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Lausunto annetaan 14.4.2020 päivätystä kaavaluonnosaineistosta.

Strategisen yleiskaavan päivittämisen keskeiset tavoitteet ovat ekologisten 
yhteyksien ja viherverkoston sekä kulttuuriympäristön huomioon ottaminen 
nykyistä kaavaa kattavammin.

Muita tavoitteita kaavaselostuksen mukaan ovat kaupan selvitykseen 
perustuva kaupan rakennusoikeuden tarpeen ja sijoittumisen arviointi 
suhteessa maakuntakaavan kaupan ratkaisuun, Vesikansan ranta-
alueiden kehittäminen osana taajamaa, väestötarkastelun päivitys, 
kyläalueiden suunnittelutarpeen analysointi, Miekkiön tiivistämisen 
edellytysten selvittäminen, vesihuollon ja maankäytön tavoitteiden kestävä 
yhteensovittaminen, strategisten maa-ainesten ottoalueiden osoittaminen 
kaavaan, ampuma-alueiden ja asutuksen tavoitteiden yhteen sovittaminen, 
strategisten liikennejärjestelmien yhteensovittaminen ja kaavan 
digitalisointi.

Strategisessa yleiskaavassa ei tutkita tuulivoima-alueita kunnan alueella, 
vaan niiden sijoittaminen tutkitaan erikseen suunnittelutarveratkaisuina tai 
osayleiskaavoilla.

Strategisen kaavan valmistelussa otetaan huomioon vireillä oleva 
vaihemaakuntakaava.

ELY-keskuksen lausunto

Ekologiset yhteydet ja viherverkosto

Ekologinen verkosto käsitellään Hollolan strategisessa yleiskaavassa 
uutena teemana. Yleiskaavan yhteydessä tehtävä työ tarkentaa 
maakuntakaavoituksen aikana tehtyä ja osoitettua verkostoa ja 
yhteensovittaa sen Hollolan kunnan nykyiseen ja suunniteltuun 
maankäyttöön. ELY-keskus näkee strategisen yleiskaavoituksen erittäin 
tärkeänä suunnitteluvälineenä luonnon monimuotoisuuden, luonnon 
ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien turvaamisessa erityisesti Hollolan 
kunnan laajenevan yhdyskuntarakenteen suunnissa. 

mailto:kirjaamo@hollola.fi
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Yleiskaavassa tehtävän tarkastelun tueksi on laadittu kattava 
viherverkostoa ja ekologisia yhteyksiä koskeva erillisselvitys. Ekologisen 
toimivuuden kannalta tärkeinä elementteinä on otettu huomioon erityisesti 
keskeiset Hollolan uudet infra- ja maankäyttöhankkeet ja ylikunnalliset 
yhteydet. Laadittu aineisto antaa mahdollisuuden teeman monipuoliseen 
käsittelyyn strategisessa yleiskaavassa.

Ekologisia verkostoja käsittelevässä erillisselvityksessä on tunnistettu 
useita luonnon ydinalueita, joista vain osa on esitetty kaavakartalla. 
Ainoastaan suojelualueiden ja pienialaisten luontokohteiden esittäminen 
luontoarvot -kaavakartalla ei edistä ekologisen kestävyyden turvaamista. 
ELY-keskus esittää myös muiden merkittävien ydinalueiden osoittamista 
luontoarvoja käsittelevällä yleiskaavakartalla. Tämä korostaisi 
viheralueiden ja -yhteyksien verkostomaisuutta ja kaavan strategista 
luonnetta. 

Ekologisia yhteyksiä ja virkistysyhteyksiä, sekä yhteystarpeita osoittavia, 
osin suhteellisen samansisältöisiä merkintöjä on osoitettu pääkartalla 
useita. ELY-keskus esittää pohdittavaksi merkintöjen yhtenäistämistä ja 
yksinkertaistamista. Mikäli samalla merkinnällä osoitetaan sekä ekologista 
että virkistysyhteyttä, tulisi kaavamääräyksen sisältö kattaa mainitut 
erityispiirteet. Esimerkiksi kuntakeskuksen halki osoitetun etelä-
pohjoissuuntaisen koko kunnan kattavan ohjeellisen ekologisen ja 
virkistysyhteyden kaavamääräyksestä ei ilmene sen tärkeä merkitys 
ekologisena yhteytenä, jolla on ainakin osittain myös maakunnallista 
merkitystä. Kaavamerkinnän kuvauksen lisäksi ELY-keskus suosittelee 
suunnittelumääräyksien täydentämistä alue- tai yhteysarvoja turvaavilla 
määräyksillä.

ELY-keskus yhtyy erillisselvityksen näkemykseen, että erityisen tärkeitä 
ekologisia yhteyksiä ovat pitkät ja ylikunnallisesti jatkuvat etelä-pohjois- ja 
itälänsi -suuntaiset yhteydet, sekä kriittistä yhteyttä tai -tarvetta indikoivat 
yhteysosuudet. Ekologisia yhteyksiä käsitteleviä merkintöjä on osoitettu 
sekä pääkartalla että luontoarvoja käsittelevällä yleiskaavakartalla. 
Ekologisen verkoston yhteyksien kriittisimpien kohtien esittäminen myös 
pääkartalla on yhdyskuntarakennekokonaisuuden kannalta perusteltua. 
ELY-keskus suosittelee, että ekologisten yhteyksien merkittävyys esitetään 
kaavakartoilla ohutta katkoviivaa havainnollisemmin.

Aineiston esitystavan teemamaisuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen 
vuoksi ELY-keskus pitää tärkeänä ekologista verkostoa koskevan 
aineiston esittämistä kokonaisuudessaan luontoarvoja käsittelevällä 
kartalla. 

Kulttuuriympäristö

Strategisen yleiskaavan päivityksen yhteydessä on laadittu Hollolan 
kulttuuriympäristöselvitys, joka antaa kattavan yleiskuvan ja kertomuksen 
asutuksen, liikkumisen ja elinkeinojen historiasta ja se näkymisestä 
Hollolan nykyisenä ja arvostettavana kulttuuriympäristönä. Kuten 
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selvityksessä todetaan, se on katsaus Hollolan kulttuuriympäristön 
teemoihin ja rakennetun ympäristön kehitysvaiheisiin. 

Kaavakartalla on selostuksen mukaan osoitettu kaikkien eri aikoina 
kunnassa tehtyjen inventointien kohteet. Koska inventointien 
ajantasaisuutta ei ole kattavasti tarkistettu, ja kyseessä on strategisen 
tason suunnittelu, on merkintätapa mahdollisesta 
rakennusperintökohteesta ja lisäselvitystarpeesta hyväksyttävissä. 
Merkintä edistää kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottamista 
tarkemmassa suunnittelussa. Ajantasaisen, tasalaatuisen ja 
vertailukelpoisen tiedon saamiseksi on jatkossa tarpeen ohjelmoida 
kunnan rakennusinventointien päivitys- ja täydennystarpeet.

Kaavaselostukseen tai sen liitteeksi esitetään lisättäväksi selkeä koonti, 
jonka perusteella on yhdistettävissä kaavakartan merkinnät ja tieto 
karttaan esitetyistä alueista ja kohteista, sekä inventointi johon tieto 
perustuu.

Kaupan sijoittuminen ja maakuntakaavan ohjaus

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan 
alueella voimassa muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan 
vaikutuksen osalta (MRL 32 §). Näin ollen kaupan ohjausta vaikutusten 
arviointeineen ei ole mahdollista sivuuttaa strategisessa yleiskaavassa. 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista tulee yleiskaavalla ohjata 
siten, että 1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden 
kehittämiseen; 2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien 
mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä
3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa 
asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat 
haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. (MRL 71b §)

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. 
Strategisen kaavan lähtötiedoksi on tehty kaupallinen selvitys, joka 
tarkentaa Hollolan kaupan tilannetta ja arvioitua tarvetta suhteessa 
maakuntakaavaan. Maakuntakaavan ohjauksen ja tehdyn selvityksen 
perusteella tulee strategisessa yleiskaavassa osoittaa tavoiteltavat kaupan 
volyymit ja ohjata kaupan sijoittumista yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
saavutettavuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti Hollolan eri taajamissa.

Kaavaluonnoksessa esitettyä kaupan yleismääräystä esitetään 
harkittavaksi uudelleen. Epäselväksi jää, mitä kaavatasoa tarkoitetaan, 
miten, millä menettelyllä ja kenen toimesta on tarkoitettu arvioitavaksi 
paikallisen ja liikenteen tuoman ostovoiman riittävyys. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan kaavan sisältövaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ei voi 
siirtää lupamenettelyn yhteydessä selvitettäväksi.



Lausunto  4 (8)
 
HAMELY/1554/2019

6.7.2020  
 
 
 

Miekkiö
 
Kaavaluonnoksessa Miekkiöön on osoitettu kehittämisaluerajauksella 
nykyrakenteeseen nähden laaja, asumisen ja työpaikkojen alueena 
kehitettävä osa-alue. Miekkiön alueelta on tehty kaavataloudellinen 
tarkastelu (13.3.2020), jonka luonnos on kaava-aineistossa. Kyseinen 
tarkastelu on tehty vain työpaikkanäkökulmasta ja kehittämisaluerajausta 
huomattavasti suppeammalta alueelta. Kehittämisalueen tavoitetta tai 
tarkoitusta, tai siitä aiheutuvia vaikutuksia ei ole kuvattu 
kaavaselostuksessa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Lahden 
kaupunkialueen kautta kuljettavan ja moottoritiehen rajautuvan alueen 
tiivistämistä voimakkaampi kehittäminen on vaikutuksiltaan vähintään 
seudullinen kysymys. Jo pelkästään työpaikka-alueen kaavataloudellisesta 
tarkastelusta ilmenee mm. todennäköinen tarve liikenneväylien 
parantamiseen ja tarve uudelle moottoritieliittymälle. Tämänhetkisen tiedon 
ja suunnittelutilanteen perusteella alueen kehittäminen edellyttää nyt 
tehtyä kattavampia selvityksiä ja arviointeja vaikutuksista, mikä on syytä 
todeta myös kaavaselostuksessa. Kaava-aineiston perusteella alueen 
merkitsemistä kaavaan kehittämisalueena tuleekin arvioida uudestaan. 
MRL:ssa oikeusvaikutteisissa yleis- tai asemakaavoissa käytettävä 
kehittämisalue-merkintä on tarkoitettu alueille, joilla voidaan toteuttaa 
ajallisesti rajattuja projektiluonteisia hankkeita. ELY-keskus ehdottaa tässä 
suunnittelutilanteessa alueen merkitsemistä esimerkiksi selvitysalueeksi 
kehitettävän alueen sijaan. 

Vesikansa

Lähtökohta taajamaan liittyvän ranta-alueen suunnittelusta asemakaavalla 
pysyvään asutukseen on perusteltua. Ratkaisun perustelujen kuvaus on 
selostuksessa vielä varsin niukka. Myös muutoksen vaikutukset, mukaan 
lukien mm. sosiaaliset vaikutukset, verrattuna nykyiseen loma-asutusta 
ohjaavaan rantaosayleiskaavaan täydentynevät kaavaehdotusvaiheeseen. 

Kierrätyspuisto / jätteenkäsittelyalue

Päijät-Hämeen vireillä olevassa vaihemaakuntakaavassa ollaan 
osoittamassa seudullista jätehuoltoa ja kiertotaloutta palvelevaa aluetta 
Hollolaan. Maakuntakaavan valmistelu ja siihen liittyvät selvitykset ja 
vaikutusten arvioinnit tulee ottaa yleiskaavan jatkosuunnittelussakin 
huomioon. Strategisen yleiskaavan päivityksessä esitettävän uuden 
maankäytön osalta tulee varmistaa, että jätteenkäsittelyalueen ja 
asutuksen välille jää riittävä etäisyys. Ekologinen yhteystarve 
Koivusillanjoen ympäristössä tulee yleiskaavassa merkitä jatkumaan myös 
jätteenkäsittelyalueen ohi.

Liikenne

Tieverkon osalta kaavaluonnos on pääosin voimassa olevan strategisen 
yleiskaavan mukainen, samoin ohjeellisena osoitetut pyöräilyn 
laatukäytävien pääyhteydet. Uusien liikenneväylien yhteystarpeiden 
(kehätien rinnakkaistiet ja vt 24 suuntainen linjaus välillä Kalliola – Kukkila) 
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osalta kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä todetaan, että niiden 
hallinnollinen luokka määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
ELY-keskus ei kuitenkaan näe, että mikään esitetyistä uusista tieyhteyksistä 
perustuisi maantieverkolliseen tarpeeseen, joten ne tulisi jo tässä vaiheessa 
esittää kunnan katuverkkoon kuuluvina väylinä.

Esitetyt linjaukset yhdyskuntarakenteen osalta tukevat pääosin myös 
kestävien liikkumismuotojen edistämistä. Kaavaselostuksen perusteella 
joukkoliikenteelle on yleiskaavalla luotu yhä paremmat toimintaedellytykset 
lisäämällä asutuksen määrää joukkoliikennevyöhykkeellä. 
Kaavaselostuksessa ei kuitenkaan ole esitetty tämän tueksi eri 
kulkumuotojen vyöhyketarkastelua, joka voisi olla havainnollinen 
tarkastelutapa suhteessa yhdyskuntarakenteen laajenemisalueisiin.  

