
 

 

1 

HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
20.4.2020 
 
 

Kartanon (06) kunnanosan asemakaava, joka koskee tiloja 98-435-1-57 ja 98-435-7-808, sekä osittain 
tilaa 98-435-18-142 sekä asemakaavan muutos, joka koskee korttelin 1402 tontteja 1-2, korttelin 1403 
tontteja 1-3 ja korttelin 1404 tonttia 1 sekä Kuunlilja-nimistä katua ja osittain Hirvikalliontietä ja 
Kurjenkello-nimistä katua sekä lähivirkistysaluetta. 
 

Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. 
 
 
 

Suunnittelualue 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon 
asuinalueiden väliin Hirvikalliontien varrelle. 

 
Alue on metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan 
muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria. 
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Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Tavoitteena on asemakaavoittaa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja 
tarkastella katu- ja korttelialueiden rajauksia. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten 
että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan 
eritasoliittymälle. 

 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet 
jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

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

 
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa 2014 alue on taajamatoimintojen aluetta (A/ruskea pohja). Alueelle tai sen 
läheisyyteen on merkitty voimalinja (z) ja ohjeellinen pääkaasulinja (k/punainen katkoviiva). Alue 
rajautuu Kaupunkialueeseen (ka3/oranssi katkoviiva) kuuluen siihen. Alueen läheisyydessä 
kulkee uusi kaksiajoratainen päätie (vt(u)16). 
 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
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Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) 
VAIHEMAAKUNTAKAAVA on käynnistynyt 18.6.2018 Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 
päätöksellä. 
 
Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa kierrätyspuiston sijaintipaikka 
jätteenkäsittelyalueen merkinnällä. Tällä hetkellä aluevaihtoehtoja on neljä, joista kolme 
sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Kaavassa ratkaistaan myös yleispiirteisellä tasolla 
jätteenkäsittelyalueen rajaus ja alueen tukitoiminnot kuten tieyhteydet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2019. Alueista tehdään 
ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely) kaavatyön rinnalla. 
 
Hirvimäen alue sijoittuu vaihemaakuntakaavassa Hollolaan tarkasteltavan 
kierrätyspuistovaihtoehdon vaikutusten tarkastelualueelle sijoittuen 1-3 kilometrin päähän 
aluevaihtoehdosta koilliseen. 

 

 
 

Kierrätyspuiston aluevaihtoehtojen vaikutusalueet aluerajaustyön FCG/17.8.2018 mukaisesti, 0-
3 km etäisyydellä asuvien väkimäärä ja nykyinen Kujalan alue. Hirvimäen vaikutusalue 
tarkastelualueella A Kehätie. (Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun 
kierrätyspuisto) vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.4.2019, Päijät-Hämeen 
maakuntakaava) 
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Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on pientalotaajaman aluetta. 
Alueella kulkee uuden kehätien rinnakkainen liikenneväylä ja -yhteys (punainen katkoviivanuoli) 
ja alue kuuluu taajama-alueeseen (sininen katkoviiva) Alueen eteläpuolella yleiskaavassa on 
osoitettu työpaikkojen ja palveluiden alue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia sekä 
Valtatie/ uusi: Eteläinen kehätie (punainen viiva). Alueen läheisyyteen on osoitettu 
viheryhteystarve (vihreä nuoli). (kartta 1/5). 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, pääkartta (kartta 1/5) 
 
 
Strategisen yleiskaavan mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueen läheisyydessä on 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittäviä kohteita. (kartta 2/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, luontoarvot (kartta 2/5) 
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Alueella ei ole erityisiä maisemallisia, kulttuuriympäristöllisiä tai virkistyksellisiä arvoja. Alueen 
läheisyydessä sijaitsee muinaismuisto ja alueen läheisyyteen on osoitettu viheryhteystarve 
(vihreä nuoli). (kartta 3/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5) 
 
 
Strategisen yleiskaavan vesitalouskartalla ei ole osoitettu kohteita. Alueen itäpuolelle on 
osoitettu Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin 
piirissä. (kartta 4/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot -kartalle on osoitettu voimalinja (keltainen viiva), 
ohjeellinen pääkaasulinja (vaaleansininen katkoviiva), alueen läheisyyteen valtatie/uusi 
(punainen viiva) ja alue sisältyy liikennemääriin perustuvaan ohjeellisen päivärajan 55 dB:n 
melualueelle (harmaa alue). (kartta 5/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (kartta 5/5) 
 
 
Hollolan strategisen yleiskaavan päivitys on käynnistynyt. Hollolan strategisen yleiskaavan 
2020 vireille tulemisesta päätettiin kunnanvaltuustossa 23.9.2019. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.11.-9.12.2019.  
 
 
Asemakaava 
Alueen pohjoisosassa on voimassa asemakaava (hyv.30.1.2012). Kaavamuutokseen kuuluu 
Hirvikalliontien katualuetta ja osittain Kurjenkellon ja Kuunliljan katualuetta, lähivirkistysaluetta 
sekä erillispientalojen (AO) kortteli 1403 ja rivitalojen (AR) tontit kortteleista 1402 ja 1404. 
Muutoin alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueen vieressä on pientaloasutukseen 
osoitettuja alueita.  
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Ajantasa-asemakaavaa. 
 
 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarungossa alue on merkitty asuinalueeksi. Alueen ja 
kehätien väli on merkitty liikerakentamisen alueeksi. Alueen itälaidalle on merkitty kulkemaan 
yhtenäinen viherverkosto. Alueen pohjoisosaan on merkitty kokoojakatuja ja kiertoliittymä. 
 

 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko. 
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Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 
• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Käynnissä olevan vaihemaakuntakaavan aineisto 
• Käynnissä olevan Kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-aineisto 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Asemakaavan ja viereisten asemakaavojen aineistot 
• Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko ja siihen liittyvät suunnitelmat ja 

selvitykset 
• Hirvikalliontien kadun yleissuunnitelmat 
• VT 12 Lahden eteläisen kehätien rakennussuunnitelmat 
• VT 12 Lahden eteläisen kehätien melukartat 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 
Selvitystarpeet 

• Luontoselvitys 
• Meluselvitys 
• Kadun ja kunnallistekniikan yleissuunnittelua tehdään kaavatyön aikana. 

 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 

• yhdyskuntarakenteeseen 
• rakennettuun ympäristöön 
• luontoon 
• maisemaan 
• liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
• talouteen 
• terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
• eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
• sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
• 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 maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/ arkeologia 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan valvontajaosto/ ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
-Gasgrid Finland 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa 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 sähköisellä 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. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       8/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  8-9/2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    5/2020 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     8-9/2020 
Hyväksymiskäsittely      11-12/2020 
 
 
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. 
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Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
Hollolassa 20.4.2020 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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