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ASEMAKAAVA 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Salpakankaan (01) kunnanosa, korttelin 221 tonttia 1, tontin 2 osaa sekä lähivirkistysaluetta ja 

katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Hyvinvointiaseman asemakaava). 
 

 

 
Kaava-alueen rajaus on merkitty opaskartalle punaisella rajauksella. 

 
 
 

Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijoittuu Tiilijärventien ja Terveystien kulmaukseen. Kaavoitettava alue rajautuu 
etelässä Terveystiehen, lännessä Tiilijärventiehen, idässä terveysasemaan ja pohjoispuolella Hollolan 
Kuntokeidas Oy:n tonttiin. Suunnittelualueella sijaitsee purettavaksi aiottu toimistorakennus, 
parkkialuetta ja luoteis- ja pohjoisosassa viheraluetta. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 1,6 
hehtaaria. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uuden noin 3500 kerrosneliömetrin 
laajuisen hyvinvointiaseman rakentaminen. Asemakaavan yhteydessä muutetaan mm. alueen 
käyttötarkoitusta sekä tonttijakoa. 
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Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Maakuntakaavassa 2014 suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (Hollolan, 
seutukeskus C3). Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen 
sekä asumisen alueita niihin liittyvinä liikennealueineen ja puistoineen.  

 
Strateginen yleiskaava 
 

  
 Ote strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty karttaan mustalla katkoviivalla. 
 

Hollolan kunnan strateginen yleiskaava on hyväksytty 3.4.2017 ja kunnanhallitus on määrännyt sen 
voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen alaista aluetta. Valitus ei kohdistu 
suunnittelualueeseen. Suunnittelualue on strategisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. 
Alue on monitoiminnallista ja tiivistyvää keskusta-aluetta, jolla sekoittuvat asuminen, työpaikat, 
hallinto, palvelut ja myymälätilat. 

 
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöjä sekä korkealaatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
lähivirkistyksen tarpeet sekä paikallisten viheryhteyksien jatkuminen. 
 
Alueen täydennysrakentamisen tulee rakennustavan ja lähiympäristön suunnittelun keinoin tukeutua 
olemassa olevaan rakenteeseen ja siinä tulee ottaa huomioon kuntakeskuksen moderni 
rakennusperintö. Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää esteetöntä ja sujuvaa liikkumista eri 
toimintojen välillä. 
 
Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon pääkartan lisäksi yleiskaavakarttojen 2-5 merkinnät ja noudattaa 
niihin liittyviä määräyksiä. 

 
Strategisen yleiskaavan kartassa 4/5 Vesitalous suunnittelualue on merkitty vedenhankinnan kannalta 
tärkeäksi pohjavesialueeksi. Kartan yleismääräyksissä todetaan, että tarkemmassa maankäytön 
suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja 
-aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät suoja-alueet. 
 



 

 

3 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan 
ei vaarannu. 
 
Pohjavesialueilla tulee maankäytön seurauksena maanpintaa merkittävästi peittävillä alueilla laatia 
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä hulevesiselvitys.  

 
Asemakaava 

Korttelin 221 tontilla 1 (kiinteistö 98-455-15-63) on voimassa 27.8.1984 vahvistettu asemakaava, jossa 
kiinteistö on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1) ja rakennusoikeutta korttelialueella 
on 2 800 kerrosneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku on kaksikerrosta (II). Tontin 2 osalla (osilla 
kiinteistöistä 98-455-15-6 ja 98-455-15-50) on voimassa 14.11.2011 hyväksytty asemakaava, alue on 
osoitettu osaksi sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS), alue 
on varattu pysäköintiä varten. Pysäköintiin varatun alueen läpi kulkee huoltoajoyhteys (h). 
Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu myös Huoltotien katualue. Kaavoitettavan alueen luoteisosassa on 
lähivirkistysaluetta (VL). 
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on merkitty kuvaan punaisella rajauksella.  

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

  
Selvitystarpeet 

- melumallinnus/ meluselvitys 
- hulevesiselvitys 
- liikenteen toimivuustarkastelu 
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- rakennusinventointi 
- luontoselvitys 

 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
- Luontoon ja luonnonoloihin 
 
 
Osalliset 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä 
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat: 
- Hämeen Ely-keskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristöviranomainen 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Ympäristöterveyskeskus + hallinto) 
- Lahden kaupunginmuseo/ Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Lahti Energia Oy  
- L-E Sähköverkko Oy 
- Elisa Oyj 
- Telia Finland Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, 
Hollolan kunnanviraston ala-aulan 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 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 

 
Asemakaavaluonnos 

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 

 
Asemakaavaehdotus 
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Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
Hyväksymiskäsittely 

Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle elinvoimavaliokunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen 
tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, tieto kaavan 
hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon 
toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       23.1.2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  2/2018 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    6/2018 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     10/2018 
Hyväksymiskäsittely      1/2019 
 
Kaavaprosessi kytkeytyy hankesuunnitteluun. Hankesuunnittelun aikataulumuutokset voivat vaikuttaa 
kaavaprosessin aikatauluun.   
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut 
julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 
 

 
Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh 044-780 1358 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
 
 
Hollolassa 16.1.2018 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
 
 
 
 


