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JOHDANTO
Kaavoitusohjelmassa 2022 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma.
Työohjelmaan kuuluvista hankkeista osa on jo vireillä. Kaavoituskohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen 
tavoitteet sekä arvio alueen toteuttamisesta.

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

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

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

Kaavoitusohjelmassa kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia on arvioitu tehtyjen kustannusarvioiden pohjalta niissä 
kohteissa, joissa asemakaavasuunnittelu on edennyt pitkälle ja katujen ja vesihuollon toteuttamisesta on laadittu 
yleissuunnitelmat.
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STRATEGINEN  YLEISKAAVA 
Hollolan koko kunnan ensimmäinen strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen 
tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

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

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

Valtuusto on hyväksynyt 10.5.2021 strategisen yleiskaavan 2020. Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Strategisen yleiskaavan ajantasaisuutta arvioidaan vuoden 2022 aikana ja seuraava yleiskaavan päivitys aloitetaan 2023 alkuvuodesta.

Strategiseen 
yleiskaavaan 
kuuluu 
pääkartta ja 
neljä 
teemakarttaa
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VIREILLÄ OLEVAT  ASEMAKAAVAHANKKEET 2022 

 Sorvasen alueen asemakaava

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijaitsee Kukkilassa Kalliolan koulun länsipuolella. Alueella on 
peltoa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 13,5 hehtaaria. Sorvasen
asemakaavoitettava alue rajoittuu koilliskulmasta asemakaavoitettuun 
Tohkasen pientaloalueeseen.

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitontteja. Kunnan 
omistamille maille tavoitellaan noin 45 omakoti- ja pientalotonttia.

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2022 keväällä. Asemakaava 
laaditaan kunnan omana työnä.

Hankkeen taloudellisuus

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

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

Virkistyksellinen ja ei-aineelliset arvot

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

Muuta huomioitavaa

Alueelle tehdään asemakaavaprosessin yhteydessä arkeologinen selvitys, 
hulevesiselvitys ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat.
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 Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijoittuu Ehtootien ja Martinraitin varteen, jotka sijaitsevat 
Pyhäniemessä, Rantatien läheisyydessä. Alueella on vanha vanhainkoti ja 
rivitaloja sekä peltoalueita. Vanhainkodin rakennusten alkuperäinen toiminta 
on muuttunut vanhainkotitoiminnan loputtua.

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.

Kaavan tavoitteena on ratkaista eri toimintojen sijoittuminen alueella, 
nykyisten rakennusten käyttötarkoitukset ja kulkuyhteydet sekä tulevan 
rakentamisen sovittaminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
arvokkaaseen ympäristöön.

Alueen asemakaava on tavoitteena hyväksyä 2022.
Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.

Hankkeen taloudellisuus

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

Muuta huomioitavaa

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

Alueen sijainti maakuntakaavan mukaisella matkailun ja virkistyksen 
kehittämiskohdealueella otetaan huomioon kaavan tarkempia tavoitteita 
laadittaessa.
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 Uimahalli-monitoimitalon asemakaavan muutos

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Suunnittelualue sijoittuu kuntakeskukseen. Kaavoitettava alue rajautuu 
etelässä Terveystiehen, lännessä hoivakodin ja senioriasumista 
mahdollistavaan tonttiin, idässä Kuntoilijankujaan ja pohjoispuolella 
Heinsuon urheilukeskukseen. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 
1,9 hehtaaria. Hollolan uimahalli- monitoimihallin korjaus ja mahdollinen 
laajennus on tullut ajankohtaiseksi.

Alueen asemakaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2022 aikana. 
Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.

Hankkeen taloudellisuus

Asemakaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Korttelialue sijaitsee 
keskustan rakennetussa ympäristössä, eikä sitä varten tarvitse rakentaa 
uutta katu- ja teknisenhuollon verkostoa.

Muuta huomioitavaa

Kaavan tavoitteena on tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä mahdollistaa uimahallin laajentaminen.

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.
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 Kukonkoivun yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijaitsee valtatien 12 Kukonkankaan eritasoliittymän pohjoispuolella. 
Alueesta suurin osa on teollisuustontteja, joista osa ei ole rakentunut. 
Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen eteläpuolelle. 
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 122 ha ja laajennusosan noin 
5 ha.