Kaavaselostuksen mukaan strategisella yleiskaavalla ei ole merkittäviä 
liikenteellisiä vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan vaikutuksia 
suhteessa voimassa olevaan strategiseen yleiskaavaan (ei vaikutuksia) ja 
toisaalta kuvaillaan vaikutuksia suhteessa siihen, että strategista 
yleiskaavaa ei olisi laadittu. ELY-keskus pitää esitettyä vaikutusten 
arvioinnin lähestymistapaa liikenteen kannalta ongelmallisena ja ennen 
kaikkea puutteellisena. ELY-keskus on aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelusta lähtien tuonut esiin, että merkittäviä liikenteellisiä 
vaikutuksia tuottavien toimintojen käsitteleminen kaavassa edellyttää myös 
strategiselta yleiskaavalta asianmukaista vaikutusten arviointia. Nyt 
laadittavan yleiskaavan merkittävimmät liikenteelliset vaikutukset koskevat 
kaupan mitoitusta, joka jätetään tässä kaavaratkaisussa maakuntakaavan 
varaan. ELY-keskus ei näe mahdollisena arviota siitä, että tämän kaltaisella 
kaupan mitoituksen ratkaisulla ei olisi liikenteellisiä vaikutuksia. Strategisella 
suunnittelulla tarkoitetaan yleisesti valintojen tekemistä, jolla pyritään 
suuntaamaan toimintaa. Kaupan toiminnoilla on liikenteen lisäksi myös 
yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä vaikutuksia, jotka puoltavat 
strategisten valintojen tekemistä myös tästä teemasta. ELY-keskus esittää 
liikenteellisten vaikutusten arvioinnin täydentämistä erityisesti kaupan 
osalta. 

Kaavalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Kaavan teknisten ominaisuuksien kehittäminen myös digitaalisessa 
ympäristössä käytettäväksi on kiitettävä tavoite ja ennakoi hyvin jo 
tunnistettuja kaavoituksen kehittämisen tarpeita ja odotettavissa olevaa 
kehitystä. Strategisen kaavan päivityksen perustuminen uusimpiin 
väestöennusteisiin auttaa purkamaan ylimitoitusta ja kohdentamaan ja 
ajoittamaan toimenpiteet yhdyskuntarakenteen ja kuntatalouden kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Lausunnossa on edellä käsitelty päivitettävää kaava-aineistoa sille 
kaavaselostuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaan otsikoituna. Kaavalle 
asetettujen tavoitteiden sisältö ja toteutuminen jää osittain vielä 
epäselväksi. Kaava-asiakirjoista ei ilmene, miten ampuma-alueiden ja 
asutuksen tavoitteiden yhteen sovittamista on päivitystyön yhteydessä 
käsitelty, tai mitä on tarpeen yhteen sovittaa. Myös tavoite ja kysymykset 
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strategisten liikennejärjestelmien yhteensovittamisesta jäävät epäselviksi. 
Miekkiön tiivistämisen edellytyksiä on selvitetty työpaikka-alueen osalta, 
mutta kaavassa esitetyn kehittämisalueen tiivistämistä laveampi laajuus ja 
sisältö herättävät kysymyksiä.

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkintöjen selitykset ja kaavamääräykset on sijoitettu useaan eri 
kohtaan kaavakartalla. Yhtenäinen merkintä- ja määräysosio olisi lukijan 
kannalta selkeämpi ja havainnollisempi.

Kaavamerkintöjen selkeyteen ja jatkuvuuteen etenkin ekologisten- ja 
viheryhteystarpeiden osalta esitetään kiinnitettäväksi huomiota. 
Yksityiskohtana todettakoon, että pyöräilyn laatukäytävän merkintä 
sekoittuu värinsä takia helposti ohjeelliseen virkistysyhteystarpeeseen tai 
mielikuvaan viheryhteydestä. Merkintöjen kattavuus ja vastaavuus kartalla 
esitettyihin tullee tarkistetuksi ehdotusvaiheeseen.

Mikäli Lahden uusi kehätie valmistuu ja otetaan käyttöön 
yleiskaavaprosessin aikana, voidaan nyt uutena esitetty valtatie esittää 
olemassa olevana.

Vaikutusten arviointi

Tehtyjen muutosten perustelut ja niiden vaikutusten arviointi on tässä 
vaiheessa esitetty varsin niukasti. Vaikka kaavaselostus ei olekaan 
itsenäisenä juridinen asiakirja, kuten kaavakartta- ja määräykset, on sillä 
kaavaratkaisujen asianmukaisuutta ja oikeudellisuutta arvioitaessa juridista 
merkitystä. Jatkosuunnittelussa esitetään kuvattavaksi selkeämmin etenkin 
kaikki tämän kaavan päivityksen yhteydessä tehdyt muutokset sekä niiden 
taustalla olleet tavoitteet, selvitykset ja perustelut. Vaikutusten arvioinnissa 
keskeistä on peilata niitä kaavan päivittämisen tavoitteisiin ja yleiskaavan 
sisältövaatimuksiin, ja arvioinnin kohdentaminen ympäristövaikutuksiin, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut, 
kuten liikenteelliset vaikutukset. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

1.Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Strateginen yleiskaava toteuttaa tavoitetta pääosin hyvin. 
Jatkosuunnittelussa tulee ohjata kaupan sijoittumista ja täsmentää 
Miekkiön kehittämisen tavoitetta ja sisältöä.

2. Tehokas liikennejärjestelmä
Hollolan alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä tie- ja 
raideliikenteen väyliä, jotka on otettu asianmukaisesti huomioon. 
Yleiskaavan päivityksessä esitetyn maankäytön vaikutukset valtakunnan 
liikenneverkkoon tulee arvioida.

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
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Strateginen yleiskaava toteuttaa tavoitetta pääosin hyvin. Digitaalisessa ja 
paikkatietoon sidotussa kaavassa olisi esitettävissä myös mahdolliset 
pilaantuneen maaperän kohteet (MATTI-rekisteri) ja sellaiset olemassa tai 
muuten tiedossa olevat teollisuusalueet ja ympäristöluvalliset laitokset, 
jotka edellyttävät riittävää etäisyyttä muihin toimintoihin, kuten asumiseen 
tai virkistykseen. Mainittujen, mahdollista selvittämistä ja/tai maankäytön 
yhteensovittamista edellyttävien, kohteiden ja laitosten tietojen lisäämistä 
kaavaan tai kaava-aineistoon esitetään harkittavaksi.

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Strategisen yleiskaavan lähtökohdat tavoitteen toteutumiselle ovat hyvät. 
Ekologisen selvityksen kattavampi huomioon ottaminen myös kaavan 
teemakartalla edistäisi paremmin luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Valtakunnallinen energiaverkosto on otettu kaavassa huomioon 

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavatyössä seurataan 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030. Hollolan kunnan tapa lähestyä 
yhdyskuntarakennetta ja sen kehittämistä strategisena kunnan 
kehittämisen kysymyksenä luo hyvän pohjan kestävälle kehitykselle. 
Olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuva kehittäminen on osaltaan 
ilmastotietoista suunnittelua hillitessään liikenteen kasvua ja käyttäessään 
viisaasti olemassa olevia resursseja. Rakennusperinnön säilymisen 
edistäminen ja rakennuskannan elinkaaren jatkaminen on kulttuurisesti 
kestävää kehitystä ja osaltaan myös ilmastoteko. Pyöräilyreitistöjen 
kehittäminen edistää vähähiilistä liikkumista. Viher- ja ekologisten alueiden 
ja yhteyksien tunnistaminen ja niiden säilyttäminen ja parantaminen tukee 
sopeutumista ilmastonmuutokseen, viheralueet toimivat osaltaan myös 
hiilinieluina.

Kaavaselostukseen esitetään kootusti kuvattavaksi, miten kaavalla 
vaikutetaan OAS:ssa esitettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja 
samalla pohdittavaksi olisiko vielä keinoja, miten strategisen yleiskaavan 
suunnittelussa ja suunnittelumääräyksillä voitaisiin edistää ilmastotietoista 
maankäyttöä, asemakaavoitusta ja rakentamista, ja mitä mahdollisia 
selvitys- ja suunnittelutarpeita jää seuraavalle päivityskierrokselle 
tehtäväksi. Hulevesien hallinnan strategiset tavoitteet ja 
suunnitteluperiaatteet esitetään käsiteltäväksi myös yleiskaavan 
päivityksen yhteydessä.

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ympäristöasiantuntija Kirsi 
Lehtinen ja maankäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahtiainen (liikenne).
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt johtava alueidenkäytön 
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Hollolan kunta
elinvoimavaliolautakunta
kirjaamo@hollola.fi

Lausuntopyyntö 14.5.2020

Hollolan strateginen yleiskaava 2020, luonnos

Kiitämme yhteydenotosta.

Hollolan alueelle sijoittuu Fingridin 400+110 kV Hikiä - Orimattila –voimajohto, joka on
tällä hetkellä 110 kV käytössä. Lausuimme osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
18.12.2019.

Fingridillä ei ole kommentoivaa kaavaluonnosmateriaaliin liittyen.

Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee
pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija



Hollolan ympäristöyhdistys ry
Kirmolantie 3
15860 Hollola
matti.a.laurila@gmail.com

Hollolan elinvoimavaliokunnalle

Mielipide strategisen yleiskaavan 2020 luonnoksesta

Hollolan ympäristöyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua mielipiteensä 
strategisen yleiskaavan luonnoksesta.
On ilahduttavaa, että keskeisenä teemana ovat ekologiset yhteydet- ja 
viherverkostot ja kulttuuriympäristö. Hollolaankin on kantautunut tieto 
meneillään olevasta kuudennesta sukupuuttoaallosta!

Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Viherverkoston ekologiset 
käytävät ja virkistysreitit on kuitenkin esitetty vain ohjeellisina tai tarpeina, 
jotka ratkaistaan vasta tarkemmassa suunnittelussa eli asemakaavavaiheessa. 
Silloin ne usein jäävät toteuttamatta. Luonnon monimuotoisuuden ydinalueet 
ekologisine yhteyksineen ja virkistysreitteineen on nostettava muun 
suunnittelun lähtökohdaksi eli ne pitää olla strategisessa yleiskaavassa ratkaistu 
niin, ettei niitä voi enää muuttaa tai unohtaa.
Olennaista on myös viheralueiden hoito: luonnonmukaisessa kasvillisuudessa 
viihtyy enemmän lajeja kuin tarkkaan hoidetussa; VL merkintä ei takaa, että 
metsähoito huomioisi mm. ekologiset yhteydet. On annettava erikseen 
kaavamääräyksiä ja asemakaava-alueilla maisematyölupa. Ekologisista 
yhteyksistä tarvitaan lisää tietoa, koulutusta ja ohjeistusta, jotta ne pystyttäisiin 
paremmin huomioimaan kaavoituksessa ja käytännön toteutuksessa. Olennaista 
on myös, että luonnon monimuotoisuuden ydinalueet ja ekologiset ja 
virkistysyhteydet ymmärrettäisiin pitää puustoisina eli niiden metsiä 
hyödynnettäisiin jatkuvan kasvatuksen menetelmällä (avohakkuut jäisivät näiltä 
osin historiaan).

Kehätien lounaispuolella on laaja luonnon monimuotoisuuden ydinalue, joka 
menee päällekkäin kierrätyspuiston ja jätteen loppusijoituspaikaksi ehdotetun 
VE 1:n eli pääkartan selv- merkinnän kanssa. Selvitysalue aiheuttaa 
virkistysyhteyksille kriittisen kohdan eli ns. pullonkaulan. Se poistuu kun 
jätetään selv-kuvio toteuttamatta. Kehätien selv-alueen tuntumaan on kaavailtu 
runsaasti lisää asuinalueita mm. Hirvimäen omakotialue. Kartano-Kumpulan ja 
Perhoslaakson omakotialueiden lähivirkistysalueet ovat kaikkoamassa 
suunnitellun jätteenkäsittelyalueen vuoksi. Kehätien lounaispuoleista 
biodiversiteettiydinaluetta, viheraluetta ei saa uhrata toisarvoiseen toimintaan.

