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Rakentaminen ja Kiinteistöt x Infra
REJLERS OY
www.rejlers.fi

Maankäytön suunnittelu x Arkkitehtisuunnittelu x Sisustussuunnittelu
Puh 020 752 0772

Y-tunnus 0742224-9
posti: etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan
vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa.

Lähtötiedot
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistama
Päijät-Hämeen maakuntakaava päätöksellä N:o YM1/5222/2006.
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu:
Taajamatoimintojen alue (A).
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä
pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen
huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Sininen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi
taajaman rakenteellinen eheyttäminen.
Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, ympäristön laatuun ja toiminnalliseen joustavuuteen. Alueelle ei tule sijoittaa ympäristöhäiriöitä tuottavaa
teollisuutta tai muuta vastaavaa toimintaa.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten
palveluiden saatavuus, riittävät kanssakäymis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien sisällä, asuinympäristön selkeys ja
esteettömyys.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen.
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TOTEUTTAMISKUVAUS
Esimerkkejä alueiden toteuttamisesta. Ei oikeusvaikutuksia.
Taajamatoimintojen alueet sisältävät sekä tiiviitä kaupunkimaisesti rakennettuja
kaupunkien tai suurempien kuntakeskusten alueita, että väljemmin rakennettuja
pientalovaltaisia alueita.
Alueiden tehokkaan rakentamisen ja keskeisen sijainnin vuoksi erityistä huomiota kiinnitetään rakentamisen laatuun, vapaa-alueiden laatuun ja riittävyyteen,
ympäristöhäiriöiden minimointiin sekä palvelujen riittävyyteen, liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen.
Alueella jo olevan teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset ja
kehittäminen turvataan.
Alueiden toiminnalliseen joustavuuteen, kuten vanhan rakennuskannan hyödynnettävyyteen, palveluiden järjestämismahdollisuuksiin, väestön ikä- ja
sukupuolijakauman huomioimiseen sekä ikäryhmien sekoittumiseen kiinnitetään
huomiota.
Alueiden käyttö suunnitellaan tarkemmin yleis- ja asemakaavoilla.
Yleiskaava
Alueella on voimassa Hollolan keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 23.6.2008. (KHO 9.3.2012) Hankekaava-alueelle on osoitettu kaavamerkintä Keskustatoimintojen alue (C).
Suunnittelualueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti (vaalean vihreät pompulat) ja kevyen liikenteen (mustat pompulat) reitti.

Ote osayleiskaavasta – suunnittelualue rajattu sinisellä ympyrällä kartalle.
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Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa HOLLOLA Salpakangas, keskusta rakennuskaava
ja rakennuskaavan muutos, jonka Hollolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt
28.4.1975 ja Hämeen lääninhallitus vahvistanut 11.7.1975 (753/XII).
Asemakaavassa alueelle on osoitettu kaavamerkintä Puisto (P).

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu karttaan sinisellä.

Kaavan tarkoitus ja tavoitteet
Hollolan Asuntotalot Oy hakee asemakaavan muuttamista siten, että noin 0,4 ha
laajuinen alue puistosta voidaan osoittaa asuinrakentamiselle.
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on laatia suunnitelmat, jotka mahdollistavat
esteettömän asuinkerrostalon rakentamisen keskustapalvelujen tuntumaan.
Tämä edellyttää noin 3 000 k-m² rakennusoikeutta Tervatien ja Tiilijärventien risteysalueen luoteispuolelle.
Hollolan kunta haluaa parantaa reagointivalmiuttaan ja kehittää yrityksiä paremmin palvelevan hankekaavamallin, Hollolan mallin, kaavoituksen nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on uuden toimintamallin kehittämiseksi laatia samanaikaisesti yrittäjälähtöisesti kaavamuutos ns. pilottihankekaavana
Tervatien ja Tiilijärventien risteyksen luoteispuolella olevalle puistoalueelle.

Suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset
Selvitystarpeet tarkentuvat viranomaisneuvottelussa.
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Arvioitavat vaikutukset
Kaavatyön aikana arvioidaan toteuttamisen vaikutuksia ympäristön kehittymiseen, alueen liikenteen toimivuuteen sekä puistoalueen virkistys- ja ulkoilukäytön säilymiseen ja kuntatalouteen. Arvioinneissa käytetään apuna eri hallintokuntien sekä viranomaisten asiantuntemusta. Vaikutusten ollessa vähäisiä, arvioinnin suorittavat pääasiassa kaavan laatijat. Osalliset voivat myös esittää mielipiteensä arvioitavien vaikutusten riittävyydestä.