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

Hankkeessa pyritään selkeyttämään alueen asemakaavaa yhtenäistämällä 
pohjavesien suojelua ja hulevesien käsittelyä koskevia kaavamääräyksiä. 
Yhtenäiset kaavamääräykset helpottavat yritystonttien markkinointia ja 
myyntiä.

Kaavoitustyö on aloitettu syksyllä 2021 ja kaava on valmis 2023.

Hankkeen taloudellisuus

Asemakaavoitettava alue on osin kunnan omistuksessa ja osin 
yksityisessä omistuksessa. Alueen katuverkko on pitkälle jo rakentunut, 
kustannuksia syntyy hulevesien käsittelyyn ja johtamiseen tarkoitetun 
verkoston rakentamisesta.

Asemakaavalla on mahdollista saada muutamia uusia liikerakennusten 
tontteja alueen eteläosaan.

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.
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 Messilän ranta-alueen asemakaava. Yksityinen kaavahanke.

Hankkeen kuvaus

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

Messilä pyrkii kehittymään nykyisestä talvikeskuksesta ympärivuotiseksi kansainväliseksi 
matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Asemakaavahankkeen toteutuessaan 
mahdollistama, rakentamisvaihe käsittäisi noin 1 100 majoitusyksikköä. Tavoitteena on 
kaavoittaa rakennusoikeutta loma-asumiselle sekä kylpylähotellille, joka sisältää myös 
ravintola-, neuvottelu-, kylpylä- ja monitoimihallitiloja. Asemakaavan tavoitteena on 
lisäksi mahdollistaa alueen kehittäminen ympärivuotiseksi vapaa-ajan keskukseksi 
alueen luonto-, virkistys- sekä maisema-arvoja kunnioittaen ja niiden vahvuuksia 
hyödyntäen.  Asemakaavasta on laadittu asemakaavaluonnos.

Asemakaava laaditaan hankekaavana yksityisen tahon hakemuksesta. Asemakaava 
laaditaan konsulttityönä. 

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.

Hankkeen taloudellisuus

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

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

Muuta huomioitavaa

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

Asemakaavan yhteydessä laaditaan sataman kehittämissuunnitelma. Asemakaavan 
lähtökohtina on huomioida alueen luonto- ja maisema-arvot sekä virkistysyhteydet.
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 Ruskorinteen asemakaava. Yksityinen kaavahanke.

Hankkeen kuvaus

Yksityisen yhdistyksen hakemuksesta tehtävä asemakaava sijoittuu 
Toisenmäentien varteen Kukkilaan. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota 
ikääntyville laadukasta palveluasumista rakennuttamalla ja ylläpitämällä 
senioreille tarkoitettuja asumishoito- ja asumispalveluja. Tavoitteena on 
tarjota asunto ja palvelut heille, joilla terveydentilan tai jonkun muun syyn 
takia on tarve monipuolisiin palveluihin.

Asemakaavalaadinta on aloitettu vuoden 2021 alussa ja tarkoitus hyväksyä 
alkuvuodesta 2022.

Hankkeen taloudellisuus

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten 
asemakaavalla tehostetaan olevien verkostojen käyttöastetta ja 
parannetaan lähipalveluja.

Muuta huomioitavaa

Alueen kaavoittamisesta on laadittu kaavankäynnistämissopimus 
maanomistajan edustajan kanssa. Ennen kaavan hyväksymistä laaditaan ja 
hyväksytään maankäyttösopimus.

Kaavoitettava alue on kartalla vaaleanpunaisella.
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VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET 2022 
 Kyyhkylän alueen asemakaava

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Asemakaava koskee Nostavan pientaloalueella olevaa maa-aluetta. 
Asemakaavoitettava alue tulee rajoittumaan aikaisemmin 
asemakaavoitettuun omakotitaloalueeseen. Alueelle muodostuu 
noin 60 uutta pientalotonttia noin 170 asukkaalle.

Asemakaavan rajaus ja tavoitteet tarkentuvat vuoden 2021 lopussa. 
Ensimmäisen vaiheen asemakaava on tarkoitus aloittaa vuoden 
2021 lopulla ja hyväksyä kesällä 2023.

Hankkeen taloudellisuus

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella 
on vesihuollon verkostoa. Hankkeella mahdollistetaan uusien 
rakennuspaikkojen syntyminen koulun läheisyyteen. Alue sijoittuu 
noin kahden kilometrin päähän tulevasta henkilöliikenteen asemasta.

