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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Salpakankaan keskusta-alueelle liikenteelliseen 
solmukohtaan. Alue rajautuu pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja 
etelässä Hämeenlinnantiehen (Vt 12). Alueella on toiminut Nesteen polttoaineen 
jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 2018. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan 
noin 0,9 hehtaaria. 

 
 
 
 

 

1.4 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa huoltoasematontille liike- ja 
toimistorakentamista. Tavoitteena on tehostaa saavutettavuudeltaan hyvälle paikalle 
sijoittuvan tontin maankäyttöä ja lisätä alueen palvelutarjontaa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 2.3.2020 
 
 
 
hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Liikenneselvitys 
4 Meluselvitys 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa 2019 
- Asemakaava vireilletulo 23.4.2019. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 28.11. - 31.12.2019. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan liike- ja toimistotilojen toteuttaminen 
liikenteellisesti keskeiselle paikalle. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Toteuttamisen pääperiaatteet. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualueella on toimintansa lopettanut huoltoasemarakennus, polttoaineenjakelumittari 
on purettu tontilta. Alueen länsireunalla on puustoa.  
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Luonnonolot 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän lakialueelle.  Maasto on melko tasaista, korkoerot 
tontilla ovat enintään kaksi metriä.  
 
Maaperä 

etäisyys maanpinnasta (m)  maaperä 
0-7 silttistä hiekkaa 
7-9 hiekkaa 
9-15 silttistä hiekkaa 
15-20 hiekkaa ja kiviä 
20-24.3 kivistä soraa 
24.3 kallio 

Taulukko: Maaperätiedot kaavoitettavan alueen kaakkoispuolelta noin 20 metriä kaava-
alueesta.  
 
Kasvillisuus 
Alueen länsiosassa on taimikkoa ja muutama isompi koivu. Katualueisiin rajautuvilla tontin 
osilla on ryhmiin istutettuja lehtipensaita ja -puita. 

 

Vesistöt ja vesitalous 
Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Pohjavedet 
virtaavan kaavoitettavalta alueelta Riihelän pohjavedenottamon suuntaan sekä 
Hedelmätarhan lähteisiin.  
 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsevan pohjaveden tarkkailuputken mittaustulosten perusteella 
pohjaveden pinta on 126.20 metriä maanpinnan yläpuolella (mmpy), eli noin 20 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. Kaavoitettavan alueen kaakkoispuolella kallio kohoaa pohjaveden 
pinnan yläpuolelle. 
 

Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueen lounaispuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee Aapelinlehdon 
luonnonsuojelualue Suomi100 ja noin 650 metrin etäisyydellä Hedelmätarhan 
tervaleppäkorpi. Kintterön luonnonsuojelualue sijoittuu suunnittelualueesta noin 800 metriä 
koilliseen. 
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Ote Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin kartta-aineistosta, jossa suojelualueet on osoitettu 
vihreällä värillä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty mustalla renkaalla. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueella ei ole asutusta. Lähin asutus sijoittuu valtatien eteläpuolelle Mäkirinteentien ja 
Koulutien varrelle. 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 
Lähiympäristö on työpaikka-aluetta, jota on rakennettu 1960-luvulta lähtien. Valtatien 
eteläpuolella on 1960-luvulta lähtien rakennettua asutusta, valtatien varressa rakennuskanta 
muodostuu pääosin asuinkerrostaloista. Laajemmat pientaloalueet ovat etäämmällä 
valtatiestä. 
 
Kaavoitettavan alueen lähiympäristön taajamakuvaa hallitsee vaaleasävyiset 
teollisuusrakennukset sekä valtatien tieympäristö.  
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Asuminen 

Palvelut 
Kaavoitettavalla alueella on toimintansa lopettaneen huoltoaseman rakennukset. 
Ympäristössä on laajasti erilaisia palveluja mm. päivittäistavarakauppaa ja 
erikoistavarakauppaa. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavoitettava alue sijoittuu Hollolan merkittävämmälle työpaikka-alueelle. Alue on 
vuosikymmenten saatossa muuttunut teollisuusalueesta monipuoliseksi yritysalueeksi.  

Liikenne 
Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa ja idässä kunnan katuverkko. Eteläpuolella on valtatie 
12, joka muuttuu Lahden eteläisen kehätien valmistuttua osaksi kunnan katuverkkoa.  
 
Joukkoliikenneyhteydet ovat alueella hyvät. Paikallisliikenteen linjat kulkevat 
suunnittelualueen ohitse arkipäivisin 4 kertaa tunnissa, lisäksi pitkän matkan bussilinjat 
kulkevat valtatiellä 12.  
 
Alue on hyvin saavutettavissa läheisiltä asuinalueilta kevyen liikenteen verkostoa pitkin. 
 
