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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavaselostus, joka koskee 6. päivänä lokakuuta 2015 päivättyä 
kaavaluonnoskarttaa.  

Vireilletulo 

Kaavoitus on käynnistetty Hollolan kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä 
19.5.2015 § 59.  

Alueen kaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja 
kunnan ilmoitustaululla 27.5.2015. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 28.5.-26.6.2015 
väliseksi ajaksi. 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 

Asemakaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä _._.-_._.2015 välisenä 
aikana. 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä _._.-_._.2015 välisenä aikana. 

Kunnanhallituksen hyväksyminen 

Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan _._.201_. 

Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

Hollolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan _._.201_. 

Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavan muutos koskee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaantien ja 
valtatien 12 väliin sijoittuvaa kiinteistöä 98-435-7-862. Kiinteistöllä sijaitsi 
koulu- ja päiväkotikäytössä ollut rakennus, joka purettiin kesällä 2015. 
Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolelle sijoittuu 1960-luvun asuinkerrostaloja ja 
länsipuolelle saman aikakauden liikerakennuksia. 



 

 

 

 

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus  

Kaavan tarkoitus 

Tehtävänä on laatia asemakaavamuutos, joka mahdollistaa Salpakankaantien 
varresta puretun koulun ja päiväkodin tontille (nro 134) asunto- ja 
palveluasuntorakentamista. Asemakaava laaditaan Hollolan kunnan 
ohjauksessa Arttuasunnot Oy:n tilaaman tontinkäyttösuunnitelman pohjalta.  
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TAUSTASELVITYKSET JA LÄHDEMATERIAALI: 

 Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu 

 Salpakankaantien vesihuollon yleissuunnitelma, Hollolan 
vesihuoltolaitos, Ramboll Finland Oy, 2015 

 Hollola – rakennusinventointi, Hämeen ympäristökeskus, Teija Ahola, 
2006 

 Salpakankaan taajaman synty ja kehitys, Pro gradu-tutkielma, Hanna 
Virolainen, 2005 

 Maakuntakaavaehdotukseen 2014 liittyvät selvitykset 

 Maakuntakaavaan 2016 liittyvät selvitykset 

 Liikenneviraston aineistopalvelut 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Vireilletulo 19.5.2015 § 59 

Vireilletulo kuulutus paikallislehdessä 27.5.2015 

OAS nähtävillä 28.5.-26.6.2015 

Luonnoksen nähtävilläolo  

Ehdotuksen nähtävilläolo  

Kunnanvaltuuston hyväksyminen  

1.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen rakentaminen puretun koulun ja 
päiväkodin tilalle. Korttelin kerrosalasta saa käyttää osan palveluasuntojen toteuttamiseen. 

1.3 Toteuttaminen 

Asemakaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun 
kaava on saanut lainvoiman. Toteutuksesta vastaa Arttuasunnot Oy. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Hollolan kuntakeskuksen valtatien 12 eteläpuoleiselle alueelle, 
Salpakankaantien varteen. Kaava-alueella sijaitsi koulu- ja päiväkotikäytössä ollut rakennus, joka 
purettiin kesällä 2015. Alueen itä- ja eteläpuolelle sijoittuu 7-kerroksisia 1960-70 -luvun 
asuinkerrostaloja. Länsipuolella sijaitsevien yksikerroksisten ja tyhjillään olevien liikerakennusten 
tilalle on suunnitteilla asuinrakentamista. 

2.2 Luonnonympäristö 

2.2.1 Maisema 

Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maisemaa hallitsevat väljästi rakennetut 1960-1970-
lukujen 3-7 kerroksiset kerrostalot sekä saman aikakauden matalat liikerakennukset. Kasvillisuus 
on mäntyvaltaista. 

Valtatien suunnalta katsottuna suunnittelualue jää alueen pohjoispuolella sijaitsevan meluaidan 
ja metsikön suojaan, vaikka maasto nousee lähes 10 metriä valtatieltä suunnittelualueen 
korkeimpaan kohtaan. 

2.2.2 Topografia 

Suunnittelualueen maasto laskee kaakosta luoteeseen. Korkein kohta sijoittuu suunnittelualueen 
kaakkoiskulmaan, jossa maanpinta nousee tasolle 155 m mpy. Matalin kohta sijoittuu alueen 
luoteiskulmaan, jossa maanpinta jää tasolle 147 m mpy. 

