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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Salpakankaan (01) kunnanosan korttelin 221 tonttia 1, tontin 2 osaa sekä lähivirkistysaluetta 
ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Hyvinvointiaseman asemakaavamuutos). 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

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. 

 
 
 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uuden noin 3500 
kerrosneliömetrin laajuisen hyvinvointiaseman rakentaminen. Asemakaavan yhteydessä 
muutetaan mm. alueen käyttötarkoitusta sekä tonttijakoa. Lisäksi asemakaavalla tutkitaan 
mahdollisuutta osoittaa tontille noin 2000 k-m2 toimistotilaa kunnanvirastoa varten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 3.5.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Asemakaavakartta 
3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kunnanhallitus on päättänyt 15.1.2018 kaavan laatimisesta 
- Kaavoituskatsauksessa 2018 
- Asemakaava vireilletulo (23.1.2018). 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 00.00. - 00.00.0000. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 
Kaavan keskeinen sisältö lyhyesti. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Toteuttamisen pääperiaatteet. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alueella sijaitsee kaksikerroksinen U-kirjaimen muotoinen toimistorakennus, tontin pysäköinti 
on sijoitettu rakennuksen rajaamalle piha-alueelle. Rakennuksen pohjoispuolella on asvaltoitu 
pysäköintialue, joka palvelee terveysaseman henkilökunnan pysäköintiä. Suunnittelualueelle 
sijoittuu vaihtelevamaastoista viheraluetta, missä on muun muassa seitsemän metriä syvä 
suppa.  
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän lakialueelle ja on maaperältään hiekkaa (GTK:n 
maaperäkartta). Suunnittelualueella maasto on tasaista ja maaston korkotaso on noin +157 
metriä merenpinnan yläpuolella (mmpy). 
 
Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Alueen 
lähistöllä on useita pohjeveden havaintoputkia. Heinsuon urheilualueella olevassa 
tarkkailuputkessa pohjaveden tasoksi on mitattu 139.00 mmpy (7.2.2018), Vähä-Tiilijärven 
alueen havaintoputkessa 144,3 mmpy sekä kuntakeskuksen supan havaintoputkessa 138,8 
mmpy. Mittaustulokset ovat helmikuulta 2018. 
 
Suunnittelualueen pohjoisosan lähivirkistysalueella maasto viettää jyrkästi kohti Heinsuon 
urheilukeskusta.  
 
Alueelle laaditaan kesän 2018 aikana luontoselvitys, luonnonympäristön kuvausta 
tarkennetaan selvityksen valmistuttua. 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Suunnittelualueesta kilometrin etäisyydellä asuu noin 3300 asukasta. 

Yhdyskuntarakenne 
Kuntakeskusta on rakentunut keskusta-alueeksi väljästi. Terveystien pohjoispuolen 
rakennuskanta on muodostunut julkisten rakennusten rivistöstä, jossa on ollut mm. 
terveyskeskus, uimahalli ja yläkoulu. Aluetta on täydennysrakennettu uimahallin ja 
terveysaseman väliin vuonna 2013 valmistuneella vanhusten palveluasumisen yksiköllä. 
Vanhan puretun yläkoulun paikalle on rakennettu uusi koulu ja asemakaava mahdollistaa 
lisäksi kolmen kerrostalon rakentamisen koulun itäpuolelle.  
 
Kuntakeskuksen keskustan tiivistämistä on mahdollistettu viime vuosina useilla 
kaavamuutoksilla, joista osa on jo toteutunut tai toteutumassa. Alueelle tyypillistä matalaa 
rakennuskantaa on mahdollista korvata korkeammalla rakentamisella. 

