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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Hollolan kuntakeskuksen taajama-alueella asuu noin 12000 asukasta. Asemakaavan 
muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liike- ja asuinrakentamisen keskeisimmällä alueella 
rajautuen Keskuskadun ja valtatien 12 väliin. Kaava-alueen koko n. 6830 m2 
 
Alueen kaupallisia palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi muiden kunnan osien 
asukkaat ja edullisen liikenteellisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat 
asiakkaat.    
 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle värillisellä rasterilla. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet kaavamuutosta Hämeenmaan kiinteistöt 
Oy ja Salpausselän Rakentajat Oy.  

 
Kaavoitustehtävä on laatia keskustan täydennysrakentamisen mahdollistava 
asemakaava. Asemakaavassa pyritään ratkaisemaan nykyisen liikekiinteistön ja 
pysäköintialueen paikalle asuirakentamista ja pienimuotoista liiketoimintaa samalla 
huomioiden valtatie 12 julkisen liikenteen liityntäpysäköinti mahdollisuus. 
 
Kaavan laatijana toimii Jouni Saarinen A1 Arkkitehdit Oy:stä yhteistyössä Hollolan 
kunnan kaavoitusyksikön kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 2.3.2016 
Arkkitehti SAFA Jouni Saarinen 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet kaavamuutosta Hämeenmaan kiinteistöt Oy 
ja Salpausselän Rakentajat Oy 

- Asemakaava vireilletulo 14.4.2015 ja vireilletulosta kuulutettiin Hollolan Sanomissa 
22.4.2015 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 
nähtävillä 23.4. – 22.5.2015 

- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 27.8. – 25.9.2015 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville   

7.1. - 12.2.2016 
- Hyväksyminen: 

tekninen lautakunta 15.3.2016 § 27 
kunnanhallitus 29.3.2016 § 74 
kunnanvaltuusto 25.4.2016 § 30 
 

2.2 Asemakaavan keskeinen sisältö 
 
Kaavassa yhdistetään nykyiset tontit 1 ja 2. Syntyvälle uudelle tontille kaavoitetaan 
asuin-, liike- ja toimistorakentamista. Tontin alle sallitaan maanalaista tilaa 
pysäköinnille ja rakennusten käyttötarkoitusta palveleville aputiloille. 
Ajo maanalaisiin tiloihin hoidetaan tontin eteläreunasta yhdessä valtatie 12 julkisen 
liikenteen liityntäpysäköintipaikan kanssa, jossa pysäköinti n.10 autolle. 
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3 PERUSTIEDOT KAAVA-ALUEELTA  
 

3.1 Sijainti ja yleiskuvaus suunnittelualueen oloista 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liike- ja asuinrakentamisen 
keskeisimmällä alueella rajautuen Keskuskadun ja valtatien 12 väliin. Kaava-alueella on 
käytöstä poistettu 1 kerroksinen liikerakennus ja sitä palveleva pysäköintialue. 
Suunnittelualueen tontin 2 länsirajalla on rasitteena ajoyhteys tontin eteläpuolella olevalle 
liikennealueelle yhdessä korttelin tontin 3 kanssa. 

 

3.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva ja luonnonolot 
 
Suunnittelualue sijaitsee ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman lakitasanteella. 
Alue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen ytimessä. Alue kuuluu eteläboreaaliseen 
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen ja sen vuokkovyöhyke -osa-alueeseen. 
 
Salpausselälle tyypillistä kasvillisuutta ovat mäntyvaltainen kangasmaa sekä kuusikkoiset 
rinteet.  Alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa. 
Alueen eteläreunalla tontti laskeutuu kohti valtatietä 12. Tällä alueella vähäinen määrä 
täysikasvuisia puita, jotka eivät ole maisemallisesti merkittäviä. 
 
Luonnonsuojelu 
 
Alueella ei ole luonnonsuojelullisesti suojattavia kohteita 
 
Vesistöt ja vesitalous 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Salpakankaan I-luokan pohjavesialueella (0409852) pohjaveden 
muodostumisalueella. Pohjaveden korkeus mitattuna Salpa-Mattilan vedenottamon 
havaintoputkesta alueella on n. +139 - +140. Kaavoitettavan alueen maanpinnan nykyinen 
korkeus vaihtelee + 152,1 - +154,2 välillä, joten rakentamisen suojaetäisyys 2m pohjaveden 
pinnasta toteutuu koko kaavamuutosalueella. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta kohti 
pohjavesialueen eteläreunaa, jossa pohjavesi purkautuu Salpausselän reunan lähteistä. 
Pohjaveden virtaussuuntaan nähden kaavamuutosalueen alapuolella ei ole vedenottamoita. 
 
Vähä-Tiilijärvi sijaitsee noin 450 metrin päässä kaava-alueesta. Vähä-Tiilijärvi sekä 
pohjoispuolella kauempana kaava-alueesta sijaitsevat Keski- ja Iso-Tiilijärvet laskevat 
pohjoiseen ja kuuluvat Kymijoen valuma-alueeseen.  

 

3.3 Rakennettuympäristö 
 
 

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva 
 
Kuntakeskuksen alueella on tiivistä rakentamista muuhun kuntaan verrattuna. Kaava-alue 
sijaitsee kuntakeskuksen reuna-alueella sen etelälaidassa rajautuen valtatiehen. Alueen 
nykyisten liikerakennusten korkeus vaihtelee yksikerroksisista taloista kaksikerroksisiin. 
Uusimmassa lainvoimaisessa kuntakeskuksen kaavassa Keskuskadun varteen on kaavoitettu 
6-7 kerroksisia rakennusmassoja ja Kansankadun ja Keskuskadun risteyksen kohdalla 
kuusikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutosalueen 3 kahdeksankerroksista 
asuinmassaa muodostavat jatkumon kuntakeskuksen kaavan mahdollistamalle massoittelulle 
Hämeenlinnantien varrella luoden ohikulkijalle merkin kuntakeskuksen sijainnista.  
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Yllä esitetyssä kuvassa Hämeenlinnantien pohjoipuolella näkyvä vinoviivoitettu alue on 
kaavamuutosalue ja sen molemmin puolin tulevan kaavoituksen tarvealueet, jotka jatkossa 
vielä eheyttävät Hämeenlinnantien varren kaupunkikuvaa. 
 
 
Keskuskatu 6, liikerakennus 
 
Nykyisellä tontilla Keskuskadun ja valtatien 12 väliselle alueelle ruokakaupaksi rakennettu 
liikerakennus on valmistunut 1986 ja se on alun perin toinen alueen vanhimmista 
liikerakennuksista. Rakennuksessa toimi sen valmistuttua S-market Katrilli. Rakennusta on 
muutettu ja laajennettu vuosikymmenien kuluessa, mm. yksikerroksista ja tasakattoista 
rakennusta hallitseva sisäänkäyntikulmaus ja kookas katos sekä harmaat peltijulkisivut on 
rakennettu myöhemmin. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään. Rakennus on julkisivuiltaan 
verhoilu pääosin vaalean harmaalla teräsohutlevyllä, mutta itäpäädyssä on käytetty myös 
punaista poltettua tiiltä, kuten monissa Keskuskadun muissakin rakennuksissa. Keskuskadun 
puolella julkisivua hallitsee edellä mainittu suuri katosaihe sen sininen sävy. Rakennus rajaa 
osaltaan Keskuskadun varren pysäköintiaukiota.  
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Keskuskatu 4, liikerakennus 
 
Sovituksenkirkon itäpuolella sijaitseva liikerakennus edustaa 90-luvun vaihteen 
liikerakentamista. Kirkko ja liikerakennus muodostavat pohjoiseen aukeavina L-muotoisina 
peilikuvina taajamakuvallisen aukion Keskuskadun varteen. Itä puoleltaan rakennus rajaa 
osaltaan Keskuskadun varrella olevaa pysäköintiaukiota. Liikerakennuksen itäosa on 
kaksikerroksinen ja harjakattoinen ja valtatien vastainen osa on yksikerroksinen ja 
tasakattoinen. Julkisivumateriaalina rakennuksen kaksikerroksisessa osassa on käytetty 
vaaleaa laattaa ja yksikerroksisen rakennuksen osalla rus-keaa tiili. Kattomateriaalina on 
tumma tiili. Rakennuksessa toimii muun muassa kioski, parturi-kampaamo, vakuutusyhtiö ja 
kuntokeskus. 
 

 
 
Virastotie 1, liikerakennus 
 
Keskuskadun varrella sijaitseva liikerakennus vuodelta 1978 on toinen kuntakeskuksen 
vanhimmista liikerakennuksista. Rakennuksessa toimi sen valmistuttua T-Market Holli. 
Rakennusta ja sen julkisivuja on vuosikymmenien kuluessa muutettu, mutta perushahmoltaan 
ja punatiilijul-kisivuiltaan rakennus on alkuperäinen. Matalassa yksikerroksisessa ja 
tasakattoisessa rakennuksessa sijaitsee tällä hetkellä apteekki ja urheiluvälinemyymälä. 
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Väestö ja asuminen 
 
Vuonna 2012 Salpakankaalla oli 12 202 asukasta. Varsinaisella kaava-alueella ei ole 
asukkaita, sillä alueen nykyinen kaavamerkintä ei salli asumista alueella. 
 
 
Palvelut ja työpaikat 
 
Kaikki kuntakeskuksen tarjoamat palvelut, kuten posti, apteekki ja useat erikoisliikkeet ovat 
lyhyen kävelymatkan, alle 200 metrin, etäisyydellä suunnittelualueesta. Salpakankaan koulu 
sijaitsee n.300 metrin päässä, jossa saa opetusta esikoulusta 9. luokkaan asti. Terveyskeskus 
on n. 600 metrin päässä.  

 
Kaava-alueen liikerakennuksessa ei tällä hetkellä toimintaa / työpaikkoja. 
 
 
Virkistys 
 
Vähä-Tiilijärven rannalla 500 metrin etäisyydellä on kunnan uimaranta ja Heinsuon 
urheilukeskus on n. 600 metrin päässä. Urheilukeskukselta lähtevät myös lähimmät ulkoilu- ja 
latureitit. Heinsuolta on yhteys Soisalmensuon, Iso-Tiilijärven ja Tiirismaan laajoille ulkoilu- ja 
latuverkostoille. Myös Vähä- ja Keski-Tiilijärven ympärillä kulkee ulkoilupolkuja. Heinsuon 
ulkoilureittejä pitkin pääsee aina Messilään ja Lahden kisakeskukseen asti. Uimahalli, jäähalli 
ja liikuntahalli sijaitsevat urheilukeskuksen vieressä, nekin ovat n. 600 metrin etäisyydellä 
kaava-alueesta. 
 
 
Liikenne 
 
Suunnittelualue rajoittuu pohjoispuolelta Keskuskatuun ja eteläpuolelta valtatiehen. 
Molempien varressa kulkee kevyenliikenteenväylät. Kaava-alueen itäpuolella kulkeva 
kevyenliikenteenyhteys, Kuntoilijakuja, on tärkeä kulkuyhteys ja palvelee koko keskusta 
aluetta. Tontilta on katuliittymä Keskuskadulle yhdessä naapuritontin kanssa. 
 
Suunnittelualueen tontin 2 länsirajalla on rasitteena ajoyhteys yhdessä tontin 3 kanssa. Tontti 
3 jää kaavamuutosalueen ulkopuolelle.  Ajoyhteys ulottuu tontin eteläpuolella olevalle 
jalankulku- ja pyörätielle ja se on kokonaisleveydeltään 6m. Nykyisellään ajoyhteys palvelee 
pääsääntöisesti korttelin 217 tonttia 3. Tontin 3 lisäksi ajoyhteyden voidaan katsoa palvelevan 
kulkua suunnittelualueella olevalle kunnan omistamalle alueelle, johon nykyisen ajantasa-
asemakaavan mukaan kuuluu pieni osuus LPA-korttelista sekä jalankulku- ja polkupyörätie. 
Tällä kunnan omistamalla alueella sijaitsevat Hämeenlinnantien liityntäpysäköintipaikat. 

 
Kuntakeskuksesta on hyvät linja-autoyhteydet Lahteen. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat 
tontin eteläreunassa valtatien varressa, sekä Tiilijärventiellä ja Keskuskadulla alle 200 metrin 
päässä. Valtatien varren pysäkille varataan kaavassa liityntäpysäköintialue. 

 

Tekninen huolto  
 
Kaavoitettava alue on liitetty Lahti Energian ylläpitämään kaukolämpöverkkoon. Alueella on 
toimiva kunnallistekniikka ja vesihuolto.  
 