Osalliset
- suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat
- suunnittelu- ja lähialueen yritykset ja yhteisöt
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
- Hollolan kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
- Hämeen ELY-keskus
- Päijät-Hämeen liitto
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Ympäristöterveyskeskus
- Lahden seudun ympäristöpalvelut, Lahti Aqua Oy, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, DNA Oy/Etelä-Suomi, LE-Sähköverkko Oy, Lahti Energia

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta sekä asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavamuutosluonnoksen ja kaavamuutosehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-alueen ja lähialueen maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana.
Vireilletulo ja luonnosvaihe
Asemakaavan muutos asetetaan samanaikaisesti vireille ja luonnoksena nähtäville 30 vrk:n ajaksi.
Tekninen lautakunta päättää asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja asettaa
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n
mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. Tekninen lautakunta asettaa samanaikaisesti asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville (30 vrk) MRL 62 §:n ja
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.
Ehdotusvaihe
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja
MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä
muistutus kaavamuutosehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot ja ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa
viranomaisneuvottelu. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka
toimitetaan asianosaisille ja liitetään kaava-asiakirjoihin. Muistutusten ja lausuntojen perusteella tehdään myös tarvittavat korjaukset asemakaavaehdotukseen.
Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen
Kunnanhallitus esittää asemakaavamuutoksen Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi.
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. Päätöksestä on mahdollista valittaa
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Aikataulu
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
Kaavamuutoksen arvioidaan valmistuvan syystalvella 2015.
KESÄ 2015
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asemakaavamuutosluonnoksen
asettaminen nähtäville 30 vrk ajaksi
- Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin
- Mahdolliset erillisselvitykset
SYKSY 2015
- Asemakaavamuutosehdotuksen asettaminen nähtäville 30 vrk ajaksi
- Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin
- Asemakaavamuutosehdotuksen mahdollinen tarkistaminen
SYKSY – TALVI 2015
- Hollolan kunnanhallituksen käsittely - kaavan hyväksyminen ja vahvistaminen

Viranomaisyhteistyö
MRL 66 § ja MRA 18 §:ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana ja palautetta
OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille.
Asemakaavamuutos toteutetaan yhteistyössä Hollolan kunnan maankäyttöpalveluiden ja Rejlers Oy:n kanssa.

Yhteystiedot
Hollolan kunta
Virastotie 3
PL 66
15871 Hollola
(03) 880 111
Katariina Tuloisela, maankäyttöpäällikkö
044 780 1359
katariina.tuloisela@hollola.fi
Henna Kurosawa, kaavasuunnittelija
044 780 1358
henna.kurosawa@hollola.fi

Kaavan laatijana toimii
REJLERS Oy

Anne Karlsson, arkkitehti SAFA YKS 479
044 3422526
anne.karlsson@rejlers.fi
Kirsti Kanerva, arkkitehti SAFA ARK 710
040 8011653
kirsti.kanerva@rejlers.fi
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1. JOHDANTO
Hollolan kunta haluaa parantaa reagointivalmiuttaan ja kehittää yrityksiä paremmin palvelevan hankekaavamallin, Hollolan mallin, kaavoituksen
nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Uuden toimintamallin kehittämiseksi laaditaan samanaikaisesti yrittäjälähtöinen pilottihankekaava Tervatien
ja Tiilijärventien risteyksen luoteispuolella olevalle alueelle.
Pilottihankkeena tehtävän asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa esteettömän palvelutalotyyppisen kerrostalon rakentaminen keskustapalvelujen tuntumaan. Yrittäjän toiveena on kaavaratkaisu, jossa on ratkottu kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja räätälöity kaava yrityksen tarpeita vastaavaksi eli mahdollisimman lähelle toteutusta.
Selvitystyön tarkoitus on saada
A. Hollolan Asuntotalo Oy:n toiveet ja tarpeet esille sekä muistiin kirjattua
B. Vaihtoehtoisien esityksien laadinta ratkottavien asioiden esiin nostamiseksi
C. Kunnan kaavoituksen ja tarvittaessa rakennusvalvonnan sekä ELY:n kommentit
D. Selvitetään mahdolliset asiat, joihin viranomaiset tulevat tarttumaan
E. Asukkaiden /osallisien reaktioiden ennakointi – mitkä asiat heitä tulevat huolestuttamaan
F. Esiselvitystyö OAS ja luonnosvaiheen liitemateriaaliksi
G. Asemakaavahakemus kuntaan, sisällön täydentäminen
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2. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Hollolan keskusta-alueella Tervatien ja Tiilijärventien risteyksen luoteispuolella Vähä Tiilijärven tuntumassa. Alue on pääosin tiheää korkeaa kuusimetsää. Maasto laskee voimakkaasti järven rantaan, joskin näkymät järvelle ovat runsaan puuston vuoksi melko rajalliset.
Suunnittelualueen keskivaiheilla on usean metrin syvyinen notkelma. Pohjoispuolella nousee kevyen liikenteen väylä järveltä Tiilijärventielle.
Lähiympäristössä on rivi- ja uudehkojakin kerrostaloja. Tiilijärventien itäpuolella on mm. terveysasema, uima- ja liikuntahalli sekä kirjasto.

