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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1. Tunnistetiedot  
Asemakaavan muutos koskee 
Hollolan kunnan  

Salpakankaan (01) kunnanosan  

Puisto- (P), uimalaitos- tai uimaranta-aluetta  (UV) sekä katualuetta (osa) 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Hollolan kunnan  

Salpakankaan (01) kunnanosan  

Asuinkerrostalokortteli (AK) 245 sekä siihen liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet  

 
Asemakaavan muutoksen tunnus: 01-248 
 
Kaavan laatija 
REJLERS Oy 

Asemakaavamuutos on laadittu yhteistyössä Hollolan kunnan maankäyttöpalvelun 

kanssa.  

 

Aloite tai hakija 
Hollolan Asuntotalot Oy 

 

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Hollolan keskusta-alueella Tervatien ja Tiilijärventien   

risteyksen luoteispuolella Vähä-Tiilijärven tuntumassa. Suunnittelualueen  

pinta-ala on noin 17,9 ha. 

 

 
Ote opaskartasta 
 
 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Hollolan kunta, Salpakankaan (01) kunnanosa 
Tervatien ja Tiilijärventien kulman asemakaavan muutos  
Nykyisessä asemakaavassa suunnittelualue on puistoaluetta (P), uimalaitos- tai uima-

ranta-aluetta (UV) sekä katualuetta.   

Asemakaavan muutoksessa osa puistoalueesta muutetaan asuinkerrostalojen kortteli-

alueeksi (AK), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä katualueeksi. Uimalaitos- tai uimaranta-

alue muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL). 
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1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista  

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2. Esiselvitystyö 

3. Asemakaavan muutoskartta 

4. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin 

5. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin (liitetään ehdotusvaiheen 

 nähtävilläolon jälkeen) 

6. Asemakaavan seurantalomake (liitetään kaavan hyväksymisvaiheessa) 

 

 

2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
Kuulutus ja vireilletulo: 25.6.2015 

Luonnosvaiheen nähtävilläolo: 25.6. – 31.8.2015 

Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta 

Kaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 

 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ase-

makaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta sekä asemakaavan muutosehdotuksen 

nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustau-

lulla ja Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavamuutosluonnoksen ja kaavamuutosehdo-

tuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-alueen ja lähialueen maanomistajille henki-

lökohtaisesti kirjeitse. Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja 

kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 

2.2. Asemakaava 
Nykyisessä asemakaavassa suunnittelualue on puistoaluetta (P), uimalaitos- tai uima-

ranta-aluetta (UV) sekä katualuetta.  Asemakaavan muutoksessa osa puistoalueesta 

muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä ka-

tualueeksi. Uimalaitos- ja uimaranta-alue muutetaan lähivirkistysalueeksi. Asuinker-

rostalokorttelissa kerrosluku tulee olemaan enintään VI ja rakennusoikeus on enin-

tään 3 000 k-m². 

 

  Kaavamuutoksen yhteydessä huomioidaan Tervatien ja Tiilijärventien risteysalueen 

  liikenneturvallisuus osoittamalla tonttiliittymä asuinkerrostalokortteliin vain Tervatien 

  puolelta. Tervatien katualueen rajauksessa otetaan huomioon Tervatien katusuunni-

  telma (luonnos 5.10.2015, Ramboll Oy), jossa on esitetty Tervatien uusi linjaus ja ka-

  dunvarsipysäköintijärjestelyt. 

 

Alueen ulkoilu- ja kevyenliikenteen reitit merkitään kaavamuutokseen. Lähivirkistys-

 alueelle asuinkerrostalokorttelin länsipuolelle osoitetaan sekä nykyiset että uudet ul-

 koilureitit. Lähivirkistysalueelle osoitetaan myös olemassa oleva Vähä-Tiilijärven ran-

 taan menevä kevyen liikenteen reitti.  

 

2.3. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen 
Rakennushankkeen rakennussuunnittelu on ollut vireillä samanaikaisesti kaavamuu-

tossuunnittelun kanssa. Kaavoitustyötä tehdään vuorovaikutteisessa yhteistyössä 

kunnan eri hallintokuntien suunnittelijoiden sekä kaavakonsultin ja rakennussuunnit-

telijan kanssa.     
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3. LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Asemakaavan muutosalueen nykytila 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Hollolan kunnan keskustaajaman alueella Salpakankaalla pal-

veluiden läheisyydessä Tervatien ja Tiilijärventien risteyksestä luoteeseen ja länteen. 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Vähä-Tiilijärvi ja järven ympäristön virkistys-

alueet. Suunnittelualueen pohjoisosassa nousee kevyen liikenteen väylä järveltä Tiili-

järventielle.  

