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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 

Salpakankaan (01) kunnanosan korttelin 221 tontin 2 osaa koskeva asemakaavan muutos 
(Seniorikorttelin asemakaavamuutos). 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijoittuu Salpakankaalle Terveystien varteen. Kaavoitettava alue rajautuu 
etelässä Terveystiehen, lännessä Huoltotiehen, idässä uimahalliin ja pohjoispuolella Heinsuon 
urheilukeskukseen. Suunnittelualueella sijaitsee terveysasema. Kaavoitettava alue on pinta-
alaltaan noin 1,2 hehtaaria. 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle senioriasumista ja niiden 
liitännäispalveluita tuottavia kokonaisuuksia. Seniorikorttelin rakentaminen edellyttää 
asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa asumisen ja siihen liittyvät oheispalvelut sekä 
6000-7000 k-m2 rakennusoikeutta 3-4 kerroksessa. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan 
muun muassa korttelialueen rajausta, käyttötarkoitusta sekä kerroslukua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 12.9.2018 
 
 
 
hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Asemakaavakartta 
3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
4 Ristolan toimistorakennuksen ja Salpakankaan terveysaseman rakennushistoriaselvitys 
5 Terveystien kaavahankkeiden liikennetarkastelut 
6 Melumallinnus 

 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Elinvoimavaliokunta on hyväksynyt kaavan käynnistämissopimuksen 19.12.2018 
- 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 24.5. - 25.6.2018. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutoksella osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue, jolle on mahdollista 
toteuttaa senioriasumista ja siihen liittyviä palveluja. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alueen yleiskuvaus 
 

Alueella sijaitsee kaksikerroksinen terveysasema. Rakennuksen kerrosala on noin 6400 m2. 
Rakennus sijaitsee tontin pohjoisosassa, alueen eteläosaan sijoittuvat pysäköintialueet.  
 

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. 
 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa lähivirkistysalueeseen, missä maasto viettää jyrkästi 
alas kohti Heinsuon urheilukeskusta.  
 
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Terveysaseman 
pysäköintialueet on jaoteltu istutuksin pienempiin osakokonaisuuksiin ja ne muodostavat 
yhdessä Terveystien varressa olevien katupuiden kanssa vehreää ympäristöä.  
 

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 
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 osoitteessa Terveystie 2 
olevaa toimistorakennusta ja uutta Heinsuon koulua. Laajoja parkkialueita on pehmennetty 
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puu- ja pensasistutuksin. Katutilaa rytmittävien puurivien ja pysäköintialueiden kasvillisuuden 
vuoksi Terveystien katukuva on vehreä. Ympäristön vihreyttä lisää kuntakeskuksen 
puustoinen suppa Terveystien eteläpuolella.  
 
Suunnittelualueella 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 länsipuolella, osoitteessa Terveystie 2 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 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. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella on vuonna 2013 valmistunut kaksikerroksinen L-mallinen 
palvelutalo Onnenkoto, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy. 
Muuta rakennusta korkeampi sisäänkäyntiosa on sisäpihan suuntaan mustaa tiiltä. 
Rakennuksen muut julkisivut ovat punatiiltä, joissa ikkunoiden välit on muurattu mustalla 
tiilellä. Ikkunoiden sivussa on pystysuoratkirkkaan keltaiset listat. 

Asuminen 
 Suunnittelualueella ei ole asutusta. 

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

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Suunnittelualueelle sijoittuu runsaasti työpaikkoja. 

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 
aikana.  
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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 arkipäivinä kaksi kertaa tunnissa ja viikonloppuisin kerran tunnissa.   
 
Terveystiellä vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on nykytilanteessa 2650 
ajoneuvoa, Tiilijärventiellä Terveystien liittymästä etelään noin 3100 ajoneuvoa ja liittymän 
pohjoispuolella 1450 ajoneuvoa.  
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Kuvassa on esitetty aamuhuipputunnin liikennemäärät nykytilanteessa (2018). 
 