Suunnittelualue rajattu sinisellä ympyrällä kartalle.
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3. KAAVATILANNE
3.1 Osayleiskaava (ote)
Alueella on voimassa Hollolan keskustan osayleiskaava, jonka valtuusto on hyväksynyt 23.6.2008. (KHO 9.3.2012) Hankekaava-alueelle on osoitettu
kaavamerkintä Keskustatoimintojen alue (C).

Ote osayleiskaavasta – suunnittelualue rajattu sinisellä ympyrällä kartalle.
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3.2 Asemakaava (ote)
Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu kaavamerkintä Puisto (P). Asemakaavan muutosalueen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Alueella on voimassa HOLLOLA Salpakangas, keskusta rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos, jonka Hollolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.4.1975 ja Hämeen läänihallitus vahvistanut 11.7.1975 (753/XII)

Ote ajantasa-asemakaavasta – alustava alueen rajaus punaisella.
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3.3. Suunnittelualueen ympäristöä
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4. MUUTOSRATKAISUN MAHDOLLISUUDET
4.1 Hollolan Asuntotalot Oy:n tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa 41 asuntoa käsittävä 6-kerroksinen asuinkerrostalo. Asunnot pienehköjä yksiöitä ja kaksioita (1h+kk – 2h
+kk, kooltaan 35 -50 asm²), joissa esteettömyys on huomioitu. Pohjakerrokseen on suunniteltu talosauna, pesula ja asuntokohtaiset
varastotilat VSS-tiloihin. Asuntokohtaisia saunoja ei rakenneta. Tavoiteltu kerrosala on n. 2700 k-m2.
VAIHTOEHTO A.

Hollolan Asuntotalot Oy:n laadituttama ehdotus 6-kerroksisen kerrostalon sijoittumisesta alueelle.
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4.2 Alueen kehittely kaavoituksen pohjaksi

VAIHTOEHTO B.

B:ssä on vaihtoehtoinen sijoitteluehdotus, jossa on pienemmät pysäköintialueet ja avarampi oleskelupiha.
Ehdotuksessa B vaihtoehto A:n pistetalo sijoitettu on peilikuvana lähemmäs katua siten, että tontille jäisi enemmän suojaista
pihatilaa. Suunnitelmassa on myös isohko pysäköintikenttä siirretty pois risteysalueelta ja jaettu kahdeksi pienemmäksi.
Tässä vaihtoehdossa tarvitaan 2 tonttiliittymää, mikäli autopaikkojen määrä on vaihtoehto A:n mukainen. Tontin
rajaus on päätetty notkelman reunalle. Kolmiomainen tasaisin osa alueesta on rakentamiselle ja pihassa oleskelulle soveltuvinta.
Puistoaluetta jää näin myös paljon jäljelle ja olemassa oleva kevyen liikenteen raitin linjaus säilyy. Hollolan Asuntotalot Oy:lle riittäisi
myös kerrosluku 5 ja asuntojen määräksi 34.
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VAIHTOEHTO C.

Vaihtoehdossa C asuintalo on esitetty matalampana 3-4 –kerroksisena ja L-mallisena, jossa pysäköintipaikkojen määrää on
asukaspohjasta johtuen rajattu noin puoleen. Mahdollisuus monipuolisesti rakennettavaan vehreään piha-alueeseen.

.

