

 
Hankkeen taloudellisuus  

Asemakaava-alue sijoittuu hyvin saavutettavalle paikalle sijaiten olemassa olevien 
kunnallisteknisten verkostojen äärellä. Asemakaavan yhteydessä suunnitellaan alueen 
kunnallistekniset ratkaisut ja samalla alueen toteuttamiskustannukset tarkentuvat. Kallioiselle 
maaperälle toteutettava kunnallistekniikka aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia 
keskimääräisiin rakentamiskustannuksiin verrattuna. 
  
Asemakaava ja sen toteuttaminen on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kehätien varren 
maankäyttöä kehitetään asumisen ja yrittämisen alueena. Asemakaavoitettava alue on 
kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa ja kunta saa lisättyä tonttitarjontaa kuntakeskuksen 
palvelujen välittömässä läheisyydessä.  

 
Virkistyksellinen ja ei-aineelliset arvot  

Alueelle laaditaan luontoselvitys. Kortteleiden väliin tulee jäämään asukkaita palvelevia 
virkistysalueita.  
 

 
Suunnittelualueen sijainti osoitekartalla. 
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Parinpellontien asemakaava  
 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet  
 

Kaavoitettava alue käsittää osan Parinpellontiestä, alkaen Rantatieltä ja päättyen Mäntytien 
risteykseen. Kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,3 km. Kaavan tavoitteena on saada 
asemakaavoitettu katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille, mahdollistaen 
turvalliset liikenneyhteydet niin ajoneuvoille kuin kevyelle liikenteelle. Tällä hetkellä 
Parinpellontie on yksityistie, asemakaavan ja kadunpitopäätöksen myötä Parinpellontien 
kaavoitettu osa siirtyy kunnan hoidon piiriin.  
 
Kaava on tavoitteena hyväksyä keväällä 2021. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.  
  

Hankkeen taloudellisuus  
Asemakaava mahdollistaa paikoin mutkaisen ja vaaralliseksikin koetun yksityistien 
liikenneturvallisuuden parantamisen. Katuverkkoa tulee rakennettavaksi noin 1,3 kilometriä. 
Jos katua ei rakenneta kokonaan uudestaan, nykyisen tien geometrian parantamisen ja kevyen 
liikenteen väylän rakentamiskustannukset ovat arviolta yhteensä 550 000.   
Katualueiden haltuunotosta voi syntyä kustannuksia. Katua suunnitellaan kaavatyön rinnalla. 
Katualue muodostaa nykyistä yksityistietä leveämmän alueen, jonka kunta hankkii itselleen 
kokonaisuudessaan.  
 
Asemakaavalla ei mahdollisteta suoraan uusien rakennuspaikkojen syntymistä, mutta 
välillisesti asemakaava lisää Kirkonkylän tonttitarjontaa, sillä asemakaavahanke on ollut 
edellytyksenä Parinpellon asuinalueen laajentamiselle.  

 
Muuta huomioitavaa  

Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Katualueeseen välittömästi liittyvien 
olemassa olevien rakennuspaikkojen osalta joudutaan tarkastelemaan tilaa, joka tarvitaan 
katualueeksi. Kaava-alue tehdään suppeana ns. putkikaavana, jotta katuyhteys saadaan 
tavoitteen mukaisesti asemakaavoitettua. 
 

 
Suunnittelualueen sijainti osoitekartalla. 
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Keskikankaantien 2 asemakaavan muutos 

 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alueella on toiminut vuoteen 2018 asti Nesteen polttoaineenjakeluasema. Alue sijoittuu 
pohjavesialueelle. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa tontti liikerakentamiseen, 
monipuolistaa kuntakeskuksen kaupallisia palveluja, lisätä työpaikkatarjontaa ja parantaa 
taajamakuvaa liikenteellisesti näkyvällä paikalla. Alueen maaperän pilaantuneisuutta on 
selvitetty polttoainejakelijan toimesta eikä maaperästä ole selvityksillä löytynyt epäpuhtauksia. 
Alueen asemakaavoitusta on mahdollista edistää hankekaavana. Asemakaava on tavoitteena 
hyväksyä kesällä 2020. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen äärelle. Kaavamuutoksesta aiheutuvat 

mahdolliset katuverkkoon liittyvät parannustoimet ja niiden kustannukset selviävät 

kaavaprosessin aikana laadittavien suunnitelmien myötä. 