 
Kuvassa on esitetty iltahuipputunnin liikennemäärät nykytilanteessa (2018). 
 
Aamuhuipputunnin aikana jononpituudet ovat maksimissaan 15 metriä ja iltahuipputuntina 15 
metriä Terveystiellä ja 20 metriä Tiilijärventiellä. Liittymien toimivuus on nykyisillä 
liikennemäärillä erinomaiset kaikissa liittymissä kaikista tulosuunnista tultaessa. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueella ei ole suojeltuja rakennuksia eikä muinaismuistoja.  
 
Salpakankaan terveysaseman ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1979. 
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halonen ja pääurakoitsijana toimi 
rakennustoimisto Mattinen & Niemelä.  
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Ensimmäinen rakennusvaihe käsitti kolme rakennusosaa; A-osan, B-osan ja niiden väliin 
sijoittuvan keskiosan. Tontin eteläosaan toteutettiin 30 auton pysäköintipaikka ja rakennuksen 
seinustoille suunniteltiin kurttulehtiruusu- ja tuhkapensasistutukset. Pihan nurmialueilla oli 
vanhoja mäntyjä ja niiden lisäksi istutettiin vaahteroita. Terveystien varteen istutettiin 
lehmusrivistö. 
 
Rakennuksen pääsisäänkäynti sijoittui keskiosaan, sisääntuloaulan yhteydessä oli myös 
odotustila, kahvio sekä kioski. A-osan ensimmäiseen kerrokseen sijoittui mm. 
kuntoutusosasto, kotisairaanhoito, psykologien toimipiste, työterveyshuollon yksikkö ja 
neuvola. Toisessa kerroksessa oli hammashoitola hallinnon- ja talouspalveluiden osasto sekä 
elinympäristövalvonta. 
 
B-osaan sijoittui lääkärien vastaanottohuoneet, ensiapu ja laboratorio ja kellarikerrokseen 
varastotilat ja henkilökunnan sosiaalitilat. 
 
Vuonna 1983 valmistui C-osa, joka käsitti vuodeosaston. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi 
ensimmäisen vaiheen tapaan Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halonen ja pääurakoitsijana toimi 
rakennusliike B&K. Vuodeosasto rakennettiin vanhan osan yhteyteen, sen ulkoasua 
noudattaen. 
 
Rakennuksen pääsisäänkäynti sijoittui vanhan ja uuden osan väliin, sisäänkäynnin 
yhteydessä oli myös kahvio ja kioski. C-osan ensimmäisen kerroksen eteläosaan sijoittui 
keittiö ja ruokailutilat. Hoito- ja potilashuoneet sijoittuivat ulkoseinille riveinä ja niiden keskelle 
jäi leveä kaksoiskäytävävyöhyke. Rakennuksen keskelle käytävien väliin sijoittui sosiaalitiloja, 
hallinnontiloja ja varastotiloja. Kellarikerroksessa oli keskusarkisto, henkilökunnan 
sosiaalitilat, varastot ja kappeli. 
 
Rakennuskokonaisuuteen on tehty vuosien aikana useita muutostöitä, kun on tehty mm. 
sisäisiä muutoksia, laajennuksia, korotettu B-osaa jne. 
 
Terveysaseman ja Terveystien väliin jäävää pihaa hallitsee asfaltoitu pysäköintialue 
istutusalueineen. Etupihan kasvillisuus muodostuu vanhoista männyistä ja vaahteroista sekä 
Terveystietä reunustavasta lehmusrivistöstä. 
 
Terveysaseman ulkohahmo muodostuu kolmesta matalasta kaksikerroksisesta ja 
tasakattoisesta rakennusosasta. Julkisivuja hallitsevat nauhaikkunat ja punatiilipinnat. Tehdyt 
laajennusosat ovat luontevaa jatkumoa vanhimmalle rakennusosalle. 
 