Hollolan Asuntotalot Oy:n edustajan kanssa paikalla käydessämme ideointi lähti edellä kuvatulta pohjalta. Kahden kadun suuntainen
rakennus sopeutuisi mielestämme paremmin ympäristöön, maisemaan ja katukuvaan. Toisen siiven kerrosluku voisi olla tarvittaessa
viisi. Rakennuksen nivelkohtaan on ajateltu porrashuone ja hissi. Pääosin lasinen läpinäkyvä nivel keventäisi rakennusmassaa ja avaisi
maisemaa pääsisäänkäynnin puolelle. Pääsisäänkäynnin eteen jäävä avoin tila mahdollistaa hälytysajoneuvojen pääsyn aivan oven
eteen. Tontin katuun rajautuvat alueet jäisivät istutuksille ja kadunkulmaan muutama puukin.
Hollolan Asuntotalojen pyrkimyksenä on minimoida rakennuskustannukset ja tässä vaihtoehdossa näkevät lisäkustannuksia, mutta
autopaikkojen määrän huomattava keventäminen otetaan sitä vastoin mielihyvin vastaan.

Esiselvitystyö - Hollolan Asuntotalot Oy 2.3.2015, 20.3.2015, 27.3.2015

11
4.3. Koostetta vaihtoehdoista

Vaihtoehto A, Hollolan Asuntotalot Oy:n tavoitteet / Asemapiirros ARKYHTYMÄ Oy
- 6 krs pistetalo
- 41 asuntoa
- 1 liittymä (Tervatieltä)
- tontin etuosa pysäköintikenttää, 35 ap
- oleskelupiha pienehkö ja lähellä tietä
- tarvittavan tontin pinta-ala 4300m²
- rakennusoikeus 3000 k-m²
- poikkeaa hieman lähiympäristöstä korkeudeltaan ja massaltaan

Vaihtoehto B, tilaajan toive, mutta sijoittuminen tontilla kaavan laatijan variaatio
- 5 tai 6 krs pistetalo.
- 34 -41 asuntoa
- 2 liittymää
- 2 pysäköintikenttää 16ap+2 ap/INVA ja 17ap + 2ap/INVA, 1ap/100 h-m²
- oleskelupiha isompi ja sijoittuu suojaisammin tontille, näkymät järvelle
- tarvittavan tontin pinta-ala 4300m²
- rakennusoikeus 3000 k-m²
- korkeudeltaan ja massaltaan poikkeaa hieman lähilähiympäristöstä
Vaihtoehto C, tilaajan kanssa tontilla käydyn keskustelun pohjalta
- 3 ja 4-5 krs L-talo
- 34-41 asuntoa
- 1 liittymä (Tervatieltä)
- 1 ap/150 h-m²
- suojainen ja iso oleskelupiha, näkymät järvelle
- kadun kulmaan jää puustoa.
- tarvittavan tontin pinta-ala 4100m²
- rakennusoikeus 2500 k-m ( e=0,6)
- sopeutuu lähiympäristöön sekä massoittelultaan ja kerroskorkeudeltaan
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4.4. Karttasovitteet vaihtoehdoista A, B ja C

VAIHTOEHTO A.

Uusi asuinrakennus sijoitettu kartalle.
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VAIHTOEHTO B.

Uusi asuinrakennus sijoitettu kartalle.
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VAIHTOEHTO C.

Uusi asuinrakennus sijoitettu kartalle.
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Alustava tontin rajaus merkitty kartalle sinisellä.
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4.5 Reunaehtoja ja kommentointeja

Olennaisimmat asiat / kysymykset kaavamuutoshankkeesta käydään läpi kaavakonsultin laatiman esiselvityksen pohjalta seuraavien
tahojen kanssa: Tilaaja eli Hollolan Asuntotalot Oy, Hollolan kunta, tekninen johtaja ja kaavoituksen edustajat. Tarvittaessa kunnan
rakennusvalvonnan edustaja ja ELY:n sekä naapureiden huomiot.
1. Kerrosluku / asuntojen lukumäärä
Mikä on maksimi, joka voidaan sallia ko alueella?
2. Tonttiliittymät
Sallitaanko/ tarvitaanko 2? Alueen nykyinen käyttö, kevyen liikenteen väylä, rantaan kulku
3. Pysäköinti
1 vaiko 2 kenttää, 1 kevennetty ratkaisu, autokatos osittain
4. Tontinkäyttö
Alueen luonteen huomioiminen, oleskelupiha, näkymät, alueen puistomaisuuden korostaminen
5. Tontin rajaus/ tarvittava pinta-ala
Tavoitteena jättää aluetta mahdollisimman paljon edelleen puistoksi
6. Rakennusoikeus
Tehokkuuslukuna tai vaihtoehtoisesti neliöinä
7. Rakennuksen massoittelu ja sijoitus tontilla.
Pistemäinen vaiko L-muotoinen, rajaako massa katutilaa vaiko on tontin ”sisällä” ympäristöön sopeutuen.
8. Kaavamerkintä
P-ak
Palvelurakennusten (ja asuinkerrostalojen) korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustointa palvelevia tiloja ja
niitä tukevia (35-50) asm²asuntoja. Tontille on varattava yksi autopaikka rakennetun kerrosalan
kutakin alkavaa 150 m² kohti.
AK-P
Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vanhusten ja erityisryhmien asuntoja ja
niitä tukevia palvelutiloja.
AKP
Yhdistetty asuinkerrostalojen ja palveluasuntojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vanhusten ja
erityisryhmien asuntoja ja niitä tukevia palvelutiloja.
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5. YHTEENVETO