2.2.3 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualue sijaitsee harjualueella ja maaperä on hiekkaa. Suunnittelualueen kallioperä on 
kvartsi- ja granodioriittia.  

 

Kaava-alueen ja sen lähiympäristön maaperä 
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2.2.4 Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualue sijoittuu Lahden (0439801) vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse lampia tai muita pienvesiä. 

 
Suunnittelualueen sijoittuminen pohjavesialueelle 

2.2.5 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia 
luonnonympäristön kannalta arvokkaita kohteita tai alueita. Lähimmät luonnonsuojelualueen 
sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta.  

 
Lähiympäristön luonnonsuojelualueet 
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2.2.6 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuu mäntypuuvaltainen metsikkö. Alueen eteläosa on 
puretun koulu- ja päiväkotirakennuksen pohjarakennetta ja piha-aluetta. 

2.3 Rakennettu ympäristö 

2.3.1 Väestön rakenne ja kehitys 

Hollolan kehittyminen maaseutuvaltaisesta maalaiskunnasta teollistuvaksi kunnaksi alkoi 1960-
luvulla kun Salpakangasta ryhdyttiin rakentamaan valtatien 12 varrelle ja kunnan keskus 
siirrettiin sinne.  

 

Salpakankaan väestökehitys vuosina 1960 - 2003 (Hollola tiedote; Hollolan väestö tilastoalueittain) 

1960- ja 1970-lukujen voimakas väestönkasvu näkyi Hollolassa vanhusten (yli 65-vuotiaiden) 
osuuden vähentymisenä. Näin jatkui aina 1990-luvun alkuun saakka. 1990-luvun loppupuolella 
vanhusten osuus lähti kasvamaan Hollolassa, vaikka varttuneempien osuus väestöstä oli vielä 
vuonna 2005 vähäisempi kuin maassa keskimäärin. Vanhusten määrä ja osuus tulevat Hollolassa 
kasvamaan kuitenkin lähitulevaisuudessa muuta maata nopeammin, koska Salpakankaalle 
aikoinaan 1960-luvun puolivälistä lähtien muuttaneet suuret ikäluokat (1945 - 1950 syntyneet) 
ovat siirtymässä eläkkeelle vuosina 2008 - 2015. (Monikasvoinen Hollola, Jarmo Peltola, 2013). 
Vanhojen ikäluokkien kasvu tulee asettamaan Hollolalle uudenlaisia haasteita. Vanhusten määrän 
kasvaessa terveys-, tuki-, hoito-, yms. palvelujen tarve tulee kasvamaan, samoin erilaisten 
palvelu- ja senioriasuntojen kysyntä. 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö Salpakankaalla ikääntyy, kuten muuallakin 
Suomessa. 

 

Hollolan väestön ikärakenne 2011 – 2040 (Tilastokeskus 2012) 

Väestön ikääntyminen heijastuu myös suunnittelualueen tulevaan huoltosuhteeseen. 
Huoltosuhteeseen vaikuttaa lisäksi elintapasairauksien kasvu, jota pidetään kasvavana trendinä. 
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2.3.2 Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu Hollolan Salpakankaan kuntakeskuksen itäosaan, lähelle Hollolan ja Lahden 
rajaa, valtatien 12 ja Ala-Okeroistentien kulmaukseen. Salpakankaantien ympäristöön sijoittuu 
kerrostalorakentamista ja valtatien toiselle puolelle matalaa ja väljästi rakennettua liike-, 
teollisuus- ja varastorakentamista. 

2.3.3 Asuminen 

Salpakankaantien ympäristöön sijoittuu useita asuinkerrostaloja. 

2.3.4 Palvelut 

Suunnittelualueen länsipuoleisessa korttelissa toimii Siwa sekä muita lähipalveluita. Hollolan 
kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat valtatien 12 pohjoispuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä 
suunnittelualueelta, jonne on kevyenliikenteen yhteys suunnittelualueen itäpuolelta valtatien ali. 
Ainoastaan Salpakankaan koulu sijaitsee valtatien eteläpuolella, noin kilometrin etäisyydellä 
suunnittelualueesta länteen. Salpakankaalla toimii useita päiväkoteja sekä ala- ja yläkoulut. 
Vuodesta 1974 asti toiminut lukio on lakkautettu 2013 ja oppilaat on siirretty Lahden lukioihin. 
Kuntakeskuksessa sijaitsevat terveyskeskus, kunnanvirasto, kirjasto, uimahalli, jäähalli, 
urheilukenttä ja pelastuslaitos. Päivittäistavarakaupoista Salpakankaalla toimivat S-Market, K-
Market, Valintatalo ja Lidl. 