Rakennuksen sokkelit ovat harmaata betonia. Julkisivut ovat punatiilielementtiä, saumat ovat 
ruskeat. A-osan vanhassa osassa ja B-osan 1-kerroksen vanhassa osassa ikkunoiden väliset 
osat ovat vaalean punaiseksi ja muissa osissa vaalean sinisiksi maalattua profiloitua 
metallilevyä. Julkisivua rytmittää tiilielementtien väleissä pystysuuntaiset julkisivusta hieman 
ulkonevat betonipilarit. 
 
Säilyneisyys 
Terveysasemaa on laajennettu vuosina 1983, 1986, 1997 ja 2003. Vuonna 1983 tehtiin C-
osa, vuonna 1986 B-osan laajennus pohjoiseen, vuonna 1997 rakennettiin B-osan toinen 
kerros ja vuonna 2003 tehtiin A- ja C-osien laajennus pohjoiseen. Terveysaseman etupiha on 
säilynyt lähes muuttumattomana, ainoastaan pysäköintialuetta on laajennettu hiukan itään.  
 
Rakennuksen perushahmo ja ulkoarkkitehtuuri on säilynyt hyvin ja se on säilynyt lähes 
alkuperäisenä. Suurin osa julkisivumateriaaleista on alkuperäisiä. Laajennukset on liitetty 
vanhaan luontevasti ja vanhan osan materiaaleja ja värimaailmaa noudattaen. 
 
Sisätiloista parhaiten alkuperäisinä ovat säilyneet neuvolan ja hammashoitolan tilat, 
porrashuoneet ja kellarikerrokset. Muutostöistä huolimatta sisätilat ovat säilyneet 
kokonaisuutena hyvin. 
 
Rakennustaiteelliset arvot 
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Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä rakentamista ja tyyliä. Rakennuksen vanhimmat 
osat suunnitelleen Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halosen tuotanto tai Halonen henkilönä ei ole 
laajasti tunnettua. 

 
Historialliset arvot 
Terveysaseman toteuttaminen ajoittuu ajankohtaan, jolloin Salpakankaan rakentuminen 
Hollolan kuntakeskukseksi oli lähtenyt juuri nousuun. Samoihin aikoihin rakennettiin myös 
Ristolan toimistorakennus (1975), kunnanvirasto (1978) sekä Terveystien varrelta jo puretut 
Salpakankaan yläkoulu (1977) ja liikuntahalli (1977). Rakennus on säilynyt alkuperäisessä 
käytössä ja rakennuksella on siten paikallisesti merkittävää ja sosiaalihistoriallista arvoa. 
 
Kaupunkikuvalliset arvot 
Viimeisten vuosien aikana voimakkaan muutoksen alla ollut Terveystien pohjoispuolen 
rakennuskanta, on ollut yhtenäinen ja se on syntynyt lyhyen ajan kuluessa. Kadun 
pohjoispuolelle on keskittynyt kunnan palvelurakennuksia ja Paavo Ristolan toimistorakennus 
yksityisenä toimistorakennuksena on sijainnut sen läntisessä päädyssä Terveystien ja 
Tiilijärventien kulmassa. Terveystietä ajaessa terveysasemarakennus jää tontin pohjoisosaan 
laajan pysäköintialueen taakse. Rakennuksella ei ole enää erityisiä kaupunkikuvallisia arvoja. 
Aikaisemmin toimistorakennus, terveysasema, uimahalli, liikuntahalli ja koulu muodostivat 
Terveystien varrella yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuitenkin rikkoutunut liikuntahallin ja 
koulun purkamisen myötä.  
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Tekninen huolto 
Terveystien katualueella on vesi- ja viemärijohdot. Kiinteistön kaakkoiskulmassa on Lahti 
Energian muuntamo ja kiinteistön etelälaitaan sijoittuu sähköverkkoa. Suunnittelualueen 
länsipuolella on Lahti energian kaukolämpölinja, joka kulkee suunnittelualueella kiinteistön 
luoteiskulmasta kohti Heinsuon urheilukeskusta. Tontin pohjoisosassa kulkee Onnenkodon 
sadevesiviemäri. 