 

 

Taajamakuva 
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Terveystien katutila on leveä (noin 26 metriä), molemmin puolin ajoväylää kulkee 
istutuskaistoin erotellut kevyen liikenteen väylät. Pohjoispuolen rakennuskanta sijoittuu 
parkkipaikkojen taakse tonttien pohjoisosaan, lukuun ottamatta suunnittelualueella 
(Terveystie 2) olevaa toimistorakennusta ja uutta Heinsuon koulua. Laajoja parkkialueita on 
pehmennetty puu- ja pensasistutuksin. Katutilaa rytmittävien puurivien ja pysäköintialueiden 
kasvillisuuden vuoksi Terveystien katukuva on vehreä. Ympäristön vihreyttä lisää 
kuntakeskuksen puustoinen suppa Terveystien eteläpuolella.  

 
Suunnittelualueella sijaitsee U-kirjaimen muotoinen toimistorakennus. Toimistorakennus on 
valmistunut kolmesta eri aikana rakennetusta osasta. Vanhin osa on kiinteistön eteläiselle 
sivulle vuonna 1976 valmistunut matala osa, jossa julkisivut ovat vaaleaksi maalattua 
vaakapaneelia ja päädyt punatiiltä. Nauhamaiset ikkunat korostavat rakennuksen 
pitkänomaisuutta. Kaksikerroksisen osan eteläpääty on valmistunut vuonna 1984 ja 
kaksikerroksisen osan pohjoispääty 1997. Julkisivut ovat punatiiltä. Varasto-osa kiinteistön 
pohjoisella sivulla on valmistunut vuonna 1984.  
 
Suunnittelualueen itäpuolella oleva terveysaseman länsiosa on rakennettu 1970-luvun lopulla 
ja itäosa 1980-luvun alussa. Rakennusta on laajennettu pohjoiseen 1980- ja 2000-luvuilla. 
Rakennus on tasakattoinen ja julkisivut punatiiliverhottua elementtiä. Ikkunat ovat 
nauhamaisissa riveissä ja niiden välit ovat vaalean sinisin ja roosan sävyin maalattua 
pystypoimutettua peltiä. Julkisivun tiiliverhouksesta ulkonevat betoniset pilasterit. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella oleva neljän kolmekerroksisen asuinkerrostalon ryhmä 
muodostaa kehämäisen tuulimyllykorttelin, rakennusten keskelle muodostuu suojaisa 
sisäpiha.  
 
Kaava-alueen eteläpuolella, Kuntakeskuksen suppaan rajautuen, sijoittuu kolmen 
seitsemänkerroksisen pistetalon rakennusryhmä. Rakennukset sijoittuvat puustoiseen 
ympäristöön ilmavasti. 
 
Molemmat suunnittelualueen eteläpuolella olevat rakennusryhmät ovat valmistuneet 1980-
luvulla ja rakennukset ovat julkisivuiltaan punatiililaatalla verhottuja, parvekkeet ovat 
betonielementtirakenteisia. 
 
Asuinkerrostalojen pysäköintialueet sijoittuvat Terveystien varteen rakennusryhmien 
pohjoispuolelle. 
 

Asuminen 
Suunnittelualueella ei ole asutusta. 

 

Palvelut 
Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sijoittuu kunnan laaja-alaiset terveyspalvelut. 
Alueen lähiympäristössä on runsaasti myös muita julkisia ja yksityisiä palveluja mm. 
uimahalli, kirjasto, Heinsuon koulu sekä kuntakeskuksen kaupalliset palvelut. 
 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Suunnittelualueella on sijainnut ennen toimistotiloja, tiloissa on toiminut mm. insinööritoimisto 
Paavo Ristola sekä viimeisemmäksi Peruspalvelukeskus Oivan toimintaa. Nykyisin 
kiinteistössä ei ole toimintaa. 