Kunta saa tontinmyynti- tai vuokratuloja, lisäksi kaavahankkeella on välillisiä positiivisia 

vaikutuksia, kun kuntakeskukseen luodaan mahdollisuuksia uusille työpaikoille. 

Muuta huomioitavaa 

Tontilla olevat polttoaineenjakeluun liittyvät rakenteet ja rakennukset tulee purkaa ennen 

rakentamiseen ryhtymistä ja tarvittaessa varmistaa, ettei maaperässä ole puhdistamistarvetta. 

Rakenteiden purkamiseen liittyen kunta käy neuvotteluja nykyisen vuokralaisen kanssa. 

Vuokrasopimus nykyisen vuokralaisen kanssa päättyy vuoden 2020 aikana. 

 

 

Alustava kaavamuutosalueen rajaus punaisella rajauksella. 



  Kaavoitusohjelma 2020-2023 
 

14 
 
 

 

Hämeenlinnantien (VT 12) ja Ala-Okeroistentien asemakaavan muutos  

Alueen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijoittuu Lahden ja Hollolan kuntarajan sekä Valtatien 12 Soramäen eritasoliittymän 
väliselle tiealueelle sekä Ala-Okeroistentielle. 

Eteläisen kehätien valmistuessa nelikaistainen valtatie 12 Lahden rajalta uuteen Soramäen 
eritasoliittymään muutetaan kaduksi. Myös Ala-Okeroistentie muutetaan kaduksi. 
Suunnittelutyön aikana tutkitaan katualueen tilantarvetta ja rajutumista ympäröivään 
maankäyttöön. 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava syksyllä 2021. Asemakaava laaditaan kunnan omana 
työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvien päätösten myötä Hämeenlinnantie ja Ala-

Okeroistentie tulevat kunnan hoitovastuulle lisäten kunnan katuverkoston pituutta ja 

hoitokustannuksia. Asemakaavan muutos tuo mahdollisuuksia kuntakeskuksen maankäytön 

kehittämiselle, kun Hämeenlinnantietä ei huomioida valtatietasoisena väylänä. 

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. 

 

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. 
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Yksityisten kaavahankkeet 

Messilän ranta-alueen asemakaava 
 

Hankkeen kuvaus 

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Vesijärven ranta-alueille. Maasto on rannassa alavaa. Alueella 
sijaitsee leirintäalue ja satama. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 43 hehtaaria, josta maa-
aluetta on n. 22 ha. 

Messilä pyrkii kehittymään nykyisestä talvikeskuksesta ympärivuotiseksi kansainväliseksi 
matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Asemakaavahankkeen toteutuessaan mahdollistama, 
rakentamisvaihe käsittäisi noin 1 100 majoitusyksikköä. Tavoitteena on kaavoittaa 
rakennusoikeutta loma-asumiselle sekä kylpylähotellille, joka sisältää myös ravintola-, 
neuvottelu-, kylpylä- ja monitoimihallitiloja. 

Asemakaavan tavoitteena on lisäksi mahdollistaa alueen kehittäminen ympärivuotiseksi vapaa-
ajan keskukseksi alueen luonto-, virkistys- sekä maisema-arvoja kunnioittaen ja niiden 
vahvuuksia hyödyntäen.  

Asemakaava laaditaan hankekaavana yksityisen tahon hakemuksesta. Asemakaava laaditaan 
konsulttityönä. Asemakaavasta laaditaan maankäyttösopimus. 

