
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 12.12.2018
Kaavan nimi Seniorikorttelin asemakaava
Hyväksymispvm 10.12.2018 Ehdotuspvm 19.08.2018
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 31.01.2018
Hyväksymispykälä 4 Kunnan kaavatunnus 098 01-256
Generoitu kaavatunnus 098V101218A4
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,1695 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,1695

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,1695 100,0 7000 0,60 0,0000 -200
A yhteensä 1,1695 100,0 7000 0,60 1,1695 7000
P yhteensä
Y yhteensä -1,1695 -7200
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,1695 100,0 7000 0,60 0,0000 -200
A yhteensä 1,1695 100,0 7000 0,60 1,1695 7000
AK 1,1695 100,0 7000 0,60 1,1695 7000
P yhteensä       
Y yhteensä     -1,1695 -7200
YS     -1,1695 -7200
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa palveluasumista ja siihen liittyviä
liitännäispalveluja.

Rakennukset tulee sovittaa materiaaleiltaan, väreiltään ja sijoittelultaan ympäristöön.
Rakennuksen julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää punaisen tai punaruskean sävyistä tiiltä.
Parvekkeet ja maantasokerroksen terassit tulee varustaa suojarakentein tai lasein niin, että niiden
melutaso on päivällä alle 55 dBA ja yöllä alle 45 dBA.

Ulko-oleskelutilat tulee sijoittaa siten, että melutaso on päivällä alle 55 dBA ja yöllä alle 45 dBA. 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kunnanosan numero.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kunnallisteknisiä rakennuksia.

Istutettava alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Sadevesien ohjaamiseksi varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.



YLEISMÄÄRÄYKSET:

Alue on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota
pohjaveden suojelemiseen. Ennen kaava-alueella tehtävien kaivutöiden aloittamista tulee
selvittää pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden taso sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin
pohjaveden suojelemiseksi. Rakentamisen yhteydessä tulee jättää pohjaveden pinnan yläpuolelle
vähintään kahden (2) metrin koskematon suojakerros.

Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.

Rakennukset tulee liittää kaukolämpöön.

Alueella syntyvät katto- ja muut puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tulee arvioida
hulevesien viivytystarve.

Korttelin sisäiset kevyen liikenteen reitit on käsiteltävä muusta piha-alueesta erottuvalla
materiaalilla. Kevyen liikenteen reittien tulee liittyä turvallisesti ympäröiviin katualueisiin.

Autopaikat:

Senioriasumista ja siihen liittyviä palveluita kohden 1 ap/180 k-m2
muuta asumista kohden 1 ap/100 k-m2



14/2018

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 221 tontti 7.

Asemakaavan muutos koskee korttelin 221 tontin 2 osaa.

Seniorikorttelia asemakaava

2000

Mittakaava

Käsittelyvaiheet

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen

Hollolassa

1 :

328/2014 vaatimukset.

Dnro Kaavatunnus

Elinvoiman palvelualue
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

12.11.2018Hollolassa

HOL

Hyväksytty Lainvoimainen

Valtuusto hyväksynyt
    Ehdotus nähtävillä
    Luonnos nähtävillä
    OAS nähtävillä
    Kaavan vireilletulo
Elinvoimavaliokunta:

xx-xx.x.xxxx
4.10.-2.11.2018
24.5.-25.6.2018
1.2.-2.3.2018
23.1.2018

Hankekaavoittaja Henna Kurosawa
13.8.2018

Henri Huhtala
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ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

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

Kaava-alueen rajaus on merkitty opaskartalle punaisella rajauksella. 

Suunnittelualue 
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. 

Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
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. 

henna.kurosawa
Tekstiruutu
Liite 3
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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. 
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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 

Suunnittelualue on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan (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). 
 

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

  
Selvitystarpeet 

- melumallinnus/ meluselvitys 
- hulevesiselvitys 
- liikenteen toimivuustarkastelu 
- rakennushistoriaselvitys 
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Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
 
 
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) 
- 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 
 
 
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 

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. 
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Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
Hyväksymiskäsittely 

Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan 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 
 
 
 
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 9.1.2018 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
 
 
 
Päivitetty 3.5.2018 (s.3) 
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