
Strateginen 
yleiskaava 

Kooste kaavatyön luonnosvaiheessa toteutetun 
kyselyn tuloksista. 
Kyselyn vastausaika 24.10.-7.11.2016 



Kaavatyön luonnosvaiheessa oli mahdollisuus osallistua strategisen 
yleiskaavan jatkovalmisteluun liittyvään kyselyyn. Kysely toteutettiin 
HollolaNyt-mobiilisovelluksella sekä Webropol-nettikyselynä. HollolaNyt-
palveluun jätettiin 140 vastausta ja Webropol-kyselyyn 30 vastausta. 
Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään yleiskaavatyössä. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin missä päin Hollolaa haluaisi asua, mihin 
kuntakeskuksen läheisyyteen tulisi sijoittaa lisää asumista, kuinka lähellä 
asuinpaikkaa alakoulun tulisi sijaita, mitkä ovat muut tärkeimmät palvelut, 
kuinka merkityksellisiä ovat joukkoliikenteen yhteydet, mihin tulisi lisätä 
väyliä jalankululle ja pyöräilylle ka millaisia virkistysmahdollisuuksia 
asuinpaikan lähellä tulisi olla. 
Lisäksi kyselyssä oli mahdollista antaa vapaasti palautetta. 



HollolaNyt –kyselyyn vastaajista yli puolet (52,14 %) haluaisi asua 
Kuntakeskuksessa ja loput annetuista vaihtoehdoista (Kukkila-Kalliola, 
Hämeenkosken kirkonkylä, Nostava, Kirkonseutu, Pyhäniemi ja Herrala) 
saivat kannatusta melko tasaisesti kymmenen prosentin molemmin puolin. 
Kirkonseutu näistä halutuimpana 13,57 % kannatuksella ja Herrala 
pienimmällä 2,86 % kannatuksella.  
Asumista halutaan lisätä kuntakeskukseen, Salpakankaan koulun 
eteläpuoliselle alueelle. Tämä vaihtoehto sai lähes puolet annetuista äänistä 
(46,10 %).  
Muut kolme vaihtoehtoa (Kukonkangas, Nostava ja kehätien liittymän 
lähialueet ja Tiilikankaan laajennus Hälvälässä) nähtiin lähes tasavertaisina 
keskenään.  
Parhaaksi etäisyydeksi alakoulun sijainnille asuinpaikasta nähtiin 2-3 km. 
Muista palveluista terveyskeskus, päiväkoti, apteekki, neuvola, 
ruokakauppa ja liikuntapaikat nähtiin tärkeimpinä palveluina. 
Joukkoliikenneyhteydet näki erittäin merkityksellisenä 23,85 % vastaajista. 
Vain 2,75 % ei nähnyt niitä tärkeinä.  
Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä esitettiin lukuisia toteutettavaksi. Eniten 
sitä kaivattiin Hollolan kirkolta Messilään ja Pyhäniemeen. 
Virkistysmahdollisuuksista ulkoilureitit hiihtoon ja lenkkeilyyn mainittiin 
useimmissa mielipiteissä. 
 

HollolaNyt 



Myös Webropol-kyselyssä kuntakeskus nähtiin parhaana asuinpaikkana. 
Seuraavaksi nousi Herrala 8 äänen kannatuksella. 
Uuden asumisen lisääminen nähtiin 12 vastauksen osalta sijoitettavaksi 
Salpakankaan koulun eteläpuolelle ja 11 vastauksen osalta Nostavaan ja 
kehätien liittymän lähialueelle. 
Alakoulun etäisyys nähtiin kuten HollolaNyt-palvelun vastauksissa, että sen 
on hyvä sijaita asuinpaikasta 2-3 km etäisyydellä. Tärkeimmiksi muiksi 
palveluiksi nähtiin terveyskeskus, ruokakauppa, apteekki ja liikuntapaikat. 
Joukkoliikenteen näki erittäin tärkeänä lähes puolet vastaajista. 
Hollolan kirkon ja Messilän välisen jalankulku- ja pyöräilyreitin lisäksi 
tärkeäksi Webropol-kyselyssä nousi Herralan ja Nostavan välinen yhteys. 
Ulkoilureittien lisäksi vastauksista nousivat toivotuksi liikuntahalli ja 
uimarannat.  

Webropol 



Tulosten hyödyntäminen 

HollolaNyt- ja Webropol –kyselyjen tuloksiin strateginen yleiskaava vastaa 
asutuksen painopisteen osalta, kun se vahvimmin sijoittuu 
kuntakeskukseen.  Lisäksi kyselyjen tulos otettiin huomioon arvioitaessa 
kuntakeskuksen asumisen laajenemisalueita ja niiden toteuttamistarvetta 
sekä aikataulutusta. 
Pyöräilyn laatukäytävän osoittaminen karttaan vastaa jalankululle ja 
pyöräilylle kohdistettuihin toiveisiin paremmista jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksistä. 
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