Työpalaverissa Hollolan kunnan ja HAT:n edustajien kanssa 27.3.2015 esille tulleita asioita ja niiden pohjalta luonnosvaiheen
kaavaratkaisun laadinta.
1. Lähtötiedoista poiketen HAT:n tavoitteena on rakentaa 35-50 m² kokoisia asuntoja, jolloin kaavamerkinnäksi voidaan valita
AK –merkintä Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusoikeuden merkitseminen neliöinä.
2. Kunnan esitys pysäköintiratkaisuun on 1ap/100 h-m². Kaavaprossin edetessä ratkaisu tarkentuu.
3. HATilla ei ole tarvetta kiirehtiä hankkeen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaminen siirtyy kevääseen 2016.
4. Maalämpökaivot/pohjavesialue/AVI sekä puistomuuntamon siirto tarkistettava.
5. Konsultti käyttää tarvittaessa Hollolan kunnan kanssa yhteistyötä tehneitä luontoselvittäjiä. Arvioitiin tarpeelliseksi laadituttaa
suunnittelualueesta toteava luontokartoitus.
6. Selvitetään HATin käyttämän arkkitehdin valmius laatia alustava 3D-kuvamateriaali.
7. Käynnistämissopimuksen käsittely 14.4.2015. Konsultti toimittaa lähtötiedot
8. HAT myönteinen kerrostalon päätyjulkisivuun integroidusta taideteoksesta / seinäreliefistä
9. Kunnan laadituttamasta rakennusinventointiraportista ratkaisuja alueen rakentamisperiaatteista ja ominaispiirteistä
10. Kaavaratkaisussa asukkaiden toiveiden huomioiminen siten, että alueen virkistyskäyttöa ja polkuverkostoa parannetaan.
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Hollolan Asuntotalot Oy: Vaihtoehdosta B. kehitelty luonnosvaiheen kaavaratkaisu. Tontin käyttö on suunniteltu siten, että
pysäköintiin on varattu yksi isompi alue ja yksi liittymä Tervatieltä.
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Hollolan kunnan kaavoittaja: Kunnan edellytyksien huomioon ottaminen koskien aluerajausta, kaava-asiakirjojen laadintaa.
Hollolan kunnan kaavoituskäytäntö ja siihen liittyvä työnjako kunnan ja konsultin kesken arvoidaan sekä sovitaan tämän
pilottiprojektin kehittelytyön etenemisen yhteydessä.
Alla havainnekuva, joka on laadittu esiselvitystyöhön pohjautuen. Luonnosvaiheen kaavaratkaisu, jossa on yhteen sovitettu
HAT:n ja Hollolan kunnan esittämät tavoitteet.
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REJLERS Oy
Antinkatu 15 B, 28100 Pori
Johtava konsultti
Anne Karlsson, arkkitehti SAFA YKS 479
044-342 2526
anne.karlsson@rejlers.fi

Projektipäällikkö
Kirsti Kanerva, arkkitehti SAFA ARK 710
040-8011 653
kirsti.kanerva@rejlers.fi

Kartat: MML Kiinteistötietopalvelu
Valokuvat: REJLERS Oy

REJLERS OY on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa
suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä projektitoimituksia
monialaiselle teollisuuden, energian, rakentamisen ja
kiinteistöjen sekä infran asiakaskunnalle 14 paikkakunnalla Suomessa.
Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2014 oli noin
34 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on yli 450 henkilöä.