Kaavan yhteydessä tehdyn liikenneselvityksen mukaan vuonna 2019 Valtatiellä 12 on 
liikennemäärä ollut 18 558 vuorokaudessa ja kaava-alueelta itään olevalla osuudella 22206 
ajoneuvoa. Ala-Okeroistentiellä keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa on ollut 9369.  
 
Katuverkolla keskimääräinen liikennemäärä vaihtelee 8500 ajoneuvosta 3500 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Katuverkolla raskaan liikenteen osuus on 8-10%. Tarkemmat 
liikennemäärätiedot löytyvät alla olevasta kuvasta. 
 
Liikenneaseman laskennallinen matkatuotos on 800 autokäyntiä vuorokaudessa. 
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Vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä kaava-alueeseen liittyvällä tie- ja katuverkolla. 
Suluissa on esitetty raskaan liikenteen osuus tieverkolla. (Ote liikenneselvityksestä, Ramboll 
2020) 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole rakennussuojelukohteita, arvokkaita rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä tai muinaismuistokohteita. 
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Tekninen huolto 

  
Ote kunnan johtokartasta. Jätevesiverkosto on kuvattu oranssilla, talousvesiverkosto sinisellä 
ja hulevesiverkosto vihreällä. 
 
Suunnittelualue kuuluu teknisten verkostojen piiriin. Terveystiellä kulkee vesihuoltolaitoksen 
talousvesi- ja jätevesiverkosto. Hulevesiverkostoa on Terveystiellä ja Keskikankaantiellä. 
 
Suunnittelualueeseen lähiympäristössä on runsaasti johtoverkostoa mm. sähkö-, 
kaukolämpö-, teleliikenne- ja maakaasuverkostoa.  
 

 
 Ote johtokartasta, josta ilmenee sähkö-, kaukolämpö- ja teleoperaattoreiden verkosto alueella.  
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Erityistoiminnat 
Kaava-alueesta noin 460 metriä koilliseen sijaitsee kemikaaleja käsittelevä laitos, joka on 
luokiteltu seveso-kohteeksi. Laitoksella on 500 metrin konsultointivyöhyke. Kaavamuutoksen 
yhteydessä tulee pyytää lausunnot pelastuslaitokselta ja Tukesilta. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueelle aiheutuu liikenteen melu- ja pölyhaittoja. Alueen pohjois-, itä- ja 
eteläosissa melu ylittää päivällä 65 desibelin rajan (kuvassa oranssi), muilla tontin osilla melu 
on 60-65 desibeliä (kuvassa vaalean oranssi). Yöaikana tontilla on 55-60 desibelin (kuvassa 
keltainen) melualuetta ja hiukan 50-55 desibelin aluetta (kuvassa vihreä). 
 
Kaavoitettavan alueen eteläpuolella asuinkerrostaloja suojaa melulta 2.5-3.5 metriä korkea 
meluaita. Päivällä tien puoleisille julkisivuille kohdistuu 65-63 desipelin melu. Piha-alueilla 
rakennusten pohjoispuolelle ulottuu 50-55 desibelin melualue, joten mallinnuksen perusteella 
piha-alueilta löytyy melun ohjearvot alittavia ulko-oleskelualueita. 
 
Yöaikana asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva melu on 57-55 desibeliä. 
 

    
Alueen melutilanne nykytilassa. Vasemmalla päiväajan melutilanne ja oikealla yöajan 
melutilanne. (Meluselvitys, Keskikankaantie 2 Ramboll 2020.) 

3.1.4 Maanomistus 
 

Hollolan kunta omistaa suunnittelualueen ja siihen rajautuvat katualueet. Valtatien 12 
maapohja on valtion omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut lainvoimaiseksi 14.5.2019. 
- Osayleiskaava 
- Voimassa oleva asemakaava 
- Alueelle laaditut asemakaavaluonnokset 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.1.2017. 
- Pohjakartta 
- Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat  

- ympäristölupa ja siihen liittyvät päätökset ja aineistot (mm. lopettamissuunnitelma ja 
maaperätutkimukset) 

- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt inventoinnit 

- kaavan yhteydessä laadittu liikenne- ja meluselvitys  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavaa on ryhdytty laatimaan Hollolan kunnan aloitteesta. Alueella on toiminut 
Nesteen polttoaineen jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 2018. Alueen sijainti 
pohjavesialueella ei mahdollista nykyisen toiminnan jatkamista ja voimassa oleva 
asemakaava on katsottu niiltä osin vanhentuneeksi. 
 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Hollolan kunta on ryhtynyt asemakaavan muutokseen. Alueen asemakaavan muutoksesta on 
ilmoitettu vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa. 
 
Asemakaava on tullut vireille elinvoimavaliokunnan päätöksellä 23.4.2019. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
 

- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne 
- kunnan johtava rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristöviranomainen 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- elinkeinopäällikkö 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Elisa Oyj 
- Telia 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Lahti Energia/ kaukolämpö 
- Auris Kaasunjakelu Oy 
- Tukes 
- Hollolan Yrittäjät ry 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 23.4.2019 ja siitä ilmoitettiin 8.5.2019 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 
 

 
23.4.2019 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 

 
- Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 29.4.2019 
- OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 8.5.2019. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 9.5.- 7.6.2019. 
 
