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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 6.11.2018 
 
 
 
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 Hyvinvointiaseman luontoselvitys 
6 Terveystien kaavahankkeiden liikennetarkastelut 
7 Meluselvitys 
 

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 24.5.- 25.6.2018. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 4.10.- 

2.11.2018. 
- hyväksyminen 10.12.2018 

2.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutoksella osoitetaan palvelurakennusten korttelialue, jolle on mahdollista 
sijoittaa uusi Hyvinvointiasema sekä muita toimistotiloja. Alueen pohjoisosaan osoitetaan 
lähivirkistysaluetta. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

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.  
 

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. 
 
 

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 suunnittelualueella 
(Terveystie 2) olevaa toimistorakennusta ja uutta Heinsuon koulua. Laajoja parkkialueita on 
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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 
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.  
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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, liikenneturvallisuutta parantaa 
Terveystien alikulku Kuntoilijankujan kohdalla. 
 
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.   
 
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 maankäytön perusrakenne on peräisin vuonna 1973 laaditusta Salapakankaan 
kaavarungosta, jossa Terveystien pohjoispuolelle sijoittuivat julkisen palvelua alueet ja 
Kansankadun länsipuolelle keskustapalvelut. 
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Kuntakeskuksen kehittymisen merkittävä virstanpylväs oli kunnanviraston 
valmistuminen1978, jolloin itsenäinen kunta sai pitkän tauon jälkeen kunnanviraston tilat 
omaan kuntaan. 
 
Terveystien pohjoispuolella ensimmäisenä valmistui kaava-alueelle sijoittuva Ristolan 
toimistorakennus vuonna 1975. Vuonna 1977 valmistui liikuntahalli, vuonna 1979 
Salpakankaan terveysasema ja matala Salpakankaan yläkoulu vuonna 1983. 1980-luvun 
postmodernismia edustava uimahallin valmistui vuonna 1986. Uimahallin ja terveysaseman 
väliin valmistui vuonna 2013 Palvelutalo Onnenkoto.  
 
Terveystien varren rakennuskanta on muuttunut viime vuosina, kun yläkoulun rakennukset ja 
liikuntahalli on korvattu vuonna 2017 valmistuneella Heinsuon koululla. 
 
Ristolan toimistotalo 
Insinööritoimisto Paavo Ristolan toimistorakennuksen suunnitellusta vastasi lahtelainen 
Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky. Toimistorakennus rakennettiin 
Terveystien suuntaisesti siten, että konttoriosa oli rakennuksen itäosassa, varasto-osa 
itäosassa. Näiden osien väliin jäi pieni sisäpiha. Alkuperäinen rakennus oli suorakaiteen 
muotoinen ja loivasti tasakattoinen yksikerroksinen toimistorakennus, jonka kadunpuoleista 
julkisivua hallitsi konttoriosan nauhaikkunoiden rivistö. Pääsisäänkäynti sijoittui 
kadunpuoleisen julkisivun itäpäähän. Konttoriosan julkisivumateriaalina oli vaakasuuntainen 
punertava paneeli ja varasto-osassa puhtaaksimuurattu punatiili. Rakennuksen päätyjen 
reunat olivat punatiiltä ja keskiosat ikkunoiden ja ovien kohdilla vaakasuuntaista paneelia.  
 
Rakennukseen tehtiin laajennus vuonna 1983. Laajennuksen suunnittelusta vastasi 
Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky. Toimistorakennuksen pohjoispuolelle 
rakennettiin Tiilijärventien suuntainen kaksikerroksinen toimisto-osa, jossa oli loiva harjakatto 
ja punatiilipintainen julkisivu. Samalla rakennettiin tontin pohjoisosaan varasto. 
 
Viimeisin laajennus tehtiin vuonna 1998, kun toimisto-osaa laajennettiin pohjoiseen. 
Suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Iivonen ja Aho Oy. 
 
Vuonna 2006 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy siirtyi Ramboll Finlans Oy:n omistukseen. 
Insinööritoimisto toimi rakennuksessa vuoteen 2012 asti. Toimistotilat olivat vuoteen 2015 
saakka sosiaali- ja perusterveydenhuollon käytössä, jonka jälkeen rakennus on ollut 
tyhjillään. 
 
Säilyneisyys 
Laajennusosat ovat vanhaa osaa korkeampia ja muodostavat oman kokonaisuuden. 
Rakennusosia yhdistää tiilijulkisivut, kattomuoto ja nauhaikkunat sekä värimaailma. 
Julkisivuissa merkittävä muutos alkuperäiseen, on vanhan osan panelointien maalaus 
punertavasta vaaleaksi. 
 