SUOMEN Rejlers on osa pohjoismaista Rejlerkoncernen-yhtiötä, joka
työllistää tällä hetkellä noin 1800 henkilöä. Yhtiön osake on listattu
NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaisella listalla. www.rejlers.f
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LIITE 3

LIITE 4.
Tervatien ja Tiilijärventien kulman asemakaavan muutos
Luonnos nähtävillä 25.6 – 31.8.2015, Hollalan kunta
Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
Lausuntopyynnöt:
1. Hämeen ELY-keskus
2. Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo
3. Ympäristöterveyskeskus
4. Päijät-Hämeen liitto
5. Päijät-Hämeen pelastuslaitos
6. Lahti Energia
Lisäksi saatiin mielipiteet:
6. Naapuri
7. Naapuri
8. Naapuri
9. Naapuri

saatu (sähköposti 27.8.2015)
saatu
saatu
saatu
saatu (sähköposti 21.8.2015)
ei saatu

1

Lausunnon antaja
1. Hämeen ELY-keskus
27.8.2015

2. Lahden kaupunginmuseo / PäijätHämeen maakuntamuseo 18.6.2015

3. Ympäristöterveyskeskus 6.7.2015

Lausunnon sisältö
- Hämeen ELY-keskus ei anna lausuntoa kaavamuutosluonnoksesta
- kaavamuutos on osayleiskaavan mukainen ja eheyttää
yhdyskuntarakennetta
- ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta
- suunnittelualueella ei ole vaikutuksia Vähä-Tiilijärven
mökkirannan arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön
- esiselvityksessä on pohdittu monipuolisesti suunnittelualueen
eri vaihtoehtoja
- vaihtoehtoisista suunnitelmista C:ssä esitetty ratkaisu
sopeutuisi parhaiten maisemaan, luonnonympäristöön ja
taajamakuvaan (kaksi päämassaa, kerrosluvut kolme ja neljä)

Kaavoittajan vastine
Merkitään tiedoksi.

Pidetään luonnosvaiheessa esitetty ratkaisu.
Korttelin rajaus muutetaan Ramboll Oy:n
5.10.2015 päivätyn katusuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi siten, että korttelin
245 eteläraja siirtyy n. 5 m pohjoisemmaksi.
Korttelin pohjoisraja säilyy ennallaan.
Vaihtoehdon C mukaisesti rakennettaessa jää
korttelin rajan siirtämisen vuoksi liian vähän
tilaa pihan pysäköinti- ja oleskelualueiden
järjestelyille.

- pohjaveden suojelua koskevia kaavamääräyksiä olisi
suositeltavaa täydentää lisäyksellä, jonka mukaan seudullisen
pohjavesien suojelusuunnitelman mukaisesti rakentamisen
yhteydessä tulisi jättää pohjaveden pinnan yläpuolelle
vähintään kahden (2) metrin suojakerros

Kaavakarttaan lisätään pohjavesialuetta
koskeva määräys: ”Rakentamisen yhteydessä
tulee jättää pohjaveden pinnan yläpuolelle
vähintään kahden (2) metrin suojakerros.”

- hulevesien käsittelyä koskeva suunnitelma olisi luontevaa
esittää hyväksyttäväksi rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Kaavakarttaan lisätään määräys hulevesistä:
”Hulevesisuunnitelma on esitettävä
rakennuslupahakemuksen yhteydessä.”

- kaavoituksen yhteydessä tulisi arvioida myös liikenteestä
aiheutuvaa melutasoa suunnittelualueella sekä tarvetta
toimenpiteille, joilla voidaan pienentää meluhaittaa (melutaso
asunnoissa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015
mukaisesti)

Kaavakarttaan lisätään määräys, jonka
mukaan rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on
oltava vähintään 30 dBA.
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-

kaavamerkintöihin tulee tarvittaessa lisätä määräys
rakenteiden ääneneristävyydestä

-

oleskeluun käytetyillä ulkoaluilla tulee melutason tulee alittaa
valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ulkoilman
melulle asetetut ohjearvot
liikennepölyn leviämisen vähentämiseksi olisi suositeltava
merkitä tontin Tervatiehen ja Terveystiehen rajoittuvat osat
istutettaviksi alueiksi

Korttelin kadunpuoleisille reunoille
merkitään istutettava puurivi estämään
liikenteestä aiheutuvan melun ja pölyn
leviämistä korttelin sisäosiin.

-

oleskeluun käytettävien ulkoalueiden ja parvekkeiden
sijoittelusta voidaan tarvittaessa antaa kaavamääräys

Parvekkeiden sijainti ja ääneneristävyysrakenteet ratkaistaan rakennussuunnittelun
yhteydessä.

-

yleisiin kaavamääräyksiin tulisi liittää määräys varautumista
radonin torjuntaan rakentamisen yhteydessä.

Kaavakarttaan lisätään määräys radonin
torjunnasta: ”Rakentamisessa on otettava
huomioon radon ja varauduttava sen
poistamiseen. Rakennusten alapohja- ja muita
rakenteita suunniteltaessa on varmistuttava
siitä, etteivät maaperässä tai
rakennuspaikalle tuodussa maa-aineksessa
esiintyvä radon tai muut haihtuvat kaasut
pääse huonetiloihin.”