19.11.2019 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
- Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 20.11.2019. 
- Lausuntopyynnöt lähetettiin 26.11.2019. Tukesille toimitettiin konsultointipyyntö 

26.11.2019. 
- Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 

sekä internetissä 27.11.2019. 
- Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: 

www.hollola.fi 28.11.- 31.12.2019 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 asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai 
ak:n muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
- Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (luetellaan). 
-  
- Kaavaehdotus lähetetään maanomistajille/naapureille 
-  
- Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa, sähköisellä ilmoitustaululla ja 

internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla. 
-  
- Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) Hollolan 

kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  

 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.??? 
 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Hämeen Ely-keskukselta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. 
Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa kaavaehdotusvaiheessa. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa keskeiselle paikalle sijoittuvan tontin käyttö 
liikerakentamiseen. Tavoitteena on monipuolistaa kuntakeskuksen kaupallisia palveluja, lisätä 
työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja parantaa taajamakuvaa Salpakankaan 
teollisuusalueelle johtavan sisääntuloväylän tuntumassa. Lisäksi kaavamuutoksen 
yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta vähäiseen tontin laajentamiseen tontin eteläpuolella. 
Asemakaavan tavoitteet tarkentuvat prosessin edetessä. 
 
Asemakaavaa on mahdollista edistää hankekaavana, jos kaavaprosessin aikana alueelle 
löytyy sopiva toiminnanharjoittaja. 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Maakuntakaava 
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 suunnittelualue on osa Hollolan seutukeskuksen 
keskustatoimintojen aluetta (C3). Alue on pääosin pohjavesialueella.  
 
Alue kuuluu Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialueeseen, joka on 
yhdyskuntarakenteeltaan tiivis kaupunkiseudun alue, jota eheytetään ja joka mahdollistaa 
poikkeavan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alarajan. 
 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Alueen likimääräinen sijainti on esitetty 
valkoisella katkoviivalla. 
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Strateginen yleiskaava 
Suunnittelualue on Hollolan strategisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alue on 
monitoiminnallinen tiivistyvä alue, jolla sekoittuvat asuminen, työpaikat, hallinto, palvelut ja 
myymälätilat.  
 
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisää ja turvallista oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöä sekä korkealaatuista taajamakuvaa.  
 
Alueen täydennysrakentamisessa tulee rakennustavan ja lähiympäristön suunnittelun keinoin 
tukeutua olevaan rakenteeseen ja siinä tulee ottaa huomioon kuntakeskuksen moderni 
rakennusperintö. Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää esteetöntä ja sujuvaa liikkumista 
eri toimintojen välillä. 
 
Alue kuuluu taajama-alueeseen, jolla edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten 
rakenteiden, olevan rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa 
kunnioittaen ja riittävät viheralueet turvaten. Alueella seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
alaraja on auto- rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskaupalla 12 000 k-m2 ja muulla 
erikoistavarakaupalla 5 000 k-m2. 
 
Alue on oleellisesti muuttuvaa aluetta, jossa maankäytön muutosten ja tehostamisen tulee 
perustua asemakaavoitukseen. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa 3.5.1993 hyväksytty rakennuskaava, jossa 
kaavamuutosaluetta koskeva tontti on osoitettu huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH-
1). Alueelle saa kaavamääräysten mukaisesti sijoittaa enintään 400 krs-m2 muita kuin alueen 
pääkäyttötarkoituksen mukaisia liiketiloja. 
 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 1500 kerrosneliömetriä ja rakennus saa olla enintään 
kaksikerroksinen.  
 

 
 Ote ajantasa-asemakaavasta. Alustava aluerajaus on esitetty punaisella rajauksella. 
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4.5 Asemakaavan valmistelu 
 

4.5.1 Asemakaavan valmistelu ja kaavaehdotus 
Asemakaavaluonnoksesta ei laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaavaluonnoksessa 
käyttötarkoitus oli vielä varsin väljä ja mahdollisti kaksikerroksisen liike- ja 
toimistorakennuksen toteuttamisen tontille.  
 
Kaavaluonnoksen rakennusoikeuden määrää verrattiin alueella olevien kaupan tonttien 
rakennusoikeuksiin ja toteutuneisiin rakennusoikeuden määriin ja päädytty esittämään 
rakennusoikeuden määrä tehokkuusluvulla e=0,5. Koko rakennusoikeuden käyttäminen 
yhteen tasoon toteutettuna mahdollistettiin sallimalla maanalainen pysäköinti.  
 