Sisätiloissa merkittävimmät muutokset liittyvät vuoden 1983 laajennuksen rakentamiseen, 
jolloin rakennettiin uusi pääsisäänkäynti. Lisäksi sisätiloissa vanhan osan varasto-osan 
paikalle rakennettiin laboratoriotilat. 
 
Rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteet laajennusten muuttamaa ulkomuotoa lukuun 
ottamatta ovat edelleen tunnistettavissa, vaikka rakennus on muuttunut merkittävästi 
alkuperäisestä. Laajennusosien rakentamisen ajankohdat ovat vaikeammin hahmotettavissa. 
Käyttötarkoituksen muutos 2012 toimistorakennuksesta peruspalvelukeskukseksi ei ole 
tuonut merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Rakennus on säilyttänyt roolinsa osana 
ympäristöä. 
 
Rakennustaiteelliset arvot 
Rakennuksen suunnitelleen Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky:n Iivosen 
tuotanto tai Iivonen henkilönä ei ole laajasti tunnettua. Rakennus on arkkitehtoniselta 
arvoltaan paikallisesti merkittävä. 
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Rakennus edustaa ajalleen ja paikalleen tyypillistä rakentamista ja tyyliä. Rakennuksessa on 
näkyvissä eri aikakausien osat, jotka luontevasti liittyvät toisiinsa ja ilmentävät myönteisellä 
tavalla käytön jatkuvuutta. 
 
Historiallisen arvot 
Paavo Ristolan toimistorakennus oli jo puretun liikuntahallin kanssa ensimmäiset Terveystien 
varrelle rakennetut rakennukset ja sillä on merkitystä Salpakankaan rakentamisesta ja 
kehittymisestä kertovana esimerkkinä. Rakennuksella on paikallisia historiallisia arvoja miltei 
40 vuoden ajan jatkuneen insinööritoimiston toiminnan kautta.  
 
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. 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. 

  

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) 
 

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

Maanomistus 
 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Hollolan kunnan omistuksessa. Hollolan kunta on 
ostanut kiinteistön 98-455-15-63 Hollolan Konsulttikeskus Oy:ltä. Kiinteistökaupan lainhuuto 
on vireillä.  
 

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 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 (8.5.2018 Ramboll Finland Oy). 
- Hyvinvointiaseman luontoselvitys 2018 (14.8.2018 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. 
 
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. 
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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 
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. 

 
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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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 

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. 
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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 lähetettiin postitse 18.5.2018. 
 
Lausuntopyynnöt toimitettiin lausunnon antajille sähköpostitse 18.5.2018. 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
23.5.2018. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnanviraston 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. 
 
Asemakaavaehdotus: 
Elinvoimavaliokunta asettaa Hyvinvointiaseman asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta. 
 
Kaavaehdotus lähetetään rajanaapureille. 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 4.10- 2.11.2018 kunnanviraston ala-aulan 
ilmoitustaululla sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
 
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. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

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.   
 

 

4.5 Asemakaavan valmistelu 

Asemakaavan valmistelu (kaavaluonnos) ja kaavaehdotus 
 

Asemakaavaluonnos: 
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.  
 
Kaavaehdotus: 
 
Asemakaavaehdotus perustuu pitkälti kaavaluonnoksen ratkaisuihin. Hankesuunnitelma on 
edennyt kaavatyön rinnalla ja asemakaavaehdotukseen on tarkistettu mm. rakennusalan 
rajoja, jotta hankesuunnitelmassa esitetyt rakennusmassat mahtuvat rakennusalan sisälle. 
Tarkistuksia on tehty tontin sisällä rakennuksen ja pysäköintipaikan väliseen rakennusalan 
rajaan sekä laajennettu ylikulkukäytävän mahdollistavaa merkintää.  
 
Hankesuunnittelun edetessä on luovuttu vaihtoehdosta, jossa tontin pohjoisosaan 
rakennetaan maanalainen pysäköintiratkaisu. Tarkoituksena on täyttää suppa ja rakentaa 
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hyvinvointiaseman rakentamisen yhteydessä autopaikat maantasoratkaisuna. 
Kaavaluonnoksessa Tiilijärventiehen rajautunut, jyrkkään rinteeseen sijoittunut 
lähivirkistysalue on osoitettu osaksi hyvinvointiaseman tonttia, jotta tontilla on mahdollista 
toteuttaa hankesuunnitelmassa esitetty pysäköintiratkaisu.  
Kaavaehdotuksessa esitetään edelleen mahdollisuutta toteuttaa pohjoisosaan rakenteellista 
pysäköintiratkaisua, jolla mahdollistetaan asemakaavassa esitetyn 
kokonaisrakennusoikeuden käyttöönotto.  

