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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa käsittäen Hämeenlinnantien 
tiealueen uuden Soramäen eritasoliittymän ja Lahden kaupungin rajan väliseltä osuudelta 
sekä Ala-Okeroistentien tiealueen niiltä osin, kuin se sijoittuu Hollolan kunnan puolelle.  
 
Kumottava asemakaava sijoittuu Ahertajantien yritystonttien eteläpuolella olevalle 
metsäiselle alueelle, jolla on varaus yleiselle tiealueelle. 

 
 
 
 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Lahden eteläinen kehätie valmistuu vuoden 2020 lopulla ja hankkeen yhteydessä tehtyjen 
sopimusten mukaisesti Hämeenlinnantien osuus Soramäen liittymästä itään sekä Ala-
Okeroistentie siirtyvät kunnan vastuulle. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on 
tavoitteena osoittaa yleisessä käytössä oleva tiealue katualueeksi, jotta kaavamerkintä 
vastaa väylän tulevaa luonnetta. Asemakaavan muutoksella ei varauduta esim. uusiin 
liittymiin tai liittymäjärjestelyihin. 
 
Asemakaavalla kumotaan Soramäen yritysalueen eteläpuolella oleva toteuttamaton yleisen 
tien aluevaraus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 3.3.2020 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoitusohjelmassa 2019 
- Asemakaava vireilletulo 1.10.2019. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 9.1.- 

7.2.2020. 
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 20.4.2020 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavalla muutetaan Hämeenlinnantie ja Ala-Okeroistentie maantien alueesta 
katualueeksi.  
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan lainvoimaisuuden myötä alueet voidaan ottaa haltuun kunnan katuina.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavoitettava alue käsittää 2+2 kaistaisen valtatietasoisen väylän sekä väylän varrella 
kulkevat kevyen liikenteen väylät. Ala-Okeroistentie on kaksi kaistainen ja kevyen liikenteen 
väylä kulkee pääosin tien länsipuolella. Kaava-alueella on 11 alikulkua, joista yhdellä on 
sallittu ajoneuvoliikenne, 7 liikennevalo-ohjattua risteystä sekä Ala-Okeroistentiellä viisi 
katuliittymää. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Kaava-alue sijoittuu Salpausselän harjualueelle. Maaperä on suurilta osin hiekkaa, 
kaavamuutosalueen länsiosassa on kalliota ja moreenia. Alueen kasvillisuus koostuu 
tiealueen välikaistoille sijoittuvista pensasistutuksista sekä tietä reunustavasta puustosta. 
 
Kaava-alue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan vedenhankinnan kannalta tärkeälle 
pohjaveden muodostumisalueelle (Salpakangas 0409852 ja Lahti 0439801).  
 
Alueella ei ole suojelualueita. Hedelmätarhan tervaleppäkorpi sijoittuu kaava-alueen 
eteläpuolelle Kuntotien ja Mäkirinteentien risteyksen tuntumaan. Muita kaava-alueen 
läheisyyteen sijoittuvia suojelualueita ovat Aapelinlehdon luonnonsuojelualue Kartanon 
alueella ja Kintterön luonnonsuojelualue Lahden kaupungin puolella. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Kaavoitettava alue halkoo Hollolan kuntakeskuksen itä-länsisuunnassa. Kaava-alueen 
ympäristöön sijoittuu Kuntakeskuksen liikerakentamista, asumista ja Salpakankaan ja 
Hopeakallion yritysalueiden työpaikka-alueet.  

 
Kaava-alue on tieympäristöä, jota rytmittävät kasvillisuus, kapeat reunavyöhykkeet, 
meluseinät ja Kuntakeskustan rakennukset.  

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaavoitettavan alueen ympäristössä kuntakeskuksessa asuu noin 10 000 asukasta. Alueen 
väkiluku on ollut viime vuosina laskussa. 

Asuminen 
Hämeenlinnantien pohjoispuolella kaava-alueeseen rajoittuu kerrostaloasumista ja jonkin 
verran omakotiasumista. Eteläpuolella on pääosin omakotiasumista, mutta suunnittelualueen 
itäosassa on myös kerrostaloja. 