Koivusillanjoen varsi on luonnoksessa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Tämä merkintä ei ole statukseltaan 



riittävä, vaan se on vaihdettava vähintään luonnon monimuotoisuuden kannalta 
merkittäväksi alueeksi tai mieluummin suojelualueeksi. Merkinnän 
riittämättömyyttä kuvaa se, että v. 2004 tehdyn kuntakeskuksen luonto- ja 
maisemaselvityksen mukaan koko Koivusillanjoen varsi kuuluu liitoravan 
elinympäristöön. Papanoita löydettiin useasta paikasta sekä nyt valmistuvan 
kehätien pohjois- että eteläpuolelta. Kierrätyspuiston YVA-menettelyn 
yhteydessä, keväällä 2019 ei Koivusillanjoen varrelta saatu liito-oravasta 
havaintoja lainkaan. Koivusillanjoki arvostettiin v. 2004 maakunnallisesti 
arvokkaaksi kohteeksi.
Liito-oravakannan (ns. sateenvarjolaji ja luonnon monimuotoisuuden 
indikaattorilaji) elvyttämiseksi on joen varteen varattava satoja metrejä leveä 
metsäkaista, jota hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä eikä 
avohakkuilla. Perusteluna on: ”Kestävät kaupunkiseudut - teoksessa (Söderman & 
Saarela 2011) on määritelty toimivan ekologisen yhteyden leveydeksi taajamassa 
300 m ja taajaman ulkopuolisella kaupunkiseudulla 500-1000 m. Lisäksi 
ekologisen yhteyden kapein kohta, ns. pullonkaula, ei saisi määritelmän mukaan 
olla leveyttään pitempi. Kaupunkialueella paikallisina ekologisina yhteyksinä 
toimivat kuitenkin myös tätä kapeammat viheryhteydet, kuten puronvarret. 
Kapeat metsäkaistaleet ovat kuitenkin herkkiä kaatumaan myrskyissä, ja tällainen 
metsä on käytännössä pelkkää reunavyöhykettä”. 

Avohakkuiden ja metsämaan laikuttamisen rajoittaminen Koivusillanjoen 
varsilta pelastaa myös Porvoonjoen ainoan, geneettisesti alkuperäisen 
taimenkannan säilymisen joen alajuoksulla ja Aut- sekä Vähäjoella. Joet ja purot 
saavat alkunsa avo- ja tihkulähteistä, joiden lähiympäristö on useimmiten 
äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä kuten lähdelehtokorpia. Kaikki purot ja 
joet metsäpeitteisine varsineen toimivat monille eliöille ekologisina käytävinä, 
ovathan ne tottuneet niihin jo jääkauden loppumisesta saakka. Monet eläimet 
siirtyvät paikasta toiseen maaston alimpia paikkoja pitkin suojautuen siten 
petojen katseilta. 

Kehätie katkaisee Koivusillanjoen laakson ja monien eläinlajien kohdalta 
ekologisen käytävän. Vesi virtaa sen ali pitkässä putkessa, joka on taimenelle ja 
saukolle ekologinen este.  Nostavan liittymä aiheuttaa satoja metrejä leveän 
puuttoman aukon Koivusillanjoen laaksoon. Liito-oravan ekologiseksi käytäväksi 
paikan voisi elvyttää istuttamalla kuusta liittymän koukeroiden keskelle ja aivan 
tien laitaan asti. 
Koivusillanjoen länsipuolella on kehätiessä kallion avoleikkaus, johon voisi 
toteuttaa monille nisäkkäille mm. hirvieläimille sopivan viheryhteyssillan 
kehätien aiheuttaman estevaikutuksen poistamiseksi.  
Melkkaanoja, jonka latvapuro alkaa Vanhatalon pellon lähteistä, on myös 
oivallinen ekologinen käytävä. Sen soisi jatkuvan kartoilla viherkäytävänä 
kaikkina haaroineen Koivusillanjokeen asti.

Miksi luontoteemakarttaan ei ole merkitty kehätietä. Sen olisi hyvä näkyä 
ehdotuskartassa.

Messilän matkailukeskus katkaisee Salpausselkä-Tiirismaan yhtenäisen 
ekologisia ja virkistyksellisiä arvoja sisältävän alueen. Matkailukeskuksen 



menestys perustuu näihin samoihin arvoihin. Parhaiten matkailua edistäisi 
Salpausselkä-Tiirismaan arvon kohottaminen kansalliseksi kaupunkipuistoksi. 
Ekologinen yhteystarve on toteutettava golfkentän ja Keskikankaan 
teollisuusalueen väliin tarpeeksi leveänä.
Viherverkostoon on hyvä lisätä myös Mieholan kylän Mustikkamäki, jonka 
luonto on vertailtavissa Kapervuoren luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeään luonnonsuojelualueeseen.

Kaavaselostuksessa mainitaan, että ”Merkittävin maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön liittyvä kaavallinen muutos kohdistuu Okeroisten 
kulttuurimaisemaan. Liikenteen jakautumiseen on varauduttu myös uudella 
maakuntakaavan mukaisella tieyhteystarpeella Nostavalta Ala-Okeroisiin”. 
Maakuntakaavassa se on merkinnällä yt(o)43. Tien asemointi maakuntakaavan 
kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaalle alueelle 
on punnittava tarkkaan. Yhdistys ehdottaa, että se merkittäisiin kehätien 
Nostavan liittymästä koilliseen kohti Lahden puolella olevaa Jankkarinkadun ja 
Ala-Okeroistentien risteystä. Kun se kulkisi pitkin tilan 98-435-7-327 
kaakkoisrajaa maaston muotoja noudattaen, pitkälti laaksossa, se ei häiritsisi 
kulttuurimaisemaa eikä sen liikenteestä aiheutuva melu asukkaita. Pähkinämäen 
rinne on rajalla loivimmillaan. Kyseisellä rajalla on aiemmin ollut tierasite, mutta 
se on muutama vuosi sitten rakentamattomana poistettu.

Asutusta ja TPY- alueita (työpaikat ja palvelut, joille ympäristö asettaa erityisiä 
vaatimuksia) kehätien läheisyyteen suunniteltaessa on erityisesti huomioitava 
maaperän rakenne ja topografia eli maaston korkeussuhteet. Alueesta ei tule 
viihtyisää asumis- eikä työpaikkaympäristöä, jos lähes kaikki infra ja tontit 
joudutaan muokkaamaan räjäyttämällä. Murskatut kalliolohkareet työnnetään 
tonttien rajoille ja teräväsärmäinen sepeli piha ja päälle asfalttia. Kalliolle ei voi 
istuttaa mitään ja hulevesiä tulee riittämään. Strategisessa yleiskaavassa on 
kiinnitettävä enemmän huomiota maaperän rakennettavuuteen asuin- ja TPY-
alueita sijoitettaessa. Maa- ja kiviainesten kuljettamista on vähennettävä, koska 
se aiheuttaa runsaasti päästöjä ja turhia kustannuksia.

Ranta-alueille ei tule ohjata vakituista asutusta eikä kuntakeskuksen lähijärville 
vapaa-ajan asutustakaan, koska silloin hävitetään Hollolan vetovoimatekijät. Se 
ei ole myöskään sosiaalisesti oikeudenmukaista.

Hulevesiverkosto pitäisi olla strategisessa yleiskaavassa. Hulevesien 
muodostumista pitäisi ehkäistä ja ne on imeytettävä mahdollisimman lähelle 
syntypaikkaa. Nykyinen rakentamiskulttuuri, jossa kalliot tasataan ja alavat 
paikat korotetaan louhoksella ja sepelillä, lisää asfalttipintojen ja siten 
hulevesien muodostumista. Hulevedet ovat ongelma epäpuhtauksien sekä 
kovien, eroosiota aiheuttavien tulvavirtaamien takia. Kirkkaat lähdepurot 
samentuvat, liettyvät ja purojen eliöstö yksipuolistuu, mikä vaikuttaa mm. 
taimenen elinmahdollisuuksiin. Yhdistys ehdottaakin hulevesistrategiaa 
strategisen yleiskaavan ehdotusvaiheeseen. Myös tuulivoimapuistot ovat 
strategisia kohteita, jotka pitää näkyä yleiskaavassa.



Yhdistyksen mielestä Paassillan TP- alue (tilaa vaativat elinkeinotoiminnat) 
mahdollistaa onnettomuusriskille alttiin toiminnan. TP on  
”ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä luonnonvara - tai muun logistiikan tai 
jätteen käsittelyn tai kierrätyksen yritystoimintaa”. Samanlainen riski on selv -
alueelle maakuntahallituksen linjaama jätteenkäsittelyaluekin. Onko Hollolan 
strategisen yleiskaavan päivityksen luonnosta laadittaessa otettu huomioon 
seuraavaa:

1. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla halutaan varmistaa, 
että:”Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien 
toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä 
riittävän suuri etäisyys”.

2. Kaavaselostuksessakin mainitaan: ”Strateginen yleiskaava mahdollistaa 
toimintojen joustavan sijoittamisen ja sekoittumisen, mutta ottaa kantaa 
siihen, että ympäristöhäiriöitä aiheuttavat elinkeinotoiminnot tulee 
sijoittaa riittävän etäälle asutuksesta ja pohjavesialueista. Kaavoituksessa 
on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle 
vaaraa aiheuttavia laitoksia tai varastoja. Esimerkiksi päiväkodit, koulut, 
huoltolaitokset, sairaalat, asunalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä 
luonnon kannalta erityisen herkät tai tärkeä alueet ovat tässä tarkoitettuja 
riskialttiita toimintoja.” 

Paassillan TP-merkintä on vaihdettava TPY-merkinnäksi ja jätteenkäsittelyalue 
kaatopaikkoineen (selv) hylättävä. Hollolan suurimman asutustaajaman 
kupeeseen ei sovi kumpikaan ”Kierrätyspuisto”.

Hollolassa 26.06.2020

Hollolan ympäristöyhdistys ry
(Suomen luonnonsuojeluliitto, Hollola)

Matti Laurila, pj Olavi Uusitalo, siht
0405953147  



Hollolan Yrittäjät

LAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2020 LUONNOKSEEN

Hollolan Yrittäjät ry:n hallitus suhtautuu erittäin myönteisesti uuden liiketoiminnan ja uusien 
liiketoimintatyyppien tuomiseen Hollolan kunnan alueelle. Hallitus näkee korkeamman 
jalostusasteen kierrätysliiketoiminna erittäin potentiaalisena tulevaisuuden liiketoimintana, kun 
kierrätys sisältää materiaalien ja tuotteiden uusiokäyttöä, re-manufacturing - toimintaa ja 
materiaalien jalostamista uuteen käyttöön sekä materiaalien ja tuotteiden myymistä kuluttajille 
uudelleen käytettäväksi. 

Hollolan esittää lausuntonaan Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnosvaiheessa, että 
kaavassa tähän mennessä kierrätyspuistolle varatun alueen kaavamerkintä poistettaisiin ja 
alue varattaisiin kunnalle korkeampaa jalostusasetta ja ansaintapotentiaalia tuottavaan 
toimintaan. 

Maakuntakaavan valmistelussakin mainittu alue on sijainniltaan liian hyvä ja keskeinen 
esitettyjen selvitysten mukaisen alemman jalostusarvon kierrätystoiminnalle ja jakeiden 
loppusijoituspaikaksi, onhan kuntamme asutus kasvanut tuohon suuntaan ja uuden VT12:n 
ulottaessa vaikutuksensa alueelle. 

Hollolassa 26.6.3030

Hollolan Yrittäjien Hallitus 

Niina Kettunen
Puheenjohtaja
050-5540500
pinnalla@phnet.fi
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25.6.2020. 
Kartanon omakotiyhdistys 
Leila Aspola, pj. 
Viljatie  
15860 Hollola 
p. 044 538 5098 
leila.aspola@gmail.com 
 
 
Hollolan kunta 
kirjaamo@hollola.fi 
 
 
Hollolan kehätiekohde on sijaintipaikka sopimaton kaatopaikalle 

 
Kartanon omakotiyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua muistutuksensa Hollolan kunnan  
strategisen yleiskaavan 2020 luonnoksesta. 
 
Kartanon omakotiyhdistyksen tavoitteena on edistää Kartanon omakotialueella asuvien omakoti- ja 
pienkiin-teistöjen omistajien tai haltijoiden ja heidän perheen jäsentensä yhteistoimintaa ja alueellista 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdistys voi myös edesauttaa jäsenistönsä etuja olemalla yhteydessä 
päätöksentekijöihin sekä viranomaisiin esim. kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja katujen kunnossa-
pitoasioissa. Toimintaa ohjaa vuosikokouksessa tehty toimintasuunnitelma. Yhdistyksen toiminta 
kattaa Kartanon alueen ja Perhoslehdon itäosan. 
 
Isojen laitosten, kuten kaavailtu kierrätyspuisto (VE1), tulee kuitenkin olla riittävän kaukana isoista 
asutuskeskuksista, kuten Salpakangas. Vallitsevien tuulten (Kuva 1; lähde YVA -selvitys) tulisi 
puhaltaa kaatopaikan yli poispäin asutuskeskuksesta, kuten Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuk-
sessa tapahtuu. Eniten alueella tuulee voimakkuudella 2.1.-5.7. m/s lounaasta, mikä tuo kaavaillun 
kierrätyspuiston melun, hajun ja pölyn Salpakankaalle.  
 

 
 
Kuva 1. Lahden sääaineiston tuuliruusu. 

 

mailto:leila.aspola@gmail.com
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Tarastenjärven keskus on noin 15 km päässä Tampereelta koilliseen, noin 2 km itään Nurmin kylän 
keskuksesta (Nurmi-Sorilan asukasluku on noin 660 asukasta) ja noin 1.5 km etäisyydellä luoteeseen 
Kangasalan Ruutanasta (noin 2500 asukasta). Tampereen seudun vallitsevat etelä- ja lounaistuulet 
puhaltavat jätteenkäsittely¬keskuksen yli asutuksesta poispäin. (Nurmi-Sorilan osayleiskaava 
Selostus / 12.12.2016).  
 