 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 17,9 ha.  

 

 
Muutosalue ilmakuvalla. (Kiinteistötietopalvelu, Maanmittauslaitos) 

 

3.1.2. Luonnonympäristö 
Asemakaavan muutosalue alue sekä koko Vähä-Tiilijärven alue on lähivirkistyskäytös-

sä. Alueen puusto on pääosin tiheää, korkeaa havumetsää. Maasto laskee voimak-

kaasti järven rantaan, joskin näkymät suunnittelualueelta järvelle ovat runsaan puus-

ton vuoksi melko rajalliset. Alueella risteilee lukuisia polkuja.   

 

3.1.3. Pohjavesialue 

  Kaavoitettava alue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjaveden muodostumisalueella.  

3.1.4. Rakennettu ympäristö  
Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 

Hollolan keskustaajama, Salpakangas, alkoi rakentua 1960-luvulla Hollolan alueen te-

ollistumisen myötä. Keskustaajamassa sijaitsevat julkiset rakennukset ja liikeraken-

nukset muodostavat liikekeskuksen, jonka ympärille asuinalueet ovat rakentuneet ja 

myöhemmin laajentuneet.  Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolisilla alueilla on pääasi-

assa väljää 3-7 kerroksista kerrostaloasutusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelut

Hollolan keskustapalvelut

selle on suunnittelualueelta matkaa 0,25 km. Muut kunnalliset palvelut ja kaupalliset 

palvelut sijaitsevat n. 0,5 

hallille on matkaa n. 0,3 km.

 

Virkistys

Suunnittelualue sijaitsee kunna

rannalla on yleinen uimaranta.

 

 

Palvelut 

Hollolan keskustapalvelut sijaitsevat suunnittelualueen läheisyydessä

selle on suunnittelualueelta matkaa 0,25 km. Muut kunnalliset palvelut ja kaupalliset 

palvelut sijaitsevat n. 0,5 – 0,65 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Kunnan uim

hallille on matkaa n. 0,3 km. 

Virkistys 

Suunnittelualue sijaitsee kunnan keskeisen virkistysalueen reunalla.

rannalla on yleinen uimaranta.   

6 

suunnittelualueen läheisyydessä. Terveyskeskuk-

selle on suunnittelualueelta matkaa 0,25 km. Muut kunnalliset palvelut ja kaupalliset 

0,65 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Kunnan uima-

n keskeisen virkistysalueen reunalla. Vähä-Tiilijärven 
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Liikenne 

Tervatie on asuntokatu ja liikenne kadulla on rauhallista. Tiilijärventiellä liikenne on 

vilkkaampaa johtuen Terveystien varrella sijaitsevista julkisista palveluista (terveys-

keskus, uimahalli). Kevyt liikenne kulkee katujen varsilla korotetuilla kevyenliikenteen-

väylillä. Vähä-Tiilijärven rantaan kulkee kevyen liikenteen reitti.  

 

Tervatielle on laadittavana katusuunnitelma, jossa osoitetaan Tervatielle uusi linjaus 

sekä alueet kadunvarsipysäköinnille (katusuunnitelmaluonnos 5.10.2015, Ramboll 

Oy). Suunnitelma tullaan ottamaan huomioon kaavamuutosta laadittaessa. 

 

Yhdyskuntatekniikka 

Kunnan sähkö-, vesijohto- viemäri- ja kaukolämpöverkostoja kulkee kattavasti suun-

nittelualueella ja sen läheisyydessä.  Tervatien varressa on puistomuuntamo, joka jää 

kaavoitettavalle korttelialueelle. Muuntamon siirtomahdollisuus selvitetään kaava-

työn yhteydessä. 

 3.1.5. Maanomistus 
Kaavoitettavan alueen omistaa Hollolan kunta. 
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3.2. Suunnittelutilanne 
3.2.1. Kaava-aluetta koskevat kaavat, suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Päijät-Hämeen maakuntakaava 11.2.2008  

 Osayleiskaava 23.6.2008 (KHO 9.3.2012)  

 Voimassa oleva asemakaava 28.4.1975  

 Rakennusjärjestys 11.4.2011 (valtuusto), lainvoimainen 1.6.2011.  