Palvelut, Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä sijaitsee Salpakankaan teollisuusalue, 
Kuntakeskustan kaupalliset palvelut sekä Hopeakallion ja Paassillan rakenteilla olevat 
yritysalueet. 
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Liikenne 
 

Väylän ylläpitämän liikennemääräkartan mukaan Valtatien 12 liikennemäärät ovat vuonna 
2018 olleet 18 716 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 1741 raskasta liikennettä. Ala-
Okeroistentien liittymästä Lahden kaupungin rajaan käsittävällä jaksolla valtatien 
liikennemäärät vuorokaudessa ovat 22 395 ajoneuvoa, josta 1408 raskasta liikennettä.  Ala-
Okeroistentiellä vuorokauden liikennemäärät ovat 9 846 ajoneuvoa, joista 504 raskasta 
liikennettä.  
 
Hämeenlinnantiellä nopeusrajoitus on 70 km/h ja Ala-Okeroistentiellä 50 km/h. 
Hämeenlinnantiellä nopeusrajoituksen laskemista selvitetään parhaillaan yhteistyössä Väylä-
viraston, Ely-keskuksen sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan yhteistyönä. 
 
Kaava-alue sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle. Hämeenlinnantiellä kulkee pääosin 
kaukoliikenteen vuoroja. Kuntakeskuksen kohdalla Kuntoilijan kujan alikulun läheisyydessä 
olevan pikavuoropysäkin käyttäjille on varattu liityntäpysäköintiin alue Keskuskadun 
kerrostalotontin ja Hämeenlinnantien väliseltä alueelta. 
 
Paikallisliikenteen reitit kulkevat pääosin Hämeenlinnantien rinnakkaisilla katuosuuksilla sekä 
Ala-Okeroistentiellä.  
 
 

 
Opaskartalla on esitetty sinisellä Lahden seudun liikenteen runkolinjat sekä pysäkit.  
 
Kaavoitettavalla alueella kulkee lähes koko matkalta kevyen liikenteen väylät molemmin 
puolin liikenneväyliä. Hämeenlinnantien varrella oleva kevyen liikenteen väylä on tärkeä 
alueellinen ja seudullinen yhteys. Kevyen liikenteen väylät risteävät Hämeenlinnantien ja Ala-
Okeroistentien kanssa eritasossa alikulkuina. 
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Kuvassa on osoitettu sinisillä viivoilla kaava-alueen lähistön kevyen liikenteen väylät. 
 
Liikenneturvallisuus 
 
Strafican tieliikenneonnettomuustilastossa 2014-2018 kaava-alueelle on kirjattu 50 
onnettomuutta, joista 15 on johtanut loukkaantumiseen.  Merkittävimmät onnettomuuspaikat 
sijoittuvat risteysalueille, joista Ala-Okeroistentien ja Hämeenlinnantien risteys kahdellatoista 
liikeonnettomuudella on onnettomuusherkin paikka kaavoitettavalla alueella. Syksyllä 2019 
Tiilijärventien ja Hämeenlinnantien risteyksessä sattui kuolemaan johtanut 
liikenneonnettomuus. 
 
Kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta parantaa Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien 
alitse kulkevat kevyen liikenteen väylät.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Liikenne aiheuttaa ympäristöön melua. Asuinalueelle kohdistuvaa meluhaittaa on torjuttu 
meluseinin ja vallein. 
 
Kaavoitettavalla alueella on tutkittu ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet vuonna 
2017. 
 

 
Päiväajan melutilanne (Lähde: EU-meluselvitys 2017 maantiemelu/ Syke, taustakartta/ 
Maanmittauslaitos). Kuvassa on osoitettu vaalean oranssilla värillä 50-55 dB:n meluvyöhyke. 
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Yöajan melutilanne (Lähde: EU-meluselvitys 2017 maantiemelu/ Syke, taustakartta/ 
Maanmittauslaitos). Kuvassa on osoitettu keltaisella 45-50 dB:n meluvyöhyke. 
 

 
Melurakenteet kaava-alueen länsiosassa. Meluvallit on esitetty pinkillä värillä ja meluseinät 
sinisellä. 
 