Käytännön kokemuksena on Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus ja siitä aiheutuvat haitat. Seudulla 
vallitsevista etelä- ja lounaistuulista huolimatta Tarastenjärven jätteenkäsittely-alueelta kantautuu 
melua kaakkoispuolella (n. 1.5 km etäisyydellä) olevalle Ruutanan asuinalueelle saakka. Myös 
kaatopaikan lokkien kirkuminen on sillä alueella koettu häiritsevänä. Kompostointikenttien 
käsittelystä aiheutuu toisinaan alueen asukkaita häiritsevää hajua. (Ruutanan osayleiskaava … 
14.12.2010 ja Lähtöaineisto).  
 
Nokian ECO 3 sijaitsee Nokialla sen koillispuolella. Koukkujärvellä on ollut kaatopaikka vuodesta 
1964 lähtien, joten ECO3:a ei ole perustettu 13000 asukkaan asutuksen lähelle niin kuin nyt Hollolan 
Kehätievaihtoehtoa ollaan kaavailemassa. Lähin asutuskeskus valitsevien lounastuulien alapuolella 
on Ylöjärven Soppeenmäki. Etäisyys sinne on neljä kilometriä. ECO 3.  
 
Millaisia nämä haitat olisivat, jos vallitsevat etelä- ja lounaistuulet puhaltaisivat kaatopaikan, kuten 
nyt suunnitellun Kehätien, yli asutuskeskukseen eli Salpakankaalle? 
 
 

Ympäristörikoskatsaukset 2017-2019 

 

”Yhtenä keskeisenä ympäristörikollisuuden uhka- ja torjuntakuvana voidaan pitää sitä, että ympäris-
törikosten alhainen kiinnijäämisriski lisäisi jatkossa taloudellista voittoa tavoittelevan järjestäyty-
neesti osana liiketoimintaa toteutetun ympäristörikollisuuden määrä. Alhaisen kiinnijäämisriskin 
ohella ympäristörikosten osalta on tuomioistuimissa omaksuttu rangaistuskäytäntö, joka on varsin 
lievä. Ympäristön turmelemisesta tuomitaan käytännössä yleisesti päiväsakkoja tai harvoin ehdollista 
vankeutta. Ehdoton vankeusrangaistus on Suomessa vuoden 1995 rikoslain ympäristörikoksia kos-
kevan muutoksen jälkeen tuomittu vain niin sanotussa Lokapojat -tapauksessa” (Ympäristörikos-
katsaus 2019:11) 
 
Suomen ympäristörikostilaston kaksi lukumäärältään suurinta rikosryhmää, Ympäristön turmele-
minen ja Ympäristörikkomus, vaikuttavat eniten jätteen luvattomaan hävittämiseen. Vuosina 2013-
2019 edellisiä oli 140-190 vuodessa ja jälkimmäisiä 190-270.  
 
Törkeä ympäristön turmeleminen on ympäristön turmelemisen törkeä tekomuoto. Jos ympäristön 
turmelemisessa aiheutettu vahinko tai vahingon vaara on erityisen suuri, rikoksessa tavoitellaan 
huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, voidaan tekijä 
tuomita törkeästä ympäristön turmelemisesta. Teon vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja 
enimmäisrangaistus kuusi vuotta vankeutta. Poliisi kirjasi vuonna 2018 yhteensä 12 törkeää 
ympäristön turmelemista. Kaikki vuonna 2018 kirjatut törkeät ympäristörikokset ovat esitutkinnassa 
paikallispoliisissa. Kaikkien tapausten voidaan katsoa tapahtuneen osana yritystoimintaa. Enin osa 
tapauksista liittyy erilaisten jätteiden muodossa tapahtuneeseen ympäristön pilaamiseen /roskaami-
seen, mutta esitutkintaan on myös tullut luvanvastaista/luvatonta maa-ainesten hyödyntämistä. 
 
Ympäristön turmeleminen -rikosryhmässä ”Tyypillisesti esitutkintaan tulevat ympäristörikokset 
koskevat mm. eri jätteiden luvaton hävittämistä tai niiden säilyttämistä joko pien- tai teollisuus-
kiinteistöjen alueella. Yleisesti rikoksesta epäiltynä ympäristön turmelemisessa on keski-ikäinen 
mies.” Ympäristörikkomus -rikostyhmässä: ”Lähes poikkeuksetta epäillyt ympäristörikkomukset 
ilmoitetaan poliisille esimerkiksi silloin, kun erilaisia jätteitä tai romua on hylätty tai jätetty 
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vähäisempiä määriä luvattomiin paikkoihin. Ympäristörikkomukset ovat luonteeltaan usein sellaisia, 
ettei niiden tekijä ole ilmoitushetkellä tiedossa. Mikäli tekijä saadaan tiedoksi, on seuraamus 
useimmiten poliisin määräämä rangaistusvaatimus.” Kaatopaikka ei siis lisää kiinnijäämisriskiä 

eikä muuta rangaistuskäytäntöä. Se ei myöskään houkuttele keski-ikäistä miestä eikä paljasta 

salaa jätteitä maastoon jättäviä henkilöitä.  

 
Suurempi rikosryhmä eli Ympäristörikkomukset kuitenkin muodostavat riskin kaatopaikalle, jonne 
kootaan vaarallisia jätteitä, asbestia ym. erilaisista yrityksistä. Ympäristörikoskatsauksen (2017) 
mukaan syksyllä 2016 tarkastettiin Keskiuudellamaalla 37 autokorjaamoa, joista 15:sta eli yli 40 
prosentilla oli puutteita vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja niistä annettiin rangaistusvaatimukset 
ympäristörikkomuksista. Kuinka paljon Keski-Uudenmaan autokorjaamojen toimintaa voi yleistää 
koko Uusimaalle, joka on Lahden seudun kierrätyspuiston päämarkkina-alue, ja muihin toimialoihin 
siellä? Ympäristörikkomuksissa piilevät kaatopaikan suurriskit! 
 
Tukes kartoitti kiertotalouteen liittyviä riskejä ja löysi merkittäviä ongelmia (Tekniikka & Talous, 
5.3.2019). Tukesin mukaan ”Kiertotalouteen liittyy myös räjähdysten, vuotojen ja tulipalojen 
kohonnut riski. Kierrätettävä materiaali voi syttyä tavallista herkemmin palamaan. Raaka-aine ja sen 
ominaisuudet ovat erilaiset verrattuna puhtaaseen raaka-aineeseen. Oman sivuvirran koostumus 
tunnetaan, mutta jos se on kerätty, vaikka kuluttajalta, epävarmuus kasvaa. Lähtökohtaisesti pitää 
varautua siihen, että mukana on myös sinne kuulumatonta tavaraa. Esimerkiksi metallinkeräyksestä 
on löytynyt teollisuuden mittalaitteita, jotka paljastuivatkin säteilynlähteiksi.”  
 
Tukes nimenomaan korostaa vieraiden aineiden, joita kaatopaikalle tulee joka tapauksessa sekä 
kuluttajilta että yrityksistä, merkitystä räjähdys- vuoto- ja tulipaloriskin kohottajana. Halutaanko näitä 
riskejä ottaa 13000 asukkaan Salpakankaan kupeeseen? 
 

 

Kaatopaikka-, jätekeskus- ja jätekasapalot ja muut hajuhaitat 

Nämä jatkuvat kaiken aikaa. Alla uusimmat ja aikaisemmin mainitsemattomat. 
 
1. Turku / Topinoja 16.6.2020 
Jätekeskuksen tulipalon sammutustyöt jatkuvat Turussa Topinojan jätekeskuksen paloa sammutetaan 
jossain muodossa yön yli, kerrotaan pelastuslaitokselta. STT: 14.6. 8:59, Päivitetty 14.6. 18:51 
Turun Topinojalla sijaitsevassa jätekeskuksessa paloi sunnuntaina noin 1 700 kuutiota rakennus-
jätettä. Paloa on sammutettu useita tunteja. Sammutusraivaustyöt jatkuvat iltamyöhään ja vartiointi 
vielä pidempään, pelastuslaitokselta kerrotaan. 
 
2. Jämsä / Myllymäki 10.6.2020 
Jämsän palo näkyy Jyväskylän Roninmäelle asti, Keskisuomalainen, 10.6.2020  
Vaara ohi: Ikkunat, ovet ja ilmanvaihto kehotettiin sulkemaan Jämsänkoskella Myllymäen ja 
Pääskysmäen alueella, 10.6.2020. Valtava jätekasa roihusi Myllymäen teollisuusalueella Jämsässä, 
ilmavoimat auttoi sammutuksessa – "Savunmuodostus on aivan hurjaa", kertoi Ylen kuvaaja 
 
3. Purkupihan palosta 29.5.2020 
Tulipalosta vaarallista savua A4-5hä savua 29.5.2020 s. A3; Suurpalo Tulipalosta vaaraviesti laajalle 
alueelle. Palavasta kierrätyspolttoaineesta syntyi sankka ja vaarallinen savupilvi Lahden Jokimaalla, 
A4-5   Sammutus jatkui koko päivän Jokimaalla, 30.5.2020 jne. 
Myrkylliset hajut todellinen uhka. Kierrätyspuisto Asutukselle odotettavissa kohtuuttomia terveys-
riskejä. ”Kierrätyspuiston” jätteiden lajittelu- ja käsittelyhallien ja kaatopaikkojen palot ovat yleisiä” 
ESS 3.6.2020, B6   
 
4. Deleten palosta Tampereella 11.5.2020  
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”Hälytys tulipalosta Deleten jätteenkäsittelylaitoksella Ruskon Tauskonkadulla tuli aamuyöllä puoli 
viiden aikaan. Palo oli syttynyt suuressa kasassa, jossa oli metalli- ja muovipitoista rakennusjätettä. 
Viereiseltä asuinalueelta jouduttiin evakuoimaan noin 350 ihmistä palosta levinneen sankan savun 
takia.” ESS 11.5.2020, https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/1767922 
Jätekasan suurpalo ajoi asukkaita evakkoon Tampereella – laitokselle annettiin uhkasakko luvan-
vastaisista jätteistä viime vuonna, YLE 12./15.5.2020  https://yle.fi/uutiset/3-11347622 
Tampereen valtavan tulipalon syy jäänee mysteeriksi, vaikka vihiä on syystä: Poliisi ei epäile rikosta, 
yrityksen pihalla paloja aiemminkin, YLE 12.5.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11346996 
 
5. Deleten hajuhaitat vuosina 2017-2018  
”Tampereella 11.5. oli valtava tulipalo Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella 15 metriä korkeassa 
jätekasassa, 350 asukasta evakuoitiin päiväksi. Samalla alueella on huhtikuussa ollut pienempiä 
paloja jo kahdesti. Savun lisäksi alueelta on aiemmin levinnyt yli puolentoista vuoden ajan mädän-
tyneen kananmunan kaltaista hajua, mitä syntyy pitkään varastoidusta rakennusjätteestä.” ESS 
3.6.2020, B6 
Mikä on syypää kummalliseen löyhkään, joka häiritsee asukkaita Hervannassa? "Alue haisee 
kananmunapieruilta" Kuluvan vuoden aikana pelastuslaitos on käynyt alueella useamman kerran 
tarkastamassa hajusta tulleita ilmoituksia. Aamulehti 4.2.2018 
 https://www.aamulehti.fi/a/200850145 
Deleten laitoksella Tampereen Ruskossa on edelleen löyhkäävää jätettä: Ely-keskus seuraa toimintaa 
ja toimenpiteet kovenevat, jos hajutilanne ei parane Ensimmäisen kerran yritystä muistutettiin asiasta 
jo syksyllä 2017. Aamulahti 4.1.2019 https://www.aamulehti.fi/a/201386034 
 
6. PHJ:n Kujalan jätekeskuksen palosta tammikuussa 2018 
Kujalan jätekeskuksen alueella palaa jätekasa – ei epäillä tahallaan sytytetyksi ESS 26.1.2019 
https://www.ess.fi/art2515199 
Kujalan jätekeskuksessa oli suuri tulipalo - tuli eteni kuljetinhihnalla pihan jätekasasta lajittelu-
rakennukseen ESS 12.1.2018 https://www.ess.fi/paikalliset/196498 
Energiajätekasa syttyi tuleen Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa 16.7.2017 
 https://www.ess.fi/art2385366 
 
Aiemmasa muistutuksessa listatut (28.11.2019)  