Virkistys 
Alue sijaitsee Heinsuon urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä, urheilualueelta on 
yhteydet laajoihin virkistysalueisiin. Suunnittelualueen länsipuolella noin 200 metrin päässä 
on Vähä-Tiilijärven uimaranta. Suunnittelualueen kaakkoispuolella olevan supan 
virkistyskäytön lisäämiseksi on laadittu suunnitelma, jossa huomioidaan myös 
liikuntaesteisien virkistyminen lähiluonnossa. Suunnitelman toteuttaminen alkaa vuoden 2018 
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aikana. Suunnittelualueen pohjoisosa on jyrkkämaastoista virkistysaluetta. Alueen maasto on 
monin paikoin vaikeakulkuista. Maaston tasaisemmille kohdille on muodostunut polkuja.  

Liikenne 
Suunnittelualue sijoittuu Terveystien varteen. Terveystie toimii yhtenä kuntakeskuksen 
pääkaduista. Terveystieltä on sujuvat yhteydet valtatielle 12 Tiilijärventietä ja Kansankatua 
pitkin.  
 
Katuverkolla on nopeusrajoitus 40 km/h. Terveystie on väljä ja suora katuosuus, minkä 
ajonopeuksien hillitsemiseksi rakennettiin Terveystien ja Kansankadun liittymään 
kiertoliittymä.   
 
Suunnittelualueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet kuntakeskuksen palveluihin. 
Terveystien molemmin puolin on kevyen liikenteen väylät, Terveystie on mahdollista alittaa 
Kuntoilijankujan alikulkukäytävän kohdalta. 
 
Joukkoliikenteen reitti Lahden keskustasta Salpakankaantien ja Kartanon asuinalueiden 
kautta Tiilijärvelle (linja 8) kulkee suunnittelualueen länsipuolelta Tiilijärvenkatua pitkin. Vuoro 
liikennöi arkisin kaksi kertaa tunnissa ja viikonloppuisin kerran tunnissa.   

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueella ei ole suojeltuja rakennuksia eikä muinaismuistoja.  
 
Täydennetään rakennushistoriallisen selvityksen valmistuttua. 

Tekninen huolto 
Terveystien katualueella on vesi- ja viemärijohdot. Suunnittelualueen itäosan kautta kulkee 
kaukolämpölinja Heinsuon urheilukeskukseen. Samalla alueella on myös terveysasemaa 
palvelevia DNA:n kaapeleita ja LE Sähköverkon verkostoa. Suunnittelualueen eteläosassa on 
Telian kaapeliverkkoa. Suunnittelualueen pohjoisreunalla on terveysaseman 
tonttisadevesiviemäri. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole tiedossa ympäristöhäiriöitä. Terveystien liikenteen meluhaittaa selvitetään 
kaavaprosessin yhteydessä. (melu, tärinä, ilman laatu, saastuneet maa-alueet) 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Hollolan kunnan omistuksessa. Hollolan kunta on 
ostanut kiinteistön 98-455-15-63 Hollolan Konsulttikeskus Oy:ltä. Kiinteistökaupalle ei ole 
haettu lainhuutoa.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017. 
- Strateginen yleiskaava on tullut osittain voimaan 7.6.2017. 
- Voimassa olevat asemakaavat: Hollolan kunnanvaltuuston 28.9.1981 hyväksymä 

asemakaava 01-41, 27.8.1984 hyväksytty asemakaava 01-63 sekä 14.11.2011 
hyväksytty asemakaava 01-228 

- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 
1.1.2017. 

- Kiinteistön 98-455-15-63 kauppa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2017 
- Pohjakartta tarkistetaan kaavaprosessin yhteydessä. 
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- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat: suunnittelualueen itäpuolelle suunnitellaan 
seniorikorttelia, asemakaavaa edistetään yhtäaikaisesti 

- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt 
inventoinnit: 
- Ristolan toimistorakennuksen ja Salpakankaan terveysaseman 

rakennushistoriaselvitys valmistuu ennen kaavaehdotusvaihetta. 
- Alueelle laaditaan luontoselvitys.  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Hollolan kunta on päättänyt aloittaa uuden hyvinvointiaseman suunnittelun tontille, jotta 
kuntakeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluille voidaan taata turvalliset ja ajantasaiset 
toimitilat nykyisten toimitilojen tilalle. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Hollolan kunnan toimesta. Hollolan kunnanvaltuusto on 
hyväksynyt 13.11.2017 pidetyssä kokouksessaan kiinteistökaupan. Kiinteistö on hankittu 
kunnan omistukseen, jotta aluetta voidaan tarkastella laajemman sote-kiinteistöratkaisun 
osana. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset (tarkistetaan kunkin kaavan mukaan) 
 

- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Hämeen Ely-keskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristöviranomainen 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Ympäristöterveyskeskus) 
- 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 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 23.1.2018 ja siitä ilmoitettiin 31.1.2018 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Valmisteluvaihe (OAS ja luonnos): 
23.1.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 

 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 26.1.2018. 
 
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 31.1.2018. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.2.- 2.3.2018. 
 
 
Täydennetään kaavaprosessin edetessä: 
00.00.0000 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen (/ak:n 
muutosluonnoksen) nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä 
asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille 
 
Lausuntopyynnöt 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
00.00.0000. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa ja 
Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 00.00.- 00.00.0000 välisen ajan MRL 62 
§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää 
mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai 
ak:n muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (luetellaan). 
 
Kaavaehdotus lähetetään maanomistajille/naapureille 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) palvelupiste 
Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.??? 
 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

(MRL 66§ ympäristöviranomaisten kanssa käydyt neuvottelut, näkemykset, niiden 
huomioonotto) 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden noin 3500 kerrosneliömetrin kokoisen 
hyvinvointiaseman toteuttaminen alueelle, lisäksi kaavan laadinnan yhteydessä tutkitaan 
mahdollisuutta sijoittaa tontille kunnanviraston toimintoja.   
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty 2.12.2016 maakuntavaltuustossa ja se 
on saanut kuulutusten myötä lainvoiman 10.3.2017 alkaen. Suunnittelualue on 
maakuntakaavan Hollolan seutukeskuksen keskustatoimintojen aluetta (C 3). Merkinnällä 
osoitetaan kaupunkitasoisten palvelu- hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen alueita 
niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.  
 
Suunnittelumääräyksen mukaan keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa ja kehittämisessä tulee alueelle sijoittaa toimintoja niin, että keskustat säilyvät 
elinvoimaisina, toimivina, esteettöminä ja turvallisina. 
 
Liikennejärjestelyillä tulee turvata kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toimivuus ja 
turvallisuus.  
 
Alue sijoittuu tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv 54), alueella tulee 
kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet 
toiminnot tulee sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos näitä toimintoja 
kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueelle, on ne suunniteltava siten, että ehkäistään pohjavesien 
pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. 
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Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
esitetty kartalla mustalla katkoviivalla. 
 
 
Strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle 
(punainen). 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. 
 
Keskustatoimintojen alue on osoitettu oleellisesti muuttuvaksi alueeksi. Tiivistyvällä tai 
toiminnoiltaan uudella monipuolisella taajama-alueella maankäytön muutosten ja 
tehostamisen tulee perustua asemakaavaan. Asemakaavan yhteydessä on selvitettävä 
tulevan maankäytön liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen osana 
taajamarakennetta (musta vinoviivoitus). 
 
Lisäksi alue kuuluu strategisen yleiskaavan taajama-alueeseen, minkä kehittämisessä 
edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, olevan rakennuskannan, 
joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja riittävät viheralueet 
turvaten (sininen katkoviiva). 
 

 
Ote strategisen yleiskaavan pääkartasta. Suunnittelualue on esitetty kartalla mustalla 
katkoviivarenkaalla. 
 
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 
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pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden edellyttämät 
suoja-alueet. 
 
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. 
 