 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavan laatiminen yksityisille maille edellyttää maankäyttösopimusta maapoliittisen 
ohjelman mukaisesti. Maankäyttösopimuksessa sovitaan alueen toteuttamiseen liittyvistä 
kustannusvastuista. Lähtökohtaisesti maankäyttösopimuksen korvaus kattaa kunnalle 
aiheutuvat kunnallistekniset kustannukset. 

Alueen toteuttamiskustannukset ovat merkittävät jo kunnallistekniikan rakentamisen osalta. 
Kaavatyön yhteydessä tutkitaan kunnallistekniikan vaiheistuksen mahdollisuutta.  Hankkeella 
on toteutuessaan positiivisia vaikutuksia työpaikkamääriin sekä laajasti positiivisia taloudellisia 
vaikutuksia matkailun lisääntymisen myötä. 

 

Muuta huomioitavaa 

Alueen asemakaavoittamisesta on laadittu puitesopimus, joka on hyväksytty Hollolan 
kunnanvaltuustossa 18.6.2018 sekä asemakaavan käynnistämissopimus, joka on hyväksytty 
elinvoimavaliokunnassa 20.11.2018. 

Asemakaavan yhteydessä laaditaan sataman kehittämissuunnitelma. Asemakaavan 
lähtökohtina on huomioida alueen luonto- ja maisema-arvot sekä virkistysyhteydet. 
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Messilän satama- ja lomakyläalueiden asemakaavan kaava-alueen alustava rajaus on merkitty opaskartalle 

punaisella rajauksella. 
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VUODEN 2020 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 

Kunnan asemakaavahankkeet 
 

Sorvasen alueen asemakaava 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijaitsee Kukkilassa Kalliolan koulun länsipuolella Vesijärven rannalla. Alueella on peltoa 
ja jonkin verran metsää sekä rannassa loma-asutusta. Kunnan omistuksessa olevan alueen 
pinta-ala on noin 36 hehtaaria. Ranta-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitontteja. Rannalla sijaitsevien loma-
asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi tutkitaan kaavoituksen yhteydessä. Kunnan 
omistamille maille tavoiteltava tonttimäärä ja asukaslukutavoite tarkentuvat ennen 
asemakaavan vireille tuloa. 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2021 lopussa. Asemakaava laaditaan kunnan 
omana työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavan yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja alueen 
toteuttamiskustannukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Kunnallistekniset verkostot ovat 
lähellä kaavoitettavaa aluetta.  

Vesikansan alueella on hyvä tonttikysyntä ja uudet kunnan luovutetaan 1-2 vuoden sisään siitä, 
kun tonttien luovutus alkaa. Uudet asukkaat mahdollistavat palveluiden säilymisen ja 
kehittämisen Vesikansan alueella.   

Virkistyksellinen ja ei-aineelliset arvot  
 

Asemakaavan yhteydessä huomioidaan maisema-arvot, alueen historialliset arvot sekä alueen 
läpi menevät virkistykselliset ja ekologiset verkostot.  

Muuta huomioitavaa 

Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin rajautuvien yksityisten maanomistajien 
halukkuutta liittyä asemakaavaan. Yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan 
asemakaavoituksen käynnistämissopimukset ja maankäyttösopimukset. Yksityisten maille 
kaavoitettaessa tulee huomioida katualueiden haltuunottoon liittyvät kustannukset. Alueelle 
tehdään asemakaavaprosessin yhteydessä arkeologinen selvitys, hulevesiselvitys ja 
kunnallistekniikan yleissuunnitelmat. 

Kunnan omakotitontit tulevat myyntiin arvion mukaan vuonna 2025. 
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Sorvasen asemakaavoitettava alue rajoituu koilliskulmasta asemakaavoitettuun Tohkasen 
pientaloalueeseen. 
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Kunnanviraston kortteli ympäristöineen, asemakaavan muutos  
 

Kunnassa etsitään ratkaisua virastotilojen sijoittamiseen osana keskustan yksityisiä hankkeita. 
Selvitysten pohjalta arvioidaan asemakaavan muutoksen tarpeet ja tavoitteet sekä 
tavoiteaikataulu. Asemakaavamuutos aloitetaan kun kaavalle asetetut tavoitteet ja aluerajaus 
on selvillä.  