Asemakaavaluonnoksessa esitettiin liittymäkieltomerkinnät tontin Keskikankaantien 
puoleiselle rajalle, joten tonttiliittymä tulee toteuttaa Terveystien puolelta. 
 
Autopaikkavelvoite 1autopaikka/ 50 k-m2 liike- ja toimistotilaa kohti on yleisesti Hollolan 
kuntakeskustassa käytetty mitoitusnormi liikerakennusten tonteilla. 
 
Asemakaavaluonnoksessa huomioitiin pohjavesien suojelu, hulevesien viivytys ja käsittely, 
radonin torjunta sekä pilaantuneiden maiden selvittäminen ja puhdistaminen tarvittaessa. 
 
Liikenne: 

Kaavaluonnoksen liikennevaikutuksia arvioitiin yleispiirteisesti arvioimalla kaavan 
liikennemääriä Ympäristöministeriön julkaiseman Liikennetarpeen arviointi maankäytön 
suunnittelussa- oppaan mukaisesti.  

Huoltoaseman aiheuttamat liikennemäärät tonttiliittymässä ovat noin 960-2400 ajoneuvoa 
vuorokaudessa (pieni palveluasema, 6 mittaripaikkaa) ja noin 6-24 kuorma-autoa 
vuorokaudessa (voimassa olevan asemakaavan liikennemääräarvio). 

Kaavaluonnoksessa alueelle mahdollistettiin 4412 kerrosneliömetrin kokoisen liike- ja 
toimistorakennus sijoittuminen, myyntiala arvioitiin olevan 2/3 rakennusoikeuden määrästä 
(2941 k-m2). Käyntimäärien pohjaksi valittiin tavaratalon käyntimäärät, jotka ovat määrällisesti 
erikoistavarakauppaa suuremmat. Tässä vaiheessa arviolla haettiin liikennemäärien 
maksimimääriä, kun kaupan määräykset olivat tässä vaiheessa kaavaprosessia vielä väljät. 
Lahden kaupunkiseudulla joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvan tavaratalon matkatuotokseksi 
tonttiliittymässä arvioidaan 1956- 3913 henkilöautoa vuorokaudessa.  

Asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta arvioitiin, että kaavamuutos lisää 
ajoneuvoliikennettä tonttiliittymässä noin 1000-1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Erikoistavarakaupan kävijämäärät vaihtelevat paljon riippuen siitä, millaisesta 
erikoistavarakaupasta on kyse.  
 
Kaavaehdotusta valmisteltaessa tutkittiin kahta vaihtoehtoista ratkaisua niiden aiheuttamien 
liikennemäärien ja melutilanteen pohjalta. VE1 mahdollisti päivittäistavarakaupan suuryksikön 
toteuttamisen ja VE2 ei mahdollistanut päivittäistavarakauppaa.  
 
Jatkosuunnittelussa päädyttiin rajaamaan päivittäistavarakaupan toteuttamismahdollisuus 
pois, sillä vaihtoehdon 1 liikennemäärät olivat noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa enemmän 
kuin vaihtoehdossa 2. Lisäksi tällä vaihtoehdolla pyritään monipuolistamaan alueen 
palvelutarjontaa. 
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Kaavaehdotusvaiheessa rakennusoikeutta pienennettiin noin 900 k-m2 osoittamalla 
rakennusoikeus tehokkuusluvulla e=0.40, jotta tontille jäisi paremmin tilaa hulevesien 
käsittelyyn ja pysäköintiin.  
 

4.5.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

OAS-vaiheen mielipiteet: 
 
Hämeen Ely-keskus on kommentoinut Oas-vaiheessa, ettei aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelulle ole tarvetta, koska vt 12 on muuttumassa osaksi kunnan 
katuverkkoa. OAS:ssa on asianmukaisesti otettu huomioon ja selvitettäväksi vaikutukset 
liikenteeseen, pohjaveteen ja maaperään. Mikäli kaavamuutos muuttuu hankekaavaksi, tulee 
OAS:aan päivittää tieto mahdollisesta maankäyttösopimuksesta. Työn edetessä pidetään 
tarvittaessa työneuvottelu. 
 
Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus suosittelee, että 
kaavamääräyksiin lisätään kaavamääräys radonin torjumisesta uudisrakentamisen 
yhteydessä. 
 
OAS:sta ei käy ilmi, kuinka laajalla alueella maaperän pilaantuneisuudesta on tehty. Alueella 
olleen toiminnan vuoksi selvityksen tulisi olla riittävän laaja, jolla mahdolliset aiemmat 
saastuneet alueet on tutkittu. Uudisrakentamisen yhteydessä tehtäessä on mahdollinen 
maaperän pilaantuminen arvioitava myös suunnitellun rakentamisen kannalta koko alueella.  
 
Alueen sijoittuessa vilkkaan väylän varrelle tulisi liikenneselvityksen yhteydessä selvittää 
myös kokonaismelukuorma.  
 