 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 221 tontilla 1 (kiinteistö 98-455-15-63) 
kiinteistö on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT-1) ja rakennusoikeutta 
korttelialueella on 2 800 kerrosneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku on kaksikerrosta (II).  
Asemakaava on vahvistettu 27.8.1984. 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. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella on voimassa asemakaava (hyväksytty 14.11.2011), jolla 
terveysaseman tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi (YS). Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 7200 kerrosneliömetriä ja 
asemakaavan suurin sallima kerrosluku on kaksi (II). Korttelialueen pohjoisosassa on 
rasitemerkinnällä huoltoajoyhteys (h) korttelin 221 tontille 3. Terveystien varteen on osoitettu 
aluevaraukset pysäköimispaikoille (p). Alueella on vireillä asemakaavan muutos. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

Täydennetään prosessin edetessä. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
 

Muut tavoitteet 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset (vaihtoehdot ja niiden vaikutukset) 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään pinta-alaltaan noin 1.2 hehtaarin kokoinen 
Palvelurakennusten korttelialue (P-1). Alueelle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevia tiloja sekä muita toimistotiloja. Rakennukset tulee sovittaa materiaaleiltaan, 
väreiltään ja sijoittelultaan ympäristöön. Korttelialueen esitetään palvelurakennusten 
korttelialuemerkinnällä, jotta kaavamääräys mahdollistaa sekä yksityisen että julkisen 
toiminnan alueella. Tämä mahdollistaa erilaiset joustavat ratkaisut, kun maakunta- ja 
soteuudistuksen tuomat vaihtoehdot eivät ole vielä selvillä. 
 
Kaavaluonnoksessa korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 6 200 kerrosneliömetriä ja 
rakennus on mahdollista rakentaa enintään kolmikerroksiseksi (III). Lisäksi sallitaan kellari, 
joka on pinta-alaltaan puolet suurimman kerroksen pinta-alasta (1/2 k). Rakennusala on 
osoitettu väljästi tontin eteläosaan, rakennusala rajoittuu tontin itäreunassa kulkevaan 
johtorasitteeseen. Rakennusala ulottuu kuitenkin korttelialueen keskivaiheilla korttelialan 
rajaan, tällä mahdollistetaan Hyvinvointiaseman ja itäpuolelle suunnitteilla olevan 
seniorikorttelin toimintojen liittäminen toisen kerroksen sisätilojen kautta (kaavamerkintä 
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko). Terveystien varteen on osoitettu ohjeellinen 
pysäköintialue, lisäksi pysäköintiä on mahdollista sijoittaa korttelin pohjoisosaan 
rakennettavaan pysäköintilaitokseen (a-2). Pysäköintilaitos on mahdollista toteuttaa osin 
maanalaisena ratkaisuna (ma). 
 
Kulku tontille tapahtuu nykyisen Huoltotien liittymästä. Asemakaavaluonnoksessa Huoltotien 
katualue on osoitettu osaksi tonttia. Tonttiliittymän kautta kulkee myös ajoyhteys 
Seniorikortteliin. 
 
Kaava yleismääräyksissä edellytetään pohjavesien suojelemisen huomioimista. 
Rakennettaessa tulee jättää pohjaveden pinnan yläpuolelle vähintään kahden metrin 
suojakerros. Yleisissä kaavamääräyksissä edellytetään myös uudis- ja 
korjausrakentamisessa varautumista radonin torjuntaan, kaukolämpöön liittymistä sekä 
hulevesien hallintaan liittyviä toimenpiteitä.  
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4.5.2 Vaikutusten selvittäminen (Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, 
arviointi ja vertailu) 

 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen vanha rakennuskanta häviää. Asemakaavan 
muutoksella tiivistetään olevaa yhdyskustarakennetta. 
 
Asemakaavan muutoksella rakennusten kerrosluku on pyritty pitämään ympäristöön sopivana, 
joskin asemakaavaluonnos sallii nykyiseen nähden yhden kerroksen korkeampaa 
rakentamista. 

Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Täydennetään kaavaehdotusvaiheeseen. 

Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen 

Asemakaavalla mahdollistetaan uusien terveellisten tilojen toteuttaminen sosiaali- ja 
terveyspalveluille.  

Asemakaavan muutoksella osa lähivirkistysalueesta osoitetaan osaksi korttelialuetta. 
Rakentamisen myötä alueelta tuhoutuu noin seitsemän metriä syvä suppa. 

Alueella on jonkin verran virkistyskäyttöä, sillä alueelle on muodostunut polkuja. Alueen 
kulkureittien sijoittumisesta ja maaston muodoista päätelle viheralue on toiminut pääasiassa 
laajempien viheralueiden välisenä kulkuyhteytenä. Asemakaavaluonnoksen ratkaisulla osa 
polkuverkosta tuhoutuu, jyrkkäpiirteisen maaston vuoksi poluille on vaikea osoittaa 
korvaavaan yhteyttä.   

Asemakaavan pohjoisosa osoitetaan viheralueeksi, mikä mahdollistaa alueen eläimistön 
liikkumisen viheralueiden välillä. Suunnittelualueen pohjoisosaan jäävä viheralue muodostaa 
jatkossakin puustoisen taustan rakentamiselle. 

Asemakaavan vaikutusten arviointia luonnonympäristöön täydennetään 
kaavaehdotusvaiheessa, kun luontoselvitys on valmistunut. 

 

4.5.3 Asemakaavaratkaisun (valinta ja) perusteet 
 

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset 
 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

OAS-vaiheen palaute: 
 
Terveydensuojeluviranomainen (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 
Ympäristöterveyskeskus) pitää tärkeänä OAS:ssa esitettyjä toimenpiteitä ja selvityksiä 
pohjavesien suojelemiseksi. Mielipiteessä esitetään, että kaavavalmistelun yhteydessä tulisi 
varmistaa, että asumisterveysasetuksessa asetetut sisämeluarvojen toimenpiderajat eivät 
ylity tavanomaista rakennustapaa käytettäessä. Terveydensuojelun ja tilojenkäytön yleisen 
viihtyisyyden kannalta uudisrakentamisessa tulisi tavoitella selvästi tätä tasoa alhaisempia 
melutasoja. 
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Salpakankaan alue on yksi Suomen pahimmista radonhaitta-alueista, jonka takia pidetään 
tärkeänä velvoittavaa kaavamääräystä radonin torjunnan huomioimisesta rakentamisen 
yhteydessä. 
 
Vastine: Kaavaluonnoksen yleisissä määräyksissä annetaan määräykset pohjaveden 
suojelusta. Yleisissä määräyksissä on myös huomioitu radonin torjuntaan varautuminen. 
Kaavaprosessin edetessä laaditaan alueelle melumallinnus, jotta kaavaehdotuksessa 
voidaan huomioida toimenpiteet meluhaitan ehkäisemiseksi. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo on edellyttänyt, että nykyisestä toimistorakennuksesta 
laaditaan rakennushistoriaselvitys. OAS:n selvitystarpeet kohtaan on syytä korjata 
rakennusinventointi rakennushistoriaselvitykseksi. 
 
Kuntakeskuksen ja erityisesti Terveystien ympäristön viime vuosien kaupunkikuvallinen 
muutos modernin rakennuskannan purkamisineen ja uudisrakennuksineen on olut nopea. 
Vaikutuksia tulisi arvioida yhtä tonttia tai korttelia laajempana modernin kulttuuriympäristön 
arvot tunnistaen. 
 
Vastine: Rakennushistoriaselvitys on työn alla ja museo on kommentoinut tarjouksen sisältöä 
ennen selvitystyön alkua. Selvitys valmistuu loppukeväällä 2018 ja selvityksen tulokset 
huomioidaan kaavaehdotusta valmisteltaessa. Selostuksen vaikutusten arviointia 
täydennetään selvityksen valmistuttua. 
 