 
 Hyväksymiskäsittelyyn tehdyt täydennykset: 
 

Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen P-korttelialueen määräykseen on lisätty 
määräys ”Rakennuksen julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää punaisen tai punaruskean 
sävyistä tiiltä.” Lisäksi yleismääräyksiä on täydennetty parvekkeiden melusuojausta 
koskevalla määräyksellä. 
 
Tehdyt lisäykset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. 

 

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. 
 
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. 
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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. 
 
 
Luonnosvaiheen palaute: 
 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset eivät anna lausuntoa asemakaavan muutoksesta. 
 
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 
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. 
 
Lahti Aqua Oy toteaa lausunnossaan, että Onnenkoto Oy:n jäähdytysvesien purkulinja 
kulkee noin kahden metrin etäisyydellä maanalaista tilaa varten varatusta alueen osasta. 
Käytännössä näin lähelle viemärilinjaa rakentaminen ei ole mahdollista viemärilinjaa 
rikkomatta. Etäisyyttä tulee kasvattaa tai naapurikiinteistön jäähdytysvesien purkulinjaa on 
siirrettävä. 
 
Vastine: 
Asemakaavan taustalla oleva hankesuunnittelu on edennyt ja sen pohjalta 
Hyvinvointiaseman ohjausryhmä on linjannut, ettei tontille sijoiteta kunnanviraston toimintoja. 
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Suunnittelun edetessä on esitetty, että Hyvinvointiaseman paikoitus ratkaistaan 
maantasopaikoilla, jolloin korttelialueella sijaitseva suppa täytetään ja maanalaisesta 
ratkaisusta luovutaan. Kaavaehdotus mahdollistaa maanpäälle sijoittuvan pysäköintilaitoksen 
toteuttamisen. Kaavaehdotuksessa esitetään likimääräinen maanpinnan korkeusasema ja 
rakennusalan rajaa on siirretty siten, että viemärilinja on vähintään viiden (5) metrin 
etäisyydellä viemärilinjasta. 
 
Telia tuo esille lausunnossaan, että osoitteeseen Terveystie 2 menee Telian kuitukaapeli joka 
ei ole tällä hetkellä käytössä. Ennen rakennuksen purkua kaapeli pitää katkaista esim. tontin 
rajalta, näin vältytään läheiselle kaapelikaivolle aiheutuvilta vaurioilta. 
 
Vastine: Kirjataan toteuttamista koskevaan selostuksen kappaleeseen. 
 
Ehdotusvaiheen palaute: 
 
Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset toteavat, ettei heillä ole huomautettavaa yleiskaavan 
mukaiseen kaavaehdotukseen. Samalla kuitenkin todetaan, että mikäli rakennukseen sijoittuu 
potilashuoneita, tulisi niiden olla tuuletettavissa ikkunan kautta ilman melualtistumista. 
 
Vastine: Hyvinvointiaseman hankesuunnittelu on edennyt rinnan asemakaavoituksen kanssa. 
Hankesuunnitelma ei sisällä potilashuoneiden sijoittamista rakennukseen, 
hyvinvointiasemaan sijoittuu mm. vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpidehuoneita. Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tekemän linjauksen mukaan vuodeosastopaikat sijoitetaan 
yhtymän toisiin toimipisteisin. Lausunto ei aiheuta muutoksia tai täydennyksiä kaava-
aineistoon. 
 
Päijät-Hämeen maakuntamuseo tuo esille lausunnossaan, että Terveystien alkupään 
vierekkäisten tonttien kaavamuutosten myötä uudisrakentaminen tulee vaikuttamaan koko 
kadun ja Tiilijärventien miljööseen. Hyvin suunniteltuna hyvinvointiaseman uudisrakennus voi 
olla taajamakuvaa elävöittävä tekijä. Tosin kovin montaa voimakasta elementtiä Terveystien 
ympäristö ei siedä, sillä esimerkiksi 2017 valmistunut Heinsuon koulu on varsin 
hallitsevaympäristössään. Museo toteaa, että rakennusmassojen etäisyydellä katuun, 
pysäköintialueiden sijoittelulla ja kasvillisuudella voidaan vaikuttaa katutilaan ja sen näkymiin. 
Kaavamuutoksen vaikutuksia voisi parhaiten arvioida havainnekuvin. 
 
Vastine: Asemakaavaan lisätään määräys rakennuksen julkisivujen päämateriaaleista, tällä 
pyritään varmistamaan hyvinvointiaseman ja seniorikorttelin uudisrakennusten 
yhteensopivuus ja sopeutuminen ympäristöön. Lisäksi rakennusten sijoittelua ohjataan 
rakennusalueen rajoin sekä pihatoimintoja (pysäköinti) ohjeellisin kaavamerkinnöin. 
 