2.3.5 Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Hollolan kuntakeskuksessa on useita työpaikkoja kaupan sekä julkisten- ja yksityisten 
palveluiden alalla. Valtatien pohjoispuolella sijaitsee lisäksi Salpakankaan teollisuus- ja 
työpaikka-alue, jossa on paljon työpaikkoja. 

2.3.6 Virkistys 

Kaava-alueelta on hyvät yhteydet noin kahden kilometrin etäisyydellä pohjoisessa sijaitseville 
Tiirismaan ulkoilureiteille. Salpakankaantien alkupäässä sijaitsee hiekkapintainen urheilukenttä. 
Messilän laskettelukeskus sijaitsee noin 3 kilometrin päässä pohjoisessa.  

2.3.7 Liikenne  

Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee valtatie 12. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVL) Salpakankaan kohdalla oli vuonna 2010 noin 14 900 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuonna 
2013 noin 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

  

Lähiympäristön keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2010 ja 2013 

Salpakankaantie on lähiympäristön asutusta palveleva paikallinen kokoojakatu. 

Paikallisliikenteen linja-autoreitti Lahden ja Hollolan välillä kulkee Salpakankaantien kautta. Lähin 
pysäkki sijoittuu noin 100 metrin etäisyydelle suunnittelualueesta ja busseja kulkee reitillä kaksi 
tunnissa. Pitkän matkan bussit liikennöivät Hämeenlinnantiellä ja niiden pysäkit sijaitsevat 
kuntakeskuksessa, noin 1,5 km etäisyydellä suunnittelualueesta. 
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2.3.8 Rakennettu kulttuuriympäristö 

2.3.8.1 Arvokkaat kulttuuriympäristö ja maisema-alueet 

Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita 
kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) tai maisema-alueita. 

Kaava-alueen eteläpuolelle noin 700 metrin päähän sijoittuu Okeroisten maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Okeroisten kulttuurimaisema edustaa I Salpausselän maisematyyppiä. Alue on 
vahaa kumpuilevaa ja hyvin säilynyttä viljelysmaisemaa, jossa keskiajalta periytyvä kyläasutus 
on sijoittunut nauhamaisesti vanhan tien varrelle. 

2.3.8.2 Muinaisjäännökset 

Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muinaisjäännöksiä. Lähin 
muinaisjäännös sijoittuu noin 800 metrin etäisyydelle alueen eteläpuolelle. 

2.3.9 Tekninen huolto 

Salpakankaantien alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma vuonna 2015 (Ramboll), jossa 
on esitetty parannuksia talous-, jäte- ja hulevesien järjestämisestä alueella. 

" Salpakankaantien alueen vesijohtoverkosto on yhteydessä VT 12 pohjoispuolelta (150V), 
Kartanon alueelta (150V) sekä Ala-Okeroistentien suunnalta (160 PVC). Vedenjakelun runkolinja 
ei ole Salpakankaantiellä yhtenäisessä lenkissä, mikä olisi vedenjakelun turvaamisen kannalta 
järkevää. 

Pohjoispuolelta tuleva, VT12 alittava, vesijohdon runkolinja on putkikooltaan Ø150 mm ja sen 
materiaali on valurautaa. Kyseinen runkolinja on rakennettu vuonna 1964. Hollolan Kartanon 
alueen suunnalta tuleva, vuonna 1968 rakennettu, vesijohdon runkolinja on Ø150 mm:n 
valurautaputki ja se muuttuu Salpakankaantien alueella kokoon Ø100 mm. Alueen, vuosina 1964 
ja 1968 rakennetut, vedenjakelun runkolinjat ovat hyvin todennäköisesti saneerauksen tarpeessa 
lähivuosina. Kartanon alueen suuntaan on rakennettu verkostokartan mukaan on Ø160 mm:n 
vesijohtovaraus Ala-Okeroistentien alikulun kohdalle. Jos 150 V vesijohtoa lähdetään 
saneeraamaan, on mahdollista hyödyntää tätä vesijohtoyhteyttä. 

Salpakankaantien eteläpäässä on lyhyt osuus vuonna 2001 rakennettua vesijohdon runkolinjaa, 
jonka putkikoko on Ø160 mm ja materiaali PVC-muovia. 

