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AL 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteliolue. 
Maantasokerrokseen tulee rakentaa vähintään 100m2 
ja enintään 200m2 rakennusalan rakennusoikeudesta liike-, toimisto-, tai palvelutiloja 
Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa autokatoksia ja jätehuollon tiloja. 
Asuinrakennusten kerrosolaan ei lasketa porroshuoneiden 
15 m2 ylittävää osaa eikä hissikuilua. 
Asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin saa tehdä asukkaiden 
välittömään käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja 
kuten oleskelu-, sauna-, kerho-, askartelu-, varasto-tai 
huoltotiloja, joita ei lasketa kerrosalaan, ylittäen 
enintään 10% asuinrakennuksessa olevan kokonaiskerrosalan. 
Asuntoja varten on varattava vähintään 300 m2 leikki- ja 
oleskelualuetta kortteliolueen le-merkinnältä osoitetulta alueelta. 
Asumistilojen parvekkeet tulee lasittaa. 
Ylimmän kerroksen räystäslinja tulee olla pääosin sisäänvedetty Keskuskadun puolelta. 
Tontin rakentamattomat osat tulee aidata katualueen suuntaan vähintään 1,5m korkealla 
aidolla. Aidon tulee väritykseltään jo moteriooleiltaon soveltua rakennusten henkeen. 

,1..,_L_P __ ,.I Yleinen pysäköintialue, alue varattu liityntäpysäkäinnin järjestämiseen

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

------ Osa-alueen raja. 
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c.·�.J

Kunnanosan numero 

Kunnanosan nimi 

Korttelin numero. 

Ohjeellinen tontin/ rakennuspaikan numero. 

Rakennusoikeus kerrosal on ei iöm et rein ä. 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
rakennuksen toi sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun. 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa kuinka suuren 
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasalla 
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

Rakennusala. 

Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon rakennus on rakennettava kiinni. 

Maanalainen kerros, johon saa sijoittaa autojen säilytyspaikkoja, väestönsuojia, 
huolto- ja teknisiä tiloja ja asuntojen aputiloja 

L.- l�� Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueenosa, josta vähintään 20% tulee olla istutettua .

c.· p -� Pysäköimispaikka

l1lee1h1II 

35clBA 

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huolto-ja 
tontilleajo sallittu 

Merkintä osoittaa, että asuinrakennusten ulkoseinien sekö ikkunoiden 
ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan 
on oltava vähintään 35 dBA 

=: o.Jo:= Alueella oleva ojoyhteys

..,.,...,.,....,.,.,.,.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

--�·w .. •w,-�:A,A• .. A;.-•_w·w .. •w,-� Alueelle on rakennettava vähintään 4 metriä korkea umpinainen 
meluaito tai muu melulta suojaava rakenne. 

Yleiset määräykset: 

Rakennusten julkisivut tulee jäsennellä sisäänvedoin, ulokkein ja julkisivumateriaalein 
osiin kuitenkin siten, että rakennukset muodostavat hyvää keskustakuvoa. 
Rakennustenjulkisivumateriaalien tulee olla pääasiassa lasia, punaista ja valkoista 
kivimoteriaolio toi rappausta, siten että 70% julkisivuista joille ei sijoiteta parvekkeita, tulee olla 
väriltään punaista. Autokatokset, aitaukset ym. piharakenteet tulee toteuttaa 
rakennuksen arkkitehtuuriiin sopivalla tavalla. 

Asuintalojen ja oleskelualueiden melutasojen hallinto tulee huomioida 
rokennussuunnittelussa. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi on laadittava tarkennettu 
meluselvitys koskien asuinrakennusten melusuojausta sekä asuinrakennusten 
oleskelupihojen ja parvekkeiden melusuojausta. 

Alue on yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueella tulee kiinnittää 
erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. 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. Hulevesiä ei saa johtaa 
maantien sivuojaan. 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma. 

Kaava-alueella on liityttävä kaukolämpöön. 

Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan. 

Autopaikat: 

AL korttelialueet: 1 autopaikka 100 k-m2 asuntotiloa kohti 
1 autopaikka 140 k-m2 palveluasuntotilaa kohti 
1 autopaikka 50 k-m2 liiketilaa kohti 

HOLLOLA 

Salpakankaan (01) kunnanosa 

Korttelin 217 tontteja 1 ja 2, sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 217 tontti 1, yleistä pysäköintialueita ja 
katualuetta. 

Käsittelyvaiheet 
Tekninen lautakunta: 

Kaavan vireilletulo 14.04.2015

OAS nähtävillä 23.04-22.05.2015 
Luonnos nähtävillä 27.08. - 25.09.2015

Ehdotus nähtävillä 07.01. -12.02.2016

Valtuusto hyväksynyt 25.4.2016

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 
1284 / 1999 vaatimukset 

Hollolassa 02.06.2015

Maankayttöpäällikkö Katarina Tuloisela 

Mittakaava Dorn Hyväksytty 

1 / 1000 HOL 16/2015 

Hollolan kunta 
Tekninen toimiala 
Maankäyttöpalvelut 

Hollolassa 09.12.2015

Maankäyttöpäällikkö Katarina Tuloisela 

Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut 

Jouni Saarinen, arkkitehti SAFA 
A1 Arkkitehdit Oy Oy

Kaavatunnus 

01-24725.4.2016 

lainvoimainen 

15.6.2016 