 
Hulevedet  
 
Alueen runkohulevesiviemärit kulkevat Kuntoilijankujan ja länsipuolen naapuritontin 
pysäköintipaikan alla viettäen etelään valtatien 12 eteläpuolelle (liite 10). Kuntoilijankujan alla 
kulkeva hulevesiviemäri purkaa hulevedet maastoon Vanhatalontien eteläpuolella. 
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Vesihuolto  
 
Alueen vesihuollon runkolinjat sijaitsevat Kuntoilijankujalla, länsipuolen naapuritontin 
pysäköintipaikan alla ja Valtatie 12 pohjoisreunassa. 
Ote suunnittelualueen vesihuoltoverkosta on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
 
Kaukolämpö  
 
Kaukolämmön runkolinja sijaitsee Kuntoilijankujalla ja Keskuskadulla.  
 
 
Kaapelit  
 
Alueella sijaitsee eri operaattoreiden kaapeleita: Lahti Energia, DNA, Sonera, LE 
Sähköverkko ja Elisa. Kaapelit sijaitsevat kaava-alueen lähialueilla ja osin kaava-alueellakin 
Keskuskadulla, Kuntoilijankujalla, sekä kaava-alueen länsi- ja eteläpuolella. 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
 

Melu: 
 
Asemakaavan muutoksen liittyvässä meluselvityksessä (tehty liikekeskuksen 
asemakaavatyön yhteydessä 25.1.2012, meluarvio täydennetty 26.2.2016) on arvioitu 
nykytila ja ennustetilanne 2035. Työn tarkoituksena on ollut selvittää tie- ja katuliikenteen 
aiheuttamat melutasot suunnittelualueella, kartoittaa kohteen mahdolliset 
meluntorjuntatarpeet ja antaa ohjeita jatkosuunnittelua varten. 

 
Tieliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot päivällä ja yöllä laskettiin asemakaava-alueelle 
suunnitelluilla maanpinnan tasauksilla ja rakennustiedoilla. 
 
Mallinnukset tehtiin kolmessa eri tilanteessa. Melualueiden laskennassa käytettiin Hollolan 
kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutosta varten laadittua (Ramboll) liikenteen 
toimivuustarkastelua ja siinä esitettyjä ennusteliikennemääriä vuodelle 2035 Keskuskadun 
osalta. Vt 12 osalta käytettiin Siton vuonna 2015 tekemässä Vt12 kehittämisselvityksessä 
välillä Hollola – Lahti esitettyjä ennusteliikennemääriä vuodelle 2025. Vt 12 osalta 
mallinnettiin skenario, joissa kehätie on rakennettu sekä skenario, jossa kehätietä ei ole 
rakennettu. Kehätien rakentaminen vaikuttaa merkittävästi vt 12 aiheuttamaan meluun, sillä 
kehätien rakentaminen lähes puolittaa vt 12 liikennemäärän Hollolan kuntakeskuksen 
kohdalla. Kuntakeskuksen osalta melulaskennat tehtiin sekä nykyisen palvelurakenteen 
mukaiselle tilanteelle että tilanteelle, jossa liikekeskuskorttelin suunnitelma on toteutunut. 
Liikekeskuskorttelin toteutuminen kasvattaa ennusteliikenteen määrää nykyisen 
palvelurakenteen ennustetilanteesta Keskuskadun osalta 800 autolla.  
. 
Liikennemäärätiedot ovat kuntakeskuksen osalta vastaavat vuoden 2012 meluselvityksen 
kanssa, Keskuskadun liikennemäärä on vaihtoehdosta riippuen ennustetilanteessa vuonna 
2035 KVL 4600 - 5600 ajonneuvoa vuorokaudessa. 
Valtatie 12 sijaitsee kaavamuutosalueen eteläpuolella rajautuen siihen. Valtatie 12 
liikennemäärät Keskuskatu 6 korttelin kohdalla ovat ennustetilanteessa 2025 KVL 11800 -
22600 ajoneuvoa vuorokaudessa, riippuen siitä toteutetaanko Lahden eteläinen kehätie vai 
ei. 
 
Osa Keskuskatu 6 korttelin suunnitelman mukaisista piha- ja oleskelualueista sijoittuu yli 55 
dB päiväajan meluvyöhykkeelle, mutta melutaso on alle LAeq 7-22 55 dB piha- ja 
oleskelualueiden etelänpuoleisissa osissa. Maankäyttöluonnoksen mukaisella ratkaisulla 
uudisrakennusten väliin jää melutasoltaan hyväksyttäviä oleskelualueita n. 800m2. 
 
Keskuskatu 6 alueella rakennusten julkisivuihin kohdistuu päiväajalla enintään 63 dB 
keskiäänitaso. Jotta melutaso asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35 dB, tulisi 
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julkisivun ääneneristävyyden (äänitasoero ΔL) olla 28 dB (63 dB – 35 dB). Laskentatulokseen 
voidaan varmuuden vuoksi lisätä melumallinnuslaskennan menetelmätarkkuus ±2 dB, jolloin 
julkisivun ääneneristävyyden tulisi olla 30 dB (äänitasoero ΔL). Nykyisin tavanomaisena 
asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä pidetään noin 30 dB, jolloin tarvetta 
erilliselle kaavamääräykselle julkisivujen ääneneristävyydestä ei ole. 
 
Parvekkeet tulee suojata melulta, jos niihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) 
ylittää 55 dB. Tämä on tilanne käytännössä kaikkien maankäyttösuunnitelman mukaisten 
parvekkeiden osalta. Suojaukseen voidaan käyttää parvekelasituksia, jotka yleensä alentavat 
parvekkeelle tulevaa melua enimmillään noin 10 dB. Parvekkeiden kannalta viimeisin 
viranomaistaholta julkaistu ohje ”Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa OPAS 
02 | 2013, Uudenmaan Ely-keskus” ohjeistaa, että parvekkeita ei tulisi sijoittaa julkisivuille 
joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 65dB (oletus lasituksen vaimennuskyvystä on 10 dB). 
Rakennusten idän, lännen ja etelän puolisilla julkisivuilla, joihin on suunniteltu sijoitettavan 
parvekkeet, ei päiväajan keskiäänitaso ylitä 65 dB eli niille voidaan sijoittaa lasitettuja 
parvekkeita. 

  
 

Ilmanlaatu: 
 
Kaavahanketta varten teetetyssä konsulttityössä tehtiin (tehty liikekeskuksen 
asemakaavatyön yhteydessä 25.1.2012 ja täydennetty tämän kaavahankkeen aikana) 
typpidioksidin ja pienhiukkasten leviämisselvitys asemakaavamuutoksen valmisteluun liittyen. 
Päästölähteinä otettiin huomioon tieliikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt merkittävimmillä 
liikenneväylillä sekä taustapitoisuus. Mallinnukset tehtiin ennustetilanteessa vuoden 2030 
liikennemäärillä.  
Kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutosta varten tehdyn ilmanlaatumallinnuksen 
ja kuntakeskuksessa tehtyjen mittausten perusteella voidaan arvioida, että ilmanlaatu 
Keskuskatu 6 korttelin asuintalojen kohdalla on hyväksyttävällä tasolla. Ohje- ja raja-arvot 
eivät ylity mallinnuksen mukaan niin typen oksidien kuin pienhiukkastenkaan osalta. 
Lähempänä Hämeenlinnantietä ilman typpioksidipitoisuus on toki korkeampi, mutta 
asuintalojen ja Hämeenlinnantien väliin jää kevyen liikenteen väylän lisäksi vielä 
paikoitusalue. Näin ollen pitoisuudet ehtivät laimentua hyväksyttävälle tasolle asuintalojen 
etäisyydellä. Keskuskadun liikenteen vaikutus on huomattavasti pienempi. Tätä tukevat myös 
keväällä 2015 tehtyjen lmanlaatumittausten tulokset, jossa ilmanlaatu oli hetkellisistä 
pitoisuushuipuista huolimatta raja- ja ohjearvojen puitteissa. Mittauspaikka sijaitsee paikassa, 
jossa pitoisuudet ovat mallinnuksen mukaan suuremmat kuin Keskuskatu 6 asuintalojen 
kohdalla. 

 
 

3.4 Maanomistus 
 

Maanomistajana suunnittelualueella muodostettavalla tontilla (nykyinen tontti 1 ja 2) on 
Hämeenmaan kiinteistöt Oy ja Hollolan kunta muodostettavan tontin eteläpuolella. 

 
 

3.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008 (liite 3) 
- Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.6.2008 

(liite 4) 
- Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (kaavat 01-52 ja 01-99), jotka on 

vahvistettu 16.6.2.1983 ja 11.1.1989 (ajantasa-asemakaava liite 5) 
- Kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja se on tullut 

voimaan 1.6.2011 
- Hollolan kunnan kyläsuunnitelma, 1982 
- Salpakankaan kaavarunko, 1973 
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- Alueelle on laadittu Kuntakeskuksen osayleiskaavatyön yhteydessä luonto- ja 
- Maisemaselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2004) 
- Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuosille 2012-2021 
- Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys, Päijät-Hämeen liitto 2005 
- Vähittäiskaupan palvelujen ja markkinoiden kehitysselvitys (Lahden kaupun-

kiseutu: Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila), Santasalo Ky 2010     
- Ilmanlaatumallinnus Ramboll 2012 
- Meluselvitysraportti Ramboll 2012 
- Liikennesuunnitteluraportti Ramboll 2012 
- Hankkeen johtosiirrot, 2012, Ramboll Oy 
 
Kuntakeskuksen alueen nykyinen rakennuskanta on inventoitu v.2014-2015  ja alue 
viistokuvattu ilmasta kesällä 2011. Inventointia tarkennetaan ja laajennetaan vuoden 
2016 aikana. 

 

3.6  Kaava-alueelta tehdyt selvitykset 
 
Hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja suunnitelmat 

 
- Havainnekuvat ja maankäyttö luonnokset, A1 Arkkitehdit Oy 2015 (liite 12-14) 
- Liikennesuunnitelmien täydennys, Ramboll 2015 (liite 8) 
- Meluselvitys, Ramboll 2016 (liite 10) 
- Ilmanlaatumallinnuksen täydennys, Rambol 2015 (liite 11) 
- Hulevesiselvitys, Ramboll 2015 (liite 9) 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet kaavamuutosta Hämeenmaan kiinteistöt Oy ja 
Salpausselän Rakentajat Oy.  
 
Maanomistaja on 15.1.2015 kirjatussa (HOL 16/2015) hakemuksessaan esittänyt että 
liiketoiminnan loputtua kiinteistöä 98-435-7-395 on tarkoitus kehittää rakentamalla alueelle 
yhteistyökumppanin kanssa asuinkerrostaloja joissa alimmassa kerroksessa on liiketiloja. 
Hakemuksen liitteessä on alueelle esitetty kolme kerrostaloa. Maanomistaja esittää 
sopimusalueen asemakaavoituksessa selvitettäväksi, voidaanko sopimusalueelle sijoittaa 
em. kerrostaloihin yhteensä 10 200 k-m2. 
 
Asemakaavan vireilletulo 14.4.2015 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.2.1 Osalliset 
 

- kaava-alueen sekä kaavan lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset  
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa  
- kunnan hallintokunnat:  

o rakennusvalvonta  
o kuntatekniikka  
o vesihuoltolaitos 
o ympäristönsuojelu- ja valvonta (osallinen v.2016 alusta) 
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- viranomaiset:  
o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat - 

vastuualue  
o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri -

vastuualue  
o Päijät-Hämeen liitto  
o Päijät-Hämeen maakuntamuseo  

- muut osalliset:  
o LADEC 
o Lahden seudun ympäristöpalvelut (osallinen v. 2015 loppuun) 
o Hollolan yrittäjät ry  
o Lahti Aqua Oy  
o Päijät-Hämeen pelastuslaitos  
o DNA Oy/Etelä-Suomi  
o Lahti Energia Oy  
o LE-Sähköverkko Oy  
o Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä / Ympäristöterveyskeskus    

 

4.2.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 14.4.2015 ja siitä ilmoitettiin 22.4.2015 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 
 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä   
olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä 
Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
ilmoitetaan kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti 
kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan 
kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 
 
OAS 
14.04.2015 tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi, jotta 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 
 
OAS pidettiin nähtävillä 23.4. – 22.5.2015 välisenä aikana, jolloin osallisilla oli mahdollisuus 
esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. Nähtävillä olon aikana saatiin viisi (5) 
palautetta; Hämeen ELY-keskus, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Päijät-Hämeen 
maakuntamuseo, Päijät-Hämeen liitto ja Lahti Aqua Oy. Palautteen sisältö ja kaavoittajan 
vastineet niihin on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.3.3. 

 
Asemakaavan muutosluonnos 
Tekninen lautakunta 18.8.2015 päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville. 
Muutosluonnos pidettiin nähtävillä 27.8. - 25.9.2015, jolloin osallisilla oli mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. 
 