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

Ympäristöhäiriöt 
Terveystien liikenne aiheuttaa ympäristöön vähäistä melukuormitusta tontin kadun puoleisilla 
reunoilla, joilla melutaso ylittää päivällä 55 dba. 

 

Maanomistus 
 

Hollolan kunta on myynyt Attendo Oy:lle määräalan, jolla terveysaseman kiinteistö sijaitsee. 
Määräalaa ei ole vielä lohkottu omaksi kiinteistöksi, mutta kiinteistökauppa on saanut 
lainvoiman.  
 

3.2 Suunnittelutilanne 

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 oleva asemakaava: Hollolan kunnanvaltuuston 14.11.2011 hyväksymä 

asemakaava 01-228. 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.1.2017. 
- Pohjakartta tarkistetaan kaavaprosessin yhteydessä. 
- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat: suunnittelualueen länsipuolelle 

suunnitellaan uutta hyvinvointiasemaa, asemakaavaa edistetään yhtäaikaisesti 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt 

inventoinnit: 
- Ristolan toimistorakennuksen ja Salpakankaan terveysaseman 

rakennushistoriaselvitys (8.5.2018 Ramboll Finland Oy). 
- Terveystien kaavahankkeiden liikennetarkastelut (10.8.2018 Ramboll Finland Oy) 
- Melumallinnus 

 

Voimassa olevat kaavasuunnitelmat 
 
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. 
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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. 
 

 
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). 
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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 
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 suunnittelualue on merkitty (lainvoimainen 9.1.2012) 
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). 
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on merkitty kuvaan punaisella rajauksella.  
 
 
Kaavoitettavan alueen länsipuolella on Huoltotien varteen sijoittuva toimistorakennusten 
korttelialue (KT), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 2800 kerrosneliömetriä. Huoltotien 
päässä on terveyskeskuksen käyttöön osoitettu pysäköintialue (p). Alueella on vireillä 
asemakaavan muutos. 
 
Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa urheilu- ja virkistyspalveluiden alue ja idässä 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YSA-1) sekä 
yleiseen pysäköintialueeseen (LPA). 
 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Hollolan kunta on myynyt määräalan rakennuksineen Attendo Oy:lle, jotta aluetta voidaan 
kehittää senioriasumisen ja siihen liittyvien liitännäispalvelujen kokonaisuutena. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Hollolan kunta on sitoutunut kiinteistökaupan yhteydessä edistämään alueen 
asemakaavoitusta siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa senioriasumisen ja siihen 
liittyvien palvelujen muodostama kokonaisuus.  
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Kunnanhallitus on päättänyt Hollolan kunnan johtosäännön mukaisesti 15.1.2018 kaavan 
laatimisesta, koska kaavoitustarve on ilmennyt kaavoitusohjelman laatimisen jälkeen. 

 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset 
 

- 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 

Vireilletulo 
 

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

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. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.2.- 2.3.2018. 
 
 
15.5.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville 
varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille 18.5.2018. 
 
Lausuntopyynnöt toimitettiin sähköpostitse 18.5.2018. 
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Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa sekä internetissä 23.5.2018. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan ala-aulan ilmoitustaululla  ja Hollolan 
kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 24.5.- 25.6.2018 välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 
30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää mielipide 
kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Täydennetään kaavaprosessin edetessä: 
Ehdotusvaihe: 
Elinvoimavaliokunta asettaa Seniorikorttelin asemakaavan muutosehdotuksen 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. 
 
Hyväksymisvaihe: 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

Viranomaisyhteistyö 
 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta 
pyydetään viranomaislausunnot Hämeen Ely-keskukselta. 
 
