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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Katso kansilehti (sivu 1) 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Tarmontien varressa, rajoittuen etelässä Hämeenlinnantiehen ja 
idässä Messiläntiehen. Alueella sijaitsee Naisten Pukutehtaan tehdaskiinteistö ja myymälä. 
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1.95 ha. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle ras-
teroituna. 
 

 
 
Kaavoitettavan alueen vaikutusalue on suunnittelualuetta huomattavasti laajempi.  
Alue on Hollolan kuntakeskuksen kokonaisuuden kannalta merkittävä, koska se näkyy saavut-
taessa valtatieltä 12 ja myös kuntakeskuksen suunnasta ja on ensimmäinen rakennuspaikka 
saavuttaessa Lahdesta Hollolan kuntakeskukseen. Vaikutusalueeseen kuuluvat Hollolan kun-
takeskuksen asuinalueet sekä työmatkaliikenteessä VT 12 käyttävät Hämeenkosken ja Kärkö-
län asukkaat sekä Lahden kaupungin alueelta rajan takana olevat asuinalueet. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavoitettavalle alueelle on tarkoitus tehdä kaavamuutos, jolla mahdollistetaan kaupallisten 
palveluiden laajenemismahdollisuudet. Ruokakesko Oy:n ja Naisten Pukutehdas Oy:n tavoit-
teena on kehittää kaupallisia palveluita alueella, jolla nykyisin toimii Ruokakesko Oy:n ja Nais-
ten Pukutehdas Oy:n myymälät.  
 
Hollolan kunnan tavoitteina on alueen kehittäminen osayleiskaavan mukaisesti keskustatoi-
mintojen alueena. Suunnittelussa on huolehdittava, siitä että rakennus muodostaa laadukkaan 
kokonaisuuden osana Hollolan keskustaa. 

 
Hollolassa 11.5.2016 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa  
- Asemakaava vireille tulo (18.8.2015). 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.8. – 25.9.2015 
- asemakaavaluonnos oli nähtävillä 00.00.–00.00.0000 (MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukai-

sesti) 
- kaavaehdotus oli nähtävillä 00.00.–00.00.0000 
- korjattu kaavaehdotus oli nähtävillä 00.00.–00.00.0000 
- kaavoitussopimus tekninen lautakunta 14.4.2015 
- hyväksymiskäsittelyn arvioitu aikataulu: tekninen lautakunta joulukuussa 2016, kunnanval-

tuuston hyväksyttäväksi tammikuussa 2017 

2.2 Asemakaavan keskeinen sisältö 
 
Asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta Ruokakesko Oy:n kiinteistöllä 10 700 
kerrosneliömetriin ja Naisten Pukutehdas Oy:n tontilla 2 900 kerrosneliömetriin. Kaavamuu-
toksella haetaan rakennusoikeudenlisäystä Ruokakeskon tontille 4200 k-m2 ja Naisten Puku-
tehtaan tontille 2 200 k-m2.  
 
Asemakaavan muutoksella Ruokakesko Oy:n tontti osoitetaan Liikerakennusten korttelialu-
eeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä erikoistavarakaupan myymälätiloja 
ja muita liike- ja toimistotiloja. Naisten Pukutehdas Oy:n tontti on toimitilarakennusten kortteli-
aluetta. Korttelialueiden käyttötarkoitukset säilyvät ennallaan. 
 
Asemakaavassa määritellään lisäksi tarkemmin mm. pysäköintialueiden ja maanalaisen ra-
kenteellisen pysäköinnin sijoittumisalueet, rakennusala ja istutettavat alueen osat. 
 
Tontin reunaan määritellään kevyen liikenteen väylän ohjeellinen sijainti, jolloin liikekeskus on 
helposti saavutettavissa myös jalan tai polkupyörällä sekä linja-autolla. 
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3 Lähtökohdat 
 

3.1 Sijainti ja yleiskuvaus suunnittelualueen oloista 
 

Kaavamuutosalue sijaitsee Salpausselän lakitasanteella kuntakeskuksen itäpuolella Lahden 
kaupungin rajan tuntumassa. 
 
Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Ruokakesko Oy:n vuonna 2014 valmistunut K-Supermarket 
sekä Naisten Pukutehtaan liike- ja toimistorakennus. Lähiympäristössä sijaitsee erityyppisiä 
teollisuus-, varasto- ja myymälärakennuksia, joista osa on huonokuntoisia ja alue muuttuu 
yleiskaavan periaatteiden mukaisesti keskustatoimintojen alueeksi. 
 

3.1.1 Luonnonympäristö ja vesitalous 
 

Kaavamuutosalue on lähes tasainen rakennettu myymälärakennusten alue, jossa asvaltoitu-
jen piha-alueiden lisäksi on vähäisesti nurmikkoalueita sekä pensas- ja puuistutuksia. Alue si-
jaitsee selvästi viereistä Hämeenlinnantietä alempana.  
 