 Pohjakartta on tarkistettu kaavaprosessin aikana 30.3.2015. 

 
Maakuntakaava 

 Taajamatoimintojen alue (A). 

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoi-

minnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä  

 liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita  

 sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita.  

 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa Hollolan kuntakeskuksen osayleiskaava, jonka valtuusto on hy-

väksynyt 23.6.2008. (KHO 9.3.2012) Hankekaava-alueelle on osayleiskaavassa osoitet-

tu kaavamerkintä Keskustatoimintojen alue (C). Suunnittelualueen tuntumaan on 

osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti ja kevyen liikenteen reitti. 
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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 kaavamerkinnät Puisto (P) sekä Uimalaitos- tai uimaranta-alue (UV).. 
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 Esiselvitystyö 

Hollolan Asuntotalot Oy on laadituttanut esiselvitystyön kaavoituksen tavoitteiden 

määrittelemiseksi ja kaavamuutosratkaisun lähtökohdaksi Rejlers Oy:llä (Liite 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Tervatien katusuunnitelma 
Hollolan kunta on teettänyt Ramboll Oy:llä Tervatien katusuunnitelman (luonnos 

5.10.2015), joka tullaan ottamaan huomioon asemakaavan muutoksessa. Katusuun-

nitelmaluonnoksessa on Tervatien katulinjaa muutettu ja osoitettu Tervatien varteen 

pysäköintiä. 

 
Muut aluetta koskevat selvitykset: 

  - Hollolan Kuntakeskuksen luonto- ja maisemaselvitys  

         Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Ympäristösuunnittelu Ok, 2004  

  - Päijät-Hämeen joukkoliikenneselvitys, WSP, 2011  

      Lahden seudun liikennemalli  

  - Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 

- Hollolan kuntakeskuksen rakennusinventointi, raportti  

    Ramboll Finland Oy, kaavoitusyksikkö 27.2.2015 

 

4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET 
 

4.1. Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve 
Nykyisessä rakennuskaavassa suunnittelualue on puistoaluetta (P).  Asemakaavamuu-

toksessa osa puistoalueesta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), vir-

kistysalueeksi (VL) ja katualueeksi. Tervatien katualueen rajaus tarkistetaan laaditta-

vana olevan katusuunnitelman mukaiseksi. 

Korttelialueelle osoitettu suurin sallittu rakennusoikeus on 3 000 k-m². Tontille on 

osoitettava kutakin alkavaa rakennetun kerrosalan 100 m² kohti vähintään yksi auto-

paikka, joista 2 autopaikkaa invamitoituksella. 

 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Hollolan Asuntotalot Oy on tehnyt varaushakemuksen Hollolan kunnalle Tiilijärventien 

ja Tervatien kulmassa sijaitsevasta rakennuspaikasta. Tarkoituksena on rakentaa van-

husten vuokra-asumiseen tarkoitettu kerrostalo.  
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, pöytäkirjanote 2.2.2015 HOL 35/2015 13 §:  

Tekninen toimi käynnistää asemakaavamuutoksen Tiilijärventien ja Tervatien kulmassa 

sijaitsevan alueen osalta erillistä projektia hyödyntäen. Puistoalueelle tehdään määrä-

aikainen suunnitteluvaraus 31.12.2016 saakka koskien osayleiskaavan mukaista C-

aluetta.  

 

Tämä päätös pohjautuu Kunnanvaltuuston 16.6.2014 hyväksymän palvelujen järjes-

tämisohjelman linjaukseen, jossa keskusta-alueelle toteutetaan ikäihmisten vuokra-

asuntoja 40-60 kpl, toteuttajana Hollolan Asuntotalot Oy. 

 

KH pöytäkirjanote 16.2.2015 § 46: 

Nyt varattavaksi ehdotettu alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista puistoalu-

etta, joten kyseessä ei voi olla tontin varaus, vaan alueelle tulee tehdä suunnitteluva-

raus konsernijaoksen linjauksen mukaisesti. Hollolan Asuntotalot Oy vastaa kaavoituk-

sen kustannuksista.  

Puistoalueelle tehdään määräaikainen suunnitteluvaraus 31.12.2016 saakka koskien 

osayleiskaavan C-aluetta. Asemakaavamuutoksen käynnistäminen annetaan teknisen 

lautakunnan käsiteltäväksi.  

 

Tekninen lautakunta, pöytäkirjanote 3.3.2015 HOL 87/2015. 