Nähtävillä olon aikana saatiin neljä (4) palautetta; Hämeen ELY-keskus, Lahden seudun 
ympäristöpalvelut, Lahden kaupunginmuseo / Maakuntamuseo ja Ympäristöterveyskeskus. 
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Palautteen sisältö ja kaavoittajan vastineet niihin on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 
4.3.3. 

 
Asemakaavan muutosehdotus 
Tekninen lautakunta 15.12.2015 päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n 
ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutosehdotus pidettiin 
nähtävillä 07.1.-12.2.2016 välisenä aikana. Osallisilla oli mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana, viranomaisten lausuntoaika oli 5.2.2016 saakka. 
 
Nähtävillä olon aikana saatiin viisi (5) palautetta; Hämeen ELY-keskus, Lahti Energia Oy, 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lahden kaupunginmuseo / Maakuntamuseo ja 
Ympäristöterveyskeskus. Palautteen sisältö ja kaavoittajan vastineet niihin on esitetty 
kaavaselostuksen kohdassa 4.3.3. 
 
Lausuntojen pohjalta tehtiin kaavamuutosasiakirjoihin tarvittavat tarkistukset ennen 
hyväksymiskäsittelyä. Tarkistukset eivät olleet merkittäviä, joten kaavaehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. 

 
Asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
Tekninen lautakunta käsittelee asemakaavan muutosehdotuksen ja siitä saadun palautteen ja 
esittää sen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus esittää asemakaavan muutoksen edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Hyväksymiskäsittely: 
Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 27 
Kunnanhallitus 29.3.2016 § 74 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 25.4.2016 § 30 
 
Maankäyttösopimusasiat 
Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä ja 
siihen liittyvistä kustannuksista. Asemakaavoituksen käynnistämissopimus on käsitelty 
teknisessä lautakunnassa 17.3.2015. 

 
Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy erillisen maankäyttösopimuksen, kun 
asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä, mutta ennen asemakaavan käsittelyä 
kunnanvaltuustossa. Maankäyttösopimuksessa sovitaan yleisesti mm. sopimusaluetta 
koskevat liikenne-, pysäköinti- ja rasitejärjestelyt, sopimusalueen rakentamisen aikataulu, 
siihen liittyvät velvoitteet ja sanktiot sekä asemakaavan tavoitteiden täyttymisen valvonta. 
Maankäyttösopimus on käsitelty kunnanhallituksessa 29.3.2016. 

 

4.2.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Asemakaavahankkeesta pidetään MRL 66 § ja MRA 18 §:ssä tarkoitettu 
viranomaisneuvottelu tarvittaessa. Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa 
valmisteltaessa, ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen 
esittämiseen, sekä tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 
nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kunta on asettanut alueen asemakaavoitukselle tavoitteeksi noudattaa alueelle laadittua 
maakuntakaavaa ja osayleiskaavaa, jossa alue on keskustatoimintojen aluetta. 
Keskustatoimintojen alueelle on mahdollista sijoittaa asumista ja palveluja. 
 
Kunnan tavoitteena on että tuleva asemakaavamuutos: 

- monipuolistaa keskusta-alueen palvelutarjontaa siten, että Keskuskadun puolelle 
asuinkerrostalojen alimpaan kerrokseen tulee liiketiloja 

- varmistaa laadukkaan keskustakokonaisuuden muodostumisen 
- lisää asuinrakentamista keskusta-alueella 

 
Kortteli 217 on osa keskustakokonaisuutta, jonka tulee muodostaa: 

- julkikuvallisesti yhtenäisen, arvokkaan ja viihtyisän,   
- liikenteellisesti (autot / kevytliikenne / jalankulku) turvallisen ja sujuvan,  
- toiminnallisesti yhtenäisen ja vetovoimaisen kokonaisuuden. 

 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan (liite 3) mukaan alue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella (pv). 
Kuntakeskuksen osayleiskaavassa (liite 4) alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). 
Kaava-alue sijaitsee pohjavesialueella (pv) ja kaavamääräyksiä laadittaessa tuleekin kiinnittää 
huomiota pohjaveden suojelemiseen. Kaavamääräyksiin lisätään määräykset pohjaveden 
suojelusta ja hulevesien ohjauksesta ja käsittelystä alueella. 
 
Tonttien omistaja on siirtänyt kaava-alueella olleen toimintansa kuntakeskuksen alueelle. 
Asemakaavan muutosalueella on nykyisen asemakaavan mukaan 3 700 k-m2 liike- ja 
toimistorakentamiseen tarkoitettua kerrosalaa (K) joka on pääosin rakennettu. 
 

4.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

 Kortteli 217 on osa keskustakokonaisuutta, jonka tulee muodostaa: 
- julkikuvallisesti yhtenäisen, arvokkaan ja viihtyisän,   
- liikenteellisesti (autot / kevytliikenne / jalankulku) turvallisen ja sujuvan,  
- toiminnallisesti yhtenäisen ja vetovoimaisen kokonaisuuden. 

Muut tavoitteet 
 Kaava-alueen koko on n.6830m2, josta rakentamiselle varattava alue n. 5568m2.  

Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa tonteille yhteensä noin 10 200 k-m2 kerrosalaa 
asuinrakentamiselle ja pienimuotoiselle liikerakentamiselle. Rakennusoikeuden kasvu on noin 
6 500 k-m2. 
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4.3.3 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 
 OAS:sta saatiin nähtävänäoloaikana 23.04.- 22.05.2015 viisi (5) lausuntoa: 
 
 Hämeen ELY-keskus 
 

Hämeen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Kuntakeskuksen korttelin 217 tontteja 1 ja 2 
koskevastaasemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 
Vastine:  
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 
Päijät-Hämeen liitto 
 
Hollolan kunta on varannut liitolle mahdollisuuden esittää mielipiteensä aiheessa mainitusta 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa. 
 
Vastine:  
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 

 
Lahti Aqua Oy 
 
Kaavamuutosalueen länsi-, etelä- ja itäpuolella / reunalla kulkee vesihuollon runkolinjoja. 
Sikäli kun ne osuvat uuden kaavan vaikutuspiiriin, tulee olemassa oleville vesihuoltolinjoille 
merkitä kaavaan johtorasite. Nykyisessä kaavassa ei vesihuoltolinjoilla ko. alueella 
rasitemerkintöjä ole. 

 
Vastine:  
Kaavaprosessin aikana tutkitaan kaava-alueella olevat runkolinjat ja kaavaan merkitään 
tarvittavat rasitteet. 
 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut esittää Hollolan Keskustie 6:n asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta lausuntonaan seuraavan: 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu valtatie 12:n ja Keskuskadun väliin lähelle vt 12:ta. 
Kaavamuutoksen kohteena olevaa aluetta ei voi pitää asuinrakentamiselle soveliaana 
alueena. Kaavassa tulee esittää miten liikenteen aiheuttama melutilanne on huomioitu ja 
miten meluntorjunta tultaisiin toteuttamaan. Asemakaava tulee ratkaista niin, että 
asuinrakentamista sisältävään kortteliin saadaan toteutettua myös ulko-oleskeluun soveltuvat 
alueet.  
 
OAS:ssa on todettu tehtävän meluselvityksen ja ilmanlaatumallinnuksen täydennykset. 
Hollolan kunnassa on Keskuskadun ja Kansankadun risteysalueella pysyvä ilman ilmanlaadun 
mittausasema (hiukkaset ja NOX). Mittaukset on aloitettu vuoden 2015 alussa. Kertyneitä 
mittaustuloksia voi tiedustella Lahden seudun ympäristöpalveluilta. 
 
Kaavassa tulee esittää hulevesien hallinta- ja käsittelysuunnitelma, jonka lähtökohtana on, 
että puhdas hulevesi imeytetään (lähi)alueella ja näin osaltaan turvataan pohjaveden 
muodostuminen alueella. Katoille sijoitettavat talotekniset laitteet tulee toteuttaa niin, ettei 
niistä pääse aiheutumaan puhtaan kattoveden pilaantumista. 

 
Vastine: 
Kaavamääräyksissä tullaan huomioimaan muutosalueen sijainti liikennemelulle alttiilla 
alueella. Määräyksissä esitetään desibeli vaatimukset ulkoseinien, -ovien ja -ikkunoiden 
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rakenteille meluselvitysten perusteella. Samoin huomioidaan valtioneuvoston liikennemelulle 
asettamat ohjearvot piha-alueille. 
 
Meluselvityksen ja ilmanlaatumallinnuksen täydennykset tehdään, kuten OAS:ssa on 
mainittu.  
 
Kaavassa tullaan mainitsemaan suunniteltavan alueen sijainti tärkeällä pohjaveden 
muodostumisalueella ja sen vaatiman suunnitteluratkaisun esittäminen lupavaiheessa. 
Rakentaminen ja muu maankäyttö on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia 
tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen tai määrään. Ennen kaava-alueella tehtävien 
kaivutöiden aloittamista tulee selvittää pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden taso sekä ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin pohjaveden suojelemiseksi. 

 
Kiinteistöllä syntyvät puhtaat hulevedet tulee pyrkiä imeyttämään tontilla.  Pysäköinti- ja 
katualueiden hulevedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma. 
 
 
Lahden kaupunginmuseo /  Maakuntamuseo 
 
Keskuskadun varsi Kansankadun ja Sovituksenkirkon valisella alueella on 
rakennuskannaltaan matalaa, 1-2 kerroksen korkuisten liikerakennusten aluetta, jossa 
katutilan mittakaava on melko väljä. Keskuskadun varressa on suunnittelualueella ja sitä 
vastapäätä kookkaat paikoitusalueet. Alue on rakentunut hieman yli kymmenen vuoden 
aikavälillä, 1970-luvun lopulta alkaen. Edellä luetellut ominaisuudet mainitaan inventoinnin 
yhteenvedossa yhtenä taajaman rakenteen ja taajamakuvan ominaispiirteistä Salpakankaan 
kuntakeskuksessa. 

 
Museo toteaa, etta korttelin 217 kaavoittamisella on huomattavia maisemallisia vaikutuksia 
kuntakeskuksen taajamakuvaan ja Hämeentien maisemaan, koska asemakaavamuutos 
mahdollistaisi alkuperäisistä suunnitteluperiaatteista poikkeavan ja selvästi ympäristöään 
korkeamman rakentamisen. Keskuskadun alueeseen saattaa kohdistua erityisiä 
muutospaineita myös siksi, että voimassa oleva asemakaava mahdollistaa inventoinnin 
mukaan muutamien muiden rakennusten purkamisen ja huomattavasti korkeamman 
korvaavan rakentamisen. 
 
Hollolan kuntakeskuksen tulevaisuutta on käsitelty vuonna 2007 pidetyssä keskustan 
kehittämisen valtuustoseminaarissa, jossa on tuotu esille tarve kehittää keskustan palveluja ja 
asumisen laatua nykykuluttajien edellyttämälle tasolle. Keskustan kehittämispyrkimykset 
edellyttävät asemakaavamuutoksia, joita ajatellen kunta on teettänyt vuosina 2014-2015 
Hollolan kuntakeskuksen rakennusinventoinnin. OAS:sta tai rakennusinventoinnista ei käy 
ilmi, kuinka laajalle alueelle asemakaavan muutospaine kohdistuu tai onko osa 
kuntakeskuksen voimassa olevista asemakaavoista mahdollisesti Maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL 51§ ja 60§) mukaan vanhentuneita. 
 
Korttelin 217 kehittäminen liittyy joka tapauksessa osaksi laajempia Hollolan kuntakeskuksen 
kehittämispyrkimyksiä ja asemakaavojen muutostarpeita. Tästä syysta museo toteaa, että 
korttelin asemakaavamuutos tulee ratkaista osana suurempaa kokonaisuutta. Myos Hollolan 
kuntakeskuksen rakennusinventoinnissa suositellaan tulevaisuutta ajatellen yksittaisiä 
kortteleita laajempia kaavallisia suunnitelmia. Näin voidaan välttää se, että alun perin 
kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjalta syntynyt taajamakuva menettää ominaispiirteensä ja 
niihin liittyvät erityiset arvot. 
 