-

Päijät-Hämeen liitolla ei ole tarvetta antaa lausuntoa, koska
asemakaavahanke sijaitsee lainvoimaisen osayleiskaavan
alueella ja toteuttaa hyvin maakuntakaavan tavoitteita

Merkitään tiedoksi.

pelastuslaitos edellyttää, että kerrostalon asuntojen
varatieratkaisuissa noudatetaan pelastuslaitoksen
pelastustieohjetta

Pelastustieohjeet otetaan huomioon
pihasuunnitelmassa.

-

4. Päijät-Hämeen liitto 21.8.2015

-

5. Päijät-Hämeen pelastuslaitos
29.7.2015

-
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Mielipiteen esittäjä
6. Naapuri

Mielipiteen sisältö
- valittu vaihtoehto B ei toteuta tai toteuttaa huonosti
kaavaselostuksen kohtaa: rakentamisessa korostetaan alueelle
soveltuvaa ja laadukasta rakentamista
- rakennus poikkeaa massoittelultaan ja sijoittelultaan selvästi
lähiympäristöstä sekä sulkee massallaan näkymät Tervatien ja
Tiilijärventien risteysalueella

Kaavoittajan vastine
Tervatien ja Tiilijärventien kulman
rakentaminen eheyttää taajamakuvaa ja
tiivistää taajamarakennetta. Kolmikerroksinen
rakennus peittäisi näkyvyyttä jalankulkijan
korkeudelta katsottuna yhtä paljon kuin
kuusikerroksinen rakennus. Kuusikerroksinen
rakennus toimii taajaman kiintopisteenä ja
maamerkkinä. Laadukkaasti suunniteltuna
rakennus tuo alueelle omaleimaista imagoa.

- esitetyistä vaihtoehdoista C toteuttaa laadukkaan ja alueelle
soveltuvan rakentamisen parhaiten

Pidetään luonnosvaiheessa esitetty ratkaisu.
Korttelin rajaus muutetaan Ramboll Oy:n
5.10.2015 päivätyn katusuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi siten, että korttelin
245 eteläraja siirtyy n. 5 m pohjoisemmaksi.
Korttelin pohjoisraja säilyy ennallaan.
Vaihtoehdon C mukaisesti rakennettaessa jää
korttelin rajan siirtämisen vuoksi liian vähän
tilaa pihan pysäköinti- ja oleskelualueiden
järjestelyille

- Tervatien liikenteellistä merkitystä alueen ainoana
ulosmenotienä ja kokoojakatuna on kaavaselostuksessa
aliarvioitu, rakennuksen parvekkeet suuntautuvat suoraan
kadulle

Rakennussuunnitteluvaiheessa ratkaistaan
mm. parvekkeiden sijainti.

- autopaikkojen määrän rajaaminen saattaa johtaa
hallitsemattomaan kadunvarsipysäköintiin

Pysäköintipaikkoja koskeva kaavamääräys on
1 ap / 100 k-m2, joka tarkoittaa yhteensä 30
autopaikkaa korttelin alueelle. Tervatielle on
laadittavana katusuunnitelma (luonnos
5.10.2015), jossa esitetään Tervatien varteen
pysäköintipaikkoja hallitusti.
Kaavamuutosalueeseen sisällytetään osa
Tervatien katualuetta ja katusuunnitelman
pysäköintijärjestelyt esitetään kaavakartassa
ja havainnekuvassa.
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7. Naapuri

-

maalämmön hyödyntämisen tekniset edellytykset tulisi
selvittää

Maalämmön hyödyntämisen mahdollisuudet
tutkitaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

-

uudet jalankulkuraitit rinnemaastossa tulee toteuttaa puustoa
ja luontoa säästäen

Uudet jalankulkureitit tulevat sijoittumaan
kaavamuutosalueen ulkopuolelle eikä
kaavassa voida näin ollen esittää määräyksiä
reittien rakentamisesta.

-

muuntaja tulisi siirtää

Muuntajan siirtäminen tutkitaan
jatkosuunnittelun yhteydessä.