Muuta huomioitavaa

Aluerajauksen sisällä on yksityisessä kiinteistöjen omistajia, joiden 
kanssa neuvotellaan mahdollisesta halukkuudesta osallistua 
asemakaavoitukseen oman kiinteistön osalta ennen 
asemakaavoituksen aloittamista.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus on kartalla vaaleanpunaisella.
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 Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

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

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

Tavoitteena on aloittaa kaavamuutoshanke vuoden 2022 syksyllä ja 
hyväksyä asemakaava vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankkeen taloudellisuus

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten 
asemakaavan muutoksella tehostetaan olevien verkostojen käyttöastetta. 
Maankäytön tehostumisen myötä saadaan tonttitarjontaa Hämeenkosken 
palvelujen äärelle.

Muuta huomioitavaa

Asemakaavassa huomioidaan kylänraitin kulttuurihistorialliset arvot ja 
paikalliset ominaispiirteet. Asemakaavalla turvataan Teuronjoen 
virkistyskäyttö ja luonnonarvot.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus opaskartalla.
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 Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijaitsee Koulurinteentien eteläpuolella ja alueella on kunnan 
omistuksessa olevia vuokrarivitaloja ja Salpakankaan koulu sekä päiväkoti. 
Kaava-alueesta suurin osa on virkistysaluetta, joka on osa kuntakeskuksen 
viher- ja virkistysverkostoa. Asemakaavasuunnittelussa tutkitaan 
mahdollisuuksia sijoittaa muutama pientalojen kortteli Hirvimäentien 
varteen.

Asemakaavan muutos on tarkoitus aloittaa keväällä 2022 ja hyväksyä 
vuoden 2023 kesällä.

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

Hankkeen taloudellisuus

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

Suunnittelualueen alustava rajaus kartalla.

Salpakankaan
koulu ja päiväkoti
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 Kunnanviraston kortteli ympäristöineen, asemakaavan muutos 

Hankkeen kuvaus

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

Uusien kunnanvirastotilojen ja keskustan kortteleiden 
asemakaavoittaminen alkaa, kun sen sijainti on varmistunut.

Kaavoitettavan alueeseen kuuluu yksityisomistuksessa oleva 
yhdyskuntateknisen huoltorakennuksen käytössä oleva (KET) korttelin 
201 tontti 7 jotta alueen liikennejärjestelyitä voidaan kehittää.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä kuntakeskuksen 
elinvoimaa kehittämällä ydinkeskustassa olevat keskuskorttelialueet 
vastaamaan pidemmän aikavälin vetovoimaisuuteen, palvelutarpeet 
huomioiden.

Hankkeen taloudellisuus

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen.

Muuta huomioitavaa

Suunnittelualueen alustava rajaus kartalla.
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 Norolan pelto, asemakaavan muutos

Alueen kuvaus

Alue sijoittuu Kukkilaan, Toisenmäentien ja Karjusaarenkadun 
risteysalueen läheisyyteen. Alueella on pusikoitunutta peltoa, jonka 
taustalla maasto nousee jyrkästi kallioiselle mäenlaelle. Vanha peltoalue 
on tasaista ja maaperältään savea. Tavoitteena on asemakaavoittaa maa-
ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle pientaloasutusta.

Tavoitteena on aloittaa asemakaavan laadinta syksyllä 2022 ja saada 
hyväksymiskäsittelyyn 2023 lopulla.

Hankkeen taloudellisuus

Kohdealue sijoittuu nykyistä asuinaluetta täydentävälle alueelle ja on 
liitettävissä alueella olevaan kunnallistekniikkaan.

Alustavat kustannusarviot selviävät kaavan yhteydessä laadittavien 
kunnallisteknisten selvitysten myötä.

Asemakaavan yhteydessä selvitetään tarkemmin mm. alueen 
rakennettavuutta.

Muuta huomioitavaa

Kunnan omistamien maiden ympäristössä on yksityisten omistuksessa 
olevia maita. Asemakaavan yhteydessä selvitetään kunnan maihin 
rajautuvien yksityisten maanomistajien halukkuutta liittyä 
asemakaavaan. 

Suunnittelussa huomioidaan erityisesti itä-länsisuuntaiset ekologiset 
verkostot sekä alueen asukkaita palvelevat virkistysverkostot.

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla.



