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Johdanto

Kaavoituskatsauksen tarkoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia 
katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavahankkeet, jotka ovat kunnan tiedossa 
kaavoituskatsauksen valmistelun aikana.

Kaavoituskatsaus 2022 esittelee kunnassa vireillä olevat sekä vuoden 2022 aikana 
vireille tulevat kaavahankkeet.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet 
sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen 
lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus on esillä myös kunnan www-sivuilla:

www.hollola.fi

http://www.hollola.fi/
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Maapoliittinen ohjelma

Maapolitiikka käsittää maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja 
toimenpiteet. Hyvin hoidettu maapolitiikka on yksi kunnan keskeisistä menestystekijöistä.

Kunnan strategisena päämääränä on yhdyskunnan ja ympäristön hallittu kehittäminen. 

Yhdyskuntarakennetta eheytetään sijoittamalla uudet asuntoalueet lähelle palveluja ja 
rakennettua infraa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kestävää ja pitkäjänteistä 
maapolitiikkaa sekä määrätietoista ja johdonmukaista maanhankintaa keskeisiltä alueilta 
kaavoitusta varten.

Kaikkien maankäytön ohjauksen toimenpiteiden tulee vaikuttaa samaan suuntaan, jotta 
maankäytölle asetetut toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet voivat toteutua.

Kunnan maankäytön päätavoitteena on varmistaa kysyntää vastaava tonttitarjonta 
eheässä yhdyskuntarakenteessa, jossa kunnan ja yksityisten toimijoiden on mahdollista 
järjestää asukkaiden ja yritysten tarvitsemat toimivat, laadukkaat ja kustannustehokkaat 
lähipalvelut.

Hollolan valtuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 3.4.2017.
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Maakuntakaava
Maakuntakaavalla määritellään maakunnan aluerakenne pitkälle tulevaisuuteen kuvaamalla
kartalla asumisen, työpaikkojen ja niitä yhdistävän liikennejärjestelmän sekä ympäristön
kehittämissuunnat ohjeeksi kuntakaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle.

Maakuntakaava on saanut lainvoiman 14.5.2019.

Vaihemaakuntakaava
Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 28.1.2021 Päijät-Hämeen 
maakuntavaltuuston kokouksessa. Kiertotaloutta palvelevalla vaihemaakuntakaavalla 
ratkaistaan seudullisesti merkittävän jätteenkäsittelyalueen eli kierrätyspuiston 
sijoittuminen Lahden seudulla. Uutta aluetta on etsitty Päijät-Hämeessä erityisesti 
elinkeinoelämän tarpeisiin ja Päijät-Hämeessä syntyvien jätteiden käsittelyyn.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta, aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors,
puh. 040 531 7628, etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen liitto

http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava

https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/
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Kaupunkiseutusuunnitelma

Lahden kaupunkiseudun kunnilla on valtion 
kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen 
seudullinen MAL-sopimus. MAL-
sopimus velvoittaa laatimaan alueelle
kaupunkiseutusuunnitelman.
Suunnittelualueeseen kuuluvat Lahden, 
Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan, 
Asikkalan, Kärkölän ja Iitin kunnat.

Kaupunkiseutusuunnitelma laaditaan 
yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja Lahden 
kaupunkiseudun MAL-kuntien sekä Hämeen ja 
Uudenmaan ELY-keskusten kanssa vuosien 2021 
ja 2022 aikana.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyvät 
Lahden MAL-
kuntien valtuustot. Kaupunkiseutusuunnitelma ei 
ole lainvoimainen kaava, mutta se toimii pohjana 
kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Päijät-Hämeen kunnat ja kaupunkiseutusuunnitelman rajaus
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Rakennemallisuunnitelma

Päijät-Hämeen liitto laatii myös koko 
maakunnan kattavan rakennemallin. 
Rakennemalli toimii pohjana 
kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, 
joka on tarkoitus käynnistää 
kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin 
valmistuttua. 
Päijät-Hämeen rakennemallin 
hyväksyvät Hartolan, Sysmän ja Padasjoen 
kunnat sekä Päijät-Hämeen 
maakuntavaltuusto.