Salpakankaan teollisuusalueen pohjoispuolella sijaitsee Messilän golf-kenttä virkistysaluei-
neen ja koillispuolella Kintterönsuon luonnonalue. 
 
Salpausselkä on tärkeä vedenjakaja, jonka pohjoisosa kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja 
eteläosa pienempiin vesistöalueisiin.  
 
 
Pohjavesiolosuhteet  
Kaava-alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Lahden I-luokan pohjavesialueella 
(0439801), pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialueen pinta-ala on 40,36 km2, josta 
pohjaveden muodostumisaluetta on 19,95 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan 
pohjavettä noin 30 000 m3/d. Maaperä on kaava-alueella hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja so-
raa. 
 
Pohjavesi on lähimpänä kaavamuutosaluetta sijaitsevassa havaintoputkessa n. tasolla +119 
m, eli n. 20 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden virtaus suuntautuu kaavamuutos-
alueella kaakkoon kohti Salpausselän etureunaa. 
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Pohjaveden korkeus ja virtaamasuunnat kaava-alueella 
 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

 
Hollolan kunnan asukasmäärä on jo pitkään ollut kasvussa, mutta on viimeisien muutaman 
vuoden aikana kääntynyt laskuun. Kaavamuutosalueella ei ole asuinrakennuksia. Hämeenlin-
nantien eteläpuolella on Kartanon ja Yli-Kartanon kunnanosat asuinalueineen ja Lahden kau-
pungin puolella Riihelän asuinalue. 
 

Yhdyskuntarakenne 

 Salpakankaan teollisuusalue on nimensä mukaisesti rakennettu ao. rakennusten käyttöön. 
Nykyisin alueella on myös jonkin verran liike- ja toimistorakennuksia, jotka sijoittuvat pääosin 
alueen eteläosaan. 
 

Kaupunki-/taajamakuva 

Kaupunkikuvalle ovat leimalliset suhteellisen matalat 60- ja 70-luvuilla rakennetut teollisuus-, 
varasto- ja myymälärakennukset. Alue on väljästi rakennettua ja tonttia reunustavat leveät 
metsämäiset tontin osat. Vuonna 2014 valmistunut K-supermarket sijoittuu taajamakuvallisesti 
tärkeälle paikalle ollen Hollolan kunnanpuolella ensimmäinen rakennus tultaessa Lahden 
suunnasta.  
 

Asuminen 

Kaavamuutosalueella ei ole asuinrakennuksia. Kaava-alueen eteläpuolella on Yli-Kartanon 
asuntoalue, jossa rakennuskanta muodostuu pääosin 60-luvun kerrostaloista.  
 

Julkiset palvelut 

Kunnan keskeisimmät julkiset palvelut, kunnan virasto, terveyskeskus, koulut, kirjasto, uima-
halli sekä urheilukeskus, ovat noin 1,5 km päässä alueelta länteen.  
 
Lähimmät päivittäistavaramyymälät löytyvät Hämeenlinnantien eteläpuolelta Salpakankaan-
tieltä, länsipuolella Keskikankaantien länsipuolelta.  
 

Kaupalliset palvelut  

Hollolan kuntakeskuksessa toimi vuoden 2010 lopussa yhteensä 8 päivittäistavaramyymälää, 
joista kaksi on päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä. Muualla kunnassa oli kolme päivittäis-
tavaramyymälää. (Kaavahankkeiden kaupalliset vaikutukset, FCG Oy.) 
 
Hollolassa toimi Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan vuoden 2009 lopussa yh-
teensä 53 erikoiskaupan myymälää, joista tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöitä oli 17. 
 
Hollolassa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan myymäläverkko on maakunnan ja maan 
keskiarvoa merkittävästi harvempi. Hollolan ostovoimaa valui kunnan ulkopuolelle päivittäista-
varakaupassa vuonna 2010 noin 42 % ja erikoiskaupassa vuonna 2009 noin 54 %. Mikäli ta-
voitteeksi asetettaisiin kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Hollolaan jo nykytilan-
teessa lisää liiketilaa päivittäistavarakauppaan noin 5 000 k-m2 ja erikoiskauppaan noin  
20 000 k-m2. Vuosina 2010–2025 liiketilan lisätarve on Hollolassa suuruusluokaltaan 28 000 
k-m2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 4 000 k-m2 ja erikoiskauppaan noin 24 
000 k-m2. Mikäli siis pyrittäisiin kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, liiketilan lisätarve olisi 
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Hollolassa vuoteen 2025 mennessä päivittäistavarakaupassa noin 9 000 k-m2 ja erikoiskau-
passa noin 44 000 k-m2. 
 