Kaavaprosessin aikana käydään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kunnan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan muutoksella suunnittelualueelle 
senioriasumista ja siihen liittyviä oheispalveluja.  
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4.5 Asemakaavaratkaisun valmistelu 

Asemakaavan valmistelu (kaavaluonnos) ja kaavaehdotus 

Asemakaavaluonnoksen pohjalle on tehty alustavaa suunnitelmaa rakennusten sijoittumisesta 
korttelialueelle, suunnitelma toimii lähtökohtana kaavatyölle. Asemakaava laaditaan riittävän 
väljäksi, jotta jatkosuunnitteluun jää varaa tavoitteiden tarkentuessa. Asemakaavan 
asiakirjoihin lisätään havainnekuva-aineistoa kaavaehdotusvaiheessa. 

Asemakaavaluonnoksessa korttelialue on osoitettu Asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-4), 
jolle saa sijoittaa palveluasumista ja siihen liittyviä palveluja. Asemakaavaluonnoksessa 
rakennusoikeutta on osoitettu 7000 kerrosneliömetriä ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi 
kolme kerrosta (III). Kaavamääräyksen mukaan rakennukset tulee sovittaa materiaaleiltaan, 
väreiltään ja sijoittelultaan ympäristöön.  

Rakennusala on merkitty kaavaan väljästi, tontin länsireunan osalla sallitaan rakennuksen 
sijoittaminen kiinni tontin rajaan. Tällä mahdollistetaan viereen suunniteltavan 
hyvinvointiaseman ja seniorikorttelin liittäminen yhteen esim. toiseen kerrokseen sijoittuvalla 
yhdyskäytävällä, jolloin rakennusten yhteiskäyttöön soveltuvien tilojen hyödyntäminen 
mahdollistuu sisätilojen kautta. 

Kaavaluonnoksessa on osoitettu ohjeellinen pysäköintialue korttelialueen lounaiskulmaan. 
Kulku tontille tapahtuu viereisen tontin kautta ajoyhteyttä pitkin, sillä suojateiden ja 
tonttiliittymien tiheyden vuoksi on liikenneturvallisuuden vuoksi perusteltua hoitaa 
suunnittelualueen ja viereisen suunnitteilla olevan hyvinvointiaseman tonttiliikenne saman 
liittymän kautta. 

Tontin etelärajalle on osoitettu maanalainen johtorasite sähköjohdoille, korttelialueen 
kaakkoiskulmassa olevalle muuntamolle on varattu rakennusala, jolla sallitaan 
kunnallistekniset rakennukset. Korttelialueen luoteiskulmauksessa on johtorasite 
kaukolämpöputkelle ja itäreunalla on ajoyhteys tontin 3 pysäköinti- ja huoltoliikenteelle. 

Asemakaavaehdotus: 

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen asemakaavaan on täydennetty tontin 
pohjoisosaan sijoittuva sadevesiviemäriä koskeva johtorasite. 

Asemakaavaehdotukseen lisätiin AK-4 korttelialuetta koskeva määräys ”Ulko-oleskelutilat tulee 
sijoittaa siten, että melutaso on päivällä alle 55 dBA ja yöllä alle 45 dBA”. 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

OAS-vaiheen palaute: 

Päijät-Hämeen liitto toteaa, ettei liitolla ole tarvetta esittää mielipidettä OAS:sta, eikä 
kaavahankkeesta ole tarve pyytää lausuntoa Päijät-Hämeen liitolta, koska kaavan laatimista 
ohjaa lainvoimainen strateginen yleiskaava. Kaavahanke toteuttaa myös maakuntakaavan 
tavoitteita keskustatoimintojen alueella. 

Vastine: Merkitään mielipide tiedoksi jatkovalmisteluun. 

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 
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ylity tavanomaista rakennustapaa käytettäessä. Terveydensuojelun ja tilojenkäytön yleisen 
viihtyisyyden kannalta uudisrakentamisessa tulisi tavoitella selvästi tätä tasoa alhaisempia 
melutasoja. 
 