Lisätietoja Lahden 
kaupunkiseutusuunnitelmasta ja 
rakennemallista, aluesuunnittelujohtaja Niina 
Ahlfors,
puh. 040 531 7628, 
etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto
https://paijat-hame.fi/kss-ja-rakennemalli/

mailto:etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi
https://paijat-hame.fi/kss-ja-rakennemalli/
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Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. 
Siinä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan 
rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän 
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. 

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on 
asiasta toisin määrätty.

Hollolan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2017.

Rakennusjärjestys löytyy kunnan www-sivuilta:

www.hollola.fi

http://www.hollola.fi/
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Asema- ja yleiskaavan käsittelyvaiheet 
sekä osallistumismahdollisuudet:

1. Vireilletulo ja OAS
Kaava tulee vireille kunnan tai yksityisen tahon aloitteesta.

Vireilläolosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa sekä erillisellä kuulutuksella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta.

2. Luonnosvaihe
Kaavoitusta varten kerätään ja laaditaan selvityksiä ja tehdään vaikutusten arviointia.

Laaditaan kaavaluonnos tai -luonnoksia.

Kaavaluonnosta pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa mielipiteen kirjallisesti tai suullisesti nähtävillä oloaikana. 

Osassa kaavahankkeista kaavaluonnos pidetään samanaikaisesti nähtävillä OAS:in kanssa.

3. Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen.

4. Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotusta hiotaan tarvittaessa saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.

Elinvoimavaliokunta ehdottaa kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle, joka edelleen esittää kaavan 
hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitusoikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden 
päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

5. Voimaantulo
Kaava saa lainvoiman mikäli kaavasta ei valiteta tai valituskäsittelyn jälkeen. 
Lainvoimaisuudesta kuulutetaan.
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Yleistä tietoa kaavaprosessista
Kaavoitusohjelma laaditaan kehitys- ja 
kaavoituspalveluissa ja sen hyväksyy valtuusto. 
Yksityiseltä taholta tulevat anomukset kaavan 
laatimisesta käsittelevät elinvoimavaliokunta ja 
kunnanhallitus.

Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja 
lähiaikoina vireille tulevat asemakaavat ja 
yleiskaavat kaavoitusohjelman mukaisesti.     

Osayleiskaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen asettaa nähtäville 
kunnanhallitus sekä pyytää lausunnot.

Tuulivoimakaavat ovat osayleiskaavoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) , 
kaavaluonnos ja kaavaehdotus ovat nähtävillä 
mielipiteiden esittämistä varten pääsääntöisesti 
30 vrk.

Kaavan jokainen vaihe kuulutetaan kunnan 
sähköisellä ilmoitustaululla sekä Hollolan 
Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua 
kunnan internetsivuilla.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden 
kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat 
eli osallisten kanssa. Osallisten kannattaa 
ilmaista mielipiteensä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään.

Osallistumisen järjestämisestä kaavaprosessin 
aikana sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan 
OAS:ssa.

OAS-, luonnos, ja ehdotusvaiheista lähetetään 
tietoa kaava-alueen maanomistajille sekä 
rajanaapureille. Ehdotusvaiheen jälkeen ennen 
kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyä 
muistutuksen tehneille lähetetään vastineet.

Osallisten kanssa ollaan yhteydessä aina 
tarvittaessa. Osayleiskaavoista ja laajemmista 
asemakaavoista järjestetään yleisötilaisuuksia, 
joihin osalliset ovat tervetulleita.

Kaavan viranomaisneuvotteluja pidetään 
asemakaavoista tarvittaessa. Osayleiskaavoista 
viranomaisneuvotteluja pidetään aloitus- sekä 
ehdotusvaiheessa ja tarvittaessa 
työneuvotteluja valmisteluvaiheessa. 
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta 
pyydetään viranomaisilta lausuntoja.
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Yleiskaavat
Strateginen yleiskaava 2020

Hollolan kuntaan on laadittu strateginen yleiskaava 2020, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.5.2021. Kaavasta on 
valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. 

Strateginen yleiskaava ei koske osaa ranta-alueista, joissa on voimassa osayleiskaavat. Strateginen yleiskaava ei myöskään 
ole voimassa Hämeenkosken keskustan ympäristön, Messilän ja Kalliola-Paimelan osayleiskaavojen alueilla.

Strategisen yleiskaavan ajantasaisuutta arvioidaan vuoden 2022 aikana. 

