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SALPAKANGAS
Hollolan kuntakeskus

Vahvuudet
+ Keskusta on tyyliltään yhtenäinen (rakennettu pääosin samana aikakautena)
+ Alueella on paljon palveluja
+ Keskusta on tiivis kokonaisuus

Kehittämistarpeet ja haasteet
- Epäsiisti ja hoitamaton ilme, häiriöt
- Omaleimaisuuden puute
- Sokkeloisuus, opasteille ja alueen selkeyttämiselle on tarvetta
- Kasvillisuus on jo monin paikoin huonokuntoista
- Lepopaikkojen puute (ei riittävästi kasvillisuutta tai penkkejä)
- Matkakeskus puuttuu (bussit lähtevät eri paikoista ja sähköisiä aikatauluja ei ole 

käytössä)
- Varapohjavedenottamona toimivan supan ympäristö on pimeä, hoitamattoman 

oloinen ja ulkoilijalle luotaantyöntävä
- Hollolanraitin kevyen liikenteen yhteys katkennut Prisman rakentamisen myötä
- Pidempään auki olevalle kahvilalle tai laadukkaalle ravintolalle olisi tarvetta
- Alueelta puuttuu sinne Tampereentieltä ohjaava maamerkki 



Suppa “Runoaukio”

Toriaukio

Hollolanraitti

Nuottikuja

Keskeiset kehittämiskohteet



Toimenpide-ehdotuksia alueen kehittämiseksi

Yleisilme:
- On suosittava yhtenäisiä valintoja alueella käytettävien pintamateriaalien, 

kalusteiden, valaisimien ja kasvillisuuden suhteen

Kasvillisuus:
- Alueen viihtyisyyttä lisäisi uusi kasvillisuus (monilajiset istutukset, valitaan kasveja 

joilla on näyttävät syysvärit)
- Viherkatot, mahdollisuus kaupunkiviljelyyn
- Biohiilen käyttö hulevesien luonnonmukaisessa käsittelyssä, vesien ohjaus 

kasvualustoihin

Liikenne:
- Liikenneratkaisujen kehittäminen toimivammaksi: nyt bussit lähtevät eri paikoista ja 

sähköisiä aikatauluopasteita ei ole käytössä
- Kierrätysmuovista tehtyjä pollareita autoliikennettä hillitsemään
- Hollolanraitin kevyen liikenteen yhteyden kehittäminen (kevyen liikenteen silta 

Prisman yli)
- Linkki alueen historiaan: Peltosen tehtaan suksia liikenneympyrään maamerkiksi
- Kevyen liikenteen väylien rauhoittaminen keskustassa linjauksen muutoksella, 

päällysteillä ja istutuksilla



Toimenpide-ehdotuksia alueen kehittämiseksi, jatkoa
Valaistus:

- Käyttöön suojatievalot (C2 SmartWalk herättää huomion ja valaisee tien ylittäjän)
- Led-lamppujen vaihtaminen natikoiden tilalle
- http://www.lighting.philips.fi/ratkaisut/teemat/metronomis-LED

Jätehuolto:
- Alueelle voisi ottaa käyttöön Bigbelly roskiksia http://bigbelly.com/

Viihtyisyyden lisääminen:
- Lisää penkkejä alueelle, rauhallisten tilojen luominen istutusten avulla
- Luonnonkivipäällysteiden suosiminen betonikiveysten sijaan
- Näyttävä muraali (seinämaalaus) tuomaan uutta, elävämpää ilmettä Nuottikujalle

Suppa:
- Näkymien avaaminen puustoa raivaamalla ja valaistuksen lisääminen
- Kesäteatteri suppaan
- Jos metsään tekee pitkospuiden päällä kulkevan kuntopolun, niin liiketunnistimella 

ohjattu valaistus (valo seuraa kulkijaa)

http://www.lighting.philips.fi/ratkaisut/teemat/metronomis-LED
http://www.lighting.philips.fi/ratkaisut/teemat/metronomis-LED
http://bigbelly.com/
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SUPPA



“RUNO-AUKIO”



NUOTTIKUJA



TORIAUKIO



Lähde: Google street view

HOLLOLANRAITTI ENNEN PRISMAN RAKENTAMISTA



Ideakuvat: katu- ja aukiotilat









Ideakuvat: pintamateriaalit





Ideakuvat: valaistus



suojatievalot, energia- ja ympäristöystävälliset led-valaisimet, 
erikoisefektivalaisimet





Ideakuvat: muraalit (seinämaalaukset)





Ideakuvat: kevyen liikenteen silta 
Hollolanraitilla

Prisman yli



Porttiaihe,
näyttävä 

kävelysilta
Hollolanraitti - 

tori 





Ideakuvat: kattoterassi (viherkatto)



Prism





Ideakuvat: suppa



kelluva kesäteatteri, liiketunnistimella ohjattu 
valaistu pitkospuu-ulkoilureitti, infotaulut



Ideakuvat: kadunkalusteet











Ideakuvat: katuvihreä







Kiitos huomiosta

Kysymyksiä?