 Heinola 8.6.2019 Romuautot roihusivat Heinolassa – Valtava savupatsas sai autoilijat hiljen-
tämään moottoritiellä. (MTV 8.6.2019) 
 Heinola 5.8.2019 Jätekasa syttyi Kuusakosken laitoksella Heinolassa – palo saatiin vikkelästi 
haltuun. Kuusakosken tuotantolaitokselta ei levinnyt savua ympäristöön. (ESS 5.8.2019) 
 Topinoja / Turku 11.4.2007 Topinojan kaatopaikkapalo hallinnassa Turussa. (Turun Sanomat 
11.4.2007) 
 Topinoja / Turku 26.7.2017 Suuri tulipalo Topinojan kaatopaikalla Turussa saatu hallintaan – 
vieressä metaanikaasuvoimala. (YLE 26.7.2017)  
 Topinoja / Turku 29.6.2019 Pelastuslaitoksen toimintaa on haitannut alueella lennelleet dronet. 
Sammutustyöt kestävät iltaan asti. Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon Turun Topinojan 
jätekeskuksesta syttyneestä tulipalosta lauantaiaamuna. Jätekeskus sijaitsee noin seitsemän 
kilometrin päässä Turun keskustasta. (IS 29.6.2019) 
 Jätekeskusten paloturvallisuus Riskit ympäristölle tulipalotilanteessa -raportti (VTT, 2008) 
kertoo kymmenestä vuosina 2004-2008 sattuneesta palosta: 

- Keimolan rengasterminaalin palo 2.1.2004 
- Jätehallin palo Kajaanissa 14.3.2006 
- Kierrätysmateriaaleja hyödyntävän tuotantolaitoksen palo Lappeenrannassa 16.5.2006 
- Paperivaraston palo Seinäjoella 15.6.2006 ja 3.6.2008 
- Rengaspinnoittamon palo 19.7.2006 Pernajalla 
- Palo ongelmajätelaitoksella 3.7.2007 Tuusulassa 

https://yle.fi/uutiset/3-11347622
https://yle.fi/uutiset/3-11346996
https://www.aamulehti.fi/a/200850145
https://www.aamulehti.fi/a/201386034
https://www.ess.fi/art2515199
https://www.ess.fi/paikalliset/196498
https://www.ess.fi/art2385366
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- Rakennusjätteen palo Turussa 5.2.2005 ja 29.3.2007 
- Paperivaraston palo Seinäjoella 3.6.2008 
- Kompostointilaitoksen palo Joutsenossa 21.6.2008 

 
 Kierrätyspuisto ei poista vaihtelevaa kysyntää. Jos joku jätteenkäsittely yritys ottaa 

kysyntäriskin (ei jatkokäsittelyä, ei asiakasta, hävitys ja loppusijoitus on kallista vieden 

liiketoiminnan katteet) ostaessaan jotakin jätettä, niin kierrätyspuisto ei ole ratkaisu. Haiseva 

pilaantunut / pilaantuva aine on ja makaa paikallaan.  

 
 

Haluaako Hollola ottaa niin lähelle 13000 asukkaan asutuskeskusta tällaiset 

riskit jälkipolvien kiusaksi? 
 
 

Kaatopaikka uhkaa luonnon monimuotoisuuden ydinaluetta. 

 
 Hollolan kunnan 12.9.2019 järjestämässä Ekologinen verkosto ja virkistysyhteydet Hollolassa -
asukasillassa oli muun muassa Kuva 2 Nostava Laadullisessa tarkastelussa korostuneet luonnon 
monimuotoiset ydinalueet (lila). Kuvaan lisätty, nyt aiottu (152 ha) kierrätyspuisto, sijaitsee 
kokonaan tällä luonnon monimuotoisuuden ydinalueella. Eikö Lahden eteläinen kehätie ole riittävä 
luonnon uhraus tällä alueelle? 

 

 
 

Kuva 2.  Nostava Laadullisessa tarkastelussa korostuneet ydinalueet (lila) ja nykyisin / syksy 2019 
suunnitteilla oleva 152 hehtaarin kaatopaikka 

 

 

Asukasviihtyisyyskysely kesä 2019 

 Kyselyn (Hollolan kunta / tiedote 26.8.2019) mukaan luonnon läheisyys ja ympäristö lisäävät 
asukasviihtyisyyttä ylitse muiden. Kierrätyspuisto oli jaetulla ykköstilalla asukasviihtyisyyttä laske-
vana tekijänä. 
 

Sijaintipaikkaa vastustava adressi 
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Keväällä 2018 tosiasioiden valjettua henkilöä allekirjoitti Hollolan kaatopaikkahankkeen sijaintia, ei 
kiertotaloutta, vastustavan adressin. Adresseihin tuli yhteensä 1750 allekirjoittajaa. Alueen 

rajaaminen 287 ha:sta 152 ha:in ei ratkaise sijaintipaikkaa. Kaatopaikka on edelleen liian lähellä. 

Kehätie- kierrätyspuistokohteen aluerajauksen (9.4.2018) jälkeen adressiin on tullut yli 240 uutta 

Kehätie-kohteen sijaintipaikkaa vastustavaa allekirjoitusta.    

 

Liikenne 

Jos kierrätyspuisto toteutuu se lisää raskasta liikennettä Kartanon alueelle. 

 

Yhteenveto 

 
Hollolan kehätie -kohde ei sovellut kierrätyspuiston sijaintipaikaksipaikaksi.  
 
 
Vaeltaminen, maastohiihto (hankikanto), maastopyöräily (Takamaantie), sienestys ja marjastus, 
luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen (kasvit, eläimet, Koivusillanjoki), pyöräily alueen 
ympäristössä (Koskimyllyntie, Kuusenlanatie, Tikkakalliontie, Takamaantie, Paassillantie ja siitä 
eteenpäin Melkkaanniitty jne)  
 
 

 

Lähteet  

 

Nurmi-Sorilan osayleiskaava Selostus / 12.12.2016 / 
https://www.tampere.fi/tiedostot/s/PbRsaypw3/selostus_oyk.pdf 
 

Ruutanan osayleiskaava ja Kangasalan rantaosayleiskaavan muutos  
http://kangasala-fi-
bin.aldone.fi/@Bin/e3daab83c8d895d47d35154493b36791/1515913131/application/pdf/1224383/2
6_ehdotusraportti_14_12_10.pdf 
 

https://www.tampere.fi/tiedostot/s/PbRsaypw3/selostus_oyk.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/e3daab83c8d895d47d35154493b36791/1515913131/application/pdf/1224383/26_ehdotusraportti_14_12_10.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/e3daab83c8d895d47d35154493b36791/1515913131/application/pdf/1224383/26_ehdotusraportti_14_12_10.pdf
http://kangasala-fi-bin.aldone.fi/@Bin/e3daab83c8d895d47d35154493b36791/1515913131/application/pdf/1224383/26_ehdotusraportti_14_12_10.pdf


Koski-seura ry 

    

 

Hollolan kunta    26.6.2020 

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos 

Koski-seuralta on pyydetty lausuntoa Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnoksesta. 
Esitämme kaavaan lausuntonamme seuraavaa: 

Koski-seura ry on Hämeenkosken pitäjän asukkaiden kotiseutuyhdistys. 

Hämeenkoski on maa- ja metsätalous valtaista aluetta, jossa on myös laajasti loma-asutusta sekä 
pienyritystoimintaa. Kaavoituksella tulee tukea pitäjän kehittymistä eikä aiheuttaa sille esteitä. Nyt 
yleiskaavassa on alueen rakenteeseen sopimattomia merkintöjä, jotka eivät vastaa alueen 
odotettavissa olevaa kehitystä ja jotka haittaavat maa- ja metsätalouden harjoittamista.  

Pitäjäkeskus Seurala on Hämeenkosken aktiivisten yhdistysten keskus, joten sen ympäristöä tulisi 
kehittää. Perinnemaisemat, Teuronjoki ja koskien ympäristöjä tulisi vaalia niiden arvoa 
virkistysalueena. Esimerkkeinä kunta voisi toteuttaa kaavanmukaiset kunnan omistamat 
lähivirkistysalueet Orttentien - sekä Viianportaan asuntoalueilla puisto- ja ranta-alueet. Tämä lisäisi 
asumisviihtyvyyttä sekä alueen kiinnostuvuutta asuinalueena ja vahvistaisi pitäjän asemaa 
palvelukeskuksena.  

Muistomerkkialueet, Pyhän Laurin kirkonrauniot, Laguksen ja Paasikiven valtakunnallisestikin 
merkittävät muistomerkit, pitäisi huomioida merkittävimpinä ja panostaa niiden hoitoon, ylläpitoon 
sekä hyödyntämiseen matkailussa.  Kulttuurimaisema merkinnät hajakylissä taas haittaavat maa- ja 
metsätaloutta. Alueiden tulisi olla tarkemmin kohdennettuja sekä välttää suurien alueiden varauksia 
varmuuden vuoksi. 

Kaava-alueiden VL- merkinnät ovat ylimitoitettuja ja niitä tulee pienentää merkittävästi, jos 
merkintää ei vaihdeta M-alueeksi, joka on paremmin paikkakunnan luonteeseen soveltuvaa. 
Maanomistajien kanssa ennallistettaviksi sovitut ulkoilureitit opastemerkintöineen tulisi kunnostaa 
mahdollisimman nopeasti. Muista ulkoilureittimerkinnöistä ja mahdollisesta toteutuksesta sekä 
kaavamerkinnöistä tulee sopia maanomistajien kanssa. 

Strategisessa yleiskaavassa on kiinnitetty erittäin vähän huomiota digitaaliseen infrastruktuuriin ja 
sen kasvavaan merkitykseen. Digitaalinen infrastruktuuri määrittää aikaisempaa enemmän, missä 
asuminen, työskentely ja yritystoiminta ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Tämä korostui erityisesti 



kuluvana keväänä, kun merkittävä osa yritystoiminnan tapaamisista ja muusta toiminnasta 
hoidettiin verkon välityksellä. Huonosti toimivat ja keskeytyvät verkkoyhteydet loivat helposti 
negatiivisen mielikuvan yrityksestä, sen tuotteista ja tarjoamista palveluista. Myös hallinnon, 
opetuksen ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen verkossa olisi toiminut huomattavasti 
tehokkaammin, jos verkkoyhteydet olisivat kunnossa. 

 

Kiinteiden laajakaistayhteyksien osuus maaseudulla on edelleen vähäinen ja niiden rakentaminen on 
edennyt hitaasti. Mobiiliverkkojen kehittyminen ei ole vastannut odotuksiin, vaan niissä on 
huomattavia kapasiteettirajoitteita ja katvealueita. Hollolan kunnan alueella erityisesti 
Hämeenkoskella katvealueet ovat olleet mobiiliverkkojen pysyvä ongelma jo niiden perustamisesta 
lähtien. Hämeenkoskella on loma- asuntojen osuus (19 %) koko kuntaa (8 %) huomattavasti 
suurempi, joka lisää myös painetta verkkojen kehittämiseen. 

 

Kaavaselosteen nykytilanteen kuvauksesta puuttuu kokonaan digitaalinen infrastruktuuri. 
Infrastruktuurin osalta tarkastelussa ovat mukana vain kadut, vesihuolto ja energiahuolto. Vaikka 
kunta ei digitaalisen infrastruktuurin verkkoyhteyksistä vastaakaan, niiden toimivuus on kunnan 
tulevaisuudelle merkittävä ja niihin on syytä kiinnittää huomiota. 

 

Herralassa perustettu Hollolan Valokuitu Osuuskunta on hyvä esimerkki siitä, miten asukkaiden 
aktiivisella toiminnalla ja ELY-keskuksen ja kunnan tuella voidaan rakentaa ja ylläpitää nopeita ja 
luotettavia laajakaistayhteyksiä. 

 

Koski-seura ry 

 

 

Kari Kaivola   Matti Hiidenheimo 
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Lahden kaupunki 

Kaupunkiympäristön palvelualue 

Askonkatu 2 

15100 Lahti 

Puh. 03 814 11 

 

kirjaamo@lahti.fi 

www.lahti.fi 

Y-0149669-3 

 

Maankäyttö ja aluehankkeet 26.6.2020 

  

 

 

Hollolan kunta 

Elinvoimavaliokunta 

kirjaamo@hollola.fi 

 

 

 

Lausuntopyyntö 14.5.2020 

 

Hollolan strateginen yleiskaava 2020, luonnosvaihe 

 

Hollolan koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan, Strateginen yleiskaava 

2020, valmistelu on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaratkaisun perustana on 

valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja myöhemmin lainvoiman saanut 

strateginen yleiskaava. Hollolan strateginen yleiskaava koostuu 

oikeusvaikutteisista kaavakartoista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja 

määräyksistä. Kaavan pääkarttaa, jossa esitetään kunnan rakenteelliset 

tavoitteet, täydentämään on laadittu teemakartat. Teemakartat antavat lisätietoa 

kaavaratkaisuun ja täydentää pääkarttaa ympäristöä koskevilla suunnitteluun 

vaikuttavilla yksityiskohtaisemmilla tiedoilla. Pääkaavakartan ruutumaisella 

esitystavalla pyritään strategisen otteen ja yleispiirteisyyden säilymiseen. 

Teemakartat ovat luonto (2/5), kulttuuriympäristö ja maisema (3/5), vesitalous 

(4/5) ja ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (5/5). Kaavaluonnoksen 

valmistelun liittyvässä kaavaselostuksessa on tarkemmin kuvattu kaavaratkaisut 

ja niiden perusteet. Strategisen yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. 

  
Hollolan kunta pyytää Lahden kaupungilta lausuntoa strategisen yleiskaavan 

2020 luonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 26.6.2020 mennessä.  