Rakennusten sijoittuessa vilkkaan tieliikenteen pölyn, tärinän ja kaasumaisten 
epäpuhtauksien haitta-alueelle, tulisi näiden haittojen arviointi sekä aiheutuvien haittojen 
minimointi käsitellä kaavaprosessissa. Suunnitteluvaatimus näiden haittojen huomioon 
ottamiseksi ja hallitsemiseksi rakentamisessa tulisi liittää kaavamääräyksiin.  
 
Hollolan kunnan terveydensuojeluviranomainen tulisi lisätä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman osallisten listaan. 
 
Vastine: 
Asemakaavamääräyksiin on lisätty määräys radonin torjunnasta uudisrakentamisen 
yhteydessä. 
 
Asemakaavaan on lisätty määräys maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja 
kunnostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
 
Liikenneselvitys ja kokonaismelukuorma selvitetään kaavaehdotusvaiheeseen mennessä, 
kun kaavan tavoitteet käyttötarkoitusmerkinnän osalta ovat tarkentuneet. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty lisäämällä osallisiin kunnan 
terveydensuojeluviranomainen. Osallisten listalle on myös lisätty Tukes, jota konsultoidaan 
noin 500 metrin etäisyydelle sijoittuvan Seveso-laitoksen vuoksi. Kaavaluonnosta 
tarkastetaan ehdotusvaiheeseen saadun palautteen pohjalta.  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa koskien asemakaavan muutosta. 
 
Lahti Energia Oy/ Lämpöliiketoiminta toteaa, että alueen pohjoispuolella Terveystiellä 
sijaitsee merkittävä kaukolämmön runkojohto, lisäksi kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Lahti 
energian Lämpöliiketoiminta suosittelee kohteen muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi 
kaukolämpöä ja kaavaan merkintää kaukolämpö.  
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Vastine: 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyn muutoksen (L 9.11.2018/873) takia asemakaavalla ei 
voida velvoittaa liittymään kaukolämpöön. 
 
Luonnosvaihe: 
 
Hämeen Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että alueen suunnittelu liike- ja 
toimistorakentamiselle on yleiskaavan tavoitteiden mukaista.  
 
Liikenteen osalta Ely-keskus ottaa tarkemmin kantaa ehdotusvaiheessa, kun erillisselvitykset 
ovat käytettävissä lausuntoa annettaessa. 
 
Pohjavesien osalta todetaan, että pohjavesivaikutusten arviointi on osa kaavaprosessia ja 
vaikutusten arvioimiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi tulee jo kaavoitusvaiheessa olla 
riittävät tiedot alueen pohjavesiolosuhteista. Maanalaisten tilojen osalta tulee varmistaa 
riittävä etäisyys pohjaveden pinnan tasoon. 
 
Alueelle tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja ohjaa pohjaveden pilaamiskielto ja 
vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Kaavamääräystä esitetään täsmennettäväksi 
yksiselitteisemmäksi. Rakentaminen tai toiminta ei saa aiheuttaa haittaa pohjaveden laadulle 
tai määrälle.  
 
Määräys puhtaiden hulevesien imeyttämisestä tontilla ja muiden hulevesien viivyttämisestä 
tontilla ja johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle on asianmukainen. Hulevesien 
viivytyksen yhteydessä on suositeltavaa pyrkiä myös parantamaan hulevesien laatua. 
Kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä tulee varmistaa, että esitetyllä tehokkuudella 
rakennettavalle tontille on mahdollista sijoittaa tarvittavat viivytysrakenteet. 
 
Kohteessa on tehty osittaisia maaperän kunnostuksia. On kuitenkin ilmeistä, että kiinteistöllä 
on edelleen pilaantuneita alueita, jotka on selvitettävä ja puhdistettava. Esitetty 
kaavamääräys maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja kunnostamisesta on 
tarpeellinen ja riittävä. 
 
Kaavaluonnos mahdollistaa myös toimistotilojen rakentamisen. Jatkosuunnittelussa tulee 
varmistua, että kaavan toteutuessa valtioneuvoston toimistotiloille säätämät melun ohjearvot 
täyttyvät. 
 
Kaavassa olevat määräykset piha-alueiden suunnittelusta edistävät hyvän taajamakuvan 
syntymistä. Ely-keskus esittää harkittavaksi, olisiko taajamakuvan kannalta hyvä ohjata myös 
rakentamistapaa sekä mainoslaitteiden ja -pylonien sijoittelua ja kokoa. 
 
Vastine:  
Kaavaselostuksen lähtötietoihin on lisätty kuvaus alueen pohjavesiolosuhteista. Kaavan 
käyttötarkoitusmerkintää on tarkennettu kieltämällä vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien ja 
vaaralliseksi luokiteltujen nestemäisten jätteiden säilytys alueella. Yleisiin määräyksiin on 
lisätty pohjaveden suojelumääräyksiä: ” Rakentaminen tai muu toiminta ei saa aiheuttaa 
haitallista pohjaveden alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää”. 
Asemakaavan yleisiin määräyksiin on lisätty maanalaisen tilan alimman lattiapinnan 
likimääräinen korkotaso. 
 