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 terveysasemasta laaditaan 
rakennushistoriaselvitys. Selvityksestä on hyötyä arvioitaessa, miten nykyistä rakennusta 
voidaan hyödyntää tontin suunnittelussa. 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. 
 
 
Luonnosvaihe: 
 
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset eivät annan lausuntoa asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Lahti Aqua Oy toteaa, että kaava-alueella on vain nykyisen kiinteistön omia tonttivesijohtoja 
ja -viemäreitä. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Lahti Energia Oy/ Lämpöliiketoiminta suosittelee kohteen muutos- ja uudisosien 
lämmitystavaksi kaukolämpöä. 
 
Vastine: Asemakaavan yleismääräyksiin on kirjattu kaukolämpöön liittymismääräys. 
 
Terveydensuojeluviranomainen (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 
Ympäristöterveyskeskus) toteaa, että kaavamääräyksissä sekä kaavaselostuksessa on otettu 
huomioon pohjavesien suojelu sekä varautuminen radonin torjuntaan. Näiden lisäksi 
kaavoittaja toteaa kaavaselostuksessa, että kaavoitusprosessin aikana laaditaan alueelle 
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melumallinnus, jotta kaavaehdotuksessa voidaan huomioida toimenpiteet meluhaittojen 
ehkäisemiseksi. 
 
Koska kaavahanketta koskevat keskeiset terveydensuojelulliset seikat on otettu 
kaavaluonnosta laadittaessa huomioon ja alueelle on melumallinnus valmisteilla, ei 
terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa luonnosvaiheen kaava-aineistosta. 
 
Vastine: Alustavan melumallinnuksen mukaan asemakaavaan ei ole tarvetta esittää melua 
koskevia määräyksiä. Melutasot ylittävät päivä- ja yöajan ohjearvot korttelien Terveystien 
puoleisilla reunoilla, mutta melutasot eivät ole niin suuria, että ne aiheuttaisivat tarvetta 
ääneneristävyyden kaavamääräykselle. Potilashuoneille ja asuinhuoneille on annettu samat 
ohjearvot: 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä. Mikäli Seniorikorttelin rakennukset sijoittuisivat 
korttelin eteläreunaan (Terveystien puoleiseen reunaan), niiden ulkoseinään kohdistuva 
melutaso olisi noin 60 dB päivällä ja 53 dB yöllä. Tämä tarkoittaa, että julkisivun 25 dB 
ilmaääneneristävyys (äänitasoerona ilmoitettuna) riittää vaimentamaan melutason 
ohjearvojen tasalle sisätiloissa. Nykyisin tavanomaisilla rakenteilla päästään tyypillisesti 28 
dB-30 dB ääneneristävyyteen (äänitasoerona ilmoitettuna), joten tarvetta erilliselle 
ääneneristävyyttä koskevalle kaavamääräykselle ei ole. Kaavaehdotukseen on lisätty ulko-
oleskelualueita koskeva melumääräys. 
 

  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus 
Asemakaavalla osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialuetta noin 1.17 hehtaaria. 
Korttelialueella on rakennusoikeutta 7000 kerrosneliömetriä.  

 

Palvelut 
Alueelle on mahdollista sijoittaa senioriasumiseen liittyviä liitännäispalveluja. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

 

5.3 Aluevaraukset 
 

Korttelialueet 
Asemakaavan muutoksella osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue, jolla sallitaan 
palveluasuminen ja siihen liittyvät liitännäispalvelut. Kortteliin on osoitettu rakennusoikeutta 
7000 kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku on kolme (III). Tontilta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää suoraan Terveystielle, vaan Kulku korttelialueelle tapahtuu viereisen 
Hyvinvointiaseman tontin kautta. 
 