  

Lausunto  

Lahden kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet esittää lausuntonaan seuraavaa: 

  

Maakunnallisesti merkittävien Nostavan logistiikka-alueen ja Kehätien uuden 

kierrätyspuistoalueen toteuttamismahdollisuuksia ei tulisi heikentää tuomalla 

asutusta liian lähelle em. kohteita. Yleiskaavassa ei tämän vuoksi tulisi osoittaa 

pientalotaajaman laajentamista länteen Nostavalla.  

  

Pidämme hyvänä asiana sitä, että Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-hankkeen 

mukainen Kehätien alue on otettu kaavassa huomioon, mutta koska Lahden 

seudullinen kierrätyspuisto on esitetty Päijät-Hämeen vaihemaakuntakaavan 

ehdotuksessa sijoitettavaksi Hollolan Kehätien alueelle, voisiko alueen merkitä 

kartalle jo tilaa vaativaksi elinkeinoaluevaraukseksi? 

  

Pidämme hyvänä asiana pientaloasutuksen hajautumisen välttämistä 

Kuntakeskuksen ja Nostavan välillä ja Kukkilan alueella siten, että uusia alueita 

asemakaavoitetaan vain nykyiseen asemakaava-alueeseen kiinni. Lisäksi 

kyläalueiden luokittelu suunnittelun ohjaamistarpeen mukaan vaikuttaa hyvältä 

ratkaisulta hajarakentamisen ohjaamiseksi.  

  

Salpausselän erityispiirteitä ei ole huomioitu merkintänä kaava- tai teemakartalla 

tai kaavamääräyksissä. 
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Viheryhteyksien, virkistys- ja polkupyöräreittien yms. jatkuminen kuntarajojen yli 

on otettu huomioon, mutta reitit eivät ole täysin yhteneväiset Lahden kaupungin 

puolelle osoitettujen reittien kanssa.  

  
Yleiskaavan esittäminen useammalla oikeusvaikutteisella teemakartalla tekee 

yleiskaavasta luettavamman ja antaa mahdollisuuden esittää yleiskaavassa 

aikaisempaa enemmän tietoa. Teemakartassa 5/5, ympäristövaikutuksia 

aiheuttavat toiminnot, on virheellisesti esitetty suojelualueen rajaus. 

 

 

 Lahden kaupunki 

 

 

 

 Johanna Sääksniemi 

 yleiskaava-arkkitehti 

 Puh. 050 518 4445 

 johanna.saaksniemi@lahti.fi 

 

 

mailto:johanna.saaksniemi@lahti.fi


Terveisin,

Virpi Hurri
toimistosihteeri
kirjaamo
+358 44 780 1427

Lähettäjä: Olli Jokisalo <Olli.Jokisalo@ksoy.fi>
Lähetetty: 11. kesäkuuta 2020 13:31
Vastaanottaja: kirjaamo <kirjaamo@hollola.fi>
Aihe: VS: Jakelu Tiedoksi: Ote kh 11.5.2020 § 86 Strateginen yleiskaava 2020

Hei,

puhelinkeskusteluun Katariina Tuloiselan kanssa 11.6. viitaten liitteenä on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 110 kV
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Hollolan kunta LAUSUNTO
Elinvoimavaliokunta 26.6.2020
kirjaamo@hollola.fi

LAUSUNTOMME HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2020 LUONNOKSESTA

Yleistä

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto Hollolan strategisesta 
yleiskaavaluonnoksesta. 
Kaava on laadittu riittävän yleispiirteisenä ja edelliseen kaavaan verrattuna laskenut 
kasvuennuste on huomioitu kaavan mitoituksessa. 

AT-alueet
Edellisen kaavan voimaantulon jälkeen käytännön toiminnassa on havaittu ongelma 
kaavan AT-alueisiin liittyen. Kyläkaavoitus ja sitä myöten rakentamiseen liittyvän 
luvituksen selkeyttäminen ja helpottaminen maaseutualueilla on ollut tervetullut 
toimintamalli. Kuitenkin metsätalouskäytössä olevilla AT-alueilla metsälaki ei ole 
voimassa. Näin ollen myöskään metsätuholaki tai kemera-laki eivät ole voimassa ko. 
alueilla. Tämä johtaa siihen, ettei metsänomistaja ole oikeutettu metsänhoitotöiden tai 
esimerkiksi metsätien perusparannukseen maksettavaan tukeen. Myöskään 
mahdollista myrskytuhopuuta ei velvoiteta korjaamaan näiltä alueilta, mikä voi johtaa 
jatkossa hyönteistuhojen lisääntymiseen ja leviämiseen alueella. Kun alue kattaa 
myös sellaisia kiinteistöjä, joille ei enää uusia rakennuspaikkoja ole saatavissa, 
kannattavan metsätalouden harjoittamisen pitäisi tapahtua samoista lähtökohdista 
kuin muillakin maanomistajille, eli kemeraa hyödyntäen. Yksi vaihtoehto esittää nämä 
alueet kaavassa olisi käyttää M/At merkintää, jolloin metsälaki olisi voimassa, kunnes 
alue siirtyisi muuhun käyttöön ja At muuttuisi silloin ensisijaiseksi 
maankäyttömuodoksi. 

Viherrakenne 
Nykyisin kaavojen viherrakenteessa käytettävät merkinnät ovat monelle 
maanomistajalle tuntemattomia. Näiden merkintöjen käyttöä olisi punnittava harkiten. 
Osa merkinnöistä saattaa informatiivisuuden sijaan muuttua rajoittavaksi myös 
sellaisessa tapauksessa, jossa näin ei ole tarkoitus toimia. Mikäli kaavaan merkitään 
ekologisia verkostoja tai luontokohteita, arvokkaita maisema-alueita yms. alueita, olisi 
kaavamääräyksessä tuotava selkeästi ilmi merkinnän luonne. Kaavaselostuksessa 
pitäisi tuoda kohteiden perustelut selkeästi esiin kohdekohtaisesti ja kertoa, mihin 
selvityksiin merkinnät perustuvat. Kaavamääräyksestä tulisi ilmetä, mitä toimintaa 
merkinnällä mahdollisesti rajoitetaan. Esimerkiksi harjujensuojeluohjelman kohteilla 
rajoitetaan maa-ainestenottoa, ei esimerkiksi metsähakkuita. Mikäli 
kaavaselostuksessa viitataan luontoselvityksiin, nämä selvitykset tulisi olla kaavan 
liiteaineistossa niin, että niistä pystyy kohteittain löytämään kaavaa vastaavat alueet. 
Virkistykseen tarkoitetuista alueista tulee neuvotella maanomistajien kanssa 
etukäteen, jo kaavatyön alkuvaiheessa. Yksityismailla, joilla ei ole voimassaolevaa 
sopimusta virkistyskäytöstä, tulee VL-merkinnän sijaan käyttää MU-merkintää, jolloin 
merkintä ei rajoita toimintaa kohtuuttomasti, mutta virkistyskäyttö otetaan huomioon 
kaavassa. VL-merkintä muuttaa alueen pääkäyttötarkoitusta ja rajoittaa 
maanomistajan mahdollisuuksia toimia omilla maillaan, tällaisesta tulee sopia 
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erikseen, samalla määrittäen korvaukset alueen käytöstä. Toteutumattomat VL-alueet 
on syytä muuttaa ehdotusvaiheen kaavaan MU-alueiksi.

Asta Sarkki
Kenttäpäällikkö, MTK Metsälinja, Häme ja Uusimaa



Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Ry Hollola 2.6.2020
Kansankatu 8
15870 Hollola

Hollolan kunta

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos 

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on tutustunut Hollolan strategisen 
yleiskaavan 2020 luonnos ja esittää yhdistyksen lausuntona seuraavaa:

Metsänhoitoyhdistys alueen metsänomistajien edunvalvojana haluaa turvata 
kannattavan metsätalouden harjoittamisen. Metsätalous on nykyisessä 
Hollolassa tärkeä elinkeino. 

Kaava on pääosin hyvin laadittu. Kaava ei tarpeettomasti rajoita 
metsänomistajien maankäyttöä. 

Kaavan aineistoista ei löydy selvityksiä vaikutuksista maa- ja 
metsätaloudelle, vaikka kaava-alueesta valtaosa on yksityisten 
maanomistajien omistamia maa- ja metsätalouden käytössä olevia alueita. 

Kaavan A-merkinnällä merkityt alueet ovat liian laaja-alaisia. Metsälain 
mukaan niillä ei ole metsälaki voimassa ja myöskään metsätalouden tukea ei 
voi saada. Kuitenkin nämä alueet ovat pääsääntöisesti olleet ja ovat 
metsätalouden käytössä pitkälle tulevaisuuteen. A-merkintä tilalla ei 
kuitenkaan anna välttämättä edes mahdollisuutta rakentamiseen. Tämä 
johtaa tilanteisiin, joissa maanomistaja menettää mahdollisuuden käyttää 
maataan millään taloudellisesti mielekkäällä tavalla. Haluamme, että 
yksityisten mailla merkinnät mahdollistavat joko maa- ja metsätalouden 
täyden harjoittamisen tai antavat mahdollisuuden hyödyntää maata 
tonttimaana. Soveltuvista merkinnöistä on syytä sopia 
metsälainvalvojan Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Kaavakartta 2 (luontoarvot) sisältää liian epämääräistä tietoa. Maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja-merkintä sekä 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue ovat määräyksiltään 
erittäin epämääräisiä. Kohteet ovat ilmeisesti saatu jostakin valmiina. Mikäli 
näitä merkintöjä kaavalle tuodaan, tulee niistä jokaisesta kohteesta yksilöidä, 
miksi kohde on otettu mukaan sekä mitä kohteella on mahdollista tehdä ja 
mitä ei. Myös rajaukset tulee olla täsmälliset. Muussa tapauksessa 
merkinnöillä ei ole mitään merkitystä, koska on mahdotonta esim. 
metsätaloudessa huomioida merkintöjä ilman tietoja huomioitavista asioista. 
Lisäksi maanomistajien oikeusturva vaarantuu puutteellisista tiedoista. 
Metsissä kohteita, joiden suojelu perustuu metsälakiin tai 
luonnonsuojelulakiin ei tarvita mukaan kaavoihin, koska niiden käsittelyä 
ohjataan joka tapauksessa edellä mainittujen lakien mukaan.



Luonnonsuojelualueiksi tulee merkitä vain olemassa olevat suojelualueet 
sekä maanomistajien kanssa jo sovitut suojelualueet.

Yksityisten mailla olevat VL-merkinnät tulee muuttaa MU-merkinnäksi, ellei 
maanomistajien kanssa ole muuta sovittu. Samalla tavalla toimitaan Lahden 
kaupungin yleiskaavassa. Alueiden käyttötarkoitus on metsätalous, mutta se 
ei poissulje yksityismailla virkistyskäyttöä. Ulkoilureiteistä tulee sopia 
maanomistajien kanssa. Samalla voidaan tarvittaessa sopia myös 
metsätalouden harjoittamisesta. VL-merkintää ei siis tarvita, vaan MU-
merkintä riittää turvaamaan virkistyskäytön tarpeet.

Jari Yli-Talonen Timo Hannonen
Johtaja Kaava-asiantuntija
Metsänhoitoyhdistys Metsäasiantuntija LKV
Päijät-Häme Ry Metsänhoitoyhdistys 

Päijät-Häme Ry 



Maakuntahallitus § 111 10.08.2020

Hollolan kunta

LAUSUNTO HOLLOLAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2020 LUONNOSVAIHEEN AINEISTOSTA

129/10.02.02/2019

Maakuntahallitus 10.08.2020 § 111

Hollolan kunta pyytää lausuntoa Hollolan strategisen yleiskaavan luon-
nos ai neis tos ta 26.6.2020 mennessä. Päijät-Hämeen liitolle on
myönnetty pyynnöstä lisäaikaa 12.8.2020 asti. Kaava-asiakirjat ovat
nähtävissä Hollolan kotisivuilla osoitteessa:
https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet.

Hollolan koko kuntaa koskeva strateginen yleiskaava 2020 on
luonnosvaiheessa. Stra te gi sen yleiskaavan luonteen mukaisesti
kaavassa ratkaistaan kunnan maan käy tön suuret linjat ja tavoitteet
ottamatta kantaa yksityiskohtaisiin rajauksiin kar tal la.

Kaavaratkaisun perustana on valtuuston keväällä 2017 hyväksymä ja
myöhemmin lain voi man saanut strateginen yleiskaava. Lähtökohtien
osalta tietoja on päivitetty en sim mäi sen strategisen yleiskaavan
aineistoon nähden niiltä osin, kun läh tö koh dat ovat oleellisesti
muuttuneet. Yleiskaavan 2020 päivittämisen keskeisimmät ta voit teet
ovat ekologisten yhteyksien ja viherverkostojen sekä kulttuuriympäristön
huo mioi mi nen edellistä kaavaa kattavammin. Muita kaavan tavoitteita
ovat kaupan sel vi tyk seen perustuva kaupan rakennusoikeuden määrän
tarpeen ja sijoittumisen ar vioin ti suhteessa maakuntakaavan
mahdollisuuksiin, Vesikansan ranta-alueiden ke hit tä mi nen,
väestötarkastelun päivitys, kyläalueiden ohjaamisen analysointi, Miek ki-
ön tiivistämisen edellytysten selvittäminen, vesihuoltoverkoston ja
maan käy tön yhdenmukaisuuden ja kestävyyden tarkistaminen,
strategisten maa-ainesten ot to aluei den merkitseminen kaavaan,
ampuma-alueiden ja asumisen yh teen so vit ta mi nen, strategisten
liikennejärjestelyjen tarkistaminen sekä kaavan digitalisointi.