Teknisellä toimialalla on käynnissä kaavoituksen kehittämishanke, missä pyritään sel-

vittämään ja muodostamaan toimivia käytäntöjä ostopalvelujen hyödyntämiseksi kaa-

voituksen nopeuttamiseksi. Hankkeen case-kohde on mahdollista osoittaa ao. Tiilijär-

ventien ja Tervatien kulma-alue.  

   

Tekninen lautakunta, pöytäkirjanote 14.4.2015 § 50: 

Hollolan kuntaan on saapunut 26.1.2015 Hollolan Asuntotalojen varauspyyntö, jossa 

on esitetty varattavaksi tontti asuinrakennukselle. Rakennukseen tulisi 32 asuntoa 

kooltaan 35-50 m
2
. Alueen kaavoittamisesta ja asemakaavan sisällöstä on käyty neu-

votteluja hakijan kanssa. 

Alueelle, jota asemakaavan käynnistämissopimus koskee, on esitetty yhtä kerrostaloa. 

Maanomistaja esittää sopimusalueen asemakaavoituksessa selvitettäväksi, voidaanko 

sopimusalueelle sijoittaa 5-6 kerroksiseen asuintaloon yhteensä n. 3000 k-m
2
. Asema-

kaavan käynnistämissopimuksen tarkoituksena on sopia asemakaavoituksen käynnis-

tämisestä Tiilijärventien ja Tervatien kulmaan liitekartan mukaiselle alueelle ja kaavoi-

tukseen liittyvistä ehdoista. 

Tekninen lautakunta hyväksyi käynnistämissopimuksen 14.4.2015 § 50. 

Kaavan laatijaksi nimettiin Anne Karlsson Rejlers Oy:stä. 

 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1. Osalliset 
Osallisia ovat alueen omistajat, käyttäjät ja kaikki, joiden elämään ja oloihin kaavalla 

saattaa olla vaikutuksia. 

Osallisia:   

 - 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   

 

4.3.2. Vireilletulo 
Hollolan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.4.2015 § 50 päättänyt kaa-

vamuutoksen käynnistämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 25.6. – 31.8.2015.  Suunnitelman 
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nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.  Maanomistajille ja naapureille lä-

hetettiin kirjeet. 

 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi-

detään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ase-

tetaan yhtä aikaa kaavamuutosluonnoksen kanssa nähtäville. Osalliset voivat esittää 

mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti luonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. 

 

Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti 

nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtävillepano kuulutetaan paikal-

lislehdessä ja muutosehdotus on nähtävillä Hollolan kunnantalolla kolmenkymmenen 

päivän ajan.  

 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavamuutoksesta sen nähtävilläolon aikana 

(MRA 27§). Kaavamuutosehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja 

asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaa-

vamuutoksen, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen. 

 

Viranomaisyhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavamuutosluonnoksesta ja kaavamuu-

tosehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Kaavamuutoshanket-

ta käsitellään Hämeen ELY -keskuksen kanssa työneuvotteluissa. Viranomaisneuvotte-

lu pidetään tarvittaessa.  

 

4.3.4 Luonnosvaiheen nähtävilläolo 
Asemakaavan muutosluonnos oli yleisesti nähtävillä 25.6.-31.8.2015. Luonnoksesta 

pyydettiin ja saatiin lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Lahden kaupunginmuseol-

ta/Päijät-Hämeen maakuntamuseolta, ympäristöterveyskeskukselta, Päijät-Hämeen 

Liitolta sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Lausunto pyydettiin myös Lahden 

Energialta, mutta sitä ei saatu. Luonnoksesta saatiin neljä (4) mielipidettä. 

Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat liitteenä 4. 

4.3.4 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 

Laaditaan kaavamuutoksen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 

 
4.4. Asemakaavamuutoksen tavoitteet  

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa esteettömän asuin-

kerrostalon rakentamisen keskustapalvelujen tuntumaan. Hollolan Asuntotalot Oy:n 

toiveena on mahdollisimman lähelle toteutusta oleva yrityksen tarpeita vastaava kaa-

varatkaisu. 

 

Kunnan asettamat tavoitteet liittyvät toimivan ja yhdyskuntarakennetta tukevan kaa-

varatkaisun löytymiseen, jossa keskusta-alueelle toteutetaan uusia vuokra-asuntoja. 