Hollolan kuntakeskuksessa kaupallisten palveluiden kehittämistä on edistetty kaavamuutos-
hankkeilla, joista toinen sijoittuu Hollolan liikekeskustaan ja toinen valtatien 12 varteen Messi-
läntien ja Tarmontien rajaamalle alueelle, noin kilometri Hollolan kuntakeskuksesta Lahden 
suuntaan.  
 
Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä on lähinnä erilaisia kaupallisia palveluja (liikkeitä, teh-
taanmyymälöitä yms.) ja palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi muiden kunnan 
osien asukkaat ja edullisen liikenteellisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat  
asiakkaat. 
 

Virkistys 

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Messilän lomakeskus ja alueelta on yhteydet Messilän, Tii-
rismaan ja Lahden ulkoilureitteihin. 
 

Liikenne 

Kaavamuutosalueen eteläpuolella kulkee vilkasliikenteinen Hämeenlinnantie (Vt12), itäpuolel-
la Messiläntie (valo-ohjattu risteys Vt12 kanssa). Pohjoispuolella kaavamuutosalue rajoittuu 
Tarmontiehen, jolla sijaitsevat varsinaiset tonttiliittymät.  

 
Vuonna 2014 laadittu selvitys osoittaa, että Ala-Okeroistentien/ Keskikankaantien ja valtatien 
12/Keskikankaantien väliset liikennevirrat ovat kasvaneet vuoden 2012 selvityksen liikennevir-
roista. Tulokset viittaavat siihen, että Keskikankaantietä ja Terveystietä käytetään valtatien 12 
vaihtoehtoisena reittinä Hollolan keskustaan, kun Keskikankantien kiertoliittymä on valmistu-
nut. 
 
Valtatien 12 liittymän jono ulottui liikennelaskentojen aikana Keskikankaantiellä Terveystien 
kiertoliittymään yhden kerran muutaman liikennevalokierron ajan, mutta jono ei aiheuttanut 
merkittäviä häiriötilanteita. Messiläntien liittymissä ei ole nykyisillä liikennemäärillä toimi-
vuusongelmia. 
 

 
 
Hämeenlinnantien – Keskikankaantien liittymässä keskimääräiset kaistakohtaiset palvelutaso-
luokat olivat lännestä suoraan ja pohjoiseen kääntyvällä kaistalla tasolla E (huono), idästä ete-
lään kääntyvällä kaistalla tasolla E (huono) ja Keskikankaantieltä suoraan etelään menevällä 
kaistalla tasolla E (huono) ja Ala-Okeroistentieltä länteen kääntyvällä kaistalla talossa E (huo-
no). Muilla kaistoilla palvelutasoluokka on D (välttävä) tai parempi. 
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Kevyen liikenteen yhteydet kaava-alueella ja ympäristössä 
 
Kaava-alueen eteläreunassa Hämeenlinnantien varressa on seudullinen kevyen liikenteen 
väylä joka on yhteys Hollolan Kukonkoivusta Nastolan Uuteenkylään. Messiläntien ja Tarmon-
tin varressa on myös kevyen liikenteenväylät. 
 
Bussilinjat 4 ja 4A kulkevat Tarmontiellä Hollolan ja Lahden keskustan välillä ja vuoroja kulkee 
tunnissa useita. Bussilinja 8 kulkee Lahden keskustasta Hollolan keskustaan Reunakadun, 
Messiläntien, Tarmontien ja Salpakankaantien kautta. Tarmontiellä on kaava-alueen edessä 
bussipysäkit, joista suora kävely-yhteys kaava-alueen myymälöihin.  
 

 
Asiakkaiden kulkutapajakauma Lahden seudulla 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavamuutosalueella ei ole suojeltavia rakennuksia tai alueita. 

 

 

Tekninen huolto 
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Kaavamuutosalueen itäpuolella, kaava-alueen ulkopuolella, sijaitsee tärkeä kaukolämmön vä-
lipumppaamo, josta lähtee Tarmontielle sekä uusi, että vanha kaukolämpökanava. Vanha 
käytöstä poistettu kanava kulkee kaava-alueen koilliskulman halki. Vanhassa linjassa on Lahti 
Energian kaapeleita. Tarmontien kevyen liikenteen väylän alla kulkee iso kaukolämmön siirto-
linja. 
 
Kaava-alueen itäpuolella tontin ja kevyen liikenteen väylän välissä sekä tontin etelärajan tun-
tumassa kulkee maakaasujohto. 
 
Kaava-alueen länsiosassa kulkee vesijohto. 
 
Hulevedet 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Salpausselän reunamuodostumaan kuuluvan Salpakankaan pääl-
lä. Maaperä on glasifluviaalista eli jäätiköiden sulamisvesien kasaamaa hiekkaa ja soraa. Alu-
een maaperä on pääasiassa hyvin vettä läpäisevää.  Alueen maaperä on hulevesien imeyt-
tämisen kannalta lähtötietojen perusteella erittäin suotuisaa ja pohjaveden pinta on syvällä.  
 