Korttelialueen kaakkoiskulmassa on rakennusala Lahti Energian muuntamolle (et) sekä tontin 
eteläosassa kulkevat johtorasitteet, myös korttelialueen pohjoisosassa on johtorasitteita. 
Itäosassa on Onnenkodon huoltoajoa palveleva ajoyhteys. 
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5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen vanha rakennuskanta häviää. Samoin 
kuntakeskuksen suunnittelun yhteydessä luotu jako julkisten rakennusten rivistöstä häviää, 
kun alueelle tulee asutusta.  
 
Asemakaavan muutoksella rakennusten kerrosluku on pyritty pitämään ympäristöön sopivana, 
joskin asemakaavaluonnos sallii nykyiseen nähden yhden kerroksen korkeampaa 
rakentamista. 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Terveystien varteen senioriasumista ja siihen 
liittyviä palveluja. Asemakaavan muutoksen myötä vuoden 1973 kaavarunkoon pohjautunut 
Salpakankaan perusrakenne, jossa Terveystien pohjoispuolelle sijoittuivat julkisen palvelun 
alueet, tulee muuttumaan. Alueelle on tullut asumista 2010-luvun aikana, kun Onnenkoto 
valmistui kaava-alueen itäpuolelle, lisäksi julkisten rakennusten rivistön itäpäähän on 
kaavoitettu kerrostalotontteja. 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyistä hiukan korkeampaa rakentamista. Salpakankaan 
kehittymisen ajankohdalle tyypillinen rakennuskanta katoaa alueelta uudisrakentamisen 
myötä ja samalla pala Salpakankaan historiaa katoaa.  

 

Vaikutukset liikenteeseen 
Uuden maankäytön liikenteelliset vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Uusi hyvinvointiasema tulee 
olemaan pienempi kuin nykyinen terveyskeskus. Seniorikorttelin liikennetuotos on hyvin 
vähäinen. Uuden hyvinvointiaseman laskennallinen liikennetuotos on noin 515 
ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa ja Seniorikorttelin 110 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. 
Hyvinvointiasemaan ja Seniorikortteliin tehtävät matkat ajoittuvat oletettavasti eri aikaan kuin 
muun liikenteen kysyntähuippu. 

 

 
Kuvassa on esitetty liikennemäärät aamuhuipputunnin aikana, kun uusi Hyvinvointiasema ja 
Seniorikortteli ovat käytössä. 
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Kuvassa on esitetty liikennemäärät iltahuipputunnin aikana, kun uusi Hyvinvointiasema ja 
Seniorikortteli ovat käytössä. 
 
Liikennemäärät aamu- ja iltahuipputunnin aikana pysyvät nykytilanteeseen nähden samalla 
tasolla. Tiilijärventiellä Terveystien eteläpuolella liikennemäärät lisääntyvät noin 20 
ajoneuvolla, samoin Terveystiellä idästä päin tultaessa.   
 
Jonopituudet eivät selvityksen mukaan muutu nykytilanteeseen verrattuna ja kaikissa 
liittymissä kaikilla tulosuunnilla liittymien palvelutaso säilyy erinomaisena. 

 
 

Vaikutukset elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan senioriasuminen sekä siihen liittyvien palvelujen 
saatavuus lähellä kuntakeskuksen palveluja. Uudisrakentamisessa huomioidaan 
senioriasumisen erityistarpeet ja mahdollistetaan ikäihmisten asuminen turvallisessa 
ympäristössä.  
 
Asumisen myötä alueelle saadaan viihtyisää ilmettä mm. pihakasvillisuuden myötä.  

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä 
suunnittelualue on jo nykyisin rakennettua ympäristöä. Asemakaavan yleismääräyksissä on 
huomioitu pohjavesien suojelu.  

 
 

5.5 Nimistö 

Asemakaavalla ei muodostu uutta nimistöä.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista asemakaavan saatua lainvoiman. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

LI ITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 2 Asemakaavakartta 
Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 4 Ristolan toimistorakennuksen ja Salpakankaan terveysaseman rakennushistoriaselvitys 
Liite 5 Terveystien kaavahankkeiden liikennetarkastelut 
Liite 6 Melumallinnus 
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