Hulevesien osalta yleisiä määräyksiä on täydennetty siten, että myös hulevesien laadullinen 
käsittely tulee hoitaa tontilla. Tontin rakennusoikeutta on pienennetty, jolloin myös hulevesien 
käsittelylle jää paremmin tilaa. 
 
Kaavoituksen tueksi on laadittu meluselvitys. Normaaleilla rakennepaksuuksilla on 
mahdollista saavuttaa toimistotiloille asetetut melun ohjearvot, neuvottelutiloille on kuitenkin 
annettu tiukemmat arvot. Neuvottelutilojen sijainnista ja rakenteesta riippuen voi olla 
mahdollista, etteivät normaalit seinärakenteet vaimenna riittävästi melua neuvottelutiloissa. 
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Asemakaavan määräyksiin on kirjattu, että toimistotilojen sijoittelussa ja julkisivujen 
ääneneristävyydessä tulee varmistua, ettei neuvottelutilojen sisämelu ylitä melun ohjearvoja. 
 
Asemakaavalla on annettu määräyksiä rakennuksen värityksestä ja materiaalista sekä 
julkisivun vähimmäiskorkeudesta. Lisäksi asemakaavaan on lisätty määräys, jolla rakennus 
sijoittuu tontin eteläiseen rakennusalaan kiinni muodostaen yhtenäistä linjaa 
Hämeenlinnantien varrella lähiympäristön rakennusten kanssa. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskus korostaa lausunnossaan 
vilkkaaseen liikenteen keskittymään sijoittuvan liikekiinteistön sisäilman puhtautta. Vaikka 
valtatie 12 muuttuu tulevaisuudessa kaduksi, tulee alueen liikerakentaminen sijoittumaan 
vilkkaan tieliikenteen pölyn, tärinän ja kaasumaisten epäpuhtauksien haitta-alueelle.  Näiden 
haittojen vähentäminen ja hallitseminen rakentamisessa tulisi lisätä kaavamääräyksiin. 
Haittoihin varautuminen tulisi käsitellä rakennuslupaprosessin yhteydessä. 
 
Vastine: Asemakaavaehdotukseen on lisätty määräys ”Rakennukset on varustettava 
koneellisella ilmanvaihdolla, jonka tuloilma otetaan riittävän korkealta rakennuksen 
puhdasilmaisimmalta puolelta ja suodatetaan tehokkaasti.” 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa koskien asemakaavan muutosta. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
LE-Sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan, että tontin pohjoisreunassa, tontin keskiosalla on 
LE-Sähköverkko Oy:n jakokaappi ja pienjännite- sekä keskijänniteverkon kaapeleita. 
Kaavassa kaapeleille on varattu alue. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Telia toteaa lausunnossaan, että nykyisen tontin ympäristössä lähellä tontin rajaa on Telian 
kaapeleita. Tontin etelä- ja itäpuolella olevat kaapelit eivät ole enää käytössä, mutta 
pohjoispuolen rajan tuntumassa on tärkeitä käytössä olevia kaapeleita. Kaapeleiden pitäisi 
olla katualueella tontin ulkopuolella. Reitit ovat sen verran vanhoja, että kartoitus ei ole kovin 
tarkka. Rakentamisvaiheessa kaapeleiden sijainti on selvitettävä. 
 
Vastine: Selostuksen lähtötietoihin on lisätty kartta teleoperaattoreiden verkostoista. Muutoin 
merkitään asian tiedoksi. 
 
Tukesin antamassa maankäyttölausunnossa todetaan, että kaavoitettava alue sijaitsee 
nestekaasulaitoksen konsultointivyöhykkeellä, nestekaasu varastoidaan maapeitteisessä 
säiliössä. Asetuksen (858/2012 33§) mukainen minimietäisyysvaatimus nestekaasun 
varastosäiliöltä suunnitellulle kaavamuutosalueelle täyttyy. Tukesilla ei ole huomautettavaa 
koskien asemakaavaluonnosta. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

23.4.2019 elinvoimavaliokunta päätti Tiirismaan (11) kunnanosan korttelin 114 tonttia 9  
koskevan asemakaavan muutoksen laatimisesta, ilmoittaa kaavan vireilletulosta sekä asettaa 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n 
mukaisesti niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä 
osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
19.11.2019 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavamuutosluonnoksen nähtäville 
MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden varaamiseksi osallisille mielipiteen 
esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa  
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Elinvoimavaliokunta asettaa?? kunnanosan (nro) (kaavan nimi) asemakaavaehdotuksen MRL 
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta 
tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää        asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy   kunnanosan       koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaavan muutoksella ei mahdollista uusien asuntojen toteuttamista. Alueelle on 
mahdollista toteuttaa kaupallisia palveluja, joiden myötä arvioidaan syntyvän muutamia 
kymmeniä uusia työpaikkoja. 
 