Alueen runkohulevesiviemärit kulkevat Tarmontien alla ja Messiläntien varrella kohti Kintte-
rönsuota. Messiläntien varrella kulkee Hollolan kunnan omistaman hulevesiviemärin lisäksi 
Liikenneviraston omistama viemäri. Hulevesimallien mukaan Tarmontiellä kulkevan hule-
vesiviemärin kapasiteetti on nykyisellään riittämätön.  
 
Kaavoitettavalla alueella on hulevesien viivyttämiseen tarkoitetut rakenteet.  
 

3.1.3 Maanomistus 
 

Kaavamuutosalueen omistaa Ruokakesko Oy sekä Naisten Pukutehdas Oy. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan 
tukemaan yhdyskuntarakennetta. 

3.2.2 Maakuntakaava 

 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkin-
nällä osoitetaan palveluiltaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä 
asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Merkinnän osoittamalle alu-
eelle voidaan sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Ympäristöministeriö vahvisti Päi-
jät–Hämeen maakuntakaavan 11.3.2008. 

3.2.3 Yleiskaava 
 

 
 
Kuntakeskuksen osayleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Alue si-
jaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella (luokka 1). Alueella 
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on voimassa vesilain 15§:n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristönsuojelulain 
8§:n mukainen pohjavesien pilaamiskielto. 

 

3.2.4 Asemakaava 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaava-alue on merkitty punaisella renkaalla. 
 
Alueella on voimassa 24.9.2012 hyväksytty asemakaava, jossa Ruokakesko Oy:n tontti on 
osoitettu KM-1 merkinnällä Liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa vähittäiskau-
pan suuryksikön. Lisäksi kaavalla sallitaan erikoiskaupan myymälätiloja sekä muita liike- ja 
toimistotiloja. Naisten Pukutehdas Oy:n tontti on osoitettu merkinnällä KTY-2 toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi. Rakennuspaikalle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristö-
häiriötä aiheuttamattomia teollisuus ja varastotiloja 
 
Kaava mahdollistaa kaksikerroksisen (II) rakentamisen. Rakennusoikeutta Ruokakeskon ton-
tilla on 6 500 k-m2 ja Naisten Pukutehtaan tontilla 700 k-m2. 
 
Kaavalla on lisäksi osoitettu maanalaisia tiloja pysäköintiin (ma-4), alueen sisäinen huoltoajo-
yhteys (ajo/h), kevyen liikenteen väylä sekä hulevesien käsittelyyn liittyviä merkintöjä ja mää-
räyksiä.   
 
Asemakaavan yleismääräyksissä on annettu määräyksiä julkisivujen käsittelystä ja materiaa-
leista, piha-alueen jäsentelystä, mainoslaitteista, pohjavesien suojelusta ja hulevesien käsitte-
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lystä tontilla. KM-1 korttelialuetta koskee autopaikkamääräys, jonka mukaan on rakennettava 
1 ap/30 k-m2 vähittäiskaupan suuryksikön myymälätilaa, jossa myydään elintarvikkeita ja koko 
on yli 2000 kerrosneliömetriä ja lisäksi 1 ap/ 40 muuta liiketilaa kohden. 
KTY-2 korttelialueella on rakennettava autopaikkoja 1ap/40 k-m2. 
 

3.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. 

- Kuntakeskuksen osayleiskaava, kunnanvaltuusto hyväksyi 22.9.2008 

- Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 24.9.2012 

- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011  

- Pohjakartta on tarkistettu kaavaprosessin aikana ja hyväksytty 4.5.2016 

- Salpakankaan teollisuusalueen hulevesien yleissuunnitelma (2010) 
Yleissuunnitelman yhteydessä alueen hulevesiviemäriverkosto mallinnettiin 

- Salpakankaan teollisuusalueen hulevesien hallinta valuma-alue1 (Ramboll Oy, 2011) 
Alueen hulevesimallia täydennettiin. Samassa yhteydessä laadittiin suunnitelma Ve-
simäentien uudesta hulevesiviemäristä, joka johtaisi hulevedet pohjaveden muodos-
tumisalueen ulkopuolelle, sekä selvitettiin hulevesien purkupisteen maaperäolosuhtei-
ta Kintterönsuon eteläpuolella. 

- Maakuntakaavaa varten on tehty kaupan palveluverkkoselvitys vuonna 2005.   