Kunnan tavoitteena on myös muuttaa asemakaavaa osalla Tervatien katualuetta siten, 

että uuden katusuunnitelman mukainen Tervatien linjauksen muuttaminen ja kadun-

varsipysäköinti voidaan toteuttaa (katusuunnitelmaluonnos 5.10.2015, Ramboll Oy). 

 

Lisäksi kunnan tavoitteena on muuttaa osa Tervatien varren puistoaluetta (P) lähivir-

kistysalueeksi ja osoittaa alueelle tarvittavat jalankulkureitit ja kevyenliikenteenväylät. 

 

  Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

  Yleiskaavassa alue on osoitettu Keskustatoimintojen alueeksi (C) ja Maakuntakaavassa 

  Taajamatoimintojen alueeksi (A).  
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 SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:    
Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi taajaman 

rakenteellinen eheyttäminen. Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnit-

tää 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 kanssa-

käymis-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien si-

sällä, asuinympäristön selkeys ja esteettömyys.    

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden 

vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

 

 TOTEUTTAMISKUVAUS  
Taajamatoimintojen alueet sisältävät sekä tiiviitä kaupunkimaisesti rakennettuja kau-

punkien tai suurempien kuntakeskusten alueita että väljemmin rakennettuja pientalo-

valtaisia alueita.   

  

Alueiden tehokkaan rakentamisen ja keskeisen sijainnin vuoksi erityistä huomiota 

kiinnitetään rakentamisen laatuun, vapaa-alueiden laatuun ja riittävyyteen, ympäris-

töhäiriöiden minimointiin sekä palvelujen riittävyyteen, liikenteen sujuvuuteen ja lii-

kenneturvallisuuteen.  

 

Alueella jo olevan teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset ja kehit-

täminen turvataan.  Alueiden toiminnalliseen joustavuuteen, kuten vanhan rakennus-

kannan hyödynnettävyyteen, palveluiden järjestämismahdollisuuksiin, väestön ikä- ja 

sukupuolijakauman huomioimiseen sekä ikäryhmien sekoittumiseen kiinnitetään 

huomiota. Alueiden käyttö suunnitellaan tarkemmin yleis- ja asemakaavoilla.   

 

4.5 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet  
 

4.5.1. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
Alustavia sijoitus ja kerroslukuvaihtoehtoja (A-C) on käyty läpi laaditussa esiselvityk-

sessä (Liite 2.). 

 

A  B  C 

                     
 

 
4.5.4. Neuvotteluissa todetut asiat 
Työpalaverissa  Hollolan kunnan ja HAT:n edustajien kanssa   27.3.2015  todettiin mm. 

seuraavaa:  Kaavaratkaisussa asukkaiden toiveiden huomioiminen siten, että alueen 

virkistyskäyttöa ja polkuverkostoa parannetaan. 

 

5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 
Asemakaavan muutos muodostuu yhdestä korttelialueesta, Asuinkerrostalojen kortte-

lialueesta (AK), siihen liittyvästä lähivirkistysalueesta (VL) ja katualueesta. 
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5.1.1. Mitoitus 
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on n. 17,9 ha.  

Asemakaavamuutokseen on esitetty yksi (1) asuinkerrostalotontti, jonka pinta-ala on 

n. 3 100 m
2
 ja katualuetta. Rakennusoikeutta tontille on osoitettu 3 000 k-m². 

  Tontille on mahdollista toteuttaa noin 34-41 kpl uusia asuntoja  (35-50 as-m²) 

Tontille on osoitettava kutakin alkavaa rakennetun kerrosalan 100 m² kohti vähintään 

yksi (1) autopaikka, joista 2 ap/inva. 

 

5.1.2. Katu- ja kunnallistekninen järjestely 
Kaavamuutos noudattaa katualueen rajauksen osalta laadittavan olevaa Tervatien ka-

tusuunnitelmaa (katusuunnitelmaluonnos 5.10.2015, Ramboll Oy). 

 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaava vaikuttaa rakennettuun ympäristöön tiivistäen taajamarakennetta. 

Uudisrakentamisessa korostetaan alueelle soveltuvaa ja laadukasta rakentamista alu-

een ulkoilu- ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot huomioon ottaen.  

 

Kaavan yleismääräyksiä täydennetään alueella käytettävistä materiaaleista ja vä-

risävyistä. Olevia vanhoja puita tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää usean puun 

ryhmissä. 

 

 

5.3. Aluevaraukset 
5.3.1. Korttelialueet 

   

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue.  

Suurin sallittu kerrosluku on VI.  