17

 Hiekkalinnan entinen päiväkoti, asemakaavan muutos 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijaitsee kuntakeskuksessa. Alueella on Hiekkalinnan päiväkoti. 
Hiekkalinnan päiväkodin länsipuolella on Satulinnan päiväkoti. Muutoin 
ympärillä on pääosin kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

Asemakaavanmuutos aloitetaan vuoden 2022 alussa ja tavoite on saada se 
hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023.

Hankkeen taloudellisuus

Alue sijoittuu olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen, joten 
asemakaavan muutoksella tehostetaan olevien verkostojen käyttöastetta. 
Asemakaavalla lisätään asuintalojen tarjontaa kuntakeskuksessa.

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti kartalla.
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 Paassillan yritysalueen laajennus, asemakaava

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Alue sijaitsee kehätien eteläpuolella, Soramäen eritasoliittymän 
tuntumassa. Alueen pinta-ala on noin 7 ha, mutta se tarkentuu 
kaavaprosessin alkuun mennessä. Alue on pääosin metsää, taimikkoa tai 
peltoa.

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

Asemakaavanmuutos voidaan aloittaa vuoden 2022 alussa.
Tavoite on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023.

Hankkeen taloudellisuus

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

Asemakaavalla lisätään kunnan yritystontteja hyvien liikenneyhteyksien 
ääreltä.

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla.
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 Kalliolanpeltotie ympäristöineen ja Vt 24:n risteys, asemakaava

Alueen kuvaus

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

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

Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus 2023. 
Asemakaava laaditaan kunnan omana työnä.

Hankkeen taloudellisuus

Alueelle tulee rakennettavaksi katuverkkoa sekä muuta 
kunnallisteknistä verkostoa. Alue on liitettävissä lähistöllä olevaan 
vesihuoltoverkostoon. Kunnallistekniikan kustannuksia arvioidaan 
tarkemmin kaavaprosessin yhteydessä laadittavien 
kunnallisteknisten suunnitelmien avulla. Alueen maasto-
olosuhteiden perusteella ennakolta arvioituna alue on helposti 
toteutettavissa vanhan peltoalueen osalta. Uusi kokoojakatuyhteys 
liikenteen toimivuutta ja mahdollistaa sujuvan yhteyden 
joukkoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle.

Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja edellyttää 
maanhankintaneuvotteluja maanomistajien kanssa.

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla.



21

 Mallasharjun asemakaavan muutos 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

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

Asemakaavoitustyö tehdään alueelle tehdyn kaavarungon pohjalta. 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria. Suunnittelutyön 
aikana tutkitaan alueen käyttötarkoituksen muutosta esim. 
asumiskäyttöön ja/tai työpaikka-alueeksi. Alueen käyttötarkoituksen 
muutoksessa on huomioitava Vesimäentien varren yritystonteilla 
olevien toimintojen aiheuttamat ympäristövaikutukset kuten esim. melu.

Asemakaavanmuutos voidaan aloittaa vuoden 2023 aikana.

Hankkeen taloudellisuus

Alue liittyy kunnan katu- ja vesihuoltoverkkoon ja täydentää kunnan 
tonttitarjontaa kuntakeskuksen palvelujen läheisyydessä. Alue on ollut alun 
perin suppaista maastoa jota on osin täytetty täytemaalla. Täytemaiden 
poisto ja mahdollisesti myös pilaantuneiden maa-ainesten puhdistaminen 
nostaa alueen toteuttamiskustannuksia.

Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti opaskartalla.



22

 Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

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

Hankkeen taloudellisuus

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

Hanketta koskevia esiselvitykset on aloitettu 2021, jonka jälkeen v. 
2022 päätetään tarkemmin asemakaavoitettavasta alueesta.

Kaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti opaskartalla
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Yhteystiedot
etunimi.sukunimi@hollola.fi Kehitys- ja kaavoituspäällikkö

Ilkka Korhonen 
044 780 1379

Kaavoitusarkkitehti 
Katariina Tuloisela 
044 780 1359

Hankekaavoittaja
Henna Kurosawa 
044 780 1358

Kaavasuunnittelija
Sini Utriainen 
044 780 1353

Suunnitteluavustaja
Minna Leppäsalo 
044 780 1490

Hollolan kunta, Kehitys- ja kaavoituspalvelut, Virastotie 3, 15870 Hollola
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