Asemakaavalla osoitetaan pinta-alaltaan 8824 m2:n kokoinen liike- ja toimistorakentamiseen 
tarkoitettu tontti, jolla on rakennusoikeutta 3530 kerrosneliömetriä. Lisäksi kaavassa on 79 m2 

katualuetta. 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on noin 0.9 hehtaaria. 
 

5.1.2 Palvelut 
 

Alueelle on mahdollista toteuttaa kaupallisia palveluja. Työpaikkojen määrä riippuu paljolti 
siitä, millaista kaupanalaa alueelle toteutuu, mutta alustavasti voidaan arvioida, että alueelle 
muodostuu joitakin kymmeniä työpaikkoja. Alueelle syntyvät palvelut täydentävät 
kuntakeskuksen kaupallisten palvelujen tarjontaa. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Keskeiset tavoitteet ja ominaisuudet sekä miten kaava ohjaa ympäristön muutosta ja luo 
edellytyksiä ympäristön kehittämiselle ja minkälaisia muutoksia asemakaavan toteuttaminen 
aiheuttaa ympäristössä (luonnon- ja rakennetussa -) 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

Asemakaavalla osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueella ei sallita 
päivittäistavarakauppaa. Lisäksi korttelialueella kielletään vaarallisiksi luokiteltujen 
kemikaalien ja vaarallisiksi luokiteltujen nestemäisten jätteiden säilytys, sillä alue on 
vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
 
Korttelialueen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.40, rakennusoikeuden 
määrä on 3530 kerrosneliömetriä. Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisen 
rakennuksen. Rakennus tulee rakentaa kiinni eteläiseen rakennusalan rajaan ja rakennuksen 
eteläjulkisivun tulee olla vähintään 8 metriä korkea. Lisäksi on annettu määräyksiä 
julkisivumateriaaleista värityksestä sekä mainoslaitteiden sijoittelusta ja 
enimmäiskorkeudesta. Rakennuksen sijoittelua, väritystä ja materiaaleja koskevilla 
kaavamääräyksillä tavoitellaan alueen rakennuskantaan sopivaa uudisrakennusta.  
 
Asemakaavalla sallitaan pysäköintiin tarkoitetun maanalaisen tilan toteuttaminen. 
Asemakaavalla on määritelty lattiapinnan alin korkoasema, jotta pohjaveden yläpuolelle jää 
riittävästi koskematonta maakerrosta. 
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5.3.2 Muut alueet 
 

Asemakaava-alueen koilliskulmassa on noin 80 m2:n kokoinen alue varattu katualueeksi. 
Alueella on tukimuuri, joka rajautuu kevyen liikenteen väylään. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Asemakaavaratkaisu täydentää alueen yhdyskuntarakennetta hyödyntäen hyviä kevyen 
liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Keskeiselle paikalle sijoittuvan tontin 
käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen tehostaa alueelle rakennetun 
infrastruktuurin käyttöastetta.  

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien työpaikkojen ja palvelujen syntymisen ja kehittymisen 
alueella. 

Kaavoitettava alue sijoittuu taajamakuvallisesti tärkeään paikkaan ja parantaa taajamakuvaa, 
kun alueelle sijoittuva tyhjä huoltoasemarakennus korvautuu tehokkaammalla rakentamisella. 

Vaikutukset pohjaveteen 

Asemakaavan muutoksella huomioidaan pohjavesien suojelu voimassa olevaa asemakaavaa 
paremmin. Käyttötarkoitusta muutetaan toiminnaksi, joka soveltuu huoltoasematoimintaa 
paremmin pohjavesialueelle, lisäksi alueen käyttötarkoitusta on ohjattu tarkemmin mm. 
kieltämällä vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien ja vaaralliseksi luokiteltujen nestemäisten 
jätteiden säilytys tontilla.  

Hulevesien vaikutuksia ympäristöön on pyritty minimoimaan hulevesien käsittelyä, 
viivyttämistä ja johtamista koskevilla määräyksillä. Asemakaavan myötä on todennäköistä, 
että tontin pinnoitetut, vettä läpäisemättömät alueet lisääntyvät nykyisestä.  

Puhtaat mm. katoilta muodostuvat hulevedet imeytetään tontilla, pysäköintialueilta 
muodostuvat likaisemmat hulevedet tulee käsitellä tontilla ja imeyttää käsitellyt hulevedet 
tontilla.  

Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen 

Alueella ollut liiketoiminta on loppunut ja rakennus on tyhjillään. Voimassa olevan 
asemakaavan mukainen toiminta ei ole mahdollista pohjavesialueella. Asemakaavan muutos 
ja alueen osoittaminen liikerakentamiseen mahdollistaa alueen käyttöönoton mm. 
pohjavesien kannalta riskittömämpään toimintaa. Rakentamisen myötä alueen yleiskuva ja 
viihtyisyys paranee, kun tontille saadaan yritystoimintaa.  

Asemakaavoitettava alue sijoittuu liikennemelun vaikutusalueelle. Asemakaavan muutoksen 
yhteydessä on tutkittu alueen melua vaihtoehdoilla, joissa ensimmäinen mahdollistaa 
päivittäistavarakaupan sijoittumisen alueelle ja toinen, jolla päivittäistavarakauppaa ei sallita. 
Melukuorman osalta vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. Ennustetilanteessa vuonna 2040 
tontille ulottuva melukuorma pienenee valtatien liikenteen siirryttyä kehätielle.  

Kaavoitettavan alueen eteläpuolella olevien asuinkerrostalojen kohdalla melutaso pienenee 
noin 2-3 dba nykytilanteeseen verrattuna. Kaavaratkaisua on edistetty vaihtoehdolla, jolla ei 
sallita päivittäistavarakauppaa (VE2), ratkaisulla vähennetään vaikutuksia liikennemääriin ja 
sitä kautta melukuormaan. Kaavaehdotusvaiheessa on vähennetty rakennusoikeutta noin 
900 kerrosneliömetrillä, jolla myös saadaan melutilannetta hiukan suotuisammaksi. 
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Yllä VE 1 melutasot päivällä ja yöllä. Alla VE2 melutasot päivällä ja yöllä. (Meluselvitys, 
Ramboll 2020) 

Asemakaavaan annetaan määräykset, joilla toimistotilojen melutaso tulee olla 
valtioneuvoston asetusten mukaisella tasolla. 

Kaavoitettava tontti sijoittuu alueelle, jossa liikenne aiheuttaa pienhiukkasia. Asemakaavan 
määräyksillä pyritään minimoimaan sisätiloihin kulkeutuvat ilman epäpuhtaudet. 

 
 Vaikutukset liikenteeseen 
 

Asemakaavan muutoksella tonttiliikennöinti siirtyy kokonaan Terveystien puolelle. Tämä 
parantaa Keskikankaantien ja Valtatien 12 liittymän toimivuutta ja selkeyttää sekä 
ajoneuvoliikennettä alueella ja parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta Keskikankaantiellä 
liikuttaessa. 
 
Kaavaehdotusvaiheessa laaditulla liikenneselvityksellä tutkittiin kahden vaihtoehtoisen 
ratkaisun liikenteellisiä vaikutuksia. Vaihtoehdossa 1 tutkittiin rakentamisen aiheuttamia 
liikennemääriä tapauksessa, jossa alueelle sijoittuu päivittäistavarakaupan suuryksikkö. 
Vaihtoehdossa 2 tutkittiin liikerakentamista, jossa ei sallita päivittäistavarakauppaa. 
 
Päivittäistavarakaupan suuryksikön (VE1) aiheuttama liikennemäärä vuorokaudessa on 1500 
asiakaskäyntiä ja lähes 50 tavarakuljetusta vuorokaudessa. Ilman päivittäistavarakauppaa 
(VE2) matkatuotos on lähes 900 asiakaskäyntiä ja yli 50 tavarakuljetusta vuorokaudessa. 
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Liikenteen kasvu näkyy erityisesti Keskikankaantiellä ja Ala-Okeroistentiellä. 
Hämeenlinnantien ja Terveystien liikennemäärät pienenevät, kun pääosa pitkänmatkaisesta 
läpikulkuliikenteestä siirtyy eteläiselle kehätielle. 

 
Liikennemäärät päivittäistavarakaupan suuryksiköllä (VE1), ennustetilanne vuonna 2040. 
 

 
Liikennemäärät ilman päivittäistavarakaupan suuryksikköä (VE2), ennustetilanne vuonna 
2040. 
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 

Asemakaavan muutos mahdollistaa uutta liikerakentamista ja rakentumisen myötä uusien, 
arviolta muutamien kymmenien, työpaikkojen syntymisen Hollolan kuntakeskustaan.  

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueelle suunniteltu liikerakentaminen tulee sijoittumaan vilkkaan tieliikenteen pölyn, tärinän ja 
kaasumaisten epäpuhtauksien haitta-alueelle. 
 
Ilman epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin on torjuttu antamalla asemakaavaan määräys 
koneellisesta ilmanvaihdosta ja sen sijoittelusta. 
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5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.7 Nimistö 
 

Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista lainvoimaisen kaavan myötä, kun alueella 
voimassa oleva vuokrasopimus on päättynyt ja huoltoasematoimintaan liittyvät mahdolliset 
maaperän puhdistustyöt ja rakennusten purkutyöt on saatu valmiiksi. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
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