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 osallistumis- ja
arviointisuunnitelman lau sun nos sa 29.11.2019 Päijät-Hämeen liitto on
tuonut esille maakuntakaavatyöhön laa di tut ja yleiskaavassa
hyödynnettävät selvitykset ekologisen verkoston sekä kau pan osalta.

https://www.hollola.fi/strategisen-yleiskaavan-2020-vaiheet


Asian ovat valmistelleet erityisasiantuntija Tanja Gangsö puh. 044 371
9451 ja vt. alue suun nit te lu joh ta ja Jaana Martikainen puh. 044 371 9467.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää antaa Hollolan kunnalle strategisen
yleiskaavan 2020 luon nos vai heen aineistosta seuraavan sisältöisen
lausunnon:

”Hollolan strateginen yleiskaava koostuu edellisen strategisen
yleiskaavan tavoin vii des tä oikeusvaikutteisesta kartasta: pääkartasta
sekä neljästä teemakartasta. Näin teemojen tarkastelu kokonaisuutena
on hieman haastavaa, kokonaisuuden oli si hyvä olla selkeä ja
havainnollinen. Kaava-aineisto on joiltain osin myös han ka las ti
luettavissa, koska karttamerkintöjen selityksiä puuttuu tai merkinnät
kaa va kar tal la ja selitteessä eivät vastaa toisiaan (kartalla AKR,
selitteessä AK; voimaan jää vän osayleiskaavan raja; oranssi palloviiva
ilman selitettä). Myös kaavaselostuksen kir joi tus asua on hyvä
täsmentää ja tarkistaa luettavuuden parantamiseksi. Kartalle teh tä vä nä
täsmennyksenä selostuksessa mainittu lainvoimaisen maakuntakaavan
mu kai nen uuden liikenneväylän yhteystarve VT 24 Kukkila-Paimela
puuttuu kaa va kar tal ta. Nämä korjaantunevat kuitenkin
ehdotusvaiheeseen. Kaavan digitalisointi on hyvä tavoite, jotta
kaava-aineistojen luettavuus ja käsittely helpottuvat.

Taajamat

Kaavaratkaisussa on tunnistettu asukasmäärän muuttunut kehitys sekä
väestön mer kit tä vä ikääntyminen. Tällöin ei varauduta pitkällä
aikajänteellä investoimaan aluei siin, jotka eivät tule toteutumaan.
Taajamien laskennalliset mitoitukset on päi vi tet ty vastaamaan
väestöennustetta.

Miekkiön alueelle on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu laaja asumisen
ja työ paik ko jen alueena kehitettävä alue. Kaavaluonnoksessa esitetyt
asumisen alueet ovat lain voi mais ta maakuntakaavaa laajempia, joten
alueen tiivistämistä laajempi ke hit tä mi nen edellyttäisi nyt esitettyä
laajempaa selvitystyötä.

Suunnittelemattomien taajama-alueiden kehitys on tunnistettu
yleiskaavatyössä. Ve si huol to ver kos ton rakentuminen kaupungin
lievealueille lisää näiden alueiden hou kut te le vuut ta ja toisaalta edistää
lisärakentamista. Näiden laajentuneiden asuin aluei den kehityksen
vaikutukset, joissa ei ole taajamalle ominaisia palveluja ja tieverkostoa,
on kaavatyössä tiedostettu ja tarkoitus selvittää kehityksen ai heut ta mat
vaikutukset.

Maakuntakaavan yhtenä tavoitteena on Hälvälän
ampumaurheilukeskuksen toi min ta edel ly tys ten ja
kehittämismahdollisuuksien turvaaminen. Tähän pyritään osoit ta mal la
maakuntakaavassa ampumaradalle riittävän laaja melualue, johon maa-
kun ta kaa va mää räyk sen mukaan ei saa suunnitella uutta asutusta. Stra-
te gi ses ta yleiskaavasta ei tule esille, miten ampuma-alueiden ja
asutuksen yh teen so vit ta mi nen on kaavan päivityksen yhteydessä
ratkaistu.



Kierrätyspuisto

Päijät-Hämeen käynnissä olevalla jätteenkäsittelyalueen
vaihemaakuntakaavalla rat kais taan seudullisen jätteenkäsittelyalueen
eli Lahden seudun kierrätyspuiston si joit tu mi nen. Maakuntahallitus on
8.6.2020 linjannut, että kierrätyspuistoa läh de tään suunnittelemaan
Hollolan Kehätien alueelle. Jätteenkäsittelyalueen vai he maa kun ta kaa va
on hyväksymiskäsittelyssä alkuvuodesta 2021. Valmisteilla oleva vai he-
maa kun ta kaa va ymparistövaikutusten arviointeineen tulisi huomioida
Hollolan stra te gi sen yleiskaavan laadinnassa. Strategisessa
yleiskaavassa 2020 suunniteltu uu si pientalotaajama Nostavassa
kierrätyspuistoalueen läheisyydessä on on gel mal li nen ja sijoittunee liian
lähelle suunniteltua jätteenkäsittelyaluetta. Myös lain voi mai seen
Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014 nähden asumiseen osoitettu
alue on laajempi ja sijoitettu aiempaa strategista yleiskaavaa laajemmin
maa kun ta kaa van TP-alueelle (TP5 Nostavan liittymän työpaikka-alue).
Koivusillanjoen ym pä ris tön turvaamiseksi kaavaluonnoksessa on
ohjeellinen ekologinen virkistysyhteys, sen riittävyyttä tulee vielä harkita
suunnitellun kierrätyspuistoalueen läheisyydessä.

Kauppa

Vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevat määritelmät ovat muuttuneet
1.5.2017. Lain voi mai ses sa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014
kaupan ratkaisut poh jau tu vat tätä ennen voimassa olleisiin säädöksiin.
Hollolan strategisessa yleis kaa vas sa kauppaa ei ole mitoitettu alueittain,
vaan kaupan ohjaus on tarkoitus ottaa suo raan voimassa olevasta
lainsäädännöstä ja maakuntakaavasta, jolloin yleis kaa vas sa ei lukita
vanhentuneita mitoituksia. Strategiseen yleiskaavatyöhön on laa dit tu
kaupan lähtökohta- ja kehitysanalyysi, josta selviää Hollolan kaupan
tilanne ja ar vioi tu tarve suhteessa maakuntakaavaan. Selvityksen
perusteella on mahdollista ar vioi da kaupan laskennallista tilantarvetta
Hollolassa. Työssä on tarkasteltu kau pan rakennusoikeuden
sijoittumista sekä arvioitu sen jakautumista ko ko nais mää rään.

Vaikka maakuntakaavan tehtävänä on seudullisesti merkittävän kaupan
si joit tu mi sen ohjaaminen, yleiskaava on keskeinen suunnitteluväline
kunnan kaupan vo lyy min ja sijainnin ohjaamisessa. Yleiskaava välittää
maakuntakaavan linjaukset ase ma kaa va ta sol le. Maakuntakaava on
ohjeena yleiskaavaa muutettaessa tai laa dit taes sa, maakuntakaava ei
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella muu toin kuin
kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32 §). Hol lo-
lan yleiskaavaluonnoksessa 2020 kaupan sijoittumiseen on otettu
kantaa ai noas taan elinkeinojen yleismääräyksellä sekä TP- ja
TPY-alueilla ja alueiden mää räyk sil lä. Kaavassa ei ole erikseen
osoitettu työpaikoille, teollisuudelle, palveluille tai kau pal le alueita, vaan
niiden sijoittaminen on mahdollista keskustatoimintojen, työ paik ko jen ja
palveluiden alueille sekä tilaa vaativien elinkeinotoimintojen alueille. Jat-
ko suun nit te lun kannalta ruutumainen, joustava esitystapa lisää kyllä
elin kei no elä män toimintaedellytyksiä kaupan kehittämisessä ja edistää
toimivan kilpailun ke hit ty mis tä, mutta nyt yleiskaavasta ei välity Hollolan
kaupan palvelurakenteen ja pal ve lu ta son tavoitteet. Yleiskaavassa tulisi
määrittää kaupan ratkaisujen suun nit te lu oh jeet asemakaavoitusta
varten. Niillä on tärkeä rooli arvioitaessa maa kun ta kaa van kauppaa
koskevien määräysten toteutumista.”



Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lahdessa 12. päivänä elokuuta 2020

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

Laura Leppänen  Jari Paakkunainen
maakuntajohtaja  hallintojohtaja
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MTK  Hämeenkoski ry Hämeenkoskella 25.6.2020

c/o Kukkonen

Nikkarintie 50

16800 Hämeenkoski

Hollolan kunta

Elinvoimavaliokunta

15871 Hollola

MTK Hämeenkosken johtokunta on tutustunut luonnokseen Hollolan strategiseksi yleiskaavaksi 

2020 ja esittää lausuntonaan seuraavaa. MTK Hämeenkoski edustaa laajasti hämeenkoskelaisia 

maanomistajia ja kaavoitus koskee maanomistajia mitä suurimmassa määrin. Lausunnollemme on 

siten annettava sen mukainen painoarvo. Lausunnossa keskitytään Hämeenkosken alueen 

kaavamerkintöihin. 

Hämeenkoskelta on laajoja peltoalueita merkitty kaavakarttaan 3 merkinnällä kulttuuriympäristön 

tai maiseman kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas alue. Kyseisen kohdan 

kaavamääräys ei mitenkään huomioi alueiden merkitystä maatalousalueina tai maatalouden 

edellytysten säilymistä. Aikaisemmin näillä alueilla oli MA-merkintä, jonka mukaisten  määräysten 

sanamuoto mahdollisti maatalouden ja elinkeinonharjoittamisen huomioimisen. Sinänsä kaavassa 

oleva pelkkä M-merkintä on oikea, mutta koska alueita koskevat myös kulttuuriympäristömerkinnät

on maataloudeharjoittamisen huomioiva sanamuoto saatava myös tähän kohtaan. 

Muistutamme, että järkevä viljelykäyttö - ja siten maiseman avoimena pitäminen - edellyttää 

tapauskohtaisesti myös rakentamista. Esimerkiksi kotieläinrakennus on usein järkevää sijoittaa 

nimenomaan peltoalueen keskelle, jolloin rehu- ja lantalogistiikka on mahdollista järjestää 

vähäisillä tonnikilometreillä ja muun liikenteen häiriöt minimoiden. Märehtijöiden osalta 

laidunnusmahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa rakennuksen välittömässä läheisyydessä 

käytettävissä olevaan peltoalaan. Laiduntaminen nähdään tärkeänä eläinten hyvinvoinnin kannalta, 

mutta se on myös viljely-ympäristön biologista monimuotoisuutta lisäävä maisematekijä.  Lisäksi 

kotieläintalous ylläpitää kunnassa työpaikkoja sekä tuo yleensä hehtaaria kohden enemmän rahaa 

kiertämään paikallistalouteen kuin pelkkä peltoviljely. Hallinnollisilla päätöksillä ei siis pidä nostaa 

kynnystä kotieläintuotantoon tai edistää sen lakkaamista, jos alalle ryhtyviä/jääviä yrittäjiä muuten 

on löytyäkseen. Ylipäätään kyseenalaistamme maisemamerkinnän aiheellisuuden näin laajoilla 
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alueilla kuin kaavaan on merkitty. Alueeseen on sisällytetty peltolohkoja, jotka on raivattu vasta 

vuosituhannen alussa tai jopa metsäpelto, joka ei näy kuin kyseisellä lohkolla töitä tekevälle. 

Varmimmin maiseman avoimena pysymisen takaa maatalouden riittävä kannattavuus.

 

Hämeenkosken kirkonkylän ympäristöön on merkitty kaksi metsäaluetta VL-merkinnällä. MTK 

Hämeenkoski ehdotti VL merkinnästä luopumista jo voimassa olevan kaavan osalta ja kanta on 

edelleen sama samoin perustein. Erityisesti on todettava, että alueet ovat kohtuuttoman laajat 

suhteessa alueen asujaimistoon. Ennustettu asukasluvun kasvu ei sekään muuta tilannetta 

oleellisesti - uuden asuntoalueen tontit ovat edelleen myymättä. Epäilemme siis vahvasti tämän 

vähäisenkin nousun toteutumista. Kirkonkylän ja sen tuntuman asutuksesta kohdistuu kyllä 

ulkoilupainetta lähinnä Kukkolanharjulle. Tämä ei kuitenkaan edellytä kaavamerkintää. 