Asemakaavatyöhön liittyen Hollolan kuntakeskuksen rakennusinventointia on tarpeen 
täydentää. Arkistotutkimusta ei ole tehty vielä lainkaan, joten useiden rakennusten osalta 
puuttuu täsmällinen tieto suunnittelijasta, valmistumisajankohdasta sekä tehtyjen muutosten 
ajankohdista ja laajuuksista. Rakennusten säilyneisyyttä tai kerroksellisuutta pystyttäisiin 
tämän jälkeen arvioimaan paremmin. Jatkotutkimuksen pohjalta voitaisiin myös esimerkiksi 
hahmottaa ne suunnittelijat, jotka eivät ole kansallisesti tunnettuja, mutta Salpakankaan 
rakentamisen kannalta keskeisiä. 
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Käsitystä inventointikohteiden taustalla vaikuttaneista yhteiskunnallisista ja arkkitehtonisista 
ilmioistä, ihanteista ja realiteeteista olisi vielä hyvä syventää laajemmalla lähdekirjallisuuden 
tutkimuksella. Tältä pohjalta analyysia olisi mahdollista täydentää sekä yksittäisten kohteiden, 
että yleisempien johtopäätösten osalta. Alueen historiallista kehitystä kuvattaessa on käyty 
läpi tärkeimpiä taustalla vaikuttaneita suunnitteluperiaatteita ja ihanteita. Niiden 
toteutuneisuutta, rakennuskannan ikärakennetta sekä johtopäätöksissä esiin tuotuja 
taajamakuvan erityisiä ominaispiirteitä ja arvoja voitaisiin vielä havainnollistaa karttojen avulla 

 
Inventoinnin täydentämistä suunniteltaessa tulisi neuvotella museon kanssa. Näin 
inventoinnille voidaan tarkemmin asettaa selkeät tavoitteet, jotka puolestaan palvelevat 
kulttuuriympäristovaikutusten arviointia. 
 
Vastine: 
 
Kuntakeskuksen alueella on toteutettu asemakaavan muutoksia, joissa maankäyttöä on 
tehostettu ja muuttuvat maankäytöntarpeet huomioiden on kaavoitettu mm. kauppakeskus, 
asuin- ja liikerakentamista. Nykytilanteessa korttelin 217 tontit 1 ja 2 sijaitsevat ympäristössä, 
jossa ajantasainen asemakaava sallii toteuttamaan katutason liikerakentamista Keskuskadun 
varressa ja liikerakentamisen päälle on mahdollista toteuttaa pistemäisiä 
asuinkerrostalotorneja. 

Ajantasainen asemakaava sallii 6-7 kerroksisten rakennusmassojen sijoittumisen 
Keskuskadun varteen. Nyt tehtävä asemakaavanmuutos jatkaa tätä linjaa. 

Tältä pohjalta on kaavaluonnoksessa massoiteltu tonteille 3 pistemäistä asuinrakennusta 
joiden korkeus ja koko on tutkittu soveltumaan ympäristön voimassa olevan kaavan sallimiin 
rakennuksiin. Uudisrakennusten alta puretaan nykyinen tontin omistajan hallinnoima 
liikerakennus, jonka toiminta on jo siirretty lähistölle rakentuvaan kauppakeskukseen. 
Tulevien rakennusten avulla saataisiin rajattua Virastotien ja Rakentajantien väliin jäävän 
suuren pysäköintialueen muodostama keskusta aluetta halkova asfalttikenttä. 
Suunnittelualueen tontilla 1 sijaitseva liikerakennus ei ole rakennustaiteellisesti, eikä 
kaupunkikuvallisesti arvioitu erityistä suojelua vaativaksi väheksymättä sen laatua. 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee kuntakeskuksessa painopistealueella, jossa jo olemassa olevien 
pistemäisten massojen ja voimassa olevan kaavan sallimien rakennusmassojen avulla 
Keskuskadun, Hämeenlinnantien ja Kansankadun välisen alue pyritään kehittämään 
keskustarakenteeseen kuuluvaksi.  
 
Rakennuskannan inventoinnin täydentäminen ei nyt tehtävän asemakaavan muutoksen 
kannalta ole tarpeellinen. Tähän hankkeeseen nähden ja asemakaavan muutoksen 
vaikutusten arviointia varten inventointi on sopiva ja riittävällä tarkkuudella tehty.  
 
Kuntakeskuksen kehittäminen tulee mitä todennäköisimmin tapahtumaan jatkossakin 
hankekaavoina, sillä keskeisimmät rakennuspaikat, lukuun ottamatta kirjaston ja 
kunnanviraston tontteja, ovat yksityisessä omistuksessa. 
 
Vuoden 2014 aikana työstetyn ja 27.2.2015 valmistuneen Kuntakeskuksen 
rakennusinventoinnin laatiminen on tapahtunut vuorovaikutuksessa maakuntamuseon kanssa 
ja valmistelutyön aikana inventointia on täydennetty museon tekemillä huomioilla. Inventointia 
hyödynnetään maankäytön suunnittelun välineenä ja siihen on dokumentoitu kuntakeskuksen 
alueen nykytilanne. Mikäli inventoinnin tarkentamisen katsotaan tulevaisuudessa olevan 
tarpeen, tullaan siitä keskustelemaan museon kanssa ja antamaan sille mahdollisuus 
kommentointiin.  
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Luonnosvaiheesta saatiin nähtävänäoloaikana 27.8. – 25.9.2015 neljä (4) lausuntoa. Lisäksi 
Päijät-Hämeen liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa, sillä kaavan laatimista ohjaa lainvoimainen 
yleiskaava eikä kaavaehdotuksesta ole tarpeen pyytää lausuntoa. Saadut lausunnot ja 
vastineet niihin alla: 
 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut 
 
Ympäristöpalvelut on jo aiemmin, 22.5.2015, todennut, että koska kaavamuutosalue sijoittuu 
valtatie 12:n ja Keskuskadun väliin lähelle vt 12:ta niin kaavamuutoksen kohteena olevaa 
aluetta ei voida pitää asuinrakentamiselle soveliaana. Ramboll Oy:n meluarviolausunnossa on 
myös todettu kohteen korkeat melutasot ja meluntorjuntatarve.  
 
Kaavan asiakirjoihin on syytä sisällyttää myös kaavaselostuksessa todetut 
melutilanneselvitys, ilmanlaatumallinnuksen täydennys sekä hulevesiselvitys, pelkkä viittaus 
selvityksiin ei ole riittävä. Lisäksi tulee esittää, miten alueen melutilanne on huomioitu ja 
kuinka meluntorjunta rakennuksessa ml. parvekkeet ja oleskelualueilla tultaisiin toteuttamaan. 
Mallintamalla tulee selvittää torjuntatoimien toimivuus.  
 
Kaavaluonnoksessa on annettu hulevesiä koskevia suosituksia ja määräyksiä. 
 
Vastine: 
 
Kohteesta on tehty luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu meluselvitys Ramboll Oy:n toimesta. 
Meluselvityksessä oli lähtökohtana nykyisen kaavan mukainen tilanne, jossa keskuskadun 
pohjoispuolelle on mahdollista rakentaa nykyistä korkeammat rakennusmassat, jotta niiden 
aiheuttama meluheijastus tulisi myös huomioiduksi. Selvityksessä todetaan, että melutaso 
asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35 dB kun julkisivun ääneneristävyys on 29 dB. 
Nykyisin tavanomaisena asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä pidetään 30 dB. 
Parvekkeet tulee selvityksen mukaan suojata lasituksella, kuten kaavamääräyksissä on 
todettukin. Valtatien 12 melua vähentää AL-korttelin paikoitusalueen etelä- ja itäreunaan 
esitetty melueste. Kaavamääräyksen mukaan osoitetulle alueelle on rakennettava vähintään 4 
m korkea umpinainen meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. Tällainen rakenne voi olla 
esimerkiksi autokatos, jonka valtatien puoleinen seinä muodostaa meluesteen. 
 
Kaavassa leikki- ja oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla ylitetään päiväaikana sallittu 55 dB 
meluraja Keskuskadun läheisyydessä. Leikki- ja oleskelualueiden eteläpuoleisilla alueilla raja 
kuitenkin alitetaan ja kaavamääräysten mukainen vähintään 300 m2 leikki- ja oleskelualuetta 
on mahdollista helposti toteuttaa melun ohjearvot alittavalle piha-alueelle. 
 
Melu-, ilmanlaatu- ja hulevesiselvityksissä ei ole löydetty mitään kaavaehdotuksen mukaisen 
asuinrakentamisen estäviä haittatekijöitä. Selvityksistä saatua tietoa on kuvattu 
kaavaselostukseen. Lisäksi selvitykset liitetään kokonaisuudessaan kaavaselostuksen 
liitteiksi. 
 
 
Ympäristöterveyskeskus 
 
Uusien asuntojen rakentamista selkeälle melualueelle vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän 
varteen, jossa altistuminen ulkoilman epäpuhtauksille on suurta, tulisi lähtökohtaisesti välttää. 
 
Kaavoituksen yhteydessä on arvioitu melutasoa sekä typpidioksidin ja pienhiukkasten 
leviämistä suunnittelualueella. Kaavamateriaaliin on liitetty lausunto meluarviosta ja 
kaavaselostuksessa on kerrottu lyhyesti ilmanlaatuselvityksen tuloksista. Esim. meluarviosta 
annetussa lausunnossa ei ole riittävällä varmuudella pystytty ottamaan kantaa suunniteltujen 
meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyyteen. Jotta selvitysten riittävyyttä, niiden tuloksia ja 
tarvittavia toimenpiteitä haittojen torjumiseksi pystyttäisiin arvioimaan, tulisi tehdyt selvitykset 
melutasosta ja ilmanlaadusta liittää kokonaisuudessaan kaavamateriaaliin. 
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Melutasoa arvioitaessa on tärkeä huomioida kohteeseen kohdistuva kokonaismelukuorma. 
Melutason asunnoissa tulee alittaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 
mukaiset ohjearvot. Oleskeluun käytetyillä ulkoalueilla tulee melutason alittaa valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaiset ulkoilman melulle asetetut ohjearvot. Kaavaprosessissa tulee 
pystyä osoittamaan etteivät em. ohjearvot ylity suunnittelualueella. 
 
Liikenteen pienhiukkaspäästöjen tiedetään olevan selkeä terveyshaittatekijä ja altistumisen 
olevan suurinta vilkasliikenteisten teiden varsilla. On hyvä huomioida, että myös hetkellisesti 
kohonnut altistus voi aiheuttaa oireita esim. hengitysteiden sairauksista kärsiville ja allergisille 
asukkaille. Suunnittelualueen läheinen sijainti valtatie 12:n varrella ei mahdollista 
suojaetäisyyksien käyttöä haittojen torjunnassa. Sisäilmassa esiintyviä pitoisuuksia voidaan 
kuitenkin alentaa rakennusten tuloilmanoton suunnittelulla ja suodatuksella, josta tulisi esittää 
suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Tätä koskeva kaavamääräys tulisi liittää 
yleisiin kaavamääräyksiin. Myös keinoja altistuksen vähentämiselle oleskelualueilla tulee 
miettiä. 
 
Pohjaveden suojelu on terveydensuojelun näkökulmasta tärkeää ja kaavaluonnoksessa on 
annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Seudullisen pohjavesien 
suojelusuunnitelman mukaisesti tulisi rakentamisen yhteydessä jättää pohjaveden pinnan 
yläpuolelle vähintään kahden (2) metrin suojakerros. Pohjaveden suojelua koskevia 
kaavamääräyksiä olisi suositeltavaa täydentää tällä lisäyksellä. Hulevesien käsittely on 
huomioitu kaavamääräyksissä riittävässä laajuudessa. Yleisiin kaavamääräyksiin tulisi liittää 
määräys varautumisesta radonin torjuntaan rakentamisen yhteydessä. 
 
Vastine: 
 
Kohteesta on tehty luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu meluselvitys Ramboll Oy:n toimesta. 
Meluselvityksessä oli lähtökohtana nykyisen kaavan mukainen tilanne, jossa keskuskadun 
pohjoispuolelle on mahdollista rakentaa nykyistä korkeammat rakennusmassat, jotta niiden 
aiheuttama meluheijastus tulisi myös huomioiduksi. Selvityksessä todetaan, että melutaso 
asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35 dB kun julkisivun ääneneristävyys on 29 dB. 
Nykyisin tavanomaisena asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä pidetään 30 dB. 
Parvekkeet tulee selvityksen mukaan suojata lasituksella, kuten kaavamääräyksissä on 
todettukin. Kaavamääräyksen mukaan osoitetulle alueelle on rakennettava vähintään 4 m 
korkea umpinainen meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. Tällainen rakenne voi olla 
esimerkiksi autokatos, jonka valtatien puoleinen seinä muodostaa meluesteen. 
 
Kaavassa leikki- ja oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla ylitetään päiväaikana sallittu 55 dB 
meluraja Keskuskadun läheisyydessä. Leikki- ja oleskelualueiden eteläpuoleisilla alueilla raja 
kuitenkin alitetaan ja kaavamääräysten mukainen vähintään 300 m2 leikki- ja oleskelualuetta 
on mahdollista helposti toteuttaa melun ohjearvot alittavalle piha-alueelle. 
 