- Vähittäiskaupan palvelujen ja markkinoiden kehitys. Lahden kaupunki 
Selvitys Lahden kaupunkiseudun palveluista, jossa on huomioitu myös Salpakankaan 
palvelut. (Santasalo, 2010) 

- Tarmontien liikenteen toimivuustarkastelut (Ramboll Oy, 2012) 
Toimivuustarkasteluissa tutkittiin Hollolaan Tarmontielle suunnitellun Citymarketin vai-
kutusta alueen liikenteeseen. Toimivuustarkastelut tehtiin nykytilanteessa ja vuoden 
2030 ennustetilanteessa iltahuipputuntina sekä Citymarketin kanssa että ilman City-
marketia.  

- Kaupallisten hankkeiden vaikutukset (FGC OY) – selvitys 
Selvityksessä tarkastellaan Hollolan kunnassa yhtäaikaisesti vireillä olevien Kuntakes-
kuksen kauppakeskuksen ja Tarmontien Citymarketin kaupanhankkeiden vaikutuksia 
alueen palveluihin. 

- Hulevesiselvitys (Ramboll Oy) (8.6.2012) 

- Pohjavesiselvitys (Ramboll Oy) 
 

 

Kaava-hankkeen aikana tehdyt selvitykset 

- Messiläntien, Reunakadun ja Tarmontien liikenteellinen toimivuustarkastelu (Ramboll Oy, 
2014) 

- Toimivuustarkastelussa on selvitetty Hollolan kunnan puolella tapahtuvan liikeraken-
tamisen sekä Lahden kaupungin puolella vireillä olevan Koneharjun asemakaavan lii-
kenteellisiä vaikutuksia. Koneharjun asemakaavaan liittyen tutkitaan Reunakadun lin-
jauksen muuttamista siten, että Reunakatu liittyy Messiläntiehen Tarmontien liittymän 
kohdalla. Paikalle on suunniteltu kiertoliittymää. 

- Vt12 liittymien toimivuustarkastelu, Hollola ja Lahti (Uudenmaan Ely-keskus, Ramboll Fin-
land Oy, 2014) 

- Selvityksessä on tutkittu Keskikankaantien ja Tarmontien kiertoliittymän rakentamisen 
vaikutuksia Valtatien 12 liikennevirtoihin ja valtatien liittymien toimivuuteen. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Naisten Pukutehdas Oy ja Ruokakesko Oy ovat lähettäneet Hollolan kunnalle hakemuksen 
asemakaavan muuttamisesta niin, että alueen rakennusoikeutta nostetaan vastaamaan vuon-
na 2012 hyväksytyn asemakaavaprosessin yhteydessä haettua rakennusoikeuden määrää. 
 

  

4.1.1 Osalliset 
 

- kunnan rakennus- ja ympäristövalvonta 
- kunnan kuntatekniikka 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Ympäristöterveyskeskus 
- Lahti Aqua Oy 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera Oyj 
- LE-Sähköverkko Oy 
- Lahti Energia Oy 
- Hollolan yrittäjät 
- Hämeen ELY-keskus 
- Uudenmaan ELY-keskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Lahden kaupunki 

  

4.1.2 Vireilletulo 
 
Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireille tulosta 18.8.2015 ja siitä ilmoitettiin 26.8.2015 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.1.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

18.8.2015 tekninen lautakunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireille tulosta niin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenet-
telystä. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (25.8.2015) 
 
OAS:sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 26.8.2015. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.8.–25.9.2015. 
 
Kaavaluonnos hyväksytään teknisessä lautakunnassa 00.00.0000 ja se on nähtävillä 0.0. – 
0.0.0000. Kaavaluonnoksesta lähetetään lausuntopyynnöt ja tieto kirjeitse maanomistajille ja 
rajanaapureille. 
 
Kaavaehdotus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 00.00.0000 ja se on nähtävillä 00.00.–
00.00.0000. Kaavaehdotuksesta lähetetään lausuntopyynnöt ja tieto kirjeitse maanomistajille 
ja rajanaapureille. 
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4.1.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Asemakaavan muutoksesta järjestetään neuvotteluja eri vaiheissa ympäristöviranomaisten 
kanssa ja neuvottelujen tulokset huomioidaan asemakaavan laadinnassa. 
 
Ehdotusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 

4.2 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Hollolan kunnan tavoitteena on alueen kehittäminen osayleiskaavan mukaisesti keskustatoi-
mintojen alueena, mahdollistaa keskusta-alueen palveluja ja niiden vetovoimaisuuden kehit-
täminen sekä varmistaa täydennysrakentamisella laadukas kokonaisuus osana Hollolan kes-
kustaa. 
 
Suunnittelualue sijaitsee taajamakuvallisesti merkittävällä paikalla. Kortteli on ensimmäinen 
rakennettu kortteli saavuttaessa valtatietä idästä päin Hollolan kuntakeskukseen. Alueen ra-
kentaminen on kytkettävä lähiympäristöön siten, että rakentamisesta muodostuu julkikuvalli-
sesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. 
 