 
Melurakenteet kaava-alueen itäosassa. Meluvallit on esitetty pinkillä värillä ja meluseinät 
sinisellä. 
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Tekniset verkostot 
Kaavoitettavalla alueella on runsaasti maanalaista verkostoa. Väylien varrella ja väylien alitse 
kulkee mm. teleoperaattoreiden verkostoa, sähkö- ja kaukolämpöverkkoa, maakaasuverkkoa 
sekä vesi- ja viemäriverkostoa. 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alue on pääosin valtion omistuksessa, kunta omistaa paikoin kapeita maakaistoja 
kaava-alueen reunoilla. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

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

1.1.2017. 
- Pohjakartta 
- Vt12 kehittämisselvitys välillä Hollola – Lahti, 2015 (Sito, Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, Lahden kaupunki, Hollolan kunta) 
- EU-meluselvitys 2017 melukartat, Syke 
- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt inventoinnit 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarve on lähtöisin Lahden eteläisen kehätien 
yhteydessä tehdyistä sopimuksista, joilla nykyisin valtatie- ja maantiekäytössä olevat väylät 
siirtyvät osaksi kunnan katuverkkoa. (Selostuksen liite 4) 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Aloite asemakaavan laatimisesta on tullut kunnasta. Asemakaavan laatiminen on ohjelmoitu 
kaavoituskatsaus 2019 aloitettavaksi vuonna 2020.  
 

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 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- LE-Sähköverkko Oy  
- Lahti Energia/kaukolämpö  
- Uudenmaan ELY-keskus/liikenne  
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hämeen ELY-keskus 
- Lahden kaupunki 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- Gasum Oy 
- Telia 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 1.10.2019 ja siitä ilmoitettiin 9.10.2019 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

1.10.2019 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 7.10.2019 
 
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan sähköisellä ilmoitustaululla sekä 
internetissä 9.10.2019. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 9.10.- 8.11.2019. 
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Elinvoimavaliokunta päätti 17.12.2019 asettaa Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien 
asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 7.1.2020. 
 
Tieto kaavaehdotuksen nähtävillä olosta lähetettiin postitse naapureille 7.1.2020. 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta oli Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla 8.1.2020. 
 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 9.1.-7.2.2020 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 
 

 
Asemakaavan tavoitteista ja prosessin etenemismallista on käyty keskustelua Hämeen ja 
Uudenmaan Ely-keskusten kanssa 22.10.2019 pidetyssä työneuvottelussa. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella varaudutaan kaavallisesti Lahden eteläisen 
kehätien käyttöönottoon, minkä takia 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. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen 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 
Hollolan kunnan strategisessa yleiskaavassa 2017 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. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa 
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 
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• 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. 
 

 

4.4.2 Asemakaavan valmistelu 

Vaihtoehdot 
 

Kaavan tavoitteet huomioiden kaavaprosessin yhteydessä ei ole ollut tarpeen tehdä erillistä 
vaihtoehtotarkastelua. Asemakaavasta laadittiin suoraan kaavaehdotus ja menettelytavasta 
on sovittu yhdessä Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskusten kanssa 22.10.2019 pidetyssä 
työneuvottelussa.  

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
 OAS-vaiheen palaute: 

 
Päijät-Hämeen liitto ilmoitti, ettei liitolla ole varsinaisesti kommentoitavaa, mutta muistutti 
alueelle vuonna 2015 tehdystä Vt12 kehittämisselvityksestä välillä Hollola Lahti. 
 
Vastine: Lisätään selvitys kaavan tausta-aineistoihin. 
 
 
Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet esittää lausuntonaan: Kaavamuutos liittyy 
yhteistyössä toteutettavaan valtatien 12 uuteen linjaukseen. Eteläisen kehätien valmistuminen 
mahdollistaa viihtyisän elinympäristön toteuttamisen Hollolan ja Lahden keskustoissa ja niiden 
välisen liikenneverkon kehittämisen palvelemaan kestävää liikkumista. Kaavatyön yhteydessä 
tulee selvittää ja ottaa huomioon jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen sekä 
erityisesti tulevaisuuden liikennemuotojen, kuten katuverkkoon sijoittuvan duoraitiotien, 
edellyttämä aluevaraus. Liikenteen vaikutuksia arvioitaessa tulee arvioida erityisesti ratkaisun 
vaikutuksia kestävään liikkumiseen. Kaavatyön valmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä 
Lahden kaupungin kanssa, koska molemmat väylät jatkuvat suoraan Lahden puolelle. 
 
Vastine: Asemakaavalla käsitellään tavoitteiden mukaisesti ainoastaan väylän hallinnollisen 
muutoksen mahdollistavat seikat. Yleisen tien alue muutetaan asemakaavalla katualueeksi, 
katualue käsittää myös kevyen liikenteen väylät. Erilaisten liikkumismuotojen mm. 
Duoraitiotien suunnitelmien edettyä tehdään tarvittaessa erillinen kaavamuutos, jolla 
mahdollistetaan tilavaraukset raitiotielle. 
 
Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että vaikutusten arviointi elinoloihin, terveellisyyteen ja 
viihtyisyyteen sekä näiden tekijöiden riittävän laaja tarkastelu on terveydensuojelun kannalta 
olennaista sisällyttää kaavaselostukseen. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Kuntalaisen palautteessa kiinnitetään huomiota Vanhatalon pientaloalueen melutorjuntaan. 
Palautteen mukaan ongelma on korjattavissa siten, että nopeusrajoitus lasketaan Soramäen 
ja ”Pullapoikien liittymän” (Ala-Okeroistentien liittymä) välillä 50 km/ h ja peräkkäiset 
liikennevalot Tiilijärventien ja Vanhatalontien risteyksessä korvataan toimivalla 
liikenneympyrällä. 
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Vastine: Asemakaavan tavoitteena on hallinnollinen muutos tiealueesta katualueeksi, jolla 
mahdollistetaan väylän siirtyminen osaksi kunnan katuverkkoa. Tällä asemakaavalla ei 
ratkaista tilavarauksia uusille liittymäjärjestelyille.  Väylän muuttaminen yleisen tien alueesta 
katualueeksi ja kadun siirtyminen kunnalle mahdollistaa liikennejärjestelyjä koskevan 
suunnittelun ja tehtävien muutosten päättämisen kunnassa.  
 
Asemakaavalla ei ratkaista nopeusrajoituksia. Hämeenlinnantien nopeusrajoituksen 
laskemista kuitenkin selvitetään parhaillaan yhteistyössä Väylä-viraston, Ely-keskuksen sekä 
Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin kanssa.  
 
Ehdotusvaiheen palaute: 
 
Hämeen Ely-keskus toteaa lausunnossaan kaavaehdotuksesta, että valtatien liikenteen 
osittainen siirtyminen uudelle kehätielle tulee vähentämään erityisesti raskaan liikenteen 
osuutta kaavamuutosalueella. Valtatien muuttuminen kaduksi mahdollistaa tulevaisuudessa 
liikennenopeuksien ja liikenneympäristön yhteensovittamisen taajamakuvaa ja turvallisuutta 
parantavalla tavalla. 
 
Kaavaselostuksessa on varsin niukasti kuvattu olosuhteiden muutosta. Liikenneympäristön 
tarkoituksen ja luonteen muutoksella on vaikutuksia alueen ja lähiympäristön 
melutilanteeseen ja mahdollisesti maankäytön mahdollisuuksiin kaava-alueella ja sen 
ympäristössä. 
 
Ilmeistä on, että katuliikenteen melu jatkossakin edellyttää melunsuojausta joko väylän 
varrella tai siihen rajoittuvilla alueilla. Tilanteessa, jossa valtatien liikennemelulle mitoitettuja 
melumuureja korjataan, uusitaan tai korvataan muilla meluntorjuntakeinoilla, tulee olla tieto 
liikennemelusta ja sen suojaustarpeesta. 
 
Kaavaselostusta esitetään täydennettäväksi liikennemelutiedoilla, joista ilmenee nykytilanteen 
melutilanne ja melunsuojaus, sekä ennuste tilanteesta, kun valtatie on muuttunut kaduksi, 
todennäköisine nopeusrajoituksineen. 
 
Nykyinen melusuojaus on toteutettu kaavamuutosalueella pääasiassa melumuurein. 
Muuttuvia tilanteista varten tulee meluntorjuntatarve edelleen esittää asemakaavassa. 
Meluntorjuntatarvemerkintä tulee selvitysten perusteella merkitä kaavakarttaan, tai 
vaihtoehtoisesti velvoittaa yleismääräyksellä huolehtimaan, että melunsuojaus tulee toteuttaa 
siten, että melun ohjearvot eivät ympäristössä ylity. 
 
Vastine:  
Asemakaavan selostukseen on lisätty tiedot alueen melutilanteesta. Selostukseen on lisätty 
kuvat melurakenteiden sijoittumisesta kaava-alueella. Kuntakeskukseen Hämeenlinnantien 
varteen 2010-luvulla kaavoitettujen kaavojen yhteydessä melua on tutkittu kaavakohtaisesti ja 
asemakaavoissa on esitetty meluntorjuntatoimet tonteilla hoidettaviksi. Keskuskadun 
kerrostalotonttien kaavaan rajautuville rajoille on lisätty melunsuojausta koskevat merkinnät 
voimassa olevien asemakaavojen merkintöjen mukaisesti. 
 