Metsätalouden harjoittaminen takaa, että alueella säilyy metsäteitä ja koneuria, jotka soveltuvat 

ulkoiluun ja joiden häiritsemätön hyödyntäminen on Suomen laajojen jokamiehenoikeuksien 

puitteissa mahdollista. Kuluvanakin keväänä, jolloin koko maan tasolla raportoitiin ulkoilualueilla 

olleen ruuhkaista sai Kukkolanharjulla useimmiten lenkkeillä tapaamatta ketään, kaksi 

henkilöä/seuruetta oli jo poikkeuksellista vilkkautta. VL merkintä yksityismailla on siis 

mielestämme erittäin kyseenalainen, samoin reittien merkitseminen kaavakarttaan. Reittejä voi toki 

perustaa mutta vain maanomistajien kanssa sopimalla.

Kaavaluonnoksessa Hämeenkoskelle on merkitty kaksi kylämäisen asutuksen AT-aluetta. 

Merkinnän pitäisi teoriassa helpottaa rakennusluvan saamista. Käytännössä näin ei ilmeisesti aina 

ole, koska kyläalue on MRL §16 mukaista suunnittelutarvealuetta. Alueet kattavat myös merkittäviä

määriä metsää ja tämä on A-alkuisilla merkinnöillä ongelmallista. Metsälaki ei ole voimassa 

kyseisillä alueilla ja A-merkintä rajaa alueet pois myös kemera- (kestävän metsätalouden rahasto) 

-rahoituksen piiristä. Kemera-rahoitusta käytetään muun muassa metsäteiden tekemiseen ja 

parannuksiin sekä taimikon hoitoon. Viime mainituissa tuella on tärkeä merkitys erityisesti 

passiivisten metsänomistajien aktivoimisessa hoitamaan tai hoidattamaan taimikoitaan, jotta näistä 

aikanaan saataisiin tukkipuuta. AT-alueet ovat siis liian laajoja ja erityisesti merkintä on haitallinen 

metsämaalla, josta pääosa todennäköisesti pysyykin metsätalouskäytössä. AT-merkintöjä on siis 

alueellisesti supistetava ja jos AT-aluetta merkitään sen on todella edistettevä mahdollisten 

rakennuslupien saamista eikä päinvastoin. 

Puutumme myös kaavakartan 2 merkintöihin. Hämeekosken alueelle on merkitty useita luonnon 

monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita. Kaava-aineistossa ei kuitenkaan ole tarkempaa 
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tietoa, mitä näiltä alueilta löytyy/pitäisi löytyä. Maanomistajalla ei siis ole mahdollisuutta selvittää, 

onko tieto ajan tasalla tai toimillaan vaikuttaa siihen, mitä alueella pitäisi mahdollisesti suojella. 

Mikäli kohde on jo metsälain puolesta suojeltava tai säilytettävä sen merkitseminen kaavaan on 

täysin tarpeetonta. Mielestämme olisi ollut ja on kaavan myöhemmissä vaiheissa edelleen 

mahdollista lähettää maanomistajille tieto merkinnästä ja sen perusteluista. Kaikki metsälain 

perusteella suojeltavat kohteet on kuitenkin poistettava kaavamerkinnöistä. Kaavamääräys 

"Alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon alueella olevien 

merkittävien arvojen säilyttämisedellytykset." on epämääräinen. 

Keskustelemme mielellämme lisää maa- ja metsätalouselinkeinoihin liittyvien kaavamerkintöjen ja 

määritelmien merkityksestä edustamiimme elinkeinonharjoittajiin, heidän talouteensa ja sitä kautta 

myös kunnan talouteen.

MTK Hämeenkoski ry

psta

Laura Hämäläinen, puheenjohtaja Saara Kukkonen, sihteeri
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos on vastaanottanut 19.5.2020 lausuntopyynnön koskien Hollolan
Strateginen yleiskaavaa 2020 luonnosta.

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.

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on meneillään.
Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita
on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavamuutosalue käsittää koko Hollolan kunnan alueen.
Hollolan maapinta-ala on 651 km2 ja vesipinta-ala 76 km2.

Olen tutustunut Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnokseen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto Hollolan strategisesta yleiskaavan 2020 luonnoksesta:
- Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen kaavoituksessa tulee huomioida Pelastuslain (379/2011) 30
§:n mukaisesti sammutusveden järjestämisestä pelastustoimen tarpeisiin sekä
automaattisen sammutuslaitteiston vedentarpeet. Alueelle tai alueen välittömään läheisyyteen tulee
rakentaa riittävästi vesiasemia pelastuslaitoksen sammutusveden tarpeisiin.
- Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen kaavoituksessa tulee huomioida pelastuslaitoksen kohteen
saavutettavuus liikennejärjestelyin vähintään kahdesta eri ilmansuunnasta.
- Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen kaavoituksessa tulee huomioida sammutusjätevesien hallinta.
- Seveso alueella (Salpakankaan teollisuusalue) kaavoituksessa tulee huomioida, että kemikaalien
teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat toiminnanharjoittajat varautuvat 
sammutusjätevesien hallintaan. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta 390/2005 10 §)

Muuta:
Lausunto on kirjattu pelastuslaitoksen valvontajärjestelmään. Lausunto on tehty etätyönä, joten
lausunnosta puuttuu allekirjoitus. Korona-pandemian jälkeen voitte tarvittaessa pyytää lausunnon
tekijältä allekirjoitetun kappaleen.

paloinsinööri
Raila Viljamaa

pelastuslaitos  
Päijät-Hämeen

Mannerheiminkatu 24 , 15100 LAHTI
Puh: 03-8773112
phpela@phpela.fi, www.phpela.fi

15100 LAHTI

Paavolan toimipaikka
Mannerheiminkatu 24

Puh: p. 0440 773 223
raila.viljamaa@phpela.fi

paloinsinööri
Raila Viljamaa
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Hollolan kunnan lausuntopyyntö BQ8610 14.05.2020 

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2020, LUONNOSVAIHE 

1 Yleistä 
Hollolan kunta on pyytänyt viitteenä olevalla asiakirjalla Puolustusvoi-
mien lausuntoa Hollolan strateginen yleiskaava 2020 luonnosvaiheesta. 

2 Puolustusvoimien lausunto 
Puolustusvoimat pyytää huomioimaan kaavan jatkosuunnittelussa seu-
raavat asiat. 

Puolustusvoimat jatkaa Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueen käyttöä 
ampumaradoilla tapahtuvien ammunnoilla sekä muun alueen käytöllä 
harjoitustoiminnassa. Alue ampumaratoineen on tärkeä puolustusvoi-
mien normaali- ja poikkeusolojen harjoittelun ja toiminnan kannalta. 

Hälvälän harjoitusalueen käyttö on pysynyt lähes samana vuodet 2016 
- 2018. Vuoden 2019 suunnitelmassa varausten määrä on lisääntynyt 
ja alueella on useita käyttäjiä samanaikaisesti. Vuonna 2019 varauksia 
on 100 ja käyttövuorokausia 429 vuorokautta - 250 eri päivänä ~ 100%. 
Alueen laajuus ja hyvä rakennuskanta mahdollistavat usean joukon 
samanaikaisen alueella toimimisen. 

Kaavaselostuksen kohdassa 8.7. todetaan: ”Vuonna 2017 Puolustus-
voimat esittivät mahdollisesti lopettavansa Hälvälän alueen käytön 
osaltaan vuoteen 2030. Tämän jälkeen Puolustusvoimat ovat ilmais-
seet tarpeensa jatkaa alueella pidempään”. Edellä mainittuun kohtaan 
viitaten selvennyksenä lausutaan, että puolustusvoimat jatkaa Hälvälän 
alueen käyttöä toistaiseksi edellä mainituista syistä johtuen, eikä käytön 
lopettamista enää suunnitella.  

Puolustusvoimat esittää kartan 1/5 selitteessä olevan tekstin muutta-
mista seuraavasti: 

- nykyinen teksti: ”Puolustusvoimien alue/muuttuva alue 

- uusi teksti:” Puolustusvoimien alue 
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Ampumaradoilla suoritettavat ammunnat sekä harjoitusalueella tapah-
tuva taistelutoiminnan harjoittelu aiheuttavat tehdyistä toimenpiteistä 
huolimatta ympäristölle meluhaittaa, joka on huomioitu kaavan luon-
noksessa esimerkiksi ympäristövaikutuksia aiheuttavassa osakartassa. 
Erityisesti haittaavia vaikutuksia asutukselle saattaa tulla yhdyskunta-
rakenteen kartassa esitetyssä mallissa (kartta 1/5) mikäli pientaloalue 
kaavoitetaan Hälvälän kaakkois- ja eteläpuoleisen rajan läheisyyteen.  

Yleiskaavan luonnoksessa on Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueelle 
merkitty erilaisia ulkoilureittejä, reiteistä tulee tehdä tarvittaessa maan-
omistajan kanssa sopimukset. Reittien käytössä saattaa olla ajoittain 
puolustusvoimien toiminnasta johtuvia rajoituksia, mikäli alue joudutaan 
sulkemaan ja estämään Puolustusvoimien ulkopuolisten henkilöiden 
liikkuminen alueella. 

Puolustusvoimien antaman OAS-lausunnon BP18358 (3.12.2019) mu-
kaisesti pyydetään edelleen huomioimaan tuulivoimaloiden rakentamis-
ta koskeva yleismääräys. 

Puolustusvoimien toiminta Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueella tulee 
turvata, eikä toiminnalle tule asettaa Hollolan valmisteilla olevassa 
yleiskaavassa nykyistä tiukempia kaavallisia rajoituksia. 

3 Yhteystiedot 
Asiaa 1. Logistiikkarykmentissä hoitaa kiinteistöinsinööri Antti Erämo p. 
0299571263 tai sp. Antti.Eramo@mil.fi 

 
 

Komentaja 
Eversti Juha Kylä-Harakka 
 
 
Logistiikkaosaston päällikkö, sij 
Majuri Sami Elfving 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI PE 

MAAVE 
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PSPR 
Sanna Mäntynen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logis-
tiikkaosasto 
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Viite: lausuntopyyntö 14.5.2020 (HOLDno-2019-369)

Lausunto Hollolan Strategisen yleiskaavan 2020 kaavaluonnoksesta

Väylävirasto on tutustunut yleiskaavaluonnokseen ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä 
vesiväylien näkökulmasta.

Rautatie

Kerava – Lahti -rataosa on suunnittelualueen kohdalla nykytilanteessa kaksiraiteinen. 
Väyläviraston  linjauksen  mukaisesti  rataosalla  tulee  pitkällä  tähtäimellä  varautua 
kahteen lisäraiteeseen (yhteensä neljä raidetta). Lisäraidevaraukset ovat pitkän aikavälin 
varauksia,  joiden  toteuttamisaikataulu  ei  ole  tiedossa.  Rautatien  läheisyyteen 
sijoittuvissa kaavoissa on turvattava lisäraiteen toteuttamisedellytykset tulevaisuudessa. 
Yleiskaavassa  Hakosilta  –  Lahti  -rata  on  osoitettu  merkinnällä  kehitettävä  rata. 
Väylävirasto  huomauttaa,  että  lisäraidevarausten  johdosta  myös  Hakosillasta  etelään 
suuntautuva Lahden oikorata tulee osoittaa kaavassa kehitettäväksi radaksi.

Vesiväylät

Väyläviraston  ylläpitämät  vesiväylät  on  merkitty  pääkaavakartalle  (1/5)  merkinnällä 
vene-/laivaväylä, lukuun ottamatta Messilän väylää. Enonsaaren eteläpuolelta Messilän 
satamaan johtavan Hollolan kunnan puolella sijaitsevan Messilän väylän osuuden voisi 
myös merkitä kaavakartalle. 

Kaavakartalla  on osoitettu vene-/laivaväylä -merkinnällä  väylä Enonselällä  Kiviniemen 
kärjestä Messilään, joka ei ole ns. virallinen (merikartoilla esitetty) väylä. 

Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan Väyläviraston ylläpitämää kiinteää turvalaitetta, Lahti 
–  Vääksy  väylän  varrella  sijaitsevat  apuloistot  (loistokojuja/-rakennelmia)  sekä 
Vehkasaaren ja Hollolan väylän kummelit. Turvalaitteet sijaitsevat pääasiassa pienissä 
saarissa/luodoilla  ja  käytössä  olevien  rakennuspaikkojen  läheisyydessä.  Nämä  on 
huomioitava mahdollista uudisrakentamista suunniteltaessa.

Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi

www.vayla.fi

mailto:kirjaamo@hollola.fi


Lausunto  2 (2)
  

VÄYLÄ/4297/03.01.02/2019
16.6.2020  

 
 

 
 

 

Väylävirastolla  ei  ole  muuta  huomautettavaa  kaavahankkeesta.  Maanteiden  osalta 
lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Asian on esitellyt asiantuntija, maankäyttö Ville Vuokko ja ratkaissut apulaisjohtaja Jussi  
Lindberg.

Jakelu Hollolan kunta

Tiedoksi Eero Liehu
Antero Kaukonen
Kaj Grönqvist, RRM Oy
Anna Miettinen
Erkki Mäkelä
Tuula Säämänen
Aimo Huhdanmäki
Kirsti Loponen
Uudenmaan ELY-keskus, L-vastuualue
Hämeen ELY-keskus, Y-vastuualue



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
Asian VÄYLÄ/4297/03.01.02/2019 asiakirja

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja Todennus
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