Uuden kunnanviraston asemakaavoittaminen alkaa, kun sen sijainti on varmistunut. 

 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta 
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Pyhäniemen vanhainkodin seudun asemakaava 

 
Alueen kuvaus ja tavoitteet 

 
Alue sijoittuu Ehtootien ja Martinraitin varteen, jotka sijaitsevat Pyhäniemessä, Rantatien 
läheisyydessä. Alueella on vanha vanhainkoti ja rivitaloja sekä peltoalueita. Vanhainkodin 
rakennusten alkuperäinen toiminta on muuttumassa kunnan luopuessa rakennuksista. 
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala tarkentuu ennen kaavan vireille tuloa. 
 
Kaavan tavoitteena on ratkaista eri toimintojen sijoittuminen alueella, nykyisten rakennusten 
käyttötarkoitukset ja kulkuyhteydet sekä tulevan rakentamisen sovittaminen 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. 
 
Alueen asemakaava on tavoitteena hyväksyä kesällä 2021. Asemakaava laaditaan kunnan 
omana työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella on vesihuollon 
verkostoa. Hankkeella mahdollistetaan uusien rakennuspaikkojen syntyminen sekä olemassa 
oleville rakennuksille asemakaavan mukaiset rakennuspaikat sekä rakennusoikeudet, jolloin 
niiden luovutusvalmius paranee. 

Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. 
Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin rajautuvien yksityisten maanomistajien 
halukkuutta liittyä asemakaavaan. Yksityisten maille kaavoittaessa tulee varautua katualueen 
haltuunottoon. 

Alueen sijainti maakuntakaavan mukaisella matkailun ja virkistyksen kehittämiskohdealueella 
otetaan huomioon kaavan tarkempia tavoitteita laadittaessa. 

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla. 
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Kyyhkylän alueen asemakaava 
 

Alueen kuvaus ja tavoitteet 
 

Asemakaava koskee Nostavan pientaloalueella olevaa maa-aluetta. Asemakaavoitettava alue 
tulee rajoittumaan aikaisemmin asemakaavoitettuun omakotitaloalueeseen. Asemakaavan 
rajaus ja tavoitteet tarkentuvat vuoden 2020 alussa. Ensimmäisen vaiheen asemakaava on 
tarkoitus aloittaa vuoden 2020 lopulla ja hyväksyä syksyllä 2021. 

Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.  

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella on vesihuollon 
verkostoa. Hankkeella mahdollistetaan uusien rakennuspaikkojen syntyminen koulun 
läheisyyteen. 
 

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla. 
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VUODEN 2021 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 

Kunnan asemakaavahankkeet 

Kalliolanpeltotie ympäristöineen  

Alueen kuvaus  

Alue sijoittuu valtatien 24 länsipuolelle Paimelantien risteyksen lähialueelle. Alue sijoittuu 
strategisen yleiskaavan mukaiseen kehitettävään taajamaan. Asemakaavoitettavan alueen 
rajaus tarkentuu myöhemmin ja alueelle voi tulla useita erillisiä asemakaavahankkeita. 

Asemakaavalla osoitetaan alueet asumiselle, palveluille, virkistykselle ja kulkuväylille. 
Tavoitteena on mahdollistaa Kalliolanpeltotien jatke aina Oivantien kautta Paimelantielle asti.  

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava kesällä 2023. Asemakaava laaditaan kunnan omana 

työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alueelle tulee rakennettavaksi katuverkkoa sekä muuta kunnallisteknistä verkostoa. Alue on 

liitettävissä lähistöllä olevaan vesihuoltoverkostoon. Kunnallistekniikan kustannuksia 

arvioidaan tarkemmin kaavaprosessin yhteydessä laadittavien kunnallisteknisten 

suunnitelmien avulla. Alueen maasto-olosuhteiden perusteella ennakolta arvioituna alue on 

helposti toteutettavissa vanhan peltoalueen osalta. 

Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja edellyttää maanhankintaneuvotteluja 

maanomistajien kanssa. 

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla. 
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Norolan pelto, asemakaavan muutos 

Alueen kuvaus  

Alue sijoittuu Kukkilaan Toisenmäentien ja Karjusaarenkadun risteysalueen läheisyyteen. 

Alueella on pusikoitunutta peltoa, jonka taustalla maasto nousee jyrkästi kallioiselle 

mäenlaelle. Vanha peltoalue on tasaista ja maaperältään savea. Tavoitteena 

asemakaavoittaa maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle pientaloasutusta. Tavoitteena 

on hyväksyä asemakaava kesään 2022 mennessä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Kohdealue sijoittuu nykyistä asuinaluetta täydentävälle alueelle ja on liitettävissä alueella 

olevaan kunnallistekniikkaan. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alustavasti arvioituna alue on maasto-olosuhteiden perusteella helposti rakennettavissa. 

Alustavat kustannusarviot selviävät kaavan yhteydessä laadittavien kunnallisteknisten 

selvitysten myötä. Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä. 

Asemakaavan yhteydessä selvitetään tarkemmin mm. alueen rakennettavuutta. 

Muuta huomioitavaa 

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa olevia maita. 
Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin rajautuvien yksityisten maanomistajien 
halukkuutta liittyä asemakaavaan. Yksityisten maille kaavoittaessa tulee varautua katualueen 
haltuunottoon. 

Suunnittelussa huomioidaan erityisesti itä-länsisuuntaiset ekologisetverkostot sekä alueen 

asukkaita palvelevat virkistysverkostot. 

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla. 
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VUODEN 2022 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 
 

Kunnan asemakaavahankkeet 
 

Koulurinteentien alueen kaavamuutos  
 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alueella sijaitsee Koulurinteentien eteläpuolella ja alueella on kunnan omistuksessa olevia 
vuokrarivitaloja ja Salpakankaan koulu. Samassa yhteydessä selvitetään Koulurinteentien ja 
Vanhatalontien risteykseen sijoittuvan yksityisessä omistuksessa olevan liikerakennustontin 
käyttötarkoituksen muutosta. Asemakaava on tarkoitus hyväksyä kesällä 2023. 

Yksityisen maanomistajan kanssa laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus ja 
maankäyttösopimus. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta, osoittaa koulun tontille 
poikkeamispäätöksillä toteutunut rakennusoikeus sekä osoittaa yhteydet kevyelle liikenteelle. 
Rivitaloaluetta on tavoitteena kehittää tiiviimpään asumiskäyttöön osoittamalla alueelle 
kerrostalorakentamista. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten asemakaavan muutoksella 
tehostetaan olevien verkostojen käyttöastetta. Maankäytön tehostumisen myötä saadaan 
lisättyä tonttitarjontaa keskustan alueella. 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Nostavan eritasoliittymän lähiympäristö  
 

Kohdealueen maanhankintaneuvotteluja käydään syksyllä 2020.  

Alueelle kaavoitetaan strategisen yleiskaavan mukaisesti kaupan palveluja ja työpaikka-
alueita. 

Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos 

Hankkeen kuvaus 

Alue sijaitsee Keskustien varrella Hämeenkoskella. Alue rajautuu Teuronpolkuun, Jokipolkuun 
ja Teuronjoen ympäristöön. Alue sijoittuu strategisen yleiskaavan mukaiseen Hämeenkosken 
palvelukeskustaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä 
palvelukeskustaan sijoitetaan toimintoja niin, että se säilyy elinvoimaisena, toimivana, 
esteettömänä ja turvallisena. 

Kunta on luopumassa alueella olevasta kiinteistöstä. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan alueen 
käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen, maankäytön tehostamisen mahdollisuudet sekä 
virkistysyhteyksiä vesistön varrella. 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2023 loppuun mennessä. Asemakaava 
laaditaan kunnan omana työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten asemakaavan 

muutoksella tehostetaan olevien verkostojen käyttöastetta. Maankäytön tehostumisen myötä 

saadaan tonttitarjontaa Hämeenkosken palvelujen äärelle.  