Salpakankaantien alueen jätevedet johdetaan viettoviemäröintinä kohti Ala-Okeroistentietä ja 
siitä eteenpäin kohti Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle. Salpakankaantien nykyinen 
runkoviemärilinja on oletettavasti saneerattu vuonna 1995 Flexoren-sujutuksella. 
Jätevesiviemärin runkolinjan alkuperäinen koko on ollut kuvausten perusteella todennäköisesti 
Ø225 – 300 mm betoniputkea, mutta saneerauksen aiheuttaman putken poikkipinta-alan 
pienenemisen jälkeen se on luokkaa Ø140–180 mm.  

Salpakankaantien alueen vesijohtoverkosto on yhteydessä VT 12 pohjoispuolelta (150v), 
Kartanon alueelta (150V) sekä Ala-Okeroistentien suunnalta (160PVC). Vedenjakelun runkolinja 
ei ole Salpakankaantiellä yhtenäisessä lenkissä, mikä olisi vedenjakelun turvaamisen kannalta 
järkevää." (Salpakankaan vesihuollon yleissuunnitelma, Ramboll, 2015) 

Asemakaavoitettava alue kuuluu Salpakankaantien vesihuollon yleissuunnitelmassa määritettyyn 
alueeseen 2 jonka kokonaispinta-ala on 0,6 ha. Rakennettua ja asfaltoitua pinta-alaa on noin 0,3 
ha. Salpakankaantiellä on vain vähän rakennettua hulevesiverkostoa. Tien korkeimmilla kohdilla 
ja heikkokaatoisilla osuuksilla on joitakin ritiläkannellisia kaivoja tien kuivatusvesille. Alueen 
maaperän kaltevuus on muutoin melko suuri ja käytännössä alueen sade ja sulamisvedet 
imeytyvät hyvin vettäläpäisevään harjuiseen maaperään tai päätyvät ympäröivään maastoon 
eivätkä aiheuta ongelmia. 
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Otteet Salpakankaan vesihuollon yleissuunnitelmakartasta (Ramboll, 2015) 

Asemakaavoitettavan alueen läheisyydessä kulkee kaukolämpölinja länsipuolella olevan 
kevyenliikenteen väylän alla. Myös maakaasulinja sijaitsee alueen läheisyydessä valtatien 12 
pohjoispuolella. 

2.3.10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee valtatie 12. 

Liikennemeluselvitystä laaditaan parhaillaan ja kaava-asiakirjoja täydennetään 
ehdotusvaiheeseen selvityksestä saatujen tietojen perusteella. 

2.3.11 Sosiaalinen ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee useita asuinkerrostaloja ja yli puolet Hollolan väestöstä (21 867, 
31.5.2015) asuu Salpakankaan alueella. 

2.3.12 Maanomistus 

Suunnittelualue on Hollolan kunnan omistuksessa ja alue on tarkoitus myydä Arttuasunto Oy:lle. 
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2.4 Suunnittelutilanne 

2.4.1 Maakuntakaava 2006 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu 11.3.2008) alue on merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi (A). Lisäksi alue sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). 
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva valtatie 12 on merkitty kaksiajorataiseksi päätieksi tai 
–kaduksi. 

  

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, jossa suunnittelualue sijoittuu tähden osoittamalle alueelle 

2.4.2 Maakuntakaava 2014 

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotus 2014 on ollut julkisesti nähtävillä 4.5.-12.6.2015 välisenä 
aikana. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka vahvistuttuaan kumoaa 11.3.2008 
vahvistetun Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan. 

Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat merkinnät: 

 

 

 

Keskustatoimintojen alue 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä tulee alueelle sijoittaa toimintoja niin, 
että keskustat säilyvät elinvoimaisina, toimivina, esteettöminä ja turvallisina.  
Liikennejärjestelyillä tule erityisesti turvata kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen 
toimivuus ja turvallisuus.  
Tarkemmalla suunnittelulla tulee huolehtia, että yksittäisen vähittäiskaupan suuryksikön tai 
myymäläkeskittymän kerrosalamäärä, rakennustapa ja mittasuhteet voidaan sopeuttaa 
ympäristöönsä.  
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon 
kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa 
aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia 
muutoksia. 

 

 

 

 

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille riskejä 
aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos 
toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että ehkäistään 
pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. 
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan ehdotuksesta, jossa suunnittelualue sijoittuu tähden osoittamalle 
alueelle. 