Asemakaavan katualuetta koskevaan määräykseen on lisätty määräys, jolla sallitaan 
meluvallien ja muiden melurakenteiden sijoittaminen katualueelle, lisäksi yleisiin määräyksiin 
on lisätty määräys: ” Tehtäessä melusuojaukseen muutoksia, tulee huomioida, ettei melun 
ohjearvot ylity ympäröivillä alueilla”. 

  
Päijät-Hämeen liiton lausunnossa todetaan, että liitto on OAS:sta antamassaan lausunnossa 
muistuttanut valtatielle 12 vuonna 2015 tehdystä kehittämisselvityksestä, mikä on nyt 
huomioitu kaavaehdotuksen taustaselvityksissä. Kaavaselostuksen kaava-aluetta koskeviin 
suunnitelmiin, päätöksiin ja selvityksiin on hyvä korjata, että Päijät-Hämeen maakuntakaava 
2014 on tullut lainvoimaiseksi 14.5.2019. Muilta osin Päijät-Hämeen liitolla ei ole 
huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.  
 
Vastine: Korjataan selostukseen maakuntakaavan 2014 lainvoimaisuutta koskeva tieto. 
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Ympäristöterveydensuojeluviranomainen toteaa, ettei terveydensuojeluviranomaisella ole 
kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet esittää lausuntonaan, että jatkossa huomioon 
otetaan mahdollisuus kehittää viihtyisää elinympäristöä Hollolan ja Lahden keskustoissa ja 
niiden välisen liikenneverkon kehittämistä palvelemaan kestävää liikkumista entistä 
paremmin. 
 
Vastine: Asemakaavalla mahdollistetaan valtatietasoisen väylän muuttaminen kaduksi, jolloin 
katuympäristöä on mahdollista kehittää viihtyisämmäksi ja katumaisemmaksi. Valtatien 
liikenteen siirryttyä eteläiselle kehätielle, vähenee myös liikenteen aiheuttamat haitat, kuten 
melu, keskustaympäristössä.  
 
LE-Sähköverkko Oy tuo tiedoksi lausunnollaan, että kaava-alueella sijaitsee runsaasti 
nykyisiä 20 kV:n ja 0,4kV:n maakaapeleita sekä kaksi jakokaappia. Nämä on huomioitava 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
Vastine: Lisätään kaavaselostuksen lähtötietoihin kunnallistekniset verkostot. 

 

4.4.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

1.10.2019 elinvoimavaliokunta päätti Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen laatimisesta sekä asemakaavan osittaisesta kumoamisesta, 
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. 
 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa Salpakankaan (01), Soramäen (02), Kankaantilan (05), Kartanon 
(06), Vanhatalon (07), Vesalan (07), Tiirismaan (11) ja Yli-Kartanon (12) kunnanosien yleisen 
tien aluetta koskevan asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja asemakaavan osittaisen 
kumoamisen (Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentien asemakaava ja asemakaavan muutos 
sekä asemakaavan osittainen kumoaminen) 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 Hämeenlinnantien ja Ala-Okeroistentie aluetta koskevan 
asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaavalla ei muodostu rakennusoikeutta. 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 30, 4 hehtaaria, lisäksi asemakaavalla kumottavan 
alueen pinta-ala on 1,8 hehtaaria. 

 

5.2 Aluevaraukset 
 

5.2.1 Korttelialueet 
 

Asemakaavalla ei muodostu korttelialueita. 

5.2.2 Muut alueet 
 

Asemakaavalla osoitetaan katualueita. Katualueet käsittävät ajoradat välikaistoineen, kevyen 
liikenteen väylät sekä melurakenteet. Asemakaavalla on soitettu katualueen alittavat 
ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen alikulut. Asemakaavalla kielletään suorat tonttiliittymät 
kaava-alueelta liittymäkieltomerkein.   
 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 

Asemakaavalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Valtatien 
liikenteen siirryttyä valmistuvalle kehätielle maankäytön toteuttaminen ja kehittäminen 
kuntakeskustassa mahdollistuu mm. Tarmontien varteen kaavoitetun hypermarketin (Kesko) 
toteuttaminen mahdollistuu kehätien valmistumisen myötä. Väylän muuttaminen kunnan 
kaduksi mahdollistaa kuntakeskuksen maankäytön tehostamisen tulevaisuudessa paremmin, 
kun Hämeenlinnantietä ja sen liittymiä ei koske valtatietasoiset toiminnalliset vaatimukset.  
 