Enimmäisrakennusoikeus korttelialueella 3 000 k-m
2
. 

 

Yleismääräys: 

Tontille on osoitettava kutakin alkavaa rakennetun kerrosalan 100 m
2
 kohti vähintään 

 1 autopaikka, joista 2 ap/inva.  

 

 

5.4. Kaavan vaikutukset 
Kaavamuutoksessa suunnittelualueen kaavamerkintä puistoalue (P) muutetaan asuin-

kerrostalojen korttelialueeksi (AK), virkistysalueeksi (VL) ja katualueeksi. Rakennusoi-

keutta osoitetaan 3 000 k-m² osalle kiinteistöä (98-455-15-51). Nykyisessä asemakaa-

vassa suunnittelualue on puistoaluetta (P), uimalaitos- tai uimaranta-aluetta (UV) ja 

katualuetta. 

  

  Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavalla ei ole merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, sillä suunnittelualueen ympäristö 

on keskustatoimintojen aluetta ja muut korttelit on osoitettu asuinalueeksi.  Yhdys-

kuntarakenteen tiivistäminen ja keskittäminen vähentää liikennetarvetta ja alue on lii-

tettävissä yhdyskuntatekniikan verkostoihin. Suunnittelualueen ympäristö jää edel-

leen suurimmaksi osaksi metsäiseksi puistoalueeksi säilyttäen edelleen ulkoilu- ja vir-

kistysalueen luonteensa. Ulkoiluverkostoa laajentamalla alueen virkistyskäyttö para-

nee. Alueen läheisyyteen sijoittuu kävelyetäisyydelle monipuolisia palveluita.   

 

Liikenteelliset vaikutukset 

Uuden kerrostalon myötä henkilöautoliikenne lisääntyy jonkin sekä Tiilijärventiellä ja 

Tervatiellä. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi kaavamuutokseen on asuinkerrosta-

lokortteliin osoitettu ajoneuvoliittymäkielto Tiilijärventien ja osittain Tervatien puolei-

selle korttelin rajalle. Uuden korttelialueen asukaspysäköinti tulee sijoittumaan Terva-

tien puoleiselle tontin osalle. Kevyen liikenteen väylästö säilyy ennallaan.  
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Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia nykytilanteeseen ver-

rattuna. Uusi kerrostalo sijoittuu jo valmiiksi keskustaajaman tapaan tehokkaasti ra-

kennetulle alueelle, jossa asumisen lisäksi sijaitsee liikennettä aiheuttavia sekä julkisia 

että yksityisiä palveluja (mm. terveyskeskus ja uimahalli). 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

Suunnittelualue on tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialuetta. Kaavan 

yleismääräyksissä on kielletty kaikki pohjaveden laatua ja määrää heikentävät toi-

menpiteet. 

 

Vaikutukset ihmisten elinympäristöön 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinympäristöön.  Uusi 

asuinkerrostalo tukeutuu lähistöllä oleviin palveluihin ja auttaa osaltaan keskustan säi-

lymistä elinvoimaisena. 

 

5.5. Kaavamerkinnät ja määräykset 

Merkinnät ja määräykset on esitetty liitteessä 3 (kaavakartta). 

  Nimistö 

  Alueelle ei muodostu uutta nimistöä. 

 

6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS 
 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Kaavan muutossuunnittelun yhteydessä alueen toteuttamisesta on laadittu Hollolan 

Asuntotalot Oy:n toimeksiannosta arkkitehtitoimisto Arkyhtymä Oy:n rakennussuun-

nitelmia. 
 

Havainnekuva kaavamuutosalueen asuinkerrostalotontin käytöstä ja uuden ohjeellisen ulkoi-
lureitin liittymisestä olemassa olevaan kevyen liikenteen väylään. Liitetään ehdotuksen nähtä-

villelaittoasiakirjoihin 

Suunniteltu asuinkerrostalo sijoitettu tontille vaihtoehto B:n mukaisesti. 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus  
Suunnittelualueen uudet asemakaavamääräykset ja -merkinnät astuvat voimaan kaa-

van tullessa lainvoimaiseksi. Asemakaava saa lainvoiman, mikäli kunnanvaltuuston hy-

väksymispäätökseen ei haeta muutosta 30 päivän kuluessa päätöksestä. 

 
6.3. Toteuttaminen ja seuranta 

Toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Toteutusta 

ohjataan Hollolan kunnan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen neuvonnalla ja valvon-

nalla.   
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