Muuta huomioitavaa 

Asemakaavalla mahdollistetaan virkistyksellinen käyttö Teurojoen rannalla. 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Kirkonkylä - Pyhäniemi – Kutajoki kyläkaava 

Alueen kuvaus 

Alueeseen kuulu strategisen yleiskaavan mukaiset kyläalueet Hollolan kirkonkylästä, 
Pyhäniemestä ja Kutajoelta. 

Osayleiskaavan tavoitteet 

Alue on matkailun ja kyläasutuksen kannalta tärkeäalue. Aluetta kehitetään matkailun eri 
muotojen, virkistyksen, asumisen ja vapaa-ajan vieton lähtökohdat huomioon ottaen 
kohdealueeseen liittyvät kulttuuri-, maisema ja luonnonympäristön arvot. 

Maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen 
muodostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. 
Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen 
sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 

Toteuttaminen 

Kaavoitus tulle vireille kesäkuussa 2022. Tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi vuoden 
2024 aikana. 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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VUODEN 2023 ALKAVAT KAAVOITUSKOHTEET 
 

Kunnan asemakaavahankkeet 

Mallasharjun asemakaavan muutos  

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijoittuu Kuntakeskukseen Terveystien ja Vesimäentien rajaamalle alueelle. Alueella on 
kunnan varikkotoimintaa.  

Asemakaavoitustyö tehdään alueelle tehdyn kaavarungon pohjalta. Kaavamuutosalueen 
pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria. Suunnittelutyön aikana tutkitaan alueen käyttötarkoituksen 
muutosta esim. asumiskäyttöön ja/tai työpaikka-alueeksi. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alue liittyy kunnan katu- ja vesihuoltoverkkoon ja täydentää kunnan tonttitarjontaa 
kuntakeskuksen palvelujen läheisyydessä. Alueella on varauduttava pilaantuneiden maa-
ainesten puhdistamiseen, joka nostaa alueen toteuttamiskustannuksia. 

 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Kukonkankaan asuinalueen laajennus 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Kaavakohde sijaitsee Kukonkoivun teollisuusalueen itäpuolella ja Kukonkankaalle kaavoitetun 

asuinalueen pohjoispuolelle, jonne kaavoitetaan pientaloasumista. Kaavoitettavan alueen 

pinta-ala on noin 20 ha. Alue on kunnan omistuksessa. Asemakaava laaditaan kunnan omana 

työnä. 

Hankkeen taloudellisuus 

Alue hyödyntää aiemmin kaavoitettuja kokoojakatuja. Alueelle on laadittu kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma ja alueen toteuttamiskustannukset tarkentuvat hankkeen edetessä. 
Kunnallistekniset verkostot ovat lähellä kaavoitettavaa aluetta. Alue sijoittuu maaperältään ja 
maastomuodoiltaan helposti toteutettavalle soraharjulle. 

Muuta huomioitavaa 

Kaavoituksessa tarkastellaan naapurissa sijaitsevan viljankuivurin melun torjuntaa. 

 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Yritysalueen laajennus Paassillassa 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijaitsee, kehätien eteläpuolella Soramäen eritasoliittymän tuntumassa. Alueen pinta-ala 
tarkentuu kaavaprosessin alkuun mennessä. Alue on pääosin metsää, taimikkoa tai peltoa. 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kehätien (vt 12) eritasoliittymän ja lähialueiden 
yritysalueiden laajentamisen. Soramäen eritasoliittymän lähialueelle on maakuntakaavan sekä 
strategisen yleiskaavan mukaisesti mahdollista toteuttaa paljon tilaa vaativan kaupan ja 
erikoistavarakaupansuuryksiköitä sekä työpaikkarakentamista. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kunnalta merkittävää panostusta alueen 
esirakentamiseen ja kunnallistekniikan toteuttamiseen. Asemakaavoituksen tueksi on laadittu 
kunnallistekniikan ja vesihuollon yleissuunnitelma ja kaavan kustannusvaikutuksia arvioidaan 
suunnittelun edetessä.  