Tehdyn ilmanlaatumallinnuksen perusteella ilmanlaatu Keskuskatu 6 korttelin asuintalojen 
kohdalla on hyväksyttävällä tasolla, ohje- ja raja-arvot eivät ylity niin typen oksidien kuin 
pienhiukkastenkaan osalta. Lähempänä Hämeenlinnantietä ilman typpioksidipitoisuus on toki 
korkeampi, mutta asuintalojen ja Hämeenlinnantien väliin jää kevyen liikenteen väylän lisäksi 
vielä paikoitusalue. Näin ollen pitoisuudet ehtivät laimentua hyväksyttävälle tasolle 
asuintalojen etäisyydellä. Keskuskadun liikenteen vaikutus on huomattavasti pienempi. 
 
Lausuntoon on kirjattu, että sisäilmassa esiintyviä pitoisuuksia voidaan alentaa rakennusten 
tuloilmanoton suunnittelulla ja suodatuksella, josta tulisi esittää suunnitelma 
rakennuslupavaiheessa. Lausunnossa esitetään, että tätä koskeva määräys lisätään yleisiin 
kaavamääräyksiin. Rakennusvalvonta kuitenkin normaalistikin edellyttää lupaehdoissa 
ilmanvaihtosuunnitelmat, eikä tämän vuoksi nähdä tarpeelliseksi antaa aiheesta erillistä 
kaavamääräystä. 

 Typen oksidien suurin mitattu tuntikohtainen kokonaispitoisuus oli 297 μg/m3 ja typpidioksidin 
(NO2) suurin mitattu tuntipitoisuus oli 104 μg/m3. Hengitettävien hiukkasten suurin 
tuntipitoisuus oli 700 μg/m3 ja suurin vuorokausikeskiarvo 140 μg/m3. Typpidioksidipitoisuus 
eimittausaikana ylittänyt kertaakaan tuntikohtaista raja- tai ohjearvoa. Pienhiukkasten 



 

 

20 

 

pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvon 50 μg/m3 mittausaikana 9 vuorokauden aikana, kun 
sallittu ylitysten määrä on vuodessa 35 kpl. 

 
Pohjaveden korkeus alueella on n. +139 - +140. Pohjaveden pinnan korkeus on arvioitu 
läheisen Salpa-Mattilan vedenottamon havaintoputken korkeustiedon perusteella. 
Kaavoitettavan alueen maanpinnan nykyinen korkeus vaihtelee +152,1 - +154,2 välillä. Tästä 
johtuen ei nähdä tarpeelliseksi määritellä kahden metrin paksuisen suojakerroksen jättämistä 
rakentamisen ja pohjaveden pinnan väliin, sillä riittävä suojakerros tulee alueella säilymään 
kellarirakentamisesta huolimatta. 
 
Radonin torjunnasta on määräys kaavamääräysten yleisessä osiossa. 
 
Melu-, ilmanlaatu- ja hulevesiselvityksissä ei ole löydetty mitään kaavaehdotuksen mukaisen 
asuinrakentamisen estäviä haittatekijöitä. Selvityksistä saatua tietoa on kuvattu 
kaavaselostukseen. Lisäksi selvitykset liitetään kokonaisuudessaan kaavaselostuksen 
liitteiksi. 
 
 
Hämeen ELY-keskus 
 
ELY-keskus katsoo, että kaavaratkaisu on osayleiskaavan mukainen ja tiivistää 
yhdyskuntarakennetta mahdollistamalla asumista lähelle palveluja. 
 
Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että se ei tule vastaamaan kohteen osalta 
meluntorjunnan suunnittelu tai toteutuskustannuksista eikä meluhaitan korvauskustannuksista 
vaan kunnan kaavoittaessa toimintoja liikenneväylien melualueelle kunta vastaa 
toteuttamisesta kustannuksineen. 
 
Melulle herkkää toimintaa (asumista) ei tule sijoittaa kaavoituksessa melualueelle 
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Kaavassa tulee esittää kaavamääräyksin ja 
merkinnöin riittävät toimenpiteet joilla päästään uuden asuinalueen ohjearvojen ali. 
Meluntorjunta on kriittinen asia alueen ottamisessa asuin käyttöön eikä melun hallinnan 
ratkaisuja voi jättää rakennuslupavaiheeseen ratkaistavaksi. Kaavalla tulee taata edellytykset 
meluongelman ratkaisemiseksi. 
 
Kaava-aineistoon tulee liittää melua koskevan lausunnon lisäksi tehty meluselvitys, jotta 
selvityksen riittävyyttä voidaan arvioida. Kaavaluonnosvaiheessa tätä ei voitu tehdä 
melukonsultin lausunnon perusteella. Lausunto antaa kuitenkin viitteitä siitä, että selvitystä 
joudutaan täydentämään. Selvityksestä on syytä käydä ilmi onko meluvaikutuksissa eroa 
noustessa ylempiin kerroksiin. Kaavassa ei ole ratkaistu riittävästi rakennusalojen väliin 
jäävien leikki- ja oleskelualueiden meluntorjuntaa, eikä kaavaratkaisu luonnosvaiheessa täytä 
kaavan vaatimusta turvallisesta ja terveellisestä ympäristöstä. Melun hallinnassa on 
huomioitava sekä Keskustie, että valtatie 12 melun lähteinä. Jos päiväajan keskiäänitaso 
julkisivulla on yli 65 dB, ei parvekkeita tulisi rakentaa, koska lasituskaan ei takaa riittävän 
alhaista melutasoa. Vaihtoehtoina on melutasosta riippuen viherhuone tai parvekkeiden pois 
jättäminen. Kaavan meluntorjuntaa koskevia määräyksiä tulee tarkistaa. 
 
Alueen hulevesiä ei saa johtaa maantien sivuojaan. 
Liityntäpysäköintiin ja AL-kortteliin ajoon varattu kulkuyhteys on epämääräinen. Kulkuyhteys 
tulee olla katuyhteys, sillä siitä on kulku kolmeen eri kortteliin. 
 
Kaava-alueella tulee kiinnittää huomiota myös ilmanlaatuun. Arkivuorokauden liikennemäärän 
ollessa valtatiellä 12 noin 20 000 ajoneuvoa on rakentamisen suositusetäisyys noin 40 metriä 
(lähde: HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeet ja altistuminen liikenteen päästöille liikennemäärän ja 
etäisyyden suhteen HSY 2014b) 
 
Edellä olevan lisäksi ELY -keskuksella ei ole kaavamääräyksistä huomautettavaa. 
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Vastine: 
 
Kohteesta on tehty luonnosvaiheen jälkeen tarkennettu meluselvitys Ramboll Oy:n toimesta. 
Meluselvityksessä oli lähtökohtana nykyisen kaavan mukainen tilanne, jossa keskuskadun 
pohjoispuolelle on mahdollista rakentaa nykyistä korkeammat rakennusmassat, jotta niiden 
aiheuttama meluheijastus tulisi myös huomioiduksi. Selvityksessä todetaan, että rakennusten 
Keskuskadun puoleisiin julkisivuihin kohdistuu päiväajalla enintään 62 dB keskiäänitaso. 
Melutaso asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35 dB kun julkisivun ääneneristävyys 
on 29 dB. Nykyisin tavanomaisena asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä 
pidetään 30 dB. Parvekkeet tulee selvityksen mukaan suojata lasituksella, kuten 
kaavamääräyksissä on todettukin. Kaavamääräyksen mukaan osoitetulle alueelle on 
rakennettava vähintään 4 m korkea umpinainen meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. 
Tällainen rakenne voi olla esimerkiksi autokatos, jonka valtatien puoleinen seinä muodostaa 
meluesteen. 
 
Kaavassa leikki- ja oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla ylitetään päiväaikana sallittu 55 dB 
meluraja Keskuskadun läheisyydessä. Leikki- ja oleskelualueiden eteläpuoleisilla alueilla raja 
kuitenkin alitetaan ja kaavamääräysten mukainen vähintään 300 m2 leikki- ja oleskelualuetta 
on mahdollista helposti toteuttaa melun ohjearvot alittavalle piha-alueelle. 
 
Tehdyn ilmanlaatumallinnuksen perusteella ilmanlaatu Keskuskatu 6 korttelin asuintalojen 
kohdalla on hyväksyttävällä tasolla, ohje- ja raja-arvot eivät ylity niin typen oksidien kuin 
pienhiukkastenkaan osalta. Lähempänä Hämeenlinnantietä ilman typpioksidipitoisuus on toki 
korkeampi, mutta asuintalojen ja Hämeenlinnantien väliin jää kevyen liikenteen väylän lisäksi 
vielä paikoitusalue. Näin ollen pitoisuudet ehtivät laimentua hyväksyttävälle tasolle 
asuintalojen etäisyydellä. Keskuskadun liikenteen vaikutus on huomattavasti pienempi. Tätä 
tukevat myös keväällä 2015 tehtyjen ilmanlaatumittausten tulokset, jossa ilmanlaatu oli 
hetkellisistä pitoisuushuipuista huolimatta raja- ja ohjearvojen puitteissa. Mittauspaikka 
sijaitsee paikassa, jossa pitoisuudet ovat mallinnuksen mukaan suuremmat kuin Keskuskatu 6 
asuintalojen kohdalla. 
Kaikki rakennukset sijaitsevat yli 40m päässä valtatiestä. 
 
Pohjaveden korkeus alueella on n. +139 - +140. Pohjaveden pinnan korkeus on arvioitu 
läheisen Salpa-Mattilan vedenottamon havaintoputken korkeustiedon perusteella. 
Kaavoitettavan alueen maanpinnan nykyinen korkeus vaihtelee +152,1 - +154,2 välillä. Tästä 
johtuen ei nähdä tarpeelliseksi määritellä kahden metrin paksuisen suojakerroksen jättämistä 
rakentamisen ja pohjaveden pinnan väliin, sillä riittävä suojakerros tulee alueella säilymään 
kellarirakentamisesta huolimatta. 
 
Hulevesien hallinnasta on määräykset kaavamääräysten yleisessä osiossa johon lisätään 
tarkennus, ettei hulevesiä saa johtaa maantien sivuojaan. 
 
Kaavaehdotuksen mukaisen AL-korttelin (korttelin 217 tontin 1) ja kaava-alueen vieressä 
sijaitsevan liikerakennuksen (korttelin 217 tontin 3) välisellä tonttirajalla sijaitsevaa ajoyhteyttä 
ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa katuyhteydeksi. Ajoyhteys tulee käytännössä palvelemaan 
kahta tonttia eli korttelin 217 tonttia 3 sekä kaavamuutoksella muodostuvaa AL-tonttia. 
Ajoyhteyden kautta kuljetaan näiden tonttien paikoitusalueille ja mahdollistetaan tonttien 
huolto. Ajoyhteyden kautta on osoitettu myös kulku LP-kortteliin, jossa sijaitsevat kunnan 
liityntäpysäköintipaikat. Liityntäpysäköintipaikkojen lisäksi LP-korttelin kautta on ajo myös AL-
korttelin kannenalaiseen pysäköintiin. Liityntäpysäköintipaikkoja LP-korttelissa tulee 
todennäköisesti olemaan noin 10, joten liityntäpysäköinnin aiheuttamat liikennemäärät jäävät 
hyvin pieniksi. Pääasiallinen liikenne ajoyhteydellä on kahden tontin tonttiliikenne. 
 
Melu-, ilmanlaatu- ja hulevesiselvityksissä ei ole löydetty mitään kaavaehdotuksen mukaisen 
asuinrakentamisen estäviä haittatekijöitä. Selvityksistä saatua tietoa on kuvattu 
kaavaselostukseen. Lisäksi selvitykset liitetään kokonaisuudessaan kaavaselostuksen 
liitteiksi. 
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Lahden kaupunginmuseo / Maakuntamuseo 
 
Kaavaselostuksessa on käytetty asianmukaisesti hyväksi vuonna 2015 valmistunutta 
kuntakeskuksen rakennusinventointia ja kaavaluonnoksessa on esitelty suunnittelualueen ja 
sen lähialueen rakennettua ympäristöä. Kaavaluonnoksessa purettavaksi esitetty S-marketin 
rakennus (Keskuskatu 6) on valmistunut 1983 (inventoinnin mukaan 1970-luvun lopulla) ja 
sitä on muutettu aikojen saatossa useaan otteeseen. Tyhjillään olevan market-rakennuksen 
itäpuolella on inventoinnin mukaan matala 1980-luvulla valmistunut liikerakennus (Keskuskatu 
8), S-marketin länsipuolella 1980- ja 1990-lukujen taitteessa valmistunut kohde, johon on 
toteutettu liikerakennus ja kirkko (Keskuskatu 4) ja S-marketin pohjoispuolella yksikerroksinen 
liikerakennus vuodelta 1978 (Virastotie 1). Suunnittelualueen lähiympäristö on siis rakentunut 
verrattain lyhyellä aikavälillä, noin kymmenessä vuodessa. Arkkitehtonisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti edellä mainitun rakennuskokonaisuuden arvokkain kohde on kirkko-
liikerakennus, joka ei kuulu suunnittelualueeseen. Heikoimmin arvoaan on säilyttänyt entinen 
S-market. Museo toteaa, että suunnittelualueen sisällä ei ole erityisen arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä. 
 