Strategiseen 
yleiskaavaan 
kuuluu 
pääkartta ja 
neljä 
teemakarttaa
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Vuoden 2022 kaavoituskohteet kartalla:

VIREILLÄ OLEVAT 1-9       VIREILLE TULEVAT 10-13   
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Vireillä olevat asemakaavahankkeet 2022
1. Ruskorinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

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 kaava on 
hyväksytty keväällä 2022. Kaava ei ole vielä lainvoimainen.

2. Uimahalli-monitoimihalli, asemakaavamuutos

Hollolan uimahalli-monitoimihallin korjaus- ja mahdollinen laajennus on 
tullut ajankohtaiseksi.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen uimahalli-
monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen tai 
uudisrakentaminen. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia 
asemakaavamääräyksiin ja mahdollisesti tarkistuksia tontin rajoihin 
laajennuksen tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2022 lopussa.
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3. Sorvasen alueen asemakaava

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.

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

Asemakaava on hyväksytty keväällä 2022. Kaava ei ole vielä 
lainvoimainen.

4. Pyhäniemen vanhainkodin seudun asemakaava

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

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 kesällä 2023.
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5. Kukonkoivun yritysalueen asemakaavan muutos 
ja laajennus

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

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 päivitetään ja yhtenäistetään kaavamääräyksiä. Yhtenäiset 
kaavamääräykset helpottavat yritystonttien markkinointia ja myyntiä.

Kaavoitustyö on aloitettu syksyllä 2021 ja kaava on valmis 2023.

6. Keskuskuja 3 ja 5, asemakaavan muutos

Alue sijaitsee kuntakeskuksessa. Alueella on Satulinnan 
päiväkoti. Sen itäpuolelta on purettu Hiekkalinnan päiväkoti. 
Muutoin ympärillä on pääosin kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

Asemakaavalla lisätään asuintalojen tarjontaa kuntakeskuksessa.

Asemakaavanmuutos on tullut vireille vuoden 2022 alussa ja 
tavoite on saada se hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2023.
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7. Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos 

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. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta, osoittaa 
koulun tontille poikkeamispäätöksillä toteutunut rakennusoikeus sekä osoittaa 
yhteydet kevyelle liikenteelle.

Rivitaloaluetta kehitetään tehokkaampaan asumiskäyttöön osoittamalla alueelle 
kerrostalorakentamista.

Asemakaavasuunnittelussa tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa myös muutama 
pientalojen kortteli Hirvimäentien varteen.

Asemakaavan muutos on tullut vireille keväällä 2022 ja tavoitteena on hyväksyä 
kaava vuoden 2023 kesällä.

8. Paassillan yritysalueen laajennus, asemakaava

Alue sijaitsee kehätien eteläpuolella. Alueen pinta-ala on noin 7 ha.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kehätien (VT 12) 
eritasoliittymän ja lähialueiden yritysalueiden laajentamisen.

Alueelle tavoitellaan teollista toimintaa, varastointia ja logistiikkaa 
tukevia toimintoja. Tavoitteena ei ole lisätä alueella kaupallisten 
palveluiden tonttitarjontaa.

Asemakaavan muutos  on tullut vireille keväällä 2022.
Tavoite on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn kesällä 2024.
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9. Messilän ranta-alueen asemakaava

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 noin 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.

Asemakaava laaditaan hankekaavana yksityisen tahon hakemuksesta konsulttityönä ja kaavan aikataulu riippuu tilaajasta. Asemakaavasta laaditaan 
maankäyttösopimus.

Kaava on tullut vireille alkuvuodesta 2019 ja kaavasta on laadittu asemakaavaluonnos.
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Vireille tulevat kaavoitushankkeet 2022
10. Keskuskorttelin asemakaavan muutos

Kunnassa etsitään uutta toimintaa ja käyttötarkoitusta keskuskortteleiden alueelle, kuntakeskustan keskeisille ydinalueille.

Selvitysten pohjalta arvioidaan asemakaavan muutoksen tarpeet ja tavoitteet sekä tavoiteaikataulu. 

Keskuskortteleiden asemakaavanmuutos on tarve tehdä hallinto- ja virastorakennusten (YH- 1) kortteliin nro 206, asuin- , liike- ja 
toimistorakennusten kortteliin (AL) nro 205 ja autopaikkojen (LPA) kortteliin nro 203 ja nro 201 mukaan lukien kortteleihin rajoittuvat katu, 
kevyenliikenteen yhteydet ja torialueen siltä osin kuin alueen kortteleiden käyttötarkoituksen kehittämisessä on tarpeellista.