Asemakaavalla lisätään kunnan yritystontteja hyvien liikenneyhteyksien ääreltä. 

Muuta huomioitavaa 

Alue on osittain yksityisen omistuksessa. Ennen asemakaavoitusta on käytävä neuvotteluja 
maanhankinnasta maanomistajien kanssa riittävän suuren kokonaisuuden toteuttamiseksi. 

 

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Kukonkoivun teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 
 

Alueen kuvaus ja tavoitteet 

Alue sijaitsee valtatien 12 Kukonkankaan eritasoliittymän pohjoispuolella. Alueesta suurin osa 
on teollisuustontteja, joista osa ei ole rakentunut. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen 
eteläpuolelle. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 72 ha ja laajennusosan noin 4 ha. 

Alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Osa vanhoista teollisuustonteista 
sekä uusi laajennusalue osoitetaan työpaikkojen ja erikoistavarakaupan alueeksi. Muita 
teollisuuden ja kaupan tontteja ja kaavamääräyksiä ajantasaistetaan nykyisiä tarpeita ja 
ympäristön vaatimuksia vastaaviksi. Alueen kaavoituksessa huomioidaan alueen sijoittuminen 
veden hankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavoitettava alue on osin kunnan omistuksessa ja osin yksityisessä omistuksessa. 
Alueen katuverkko on pitkälle jo rakentunut, kustannuksia syntyy mahdollisesti hulevesien 
käsittelyyn ja johtamiseen tarkoitetun verkoston rakentamisesta. Asemakaavalla on mahdollista 
saada muutamia uusia tontteja, joista kunta saa vähäisiä myynti- tai vuokratuloja. 

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti osoitekartalla 
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Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 

Hahmajärven rannalle sijoittuva leirikeskus Herralassa on huonokuntoinen. Alueen 
maankäytön kehittämistä tutkitaan asemakaavalla, jolla selvitetään alueen osoittamista 
asumiseen huomioiden alueen virkistysarvot. 

Hankkeen taloudellisuus 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kunnalta merkittävää panostusta kunnallistekniikan 
rakentamiseen. Asemakaavoituksen tueksi on laadittava kunnallistekniikan ja vesihuollon 
yleissuunnitelma ja kaavan kustannusvaikutuksia arvioitava saatavaan hyötyyn nähden.  

 

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti osoitekartalla. 
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AIKATAULUYHTEENVETO ALOITETUISTA JA VUOSINA 2020 – 2021 
ALKAVISTA KAAVOITUSHANKKEISTA 
 

YLEISKAAVOITUS vireille hyväksyminen 

Strateginen yleiskaava 2020 9/2019 12/2020 

Kalliola – Paimela osayleiskaava 5/2019 1/2021 

   

MAANKÄYTÖN SELVITYS   

Nostava – Tikkakallio 2019 9/2020 

Keskustan elinvoiman kehittäminen 1/2020 12/2020 

   

ASEMAKAAVAT   

aloitetut 2019   

Hirvimäen asemakaava ja 

asemakaavan muutos 

8/2019 11/2020 

Keskikankaantie 2 4/2019 9/2020 

Hämeenlinnantien (VT 12) ja Ala-
Okeroistentien asemakaavamuutos 

 9/2019 4/2020 

Messilän ranta-alueen asemakaava 2/2019 12/2020 

Parinpellontien asemakaava 9/2019 4/2021 

aloitetaan 2020   

Sorvasen alueen asemakaava 4/2020 11/2021 

Kunnanvirasto ?/2020  

Pyhäniemen vanhainkodin ympäristö 8/2020 12/2021 

Kyyhkylä Nostava 11/2020 2/2022 

aloitetaan 2021   

Kalliolantien jatke ympäristöineen 2021 2022 

Norolan pelto 2021 2022 
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