2.4.3 Yleiskaava  

Alueella on voimassa Kuntakeskuksen osayleiskaava, joka on hyväksytty Hollolan 
kunnanvaltuustossa 23.6.2008 ja saanut lainvoiman 9.3.2012. Yleiskaavassa suunnittelualue on 
määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. 

 

Ote Kuntakeskuksen osayleiskaavasta 



10 

 

 

2.4.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 16.6.1986. Asemakaavassa 
alue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta. Korttelin suurin sallittu kerrosluku on I ja 
tehokkuusluku on e=0.25. Alueen länsiosassa kulkee jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, 
jolla huoltoajo on sallittu.  

 

Ote ajantasa-asemakaavasta 

2.4.5 Rakennusjärjestys 

Hollolan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.4.2011. 

2.4.6 Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty Hollolan kunnan digitaalista pohjakarttaa (EtrsGk-26). 

2.4.7 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

Hollolan kunnanhallitus päätti 16.2.2015 § 47 Arttuasunnot Oy:n tontinvaraushakemusta 
käsitellessään, että kunta varaa asemakaavamuutosta koskevan tontin Arttuasunnot Oy:n 
hakemuksen mukaisesti.  

2.4.8 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt selvitykset 

Alueelle laaditaan kaavaa varten liikennemeluselvitystä. Selvitys liitetään kaavaselostukseen 
ehdotusvaiheessa. 
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3. SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty Arttuasunnot Oy:n kaavahakemuksen pohjalta. 
Kaavamuutoshakemuksessa on esitetty voimassa olevan asemakaavamerkinnän muuttamista 
asumiselle ja palveluasumiselle soveltuvaksi. Asemakaavamerkintöjä on muutettava myös 
kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden osalta. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Hollolan kunnanhallitus päätti 16.2.2015 § 47 Arttuasunnot Oy:n tontinvaraushakemusta 
käsitellessään, että kunta varaa kaavamuutosaluetta koskevan tontin Arttuasunnot Oy:n 
hakemuksen mukaisesti. 

Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on päätetty Hollolan teknisessä lautakunnassa 
19.5.2015 § 59. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1. 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

3.4.1 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 ja 
maakuntakaavaehdotus 2014 sekä kuntakeskuksen yleiskaava ohjaavat asemakaavan 
suunnittelua. Ne on esitetty tarkemmin kohdassa 2.4. 

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 12 melualueella. Toiminnot on sijoitettava korttelialueelle 
siten, ettei ulko-oleskelualueiden ja parvekkeiden melutaso ylitä niille annettuja ohjearvoja ja 
rakennukset toteutetaan siten, että äänieristävyys on riittävä. 

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella ja uusien toimintojen toteuttaminen ei saa aiheuttaa 
pohjavesien määrän tai laadun heikkenemistä. 

3.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Täydennetään kaavaprosessin edetessä. 

3.4.4 Osallisten tavoitteet 

Täydennetään luonnoksen nähtävilläolon jälkeen saadun palautteen mukaan.  
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava mahdollistaa asuinkerrostalojen ja palveluasuntojen toteuttamisen 
Salpakankaantien varteen. Kerroskorkeudeltaan rakennukset voivat olla enintään seistämän 
kerroksisia ja niihin voi toteuttaa ullakko- ja kellarikerroksen. Ajoyhteydet tontille on osoitettu 
itä- ja länsireunoilta. Pysäköintipaikkoja on osoitettu ohjeellisina kolmeen eri kohtaan korttelin 
itä- ja pohjoisosaan. 

4.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 9318 m2. Asemakaava-alue on kokonaan asuinkerrostalojen 
korttelialuetta ja rakennusoikeutta on 6 000 k-m2, josta osa voi olla palveluasuntoja. 
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4.1.2 Kaavamerkinnät 
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4.1.3 Yleiset määräykset 

Pysäköinti 

Alueella on varattava vähintään seuraavat autopaikat: 

Asuminen 1 ap/85 k-m2 

Palveluasunnot 1 ap/140 k-m2 

Liike- ja toimistotilat 1 ap/50 k-m2 

Pohjavesialuetta koskevat määräykset 

Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, 
ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.  

Rakentamistapa 

Korttelialue tulee rakentaa materiaaleiltaan ja väritykseltään yhtenäistä rakennustapaa 
noudattaen. Asuin – ja palvelurakennuksiin on toteutettava sisäänvedetty, yksisuuntainen 
lapekatto ja osittain sisäänvedetyt parvekkeet. Varastoihin ja muihin korttelin rakennuksiin voi 
toteuttaa harja- tai yksisuuntaisen lapekatteen. 