OAS:n selvitystarpeet kohtaa korjataan mielipiteessä esitetyllä tavalla. 
 
Telia esitti mielipiteen liitteenä olevassa kartassa kaavamuutosalueen eteläreunassa olevan 
verkostonsa ja edellyttää verkoston huomioimista kaavoitettaessa niin, että verkostot pysyvät 
jatkossakin hyvässä toimintakunnossa eikä ylläpito oleellisesti hankaloidu. 
 
Vastine: Telian verkosto kulkee kaava-alueen etelärajaa pitkin. Asemakaavaluonnoksessa 
korttelin puolelle on osoitettu maanalainen johtorasite. 
 
Lähialueen asukkaat (2 kpl) haluavat yhteisessä mielipiteessään muistuttaa alueella 
olevasta viheralueesta, joka muodostaa osan viheryhteydestä Vähä-Tiilijärven ja Heinsuon 
jäähallin välillä ja sen kautta pääsyn laajempaan virkistysalueeseen. Aluetta on jo 
huolestuttavasti kavennettu Onnenkodon kohdalta, eikä tätä yhteyttä pidä kokonaan 
katkaista. Viheralueiden väliset yhteydet tulisi säilyttää. 
 
Mielipiteen jättäneet ovat huolestuneita suuntauksesta, jossa kuntakeskuksen välittömästä 
läheisyydestä halutaan ottaa viheralueita muuhun käyttöön, kuten tehtiin esim. Tervatien ja 
Tiilijärventien kulmauksessa. Mielipiteessä todetaan viheralueiden ja -yhteyksien lisäävän 
viihtyisyyttä kuntakeskuksen mäntyisellä harjualueella. Mielipiteen jättäneet haluavat 
kuntalaisina viheralueiden ja -yhteyksien säilyvän.  
 
Mielipiteessä muistutetaan strategisen yleiskaavan määräyksistä, joilla kehotetaan 
huomioimaan lähivirkistystarpeet sekä paikallisten viheryhteyksien jatkuminen. Alueen 
täydennysrakentamisen tulee rakennustavan ja lähiympäristön suunnittelun keinoin tukeutua 
olemassa olevaan rakenteeseen.  
 
Vastine: Asemakaavan muutoksella huomioidaan viheryhteyden säilyminen virkistysalueiden 
välissä. Asemakaavalla korttelialetta laajennetaan voimassa olevan asemakaavan 
viheralueelle noin 2300 m2 laajuisen alueen verran, mutta alueelle jää vähintään 21 metrin 
levyinen kaistale viheraluetta. Viheralue on maastoltaan vaihtelevaa ja monin paikoin 
vaikeakulkuista jyrkkien rinteiden vuoksi. Korttelialueen ja viheralueen rajautumista 
tarkastellaan prosessin edetessä, kun alueelle laadittavana olevan luontoselvityksen tulokset 
ovat käytettävissä. Kaavasuunnittelun edetessä selvitetään polkujen säilymisen 
mahdollisuus, kaavan vaikutuksiin kirjataan vaikutukset virkistysalueisiin. 
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4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Kunnanhallitus päätti 15.1.2018 Hyvinvointiasemaa koskevan asemakaavan laatimisesta. 
Elinvoimavaliokunta päätti 23.1.2018 ilmoittaa kaavan vireilletulosta sekä asettaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n 
mukaisesti niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä 
osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
00.00.0000 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen (-muutos..) nähtäville 
MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden varaamiseksi osallisille mielipiteen 
esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa  
 
Elinvoimavaliokunta asettaa?? kunnanosan (nro) (kaavan nimi) asemakaavaehdotuksen MRL 
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta 
tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää        asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy   kunnanosan       koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

 

5.1.2 Palvelut 
 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

5.4.3 Muut vaikutukset 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

 

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

5.7 Nimistö 
 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 
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