Suunnittelussa tulee huomioida liikenteen ja paikoitusratkaisujen turvallisuus, toimivuus ja su-
juvuus. Ratkaisuja haettaessa on huomioitava kohteen saavutettavuus julkisella liikenteellä ja 
kevyellä liikenteellä.  
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 
Vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen kaavoitettavalle alueelle on valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukaista. 
 

4.2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Suunnittelussa on huolehdittava siitä, että rakennus muodostaa laadukkaan kokonaisuuden 
osana Hollolan keskustatoimintojen aluetta. Rakennuspaikka on kuntakeskuksen kokonaisuu-
den kannalta merkittävä, koska se näkyy saavuttaessa valtatielle 12 ja on ensimmäinen ra-
kennuspaikka saavuttaessa Lahdesta Hollolan kuntakeskukseen. 

Muut tavoitteet 
 
Kaavamuutosalueen tavoite kokonaisrakennusoikeudesta on n. 13 600 k-m2. 
 

Osallisten tavoitteet 
 

Kaavan tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta siten, että alueelle pitkäjänteinen kau-
pallinen kehittäminen riittävine asiakaspaikoituksineen sekä liikenne- ja liittymäjärjestelyineen 
on mahdollista. 



 

 

15 

 

 

Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.08.- 25.9.2015. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta lausunnon antoivat Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset, Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskus, Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut. Lausuntojen pohjalta OAS:aan on täydennetty osal-
listen vaikuttamismahdollisuus luonnosvaiheessa. 
 

 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Asemakaavassa korttelialueiden merkinnät ja määräykset pysyvät ennallaan. Ruokakesko 
Oy:n tontti on osoitettu KM-1 merkinnällä Liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa 
vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi kaavalla sallitaan erikoiskaupan myymälätiloja sekä mui-
ta liike- ja toimistotiloja. Naisten Pukutehdas Oy:n tontti on osoitettu merkinnällä KTY-2 toimiti-
larakennusten korttelialueeksi. Rakennuspaikalle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ym-
päristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus ja varastotiloja. 
 
Asemakaavan muutoksessa rakennusoikeuden määrä on osoitettu kerrosalaneliömetreillä ja 
rakennusoikeuden määrä nousee nykyisen kaavan rakennusoikeuteen (6500 + 700k-m2) 
nähden 6 400 k-m2:llä. Nykyisen asemakaavan kerrosluku (II) jää edelleen voimaan koko 
muutosalueella. Alueelle on mahdollista rakentaa 10700 k-m2 kokoinen vähittäiskaupan suur-
yksikkö sekä 2900 k-m2 liike, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden tilo-
ja. 
 
Kaavassa KM-1 tontin rakennusala sijoittuu kaava-alueen eteläosaan. Rakennusala rajautuu 
itäosassa tontin rajaan, pohjoisessa KTY-2 tontin etelärajaan, lännessä tontin rajalla olevaan 
putkirasitteeseen ja eteläosassa neljä metriä leveään istutettavaan alueeseen. KTY-2 tontin 
rakennusala kattaa nykyisen rakennuksen ja ulottuu rakennuksen länsipuolelle. 
 
Kaavassa on esitetty maantasopaikoituksen ohjeelliset aluevaraukset (p) sekä maanalainen 
pysäköinti (ma-4).  Maanalaiseen pysäköintitilaan johtava ajoluiska on osoitettu kaavassa oh-
jeellisena KM-1 tontille. Pysäköintiin varatut alueet mahdollistavat noin 140 pysäköintipaikkaa 
maantasossa ja lisäksi maanalaisia pysäköintipaikkoja noin 230 kappaletta. 
 
Kaava-alueen poikki on merkitty pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys (kaavamer-
kintä pp). Tämä yhteys on erotettu huoltoliikenteestä, joka käyttää itäistä tonttiliittymää. Huol-
toliikenteestä 60 -70 % tapahtuu kaupan aukioloajan ulkopuolella, ja sen reitti sijaitsee tontin 
itäreunassa (ajo/h). 
 
Kaavamääräyksillä velvoitetaan viivyttämään hulevedet tontilla.  
 