Yhdyskuntateknisen huoltorakennuksen käytössä oleva (KET) korttelin 201 tontti 7 on kaavamuutosalueessa mukana jotta liikennejärjestelyitä 
voidaan kehittää.

Asemakaavamuutos on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana.



19

11. Kyyhkylän alueen asemakaava

Asemakaava koskee Nostavan pientaloalueen ympärillä olevaa maa-aluetta 
kilometrin päässä koulusta. Asemakaavoitettava alue tulee rajoittumaan 
aikaisemmin asemakaavoitettuun omakotitaloalueeseen. Asemakaavan rajaus 
ja tavoitteet tarkentuvat ennen kaavoituksen aloittamista.

Asemakaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Hankkeella 
mahdollistetaan uusien pientalojen rakennuspaikkojen syntyminen hyvien 
liikenne- ja kunnallisteknisten verkostojen sekä koulun läheisyyteen.

Yksityiset maanomistajat, joiden halukkuutta liittyä asemakaavaan selvitetään 
prosessin aikana.

Asemakaava on tarkoitus aloittaa 2022.

12. Hämeenkosken keskustan ja Pappilan alueen 
asemakaavan muutos

Alue sijaitsee Keskustien varrella Hämeenkoskella. Alue rajautuu 
Teuronpolkuun, Jokipolkuun ja Teuronjoen ympäristöön. 
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.

Asemakaavan rajaus ja tavoitteet tarkentuvat ennen kaavoituksen 
aloittamista.

Tavoitteena on aloittaa kaavamuutoshanke 2022.
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13. Norolan pelto, asemakaavan muutos

Alue sijoittuu Kukkilaan, Toisenmäentien ja Karjusaarenkadun 
risteysalueen läheisyyteen rajoittuen asemakaavoitettuun 
rakentuneeseen omakotialueeseen. Alueella on pusikoitunutta peltoa, 
jonka taustalla maasto nousee jyrkästi kallioiselle mäenlaelle. 

Tavoitteena on asemakaavoittaa maa- ja metsätalouskäytössä olevalle 
alueelle pientaloasutusta.

Tavoitteena on aloittaa asemakaavan laadinta syksyllä 2022 ja saada 
hyväksymiskäsittelyyn 2023 lopulla.
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Maankäytön selvitykset
Keskusta-alueen maankäytön selvitys

Keskusta-alueen maankäytön selvitys on keskustan kehittämisohjelmasta tuleva jatkotyö. Keskustan maankäytön selvityksessä luodaan kokonaiskäsitys 
alueen kehittämiselle tarpeellisista kaavamuutoksista.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaan painopiste on uudisrakentamisen käynnistämisessä, palvelujen monipuolistamisessa sekä viihtyvyyden ja 
toiminnallisuuden lisäämisessä.

Tarkastelualue on maakunta- ja strategisen yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue.
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Hahmajärven maankäytön selvitys

Maankäytön kehittämisessä tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle pientaloasumista huomioiden alueen virkistysarvot.

Kunta omistaa Hahmajärven rannalla maa-alueen. Alueella on vanha huonokuntoinen leirikeskuksen päärakennus ja virkistysalue reitistöineen.

Ennen asemakaavoitusta maankäytön suunnittelun tueksi tehdään selvitys, jossa tutkitaan asumisen sijoittelua ja sen kunnallistekniikan ja 
vesihuollon kustannuksia saatavaan hyötyyn nähden.

Hanketta koskevat esiselvitykset on aloitettu 2021, jonka jälkeen v. 2022 päätetään tarkemmin asemakaavoitettavasta alueesta.
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Yhteystiedot
Hollolan kunta
Kehitys- ja kaavoituspalvelut 
Virastotie 3, 
15870 Hollola

Yhteyshenkilöt:

Kehitys- ja kaavoituspäällikkö
Ilkka Korhonen 
044 780 1379

Kaavoitusarkkitehti
Pentti Klemetti
044 780 1455

Hankekaavoittaja
Henna Kurosawa 
044 780 1358

Kaavasuunnittelija
Sini Utriainen 
044 780 1353

Suunnitteluavustaja
Minna Leppäsalo 
044 780 1490

etunimi.sukunimi@hollola.fi
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