Lausunnossaan 13.5.2015 museo totesi, että suunnittelualueen kaavamuutosta olisi pitänyt 
käsitellä osana suurempaa kokonaisuutta. Museo toivoo edelleen, että jatkossa 
keskustaajamaa suunnitellaan aikaisempaa suurempina kokonaisuuksina. Tämä helpottaa 
keskustaajaman rakennetussa ympäristössä olevien arvojen tarkastelua. Alueen yksi 
suurimmista arvoista on melko hyvin säilynyt ja lyhyessä ajassa valmistunut 
kuntakeskuskokonaisuus. Keskustaajama on oleellinen ja merkittävä osa kunnan historiaa, ja 
museon huolena on, että pienialaisilla asemakaavahankkeilla keskustaajaman ominaispiirteitä 
tullaan pikkuhiljaa menettämään. 
 
Kaavan vaikutusten arvioinnit kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön on luonnoksessa esitetty lyhyesti. Museon mielestä kaavaselostuksessa 
vaikutukset ennen kaikkea maisemaan ja taajaman rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin 
tulee arvioida syvällisemmin. Vaikutusten maisemallista ja taajamakuvallista arviointia uusista 
kerrostaloista on tuotu esiin ennen kaikkea havainnekuvien avulla. Havainnekuvat ovat 
kuitenkin osin harhaanjohtavia, sillä Keskuskadun rakennettu ympäristö on esitetty kuvissa 
massoiltaan pääosin samankorkuisina kuin uudet kaava-alueelle suunnitellut asuinkerrostalot. 
Näin havainnekuvat eivät anna totuudenmukaista kuvaa siitä, miten uudet rakennusmassat 
tulevat sijoittumaan ympäristöönsä. Mikäli myös Keskuskadun pohjoispuolista aluetta on 
suunniteltu muutettavaksi sillä mittakaavalla kuin havainnekuvat esittävät, on asia tuotava 
esiin myös kaavaselostuksessa. 
 
Vastine: 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee kuntakeskuksessa painopistealueella, jossa jo olemassa olevien 
pistemäisten massojen ja voimassa olevan kaavan sallimien rakennusmassojen avulla 
Keskuskadun, Hämeenlinnantien ja Kansankadun välisen alue pyritään kehittämään 
keskustarakenteeseen kuuluvaksi. Havainnekuviin on lisätty mallinnuksia nykytilanteen 
mukaisilla massoitteluilla naapuritonteilla, mutta pääosa havainnekuvista on tehty 
ajantasakaavan mahdollistamilla massoitteluilla, koska se on todennäköinen tilanne 
tulevaisuudessa. 
 
Kuntakeskuksen kehittäminen tulee mitä todennäköisimmin tapahtumaan jatkossakin 
hankekaavoina, sillä keskeisimmät rakennuspaikat, lukuun ottamatta kirjaston ja 
kunnanviraston tontteja, ovat yksityisessä omistuksessa. Hankekaavoissa tarve 
kaavamuutokselle tulee yksityisen kaavamuutoksen hakijan tavoitteista ja tarpeista. 
Kaavahankkeissa kuitenkin aina huomioidaan kunnan asettamat tavoitteet ja kaavan 
sisältövaatimukset. Tässä hankkeessa kaava-alueen laajentamista ei nähdä tarpeellisena, 
eikä lähimpien kiinteistöjen omistajatahoilta ole tullut kaavoitustarpeita esiin. 
 
Keskuskatu 6 kaavamuutosalue sijaitsee kahden viimevuosina lainvoiman saaneen 
kaavamuutosalueen välissä. Toinen näistä kaavamuutoksista koskee kuntakeskuksen 
liikerakentamisen keskeisimpiä kortteleita (kaavamuutos tullut voimaan 2013, 
kaavamuutoksella muodostuivat korttelit 205, 206, 208, 211 ja korttelin 216 tontti 1), ja toinen 



 

 

23 

 

Sovituksenkirkkoa. Sovituksenkirkon rakentamisen mahdollistanut kaavamuutos on saanut 
lainvoiman 2006, kirkkorakennus valmistui 2010. Kyseiset aiemmin tehdyt kaavamuutokset 
vaikuttavat kuntakeskuskokonaisuuteen ja ovat jo osin muuttaneetkin sitä (Sovituksenkirkko 
on rakennettu, Keskuskatu 6 kaavamuutoksen kohteena oleva market-rakennus on jäänyt 
tyhjilleen, korttelia 208 koskeva rakennuslupa on jätetty kuntaan). Aiempien kaavamuutosten 
yhteydessä on arvioitu niiden vaikutukset. 
 
 
 
Ehdotusvaiheesta saatiin viisi (5) lausuntoa, muistutuksia ei tehty. 
Asemakaavanmuutosehdotus pidettiin nähtävillä 7.1. – 12.2.2016, lausuntoaika oli 5.2.2016 
saakka. Saadut lausunnot ja vastineet niihin alla: 
 
 
Ympäristöterveyskeskus 
 
Uusien asuntojen rakentamista selkeälle melualueelle vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän 
varteen, jossa altistuminen ulkoilman epäpuhtauksille on suurta, tulisi lähtökohtaisesti välttää. 
Kaavoituksen yhteydessä on arvioitu melutasoa, typpidioksidin ja pienhiukkasten leviämistä 
sekä hulevesien muodostumista suunnittelualueella. Kaavamateriaaliin on liitetty meluselvitys, 
hulevesiselvitys sekä konsultin lausunto/arvio kohteen ilmanlaadusta. 
 
Melumallinnuksen mukaan merkittävä osa kerrostalojen piha- ja oleskelualueista tulee 
sijaitsemaan yli 55 dB päiväajan meluvyöhykkeellä, jonka takia kyseisten alueiden käyttö tulee 
sijoittuman LE-alueiden eteläosaan. Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta yleisesti 
kerrostaloalueella oleskeluun soveltuvat viheralueet ovat pieniä ja niillä on merkittävä vaikutus 
myös asumisviihtyisyyteen. Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että näillä alueilla tulisi 
alittaa VNp 993/92 esitetyt yleiset melutason ohjearvot esimerkiksi merkitsemällä 
asemakaavaan meluaita tai muu melulta suojaava rakenne myös Keskuskadun puolelle. 
 
Alueen ilmanlaatua koskevassa lausunnossa/arviossa on käsitelty typen oksidien sekä 
pienhiukkasten (PM10) kokonaismäärien tunti- ja vuorokausipitoisuuksia. Pienhiukkasilla 
pelkästään niiden massapitoisuuden tarkastelu ilmakuutiossa kuvaa varsin heikosti niiden 
aiheuttamaa terveyshaitan riskiä muun muassa hiukkastyypin fysikaalisten ominaisuuksien, 
pitkän viipymän ja hiukkasten mukanaan kuljettamien muiden epäpuhtauksien takia. 
Terveydensuojeluviranomainen toteaa edelleen, että yleisiin kaavamääräyksi in tulisi lisätä ul- 
koilman epäpuhtaudet sekä niiden kulkeutumissuunnan ja suodatuksen huomioiva 
suunnitteluvaatimus, jonka toteuttamista tulisi tarkastella rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä. 
 
Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutos 
ehdotuksen asiakirjoista. 
 
Vastine: 
 
Kohteesta on tehty ehdotusvaiheen jälkeen tarkennettu meluselvitys Ramboll Oy:n toimesta 
(liite 10). Meluselvityksessä oli lähtökohtana nykyisen kaavan mukainen tilanne, jossa 
Keskuskadun pohjoispuolelle on mahdollista rakentaa nykyistä korkeammat rakennusmassat, 
jotta niiden aiheuttama meluheijastus tulisi myös huomioiduksi. Selvityksessä todetaan, että 
melutaso asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35 dB kun julkisivun ääneneristävyys 
on 30 dB. Nykyisin tavanomaisena asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä 
pidetään 30 dB. Kaavassa on annettu määräys, että asuinrakennusten ulkoseinien sekä 
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys liikennemelua vastaan on oltava vähintään 
35 dBA. Selvitystuloksen perusteella tätä kaavamääräystä olisi voinut tarkistaa ja asettaa 
vaatimukseksi esim. 30 dBA, mutta kaavaehdotuksessa esitetty 35 dBA nähtiin kuitenkin 
hyväksi pitää kaavassa edelleen. 
 
Parvekkeet tulee selvityksen mukaan suojata lasituksella, kuten kaavamääräyksissä on 
todettukin. Kaavamääräyksen mukaan osoitetulle alueelle on rakennettava vähintään 4 m 
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korkea umpinainen meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. Tällainen rakenne voi olla 
esimerkiksi autokatos, jonka valtatien puoleinen seinä muodostaa meluesteen. 
 
Kaavassa leikki- ja oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla ylitetään päiväaikana sallittu 55 dB 
meluraja Keskuskadun läheisyydessä. Leikki- ja oleskelualueiden eteläpuoleisilla alueilla raja 
kuitenkin alitetaan ja kaavamääräysten mukainen vähintään 300 m2 leikki- ja oleskelualuetta 
on mahdollista helposti toteuttaa melun ohjearvot alittavalle piha-alueelle. 
Maankäyttöluonnoksen mukaisessa vaihtoehdossa ohjearvot alittavaa oleskelutilaa tontille 
muodostuu yli 800m2. Kaavamääräyksiin on kuitenkin lisätty määräys tonttien aitaamisesta 
Keskuskadulle päin. 
 
Tehdyn ilmanlaatumallinnuksen perusteella ilmanlaatu Keskuskatu 6 korttelin asuintalojen 
kohdalla on hyväksyttävällä tasolla, ohje- ja raja-arvot eivät ylity niin typen oksidien kuin 
pienhiukkastenkaan osalta. Lähempänä Hämeenlinnantietä ilman typpioksidipitoisuus on toki 
korkeampi, mutta asuintalojen ja Hämeenlinnantien väliin jää kevyen liikenteen väylän lisäksi 
vielä paikoitusalue. Näin ollen pitoisuudet ehtivät laimentua hyväksyttävälle tasolle 
asuintalojen etäisyydellä. Keskuskadun liikenteen vaikutus on huomattavasti pienempi. 
Ilmanlaatumallinnuksen mittauspaikka sijaitsee paikassa, jossa pitoisuudet ovat mallinnuksen 
mukaan suuremmat kuin Keskuskatu 6 asuintalojen kohdalla. 
 

 Typen oksidien suurin mitattu tuntikohtainen kokonaispitoisuus oli 297 μg/m3 ja typpidioksidin 
(NO2) suurin mitattu tuntipitoisuus oli 104 μg/m3. Hengitettävien hiukkasten suurin 
tuntipitoisuus oli 700 μg/m3 ja suurin vuorokausikeskiarvo 140 μg/m3. Typpidioksidipitoisuus 
eimittausaikana ylittänyt kertaakaan tuntikohtaista raja- tai ohjearvoa. Pienhiukkasten 
pitoisuus ylitti vuorokausiraja-arvon 50 μg/m3 mittausaikana 9 vuorokauden aikana, kun 
sallittu ylitysten määrä on vuodessa 35 kpl. 
 
Mallinnuksissa ei ole todettu aihetta erityisille määräyksille ilmanvaihtosuunnitelmien suhteen. 
Ilmalaadulle asetetut raja- ja ohjearvot tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa 
myös ilman erillistä kaavamääräystä ja tästä syystä ilmanlaatua koskevaa kaavamääräystä ei 
nähdä tarpeelliseksi lisätä kaavaan. 
 
 
Hämeen ELY-keskus 

 
Lausuntonaan asemakaavan muutosehdotuksesta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) viittaa vastaavasta kaavamuutosluonnoksesta 7.10.2015 
antamaansa lausuntoon. Sen jälkeen on valmistunut meluselvitys ja arvio ilmanlaadusta. 
Kaavaehdotukseen on lisätty tonttien aitaamisvelvollisuus. Kaavamääräyksiä on tarkistettu 
mm. autopaikkojen ja hulevesien johtamisen osalta. 
 
Liikenne ja melu 
Valtatien 12 osalta on meluselvityksessä oletettu, että valtatie 12 on siirtynyt uudelle 
linjaukselle vuoden 2035 ennustetilanteessa. Meluselvitys ja meluntorjuntaan esitetyt ratkaisut 
pohjautuvat ennusteolettamaan jossa liikennemäärät ovat merkittävästi nykyistä pienemmät 
(useita tuhansia pienemmät) liikenteen siirtyessä uudelle Lahden eteläiselle kehätielle. 
Asemakaavaratkaisun perustaminen vuoden 2035 liikennetilanteeseen, jossa pitkämatkainen 
liikenne on siirtynyt väylälle jonka toteuttamisesta ei ole päätöstä, on kestämätön peruste 
kaavaratkaisulle. Selvitystä ja kaavaratkaisua tulee täydentää, tilanteella jossa kehätietä ei ole 
toteutettu. liman kehätietä liikenne- määrien ennustetaan kasvavan Hollolan keskustan 
kohdalla vuoteen 2025 mennessä lähemmäs 23 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemääräarvioita on esitetty mm. VT 12 kehittämisselvityksessä välillä Hollola-Lahti (Sito 
2015). 
 