Melu 

Korttelin ääneneristävyysvaatimus koskee asuin- ja kokoontumistiloja. 

Piha-alueet tulee suojata liikenteen melua vastaan. Oleskelu- ja leikkipihoilla tulee alittaa melun 
ohjearvotaso 55 dBA päivällä ja 50 dBA yöllä. 

Parvekkeilla tulee alittaa melun ohjearvotaso 55 dBA päivällä sekä 50 dBA yöllä. 

Radon 

Rakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan. 

 

4.2 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueelle ei osoiteta ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.  
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5. KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutukset palveluihin 

Palveluasuntojen rakentaminen vastaa kunnan kasvavaan tarpeeseen järjestää ikääntyvälle 
väestölle asuntoja palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä. Palveluasunnot 
tuottavat joitain uusia työpaikkoja alueelle ja uusien asuntojen määrä lisää jonkin verran koulu- 
ja päiväkotipaikkojen sekä muiden kuntapalveluiden tarvetta. Salpakankaalla on kuitenkin useita 
päiväkoteja ja kouluja ja myös muut Hollolan kunnalliset palvelut sijaitsevat lähellä kaava-
aluetta. 

5.2 Vaikutukset terveellisyyteen (melu) 

Kaavakartassa on osoitettu merkintä korttelin valtatiehen 12 rajautuvalle sivulle, joka määrää 
rakennukselta vaadittavasta äänieristävyydestä. Yleisissä määräyksissä velvoitetaan suojaamaan 
piha-alueet ja parvekkeet melulta siten, etteivät melun ohjearvot ylity. 

Kaavatyön aikana laaditaan liikennemeluselvitys ja tarvittaessa sen mukaisesti tarkistetaan 
kaavakartassa annettuja melumääräyksiä kaavan ehdotusvaiheeseen. 

5.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan 

Asemakaavassa on osoitettu kerroskorkeudeksi vastaava kerroskorkeus kuin mitä 
Salpakankaantien eteläpuoleisilla taloilla on. Havainnekuvissa (liite 2) esitetyt kerrostalot on 
pyritty sovittamaan Salpakankaantiellä olemassa olevien kerrostalojen kanssa yhteen myös 
pohjan muodon, rakennusten sommittelun sekä arkkitehtuurin osalta. Sisäänvedetyissä 
parvekkeissa ja katon muodossa on viitteitä tien vastapuolella sijaitsevista 1960-luvun 
kerrostaloista. 

Korkeat rakennukset parantavat katutilaa ja -näkymää täydentämällä matalasti rakentunutta ja 
rakentamatonta Salpakankaantien pohjoispuolta. 

5.4 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavan mahdollistamat uudet asuinkerrostalot lisäävät jonkin verran liikennettä 
Salpakankaantiellä ja Ala-Okeroistentiellä, mutta liikennemäärä ei nouse niin suureksi, että sillä 
olisi vaikutusta liikenteen toimivuuteen. Sillä ei myöskään ole vaikutusta liittymien toimivuuteen 
Salpakankaantien ollessa on lenkkimäinen katu ja liittyessä Ala-Okeroistentiehen kahdesta 
kohdasta. 

Alueella on hyvät julkisen liikenteen yhteydet ja ison osan työpaikkaliikenteestä ja 
palveluasuntojen tuottamasta liikenteestä voi olettaa tukeutuvan siihen. 

5.5 Vaikutukset pohjaveteen 

Kaavan yleisissä määräyksessä määrätään, että rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on 
tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden 
korkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. 

5.6 Vaikutukset luontoon 

Asemakaavassa osoitettava rakentaminen sijoittuu luonnonympäristöltään jo entuudestaan 
muutetulle alueelle, eikä kaavalla ole luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia heikentäviä 
vaikutuksia. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Kaavan toteuttamisesta vastaa 
Arttuasunnot Oy. 

6.2 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteuttamista ohjataan tarvittavien lupien kautta. Toteuttamista ohjaa ja valvoo 
rakennusvalvontaviranomainen. 

 

 

 

 

Lahdessa 6.päivänä lokakuuta 2015 

Ramboll  

Kaavoitusyksikkö 

   
Annu Tulonen   Niina Ahlfors 
Yksikönpäällikkö  Kaavoitusarkkitehti 
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