5.3.2 Liikenteeseen 
 
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen. Asemakaavalla ei osoiteta 
tilavarauksia uusille liikenteellisille ratkaisuille. Asemakaava ei vaikuta liikennemääriin 
merkittävästi, mutta ennusteiden mukaan Eteläisen kehätien myötä Hämeenlinnantiellä 
liikennemäärien kasvu taittuu ja raskaan liikenteen osuus vähenee. Asemakaavan muutos 
mahdollistaa tulevaisuudessa mm. liittymätyyppien ja nopeusrajoitusten katumaiset ratkaisut. 

5.3.3 Elinoloihin, terveyteen, viihtyisyyteen 
 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia elinoloihin, terveyteen tai 
viihtyisyyteen, sillä kaavamuutoksella otetaan kantaa ainoastaan alueen hallinnolliseen 
tilanteeseen. Asemakaavan myötä vastuu väylästä siirtyy kunnalle. Väylien osoittaminen 
asemakaavalla kaduksi mahdollistaa väyläympäristön kehittämisen katumaisemmaksi 
ympäristöksi. Tulevaisuudessa katuympäristöä voidaan kehittää keskustamaisemmaksi mm. 
melurakenteiden ehostamisella tai korvaamalla melurakenteita osin läpinäkyvillä materiaaleilla 
siten, että näkymiä saadaan avattua erityisesti etelän suuntaan sekä korostamalla kasvi- ja 
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materiaalivalinnoin Hollolan kuntakeskustaa. Muutostöissä tulee kuitenkin huomioida, ettei 
melun ohjearvot ylity ympäröivillä alueilla. Tarkemmin katutilaan tehtävät muutokset 
ratkaistaan myöhemmin katusuunnittelun yhteydessä.  
 
Lahden eteläisen kehätien valmistumisen myötä Hämeenlinnantien liikennemäärien odotetaan 
vähenevän ja erityisesti raskaan liikenteen osuus vähenee, minkä vuoksi on oletettavaa, että 
ympäristöön aiheutuva meluhaitta tulee jonkin verran pienenemään.  
 
Hämeenlinnantien nopeusrajoitusta laskemalla voidaan vähentää ympäristöön leviävää 
melukuormaa, nopeusrajoituksia laskemalla parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta. 
Asemakaavalla ei kuitenkaan oteta kantaa nopeusrajoituksiin, vaan päätökset tehdään 
asemakaavatilanteesta riippumatta. Nopeusrajoituksen laskemista selvitetään parhaillaan 
Väylä-viraston, Ely-keskuksen, Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan yhteistyönä. 

 

5.3.4 Muut vaikutukset 
Asemakaavan muutoksella osoitettava katualue otetaan kadunpitopäätöksellä kunnan 
kaduksi. Katualueen hoito- ja kunnossapito siirtyy kunnalle ja vaikuttaa kuntatalouteen 
lisääntyvinä katujen hoito- ja kunnossapitokuluina. 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Liikenne aiheuttaa ympäristöön melua ja päästöjä. Väylän varrella on meluseiniä ja 
maavalleja, joilla melun leviämistä on hillitty ympäröiville alueille. Melun leviämistä on 
mahdollista vähentää mm. nopeusrajoitusta laskemalla. 

  



 

 

18 

 

 

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

 
 
 
 
 
 

5.6 Nimistö 
 

Asemakaavalla osoitettavat katualueet ovat Hämeenlinnantie ja Ala-Okeroistentie. 
Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Vuonna 2015 laaditussa Vt12 kehittämisselvitys välillä Hollola-Lahti on osoitettu tavoitteita 
katualueen kehittämistoimiksi siten, että väylän ilmettä kehitetään katumaiseksi ja 
keskustamaiseksi. 
 
Alueella tehtävät muutokset ratkaistaan tarkemmalla katusuunnitelmalla. 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan saatua lainvoiman voidaan katualueet ottaa kunnan vastuulle 
kadunpitopäätöksellä. 
 
 

LIITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3 Vt12 Lahden eteläinen kehätie, hallinnollisten järjestelyjen yleiskartta 
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