Valtatien 12 puoleisella reunalla AL-korttelinja liityntään varatun pysäköintialueen rajalla on 
osoitettu vähintään 4 metrin korkuinen meluntorjuntarakenne. Mikäli liikennemäärät ovat 
merkittävästi nykyistä pienemmät selvitys osoittaa että asemakaavaratkaisulla varmistetaan 
riittävästi ulkoiluunja leikkiin tarkoitettuja kaava-alueita, joilla melun ohjearvot eivät ylity 
(vähintään 300 m2 tällaista le-aluetta). Selvityksen mukaan rakennusten ylemmissä 
kerroksissa melutasot jäävät alle 65dB, jolloin parvekelasitus, jonka äänen eristävyys on 10 
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dB, on riittävä melun ohjearvojen saavuttamiseen. Selvityksen anti kaavaratkaisun kannalta 
on huono virheellisistä liikennemäärätiedoista johtuen. ELY-keskus muistuttaa, että uusia 
asuinalueita ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Puutteellinen 
selvitys tulee täydentää ja ottaa huomioon kaavaratkaisussa. Uudenmaan ELY-keskuksella ei 
ole mahdollisuuksia osallistua asutuksen meluntorjuntakustannuksiin tai meluhaitan 
korvauskustannuksiin. 
 
AL-korttelin länsipuolisella laidalla osoitettu ajoyhteys on ELY-keskuksen näkemyksen 
mukaan ennemmin katu kuin ajoyhteys. Yhteys tulisi osoittaa katuna. 
 
Alueen sade- ja hulevesiä ei tule johtaa maantien sivuojaan tai maantiekuivatukselle 
mitoitettuihin putkiin. Hulevesien hallintaselvityksen perusteella hulevesien valuman määrä 
pienenee kaavaratkaisulla nykyisestä. Selvityksessä ei saatu varmuutta siitä, kulkeeko tontin 
etelälaidalla kunnan hulevesiviemäri. Mikäli sellaista ei kulje, tulee alue liittää uudella 
hulevesilinjalla Kuntoilijankujan verkostoon. Selvityksessä esitettyyn tulvineeseen 
hulevesikaivoon ei voi ohjata lisävesiä. Sen osalta tulisi toteuttaa 
korjaus/parantamistoimenpiteitä. Epäselvän hulevesilinjauksen arvioidusta sijainnista 
päätellen on mahdollista, että alueella kulkee vain valtatien 12 kuivatukseen tarkoitettuja 
sadevesilinjoja. Asia vaatii jatkossa tarkempaa selvittämistä ja suunnittelua. 

 
Vastine: 
 
Kohteesta on tehty ehdotusvaiheen jälkeen tarkennettu meluselvitys Ramboll Oy:n toimesta 
(liite 10), jossa on huomioitu tilanteet sekä Kehätie rakennettuna, että ilman. 
Meluselvityksessä oli lähtökohtana nykyisen sekä kaavan mukainen tilanne, jossa 
Keskuskadun pohjoispuolelle on mahdollista rakentaa nykyistä korkeammat rakennusmassat, 
jotta niiden aiheuttama meluheijastus tulisi myös huomioiduksi, että nykyinen rakennuskanta. 
Selvityksessä todetaan, että rakennusten Keskuskadun puoleisiin julkisivuihin kohdistuu 
päiväajalla enintään 63 dB keskiäänitaso. Melutaso asunnossa sisällä alittaa päiväajan 
ohjearvon 35 dB kun julkisivun ääneneristävyys on 30 dB. Nykyisin tavanomaisena 
asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä pidetään 30 dB. Kaavassa on annettu 
määräys, että asuinrakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA. Selvitystuloksen 
perusteella tätä kaavamääräystä olisi voinut tarkistaa ja asettaa vaatimukseksi esim. 30 dBA, 
mutta kaavaehdotuksessa esitetty 35 dBA nähtiin kuitenkin hyväksi pitää kaavassa edelleen. 
 
Parvekkeet tulee selvityksen mukaan suojata lasituksella, kuten kaavamääräyksissä on 
todettukin. Kaavamääräyksen mukaan osoitetulle alueelle on rakennettava vähintään 4 m 
korkea umpinainen meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. Tällainen rakenne voi olla 
esimerkiksi autokatos, jonka valtatien puoleinen seinä muodostaa meluesteen. 
 
Kaavassa leikki- ja oleskelualueiksi osoitetuilla alueilla ylitetään päiväaikana sallittu 55 dB 
meluraja Keskuskadun läheisyydessä. Leikki- ja oleskelualueiden eteläpuoleisilla alueilla raja 
kuitenkin alitetaan ja kaavamääräysten mukainen vähintään 300 m2 leikki- ja oleskelualuetta 
on mahdollista helposti toteuttaa melun ohjearvot alittavalle piha-alueelle. 
Maankäyttöluonnoksen mukaisessa vaihtoehdossa ohjearvot alittavaa oleskelutilaa tontille 
muodostuu yli 800m2. Kaavamääräyksiin on kuitenkin lisätty määräys tonttien aitaamisesta 
Keskuskadulle päin. 
 
Hulevesien hallinnasta on määräykset kaavamääräysten yleisessä osiossa jossa on määräys, 
ettei hulevesiä saa johtaa maantien sivuojaan. Kaavassa ei voida määritellä spesifioituja 
paikkoja huleveden purkupaikoille, vaan niiden suunnittelu tapahtuu toteutusvaiheessa. Kaava 
alueen läheisyydessä on selvityksen mukaan riittävä valmius hulevesien poistamiselle. 
 
Kaavaehdotuksen mukaisen AL-korttelin (korttelin 217 tontin 1) ja kaava-alueen vieressä 
sijaitsevan liikerakennuksen (korttelin 217 tontin 3) välisellä tonttirajalla sijaitsevaa ajoyhteyttä 
ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa katuyhteydeksi. Ajoyhteys tulee käytännössä palvelemaan 
kahta tonttia eli korttelin 217 tonttia 3 sekä kaavamuutoksella muodostuvaa AL-tonttia. 
Ajoyhteyden kautta kuljetaan näiden tonttien paikoitusalueille ja mahdollistetaan tonttien 
huolto. Ajoyhteyden kautta on osoitettu myös kulku LP-kortteliin, jossa sijaitsevat kunnan 
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liityntäpysäköintipaikat. Liityntäpysäköintipaikkojen lisäksi LP-korttelin kautta on ajo myös AL-
korttelin kannenalaiseen pysäköintiin. Liityntäpysäköintipaikkoja LP-korttelissa tulee 
todennäköisesti olemaan noin 10, joten liityntäpysäköinnin aiheuttamat liikennemäärät jäävät 
hyvin pieniksi. Pääasiallinen liikenne ajoyhteydellä on kahden tontin tonttiliikenne. 
 
Melu-, ilmanlaatu- ja hulevesiselvityksissä ei ole löydetty mitään kaavaehdotuksen mukaisen 
asuinrakentamisen estäviä haittatekijöitä. Selvityksistä saatua tietoa on kuvattu 
kaavaselostukseen. Lisäksi selvitykset liitetään kokonaisuudessaan kaavaselostuksen 
liitteiksi. 
 
 
Lahden kaupunginmuseo / Maakuntamuseo 
 
Asemakaavan muutos koskee kuntakeskuksen korttelin 217 tontteja 1 ja 2, Keskuskatu 6:ssa, 
Keskuskadun ja valtatie 12 :n välissä. Tyhjillään olevan yksikerroksisen entisen S-marketin ja 
sen viereisen pysäköintialueen paikalle on kaavassa esitetty kolmea kerrostaloa, 
kaavamerkinnällä AL asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, kerrosluvuksi on 
merkitty VIII u1/2. Keskuskadun varteen rakennettiin 1970-luvun lopulla kuntakeskuksen 
ensimmäiset ruoka-marketit ja 1980-luvun kuluessa matalia 1-2-kerroksisia erikoisliikkeitä ja 
toimistorakennuksia täydentämään uuden kuntakeskuksen kaupallista tarjontaa. 
Keskuskadun mittakaavasta muodostui matala ja väljä. 
 
Maakuntamuseo on aikaisemmissa lausunnoissaan esittänyt huolensa siitä, miten yksittäiset 
pienialaiset, korkeaa rakentamista suosivat kaavahankkeet vaikuttavat 1970-luvulta lähtien 
rakentuneen matalan ja väljän kuntakeskuksen ominaispiirteisiin ja julkisten rakennusten 
kuten kunnanviraston ja kirjaston asemaan taajamakuvassa. Viime vuosina tehdyissä 
kaavamuutoksissa vaikutusten arviointi taajama kuvaan on keskittynyt suppealle alueelle, 
mikä näkyy myös lausunnolla olevan kaavan mallinnuksissa (liite 12). Keskuskadun varren 
mittakaavallinen muutos nykytilanteeseen verrattuna jää kovin kapeaksi näkymäksi. Kunnan 
asettamien tavoitteiden toivoisi näkyvän selkeämpinä linjauksina siinä minkälaiseen 
ympäristöön ja rakennuskorkeuksiin kuntakeskuksessa pyritään. Tähän liittyy myös museon 
esittämä rakennuskannan inventoinnin ja arvottamisen hyödyntäminen kaavatyössä. 
Keskuskadun liikerakennusten osalta periaatteelliset kaavaratkaisut lienee jo tehty, kun vielä 
jäljellä olevat matalat 1-2 -kerroksiset myymälät ovat jäämässä korkeiden rakennusmassojen 
ympäröimiksi. 
 
Korttelissa 217 sijaitsevan matalan liikerakennuksen korvaamiseen uudisrakentamisella 
museo ei näe estettä. Uudisrakennuksista tulisi tehdä kerrosluvultaan yhdenmukaisia 
rakennusmassoja Keskuskadun varteen jo kaavoitettujen kerrostalojen tapaan. 

 
Vastine: 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee kuntakeskuksessa painopistealueella, jossa jo olemassa olevien 
pistemäisten massojen ja voimassa olevan kaavan sallimien rakennusmassojen avulla 
Keskuskadun, Hämeenlinnantien ja Kansankadun välisen alue pyritään kehittämään 
keskustarakenteeseen kuuluvaksi. Ajantasakaavassa Keskuskadun varteen nykyisten 
matalien rakennusten paikalle on kaavoitettu AL merkinnällä kuudesta seitsemään kerrosta 
korkeita rakennuksia, mutta niissä ei ole rajoitettu liikerakentamisen kerrosalaa, koska ne 
sijaitsevat kaupallisesti keskeisemmässä paikassa tähän kaavahankkeeseen verrattuna. 
Näinollen niiden katutasoon tullee laajempaa liikerakentamista suuremmalla 
kerroskorkeudella, jolloin räystäskorkeudet tulevat olemaan likipitäen samat tämän 
kaavahankkeen kanssa. 
 
Kuntakeskuksen kehittäminen tulee mitä todennäköisimmin tapahtumaan jatkossakin 
hankekaavoina, sillä keskeisimmät rakennuspaikat, lukuun ottamatta kirjaston ja 
kunnanviraston tontteja, ovat yksityisessä omistuksessa. Hankekaavoissa tarve 
kaavamuutokselle tulee yksityisen kaavamuutoksen hakijan tavoitteista ja tarpeista. 
Kaavahankkeissa kuitenkin aina huomioidaan kunnan asettamat tavoitteet ja kaavan 
sisältövaatimukset. Tässä hankkeessa kaava-alueen laajentamista ei nähdä tarpeellisena, 
eikä lähimpien kiinteistöjen omistajatahoilta ole tullut kaavoitustarpeita esiin. Kunta on 
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käynnistänyt tulevaisuutta ajatellen laajemman rakennuskannan inventoinnin, jonka on 
tarkoitus valmistua 2016 aikana. 
 