-

Hollolan kuntakeskuksen ei tarvitse rakentua pelkästään
kerrostalojen betonilähiöksi
puistoalueelle ei tarvitse välttämättä rakentaa taloa,
kaavoitettuja kerrostalopaikkoja on
kuntakeskuksentuntumassa useita / suunnitteilla.
rakennuksen korkeuden tulisi olla sama kuin risteysalueella ja
Tervantienvarressa olevat muutkin talot, eli katutaso + kaksi
kerrosta
kuusi kerrosta poikkeaa reilusti muista ja on tornitalo toisiin
verrattuna

Tervatien ja Tiilijärventien kulman
rakentaminen eheyttää taajamakuvaa ja
tiivistää taajamarakennetta. Kolmikerroksinen
rakennus peittäisi näkyvyyttä jalankulkijan
korkeudelta katsottuna yhtä paljon kuin
kuusikerroksinen rakennus. Kuusikerroksinen
rakennus toimii taajaman kiintopisteenä ja
maamerkkinä. Laadukkaasti suunniteltuna
rakennus tuo alueelle omaleimaista imagoa.

-

-

-

8. Naapuri

- esityksessä ei ole huomioitu ko. tontin viereisten risteysten
kehittämistä
- Terveystien ja Tiilijärventien liikennemäärien ja nopeuksien
kasvun vuoksi tulisi harkita ratkaisuksi esimerkiksi
kiertoliittymää; mikäli kaavamuutos toteutuu, ei
kiertoliittymälle jää tilaa
- risteysalueen kautta kulkee päivittäin vilkas liikenne:
työmatkaliikenne, koululaiset, terveysaseman asiakkaat sekä
urheilupaikkojen käyttäjät

Terveystien katusuunnitelmaluonnoksessa
esitetyillä järjestelyillä parannetaan myös
liittymän turvallisuutta. Kiertoliittymän
sijoittamista risteykseen ei nähdä
tarpeellisena. Kuntakeskukseen laaditun
liikenneselvityksen perusteella ei ole noussut
esiin tarvetta kiertoliittymän sijoittamiselle
Terveystien ja Tiilijärventien risteykseen.

- vanhuksille tarkoitetut asunnot tulisi sijoittaa liikenteellisesti
turvallisempaan paikkaan
- vanhusten asuntojen sijoittaminen uimarannan hälinän viereen
ei ole järkevää, koska tonttien käyttäjien intressit ovat kaukana
toisistaan

Asuinrakennukseen on tavoitteena suunnitella
myös pieniä asuntoja, yksiöitä ja pieniä
kaksioita. Pienissä asunnoissa voi asua kaiken
ikäisiä, jotka viihtyvät taajamassa hyvin
saatavissa olevien sekä kunnallisten että
yksityisten palvelujen äärellä.
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- tulisi selvittää, onko tontilla edellytyksiä kunnan
elinkeinoelämää vilkastuttavalle liiketoiminnalle

9. Naapuri

- oleva puistoalue on säilytettävä puistoalueena, alue kuuluu
Vähä-Tiilijärven maisemaan ja ranta-alueeseen
- Vähä-Tiilijärven ympäristö ja luonto eivät kestä rakentamisesta
lähelle ranta-aluetta, luontoarvojen kunnioittaminen ei
hankkeessa toteudu.
- näin massiivista kerrostalorakentamista on mahdollista
toteuttaa Tiilijärventie-Terveystie-Kansankatu-Keskuskatu
alueen sisäpuolella palvelujen keskellä
- samoin Terveystie 45:n kohdalta Mursketielle asti on sopivaa
rakennusmaata

Ympäröivä muu liiketoiminta vilkastuu ja
pysyy elinvoimaisena, kun alueelle saadaan
lisää asukkaita ja yhdyskuntarakenne tiivistyy.
Näin turvataan paremmin nykyisten
keskustapalveluiden ja liiketoiminnan
säilyminen ja käyttäjät.
Maakunta- ja yleiskaava ohjaavat
asemakaavoitusta. Kaavaratkaisu on
maakunta- ja osayleiskaavan mukainen.
Ks. lausunnot 1 ja 4.

Rakennus tulee sijoittumaan Tervatien ja
Tiilijärventien risteyksen puoleiselle osalle
korttelia, jolloin vapaata tilaa ja olemassa
olevaa puustoa jää runsaasti korttelin itä- ja
pohjoisosassa. Rakennus tulee sijoittumaan jo
olemassa olevaan taajamarakenteeseen,
Tervatien pohjoispuoli on jo osin rakennettu.
Alueen luontoarvot ovat Tiilijärventien rantaalueille, joille rakentamisella ei ole vaikutusta.
Kaavamuutosalueeseen sisällytetään osa
puistoaluetta korttelin pohjoispuolella, jotta
voidaan osoittaa kevyen liikenteen yhteys
Vähä Tiilijärven rantaan.
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