Kaavassa on osoitettu rasite alueen halki kulkevalle vesijohdolle. Putkirasite on osoitettu kaa-
va-alueen länsirajalle. Kaava-alueen pohjoisrajalla sijaitseva jätevedenpumppaamo on merkit-
ty kaavaan jäteveden pumppaamolle varattuna alueen osana (jp). 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Salpakankaan teollisuusalueen muuttumista 
yleiskaavan mukaiseksi keskusta-alueeksi parantamaan alueen palveluita ja niiden saatavuut-
ta. 
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Kaavan sallima rakentaminen lisää alueen houkuttelevuutta, monipuolistaa palvelutarjontaa ja 
mahdollistaa näin alueen kokonaisvaltaisemman kehittämisen. Asemakaavan julkisivu- ja istu-
tusmääräyksillä uusi rakentaminen pyritään sovittamaan osaksi ympäröivää rakennetun ym-
päristön kokonaisuutta ja liittämään myös osaksi kuntakeskusta. 
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5.3 Kaavan vaikutukset 
 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen 
 
Rakennettu ympäristö 
Kaavamuutosalue on kuntakeskuksen kokonaisuuden kannalta merkittävä, koska se näkyy 
valtatielle 12 (Hämeenlinnantie) ja on ensimmäinen rakennuspaikka saavuttaessa Lahdesta 
Hollolan kuntakeskukseen. Kaavan mahdollistama rakentaminen jatkaa rakennusmassaa ete-
läreunassa, lisäksi Naisten Pukutehtaan tontin rakentuminen kaavan mukaisesti muuttaa ra-
kennettua ympäristöä Messiläntien ja Tarmontien varrella. Kaavalla edellytetään rakennusten 
massiivisten julkisivujen rytmittämistä materiaalein ja sisäänvedoin, jotta katukuvaan saadaan 
riittävää vaihtelevuutta. 
 
Liikenne 
Vähittäiskaupan suuryksikkö lisää alueen liikennemääriä, mutta myös muu liikenne alueella 
kasvaa. Valtatien liikennemääriä nostaa pitkämatkaisen liikenteen kasvu sekä kuntakeskuk-
sen maankäytön kasvu. Ennustetilanteessa vuonna 2030 valtatieltä 12 Keskikankaantielle 
ajaa ja sieltä poistuu 460–490 ajoneuvoa nykyistä enemmän. Messiläntien liittymästä alueelle 
ajavien autojen määrä lisääntyy noin 260 ajoneuvolla nykytilanteesta. 
 
Kaavamuutosalue on helposti saavutettavissa kevyen liikenteen väyliltä, koska kaavamuutos-
alue on seudullisen kevyen liikenteen väylän varrella.  
 
Alueelle syntyvät palvelut on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä jo nykytilanteessa. 
Paikallisliikenteen vuorot 4, 4A ja 8 kulkevat Tarmontietä. 
 
Kauppojen asiakaspysäköintipaikoille päästään suoraan Tarmontieltä.  
 
 
Kaavan vaikutukset  
 
Toimivuustarkastelujen perusteella suunnittelualueen liikenneverkko kestää hyvin Koneharjun 
asemakaavamuutoksen (asemakaavahanke Lahden kaupungin puolella) mukaiset muutokset 
sekä hypermarketin ja Naisten pukutehtaan laajenemisen. Maankäyttöhankkeet eivät vaikuta 
liittymien palvelutasoluokitukseen, eivätkä liittymien jononpituudet kasva merkittävästi. Keski-
kankaantien tai Messiläntien liittymien jonot eivät ulotu valtatien 12 valo-ohjattuihin liittymiin 
saakka missään tutkitussa ennustemallissa, joten maankäyttöhankkeiden vaikutuksen valta-
tien 12 liikenteen toimivuuteen voidaan sanoa olevan marginaalinen. 
 
Liikenteen toimivuuden kannalta hypermarketille saapuvalle liikenteelle ei tarvitse järjestää 
kääntymiskaistoja Tarmontieltä. Peräänajojen välttämiseksi ja liittymäjärjestelyiden selkeyden 
kannalta voidaan harkita hypermarketille johtavaa ryhmittymiskaistaa Tarmontieltä vasemmal-
le kääntyville, sillä liittymä on kohtalaisen lähellä Messiläntielle suunniteltua kiertoliittymää. 
Vasemmalle kääntymiskaista voi kuitenkin lisätä ajonopeuksia Tarmontiellä, mikä heikentää 
osaltaan liikenneturvallisuutta. Kääntymiskaistan rakentamista voidaan näin ollen suositella, 
mikäli ylinopeusongelmia ei Tarmontiellä ole havaittu. Lisäksi kiertoliittymän rakentaminen ai-
heuttaa kävely- ja pyöräilyväylän uudelleenlinjaustarpeita Hollolan puolella liittymän kohdalla, 
jotta kiertoliittymä mahtuu suunnitellulle paikalle ja Tarmontien ylittävä suojatie saadaan siir-
rettyä riittävän kauas kiertotilan reunasta. 
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Vaikutukset ennustetilanteessa 2025 (kehätie rakennettu) 
Valtatien 12 ja Keskikankaantien liittymässä ennustetilanteessa 2025 kaavan salliman raken-
tamisen liikennetuotokset huomioiden, palvelutaso laskee valtatiellä lännestä Ala-
Okeroistentielle kääntyvällä kaistalla tasolta C tasolle E ja Keskikankaantieltä itään kääntyväl-
lä kaistalla tasolta D tasolle E. Messiläntien liittymässä idästä tulevilla kaistoilla palveluluokka-
taso tippuu tasolta B tasolle C ja Messiläntieltä länteen kääntyvällä kaistalla samoin tasolta B 
tasolle C. Muutoin palvelutasoluokat säilyvät ennallaan tai hieman parantuvat. 
 