Keskuskatu 6 kaavamuutosalue sijaitsee kahden viimevuosina lainvoiman saaneen 
kaavamuutosalueen välissä. Toinen näistä kaavamuutoksista koskee kuntakeskuksen 
liikerakentamisen keskeisimpiä kortteleita (kaavamuutos tullut voimaan 2013, 
kaavamuutoksella muodostuivat korttelit 205, 206, 208, 211 ja korttelin 216 tontti 1), ja toinen 
Sovituksenkirkkoa. Sovituksenkirkon rakentamisen mahdollistanut kaavamuutos on saanut 
lainvoiman 2006, kirkkorakennus valmistui 2010. Kyseiset aiemmin tehdyt kaavamuutokset 
vaikuttavat kuntakeskuskokonaisuuteen ja ovat jo osin muuttaneetkin sitä (Sovituksenkirkko 
on rakennettu, Keskuskatu 6 kaavamuutoksen kohteena oleva market-rakennus on jäänyt 
tyhjilleen, korttelia 208 koskeva rakennuslupa on jätetty kuntaan). Aiempien kaavamuutosten 
yhteydessä on arvioitu niiden vaikutukset. 
 
 
Lahtienergia Oy 
 
Kohteena olevaa asemakaavarajausta lähimmät kaukolämpörunkojohdot sijaitsevat heti 
pohjoispuolella Keskuskadun jalkakäytävällä ja itäpuolella Kuntoilijankujalla. Johtojen sijainti 
on esitetty liitekartalla. Kohdealueen koilliskulmalla kaukolämmön runkojohto on myös 
asemakaavan muutoksen rajauksen sisäpuolella, ollen myös rakennuspaikaksi osoitetun 
alueen sisällä. Kaukolämpöjohto ja sen mahdollinen siirto tulee ottaa huomioon kohteen 
toteutussuunnittelussa. Sijoitussopimuksemme mukaisesti siirron kustannuksista vastaa 
siirtoa haluava. 
 
Kaukolämmön kapasiteetti alueen tuntumassa on erinomainen. Suosittelemme kohteen 
muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi kaukolämpöä, ja kaavaan lämmitystavan merkintää 
kaukolämpö. 
Mikäli lopullinen kaavaehdotus poikkeaa oleellisesti luonnos‐ ja valmisteluvaiheen 
suunnitelmista, varaamme oikeuden lausua siitä uudelleen. 
 
Vastine: 
 
Kaavassa on määräys kaukolämpöön liittymisestä. 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
Asiakirjoista selviää, että tonteille 1ja 2 rakennetaan 3 kerrostaloa, joiden kerrosluku on 
kahdeksan. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos edellyttää, että asemakaavan muutos mahdollistaa kyseisten 
kerrostalojen varateiden toteutuksissa noudatettavan pelastuslaitoksen pelastustieohjetta. 
 
Muuten ei pelastuslaitoksella ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta 
 
Vastine: 
 
Rakennuslupavaiheessa noudatetaan pelastuslaitoksen ohjeita, eikä kaava estä tätä. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Aluevaraukset ja mitoitus 
 
Nykyinen liike- ja toimistorakentamiselle, sekä pysäköinnille varattu alue muutetaan asuin- ja 
liikerakentamiselle varatuksi alueeksi alueen toimintatarpeiden muuttuessa kuntakeskukseen 
syntyvien kaupallisten toimintojen kehityksen vuoksi. Kaava-alueen eteläosasta varataan alue 
liityntäpysäköinnille turvaamaan julkisen liikenteen käytettävyys. Alueeseen kuuluu myös 
Kuntoilijankujan jalankululle ja pyöräilylle varattu katu. 
Asuinrakentamiselle varatun tontin pinta-ala n.5567m2 ja liityntäpysäköinnille varattava alue 
n.1047m2. 

 

Korttelialueet 
 

Asuinrakennukset on sijoitettu Keskuskadun varteen luomaan jatkumo jo olemassa olevien 
rakennusten ja kuntakeskuksen 18.6.2012 hyväksytyn kaavan mukaan. Rakennusoikeus 
(10200 k-m2) on jaettu kolmeen pistemäiseen yhtä suureen pistemäiseen massaan, jotka 
peilaavat keskustan olemassa olevia asuntomassoja. Rakennusten väliin jää etelään 
aukeavat oleskelu- / leikkialueet, joissa kaavamääräyksen mukaan vähintään 20% tulee olla 
istutettua aluetta. 
 
Tulevan tontin eteläreunaan sijoitetaan autopaikat siten, että niiden eteläpuolelle tulee 
rakentaa piha-aluetta melulta suojaava vähintään 4 metriä korkea umpinainen  
meluaita tai muu melulta suojaava rakenne. Tontin ja Valtatie 12 väliin jäävälle alueelle 
sijoitetaan liityntäpysäköinnin pysäköintialue siten, että se toimii samalla asuin- ja 
liikerakennusten tontin maanalaisen pysäköinnin ajoväylänä. 
 
Rakennusten julkisivut tulee jäsennellä sisäänvedoin, ulokkein ja julkisivumateriaalein  
osiin kuitenkin siten, että rakennukset muodostavat hyvää keskustakuvaa.  
Rakennustenjulkisivumateriaalien tulee olla pääasiassa lasia, punaista ja valkoista  
kivimateriaalia tai rappausta. 

 
Asemakaavan muutoskartta sekä kaavamerkinnät ja –määräykset liitteenä (liite 7) 
 

Keskuskadun pysäköinti 
 
Keskuskadun varteen on maankäyttöluonnoksessa suunniteltu pysäköintipaikkoja, jotka 
toimisivat kaava-alueen, sekä sitä ympäröivien kiinteistöjen katutason liike-, toimisto ja 
palvelutilojen lisäpysäköinti mahdollisuutena. Luonnoksessa on päädytty vaihtoehtoon, joka 
parhaiten liittyy liikekeskuksen asemakaavatyössä tehtyyn vaihtoehtoon. 
Keskuskadun katualuetta ei kuitenkaan ole ollut tarpeen ottaa mukaan kaavamuutokseen. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 
 

Kuntakeskuksen osayleiskaavatyön yhteydessä on arvioitu osayleiskaava-alueen 
ympäristövaikutuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja liikenteellisiä vaikutuksia ja vaikutuksia 
rakennettuun ympäristöön. Näitä arvioita täydennetään asemakaavan muutosalueen osalta. 
Kuntakeskuksen ydinalueelle on viime vuosina tehty useita kaavamuutoksia. Näistä merkittävin 
on vuonna 2013 lainvoiman saanut kortteleita 205, 206, 208, 211 ja korttelin 216 tonttia 1 
koskeva kaavamuutos, joka mahdollistaa kortteleiden nykyisten liikerakennusten muuttamisen 
liike- ja asuinkäyttöön, kerroskorkeuden kasvattamisen ja rakennustehokkuuden lisäyksen. 



 

 

29 

 

Nykyistä ja tulevaa liikerakentamista ja palveluja ajatellen Keskuskatu on kunnan pääkatu. Nyt 
tehtävä Keskuskatu 6 koskeva asemakaavan muutos jatkaa vuoden 2013 kaavamuutoksen 
viitoittamalla tiellä ja sallii korkeamman asuin- ja liikerakentamisen kuntakeskuksen pääkadun 
varrella. Pistemäiset rakennusmassat ovat jatkumoa kuntakeskuksen alueen jo olemassa 
oleville asuinkerrostaloille. Nykyisiin verrattuna kaavamuutos sallii korkeamman 
asuntorakentamisen. Pääkadun varrella rakennusmassa ja rakennustehokkuus voi kuitenkin olla 
muuta aluetta korkeampaa luoden kaupunkimaisempaa ympäristöä. 

 
1. vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön; sosiaaliset vaikutukset ja terveydelliset 

vaikutukset 
 
Suunniteltu asemakaavan muutos täydentää yhdyskuntarakennetta. Yhdyskuntarakenteen 
keskittyminen vähentää liikennetarvetta ja rakenne tukee kaupallisten palvelujen säilymistä ja 
uusien muodostumista. Kerrostalorakentaminen lisää kuntakeskuksen 
kerrostaloasuntotarjontaa. Uusissa kerrostaloissa tulee olemaan yhteensä n. 180 asuntoa, 
jolloin kaavamuutosalueelle mahdollisesti tulisi muuttamaan arviolta 200-220 uutta asukasta. 
Kuntakeskuksen palvelut ovat aivan kaava-alueen lähellä, samoin koulut ja päiväkodit, joiden 
kapasiteetti on riittävä uusien asukkaiden tarpeisiin. 
 

2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 
Alueelta kaivetaan soraa maanalaisten tilojen rakentamisen vuoksi. Alueella oleva soramäärä 
vähenee. 
Alue on jo ennen asemakaavan muutosta pääosin rakennettu sekä katu- ja pysäköintialueet 
päällystetty, joten alueelta pohjavesiin johtuvan hulevesien määrä ei muutu kuin sitä osin kuin 
puhtaita hulevesiä voidaan kerätä katoilta ja imeyttää maaperää. Pohjaveden korkeus alueella 
on n. +139- +140. Kaavoitettavan alueen maanpinnan nykyinen korkeus vaihtelee + 152,1 - 
+154,2 välillä, joten kaavan mukainen rakentaminen alueella ei vaaranna pohjavettä.  

 
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

 
Alueella ei ole alkuperäisestä luonnonympäristöstä jäljellä kuin muutama puu Valtatie 12 
vierustalla. 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin nykytilaan verrattuna. 

 
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

 
Asuntojen lisääntyminen keskusta alueella lisää ostovoimaa. Ostovoiman lisääntyminen ja 
kohdentuminen oman kunnan palveluihin ehkäisee palveluiden ja kuluttajien siirtymisen Lahteen 
ja asiointiliikenteen määrä kuntakeskuksesta muualle vähenee. 
 
Alueelle rakennetun infran käyttöaste nousee alueella rakennettavan asuinrakentamisen vuoksi. 
Kuntatalouden kannalta jo rakennetun infran hyödyntäminen ja käytön tehostaminen on 
edullista. 
 
Hulevedet 
Uusi kattopinta korvaa lähinnä asfalttipintaa, joten alueen keskimääräinen valumakerroin ei 
käytännössä juurikaan kasva. Siksi syntyvien hulevesien määrät eivät juurikaan kasva. 
Hankkeessa pysäköintialueet pienenevät. Silloin myös syntyvät hulevedet ovat aikaisempaa 
puhtaampia. 
 
Liikenne 
Kaavamuutoksen myötä kaavoitettavan alueen liikennemäärä tullee pienenemään johtuen 
rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta. Kaavamuutoksen mahdollistamat 3 liike- ja 
asuinkerrostaloa ja nykyinen ABC-tontti jossa jo tehty asemakaavamuutos mahdollistaa tontin 
rakentumisen liike- ja asuinkerrostalojen korttelina luovat katumaista ympäristöä. 
Tulevaisuudessa myös Hämeenlinnantie tulee muuttumaan kaduksi, jolloin liikennenopeudet 
laskevat alentaen alueen melutasoa. 
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5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 
Alueen mittakaavassa tapahtuu merkittäviä muutoksia rakennusmassojen muuttaessa varsin 
hajanaista ja väljää rakennettua ympäristöä. 

 
Asuinrakennusten rakennusmassaa rytmitellään ulokkein, sisään vedoin sekä käyttämällä 
julkisivuissa erilaisia materiaaleja. Tällä tavoin saadaan kevennettyä korkeiden massojen 
ilmettä. Pistemäisten rakennusten väleissä olevat istutetut alueet antavat mahdollisuuden pitkiin 
näkymiin, kuten Hollolan keskusta alueella on ollut tapana. 

 

5.3 Ympäristön häiriötekijät 
 

Melusuojaukset 
Kaava-alueella on tarvetta melusuojaustoimenpiteille, jotka on otettava huomioon rakennuslupia 
käsiteltäessä. Melusuojaukset on huomioitava asuinrakennusten seinä- ja ikkunarakenteissa, 
parvekelasituksissa ja oleskelupihojen melusuojauksissa. Kaavassa määritellään 
rakennettavaksi melusuoja Valtatie 12 melua vastaan, joka samalla parantaa myös kaava-
alueen pohjoispuolisten alueiden melunsuojausta. 

 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavan muutoksesta on laadittu havainnekuvat (liite 12-14). Alueen rakentamista on 
ohjattu myös asemakaavamääräyksin. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. Kunta tuo 
kunnallistekniset liittymät tontin rajalle. Kunta tutkii liikenneturvallisuuden 
parantamismahdollisuuksia Keskuskadulla Virastotien ja Rakentajantien liittymien osalta. 
Rakentajantien liittymä Keskuskadun pohjoispuolella sijaitsee lähes samalla kohdalla kuin 
Keskuskatu 4-6 liittymä kadun eteläpuolella. Rakentajantien ja Virastotien väliselle 
pysäköintialueelle ajetaan nykyisin Virastotien liittymästä ja pysäköintialueelta poistutaan 
Rakentajantien liittymästä. Kunta tutkii pysäköintialueen sisään- ja ulosajon muuttamista 
päinvastaiseksi. Muusta toteutuksesta ja toteutuksen aikataulutuksesta vastaa tuleva 
rakennuttaja. 
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