 

 
 

 
 
 

 

5.3.2 Vaikutukset talouteen ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Alueen toteutumisen myötä kaupallisten palvelujen saatavuus ja vetovoima Hollolan keskusta-
alueella paranee ja antaa mahdollisuuden myös uusille toimijoille lähialueen kehittämiseen. 
Ostovoiman kohdentuminen oman kunnan palveluihin ehkäisee palveluiden ja kuluttajien 
siirtymisen Lahteen. 
 
Hollolan nykyinen ostovoima mahdollistaa asemakaavan muutoksen mukaisen kaupallisen 
rakentamisen ilman merkittäviä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toiminta- ja kas-
vuedellytyksiin. 
 
Kaavamuutosalueelle suunnitteilla olevan K-citymarketin myötä päivittäistavarakaupan kilpai-
lutilanne muiden Lahden kaupunkiseudulla olevien hypermarkettien välillä kiristyy.  
 
Erikoiskaupassa K-citymarket kilpailee Lahden seudun muiden hypermarkettien, joista merkit-
tävimpinä Launeen hypermarketit ja Kärkkäisen tavaratalo Renkomäessä, kanssa. Suunnitel-
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lussa laajuudessa erikoiskaupan rakentamisella ei ole vaikutuksia vaikutusalueen nykyisiin 
erikoiskaupan toimintoihin. 
 
Kaavan mahdollistama rakentaminen parantaa kaupan palvelutarjontaa ja tuotevalikoimaa, 
jolloin ostovoiman ulosvirtaus Hollolasta vähenee. Lisäksi uusi tarjonta houkuttelee ostovoi-
maa todennäköisesti Hollolan lisäksi myös muista lähialueen kunnista. 
 
K-citymarketin rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia noin kilometrin päässä olevan ydin-
keskustan kehitykseen. 
 

5.3.3 Vaikutukset elinoloihin 
 

Kaavamuutosalueelle muodostuu uusia palvelualan työpaikkoja. Palvelutarjonnan lisääntyes-
sä ja monipuolistuessa kaupan palvelujen koettu saavutettavuus paranee. Myös fyysinen 
saavutettavuus paranee ja asiointimatkat lyhenevät, kun palvelut voidaan hakea Lahden si-
jaan Hollolasta. 
 
Asemakaavan muutosalue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Lähialueen 
asukkaille uusi hypermarket toimii lähikauppana, jossa on mahdollisuus asioida myös kävellen 
ja pyörällä. Käytännössä valtaosa myös lähialueelta asioinneista tehtäneen kuitenkin henkilö-
autolla.  

 

5.3.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentamisen myötä alueen kasvillisuus tulee häviämään ja vettä läpäisemättömien pintojen 
lisääntyessä hulevesimäärät kasvavat huomattavasti. Läpäisemättömien pintojen osuus kas-
vaa nykyisestä 36 prosentista 93 prosenttiin. Alueen valumakerroin kasvaa nykyisestä lähes 
2,5-kertaiseksi. Asemakaava-alueen toteutussuunnittelun yhteydessä huomioidaan pysäköin-
tipaikoilta ja katoilta kertyvän huleveden johtaminen ja imeyttäminen siten, että pohjaveden 
laatu ei vaarannu. 
 
Koko kaavamuutosalue kuuluu rakentamistoimenpiteiden piiriin ja näin vaikutukset maape-
rään, pohjaveteen ja hulevesiin (pintavedet) voidaan suunnitella ja toteuttaa asianmukaisesti 
kokonaisuutena. 
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5.3.5 Nimistö 
 
Kaavamuutosalueen nimistöön ei tule muutoksia. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavan toteutuksesta on sovittu tarkemmin vuonna 2012 laaditussa maankäyttösopi-
muksessa. 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman.  
 
KTY-2 tontin koillisnurkan poikki kulkevan vanhan käytöstä poistetun kaukolämpökanavan 
purkamisen yksityiskohdista on oltava yhteydessä Lahti Energian Lämpöliiketoimintaan. Van-
hassa linjassa on kaapeleita, joiden siirtotöihin on varauduttava. 
 
Rakentamisen aikana on huolehdittava, ettei kiintoainesta joudu hulevesiviemäriin. Lisäksi on 
huolehdittava, ettei koneista ja laiteista pääse maaperään tai hulevesiin öljyä tai muita haitta-
aineita. 
 
 