Hyvinvointiaseman hankesuunnittelu on edennyt rinnan asemakaavan valmistelun kanssa. 
Rakennushankkeesta ei ole alkuperäisestä arviosta poiketen saatu havainnekuva-aineistoa 
kaavan liiteaineistoksi. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskus esittää 
lausunnossaan, että kaavamääräyksissä olisi perusteltua edellyttää rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä huomioitavaksi ulkoparvekkeiden melunsuojaustarve (lasitukset), mikäli niitä 
toteutetaan Terveystietä tai Tiilijärventietä lähimmille rakennuksen osille.  
 
Vastine: Lisätään kaavaan määräys parvekkeiden melusuojauksen huomioimisesta 
rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 
 
Telia tuo esille lausunnossaan, ettei kevyen liikenteen väylän suuntaisesti sijoittuvalle Telian 
infralle saa aiheutua vahinkoa, eikä sen päälle saa asentaa mitään. 
 
Vastine: Telian infra on huomioitu kaavassa rasitemerkinnöin. Lisätään tieto 
kaavaselostuksen kohtaan 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus.  
 
Elisa Oyj:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Mitoitus 
Asemakaavassa on osoitettu Palvelualueiden korttelialue, jolla on rakennusoikeutta 6200 
kerrosneliömetriä. Korttelialueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. 
 
Asemakaavassa osoitetaan lähivirkistysaluetta 3385 m2. 
 

Palvelut 
Asemakaava mahdollistaa uudet tilat laajoille sosiaali- ja terveyspalveluille.    

 

5.2 Korttelialueet ja aluevaraukset 
Asemakaavalla osoitetaan Palvelurakennusten korttelialue (P-1), jolle saa sijoittaa 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja sekä muita toimistotiloja. Korttelialue on 
pinta-alaltaan noin 1,2 hehtaaria. Korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta 6200 
kerrosneliömetriä ja suurin sallittu kerrosluku on kolme (III), lisäksi sallitaan kellarikerros, joka 
on pinta-alaltaan puolet suurimman kerroksen pinta-alasta (½ k). 
 

 
Asemakaavalla osoitetaan 3385 neliömetrin kokoinen lähivirkistysalue (VL). 

5.3 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
 
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen vanha, alkuperäinen rakennuskanta häviää. 
Asemakaavan muutoksella tiivistetään olevaa yhdyskustarakennetta.  
 
Salpakankaan perusrakenne on peräisin 1973 laaditusta kaavarungosta, jossa Terveystien 
pohjoispuolelle sijoittuivat julkisen palvelun alueet. Tämä rakenne on edelleen säilynyt, joskin 
Heinsuon koulun itäpuolelle kaavoitetut asuinkerrostalotontit ovat rikkoneet tätä rakennetta. 
Hyvinvointiaseman sijoittuminen Terveystielle jatkaa vuoden 1973 kaavarungossa esitettyä 
rakennetta. 
 

 
 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Terveystien varren alkuperäisen rakennuskannan 
korvaaminen uudella. Alueella on sijainnut Terveystien puolelle matala toimistorakennus, joka 
korvataan korkeammalla rakentamisella. Asemakaavan muutoksella rakennusten kerrosluku 
on pyritty pitämään ympäristöön sopivana, joskin asemakaavaehdotus sallii nykyiseen nähden 
yhden kerroksen korkeampaa rakentamista. Terveystien ja Tiilijärventien miljöö muuttuu 
uudisrakentamisen myötä. Taajamakuvaan kohdistuvia vaikutuksia on pyritty vähentämään 
ohjaamalla rakennusten julkisivujen päämateriaali ympäristöön sopivaksi punaisen tai 
punaruskean sävyiseksi tiileksi. Lisäksi asemakaavassa on esitetty rakennuksen sijoittelua ja 
pihatoimintoja (pysäköinti) koskevia merkintöjä ja määräyksiä, joilla pyritään ohjaamaan 
rakennusten sijoittelua ja julkisivua ympäristöön soveltuvaksi. 
 
Alueella oleva toimistorakennus on arvotettu rakennushistoriallisessa selvityksessä 
arkkitehtoniselta arvoltaan paikallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuksella on 
paikallista historiallista arvoa rakennuksen ollessa yksi ensimmäisistä rakennuksista 
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Terveystien varrella ja sillä on merkitystä Salpakankaan rakentamisesta ja kehittymisestä 
kertovana esimerkkinä. Nämä arvot menetetään uudisrakentamisella. 
 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaavoitettavalla alueella ei ole löytynyt erityisiä luontoarvoja. Asemakaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia luontoarvoihin.  
 
Asemakaavan pohjoisosa osoitetaan viheralueeksi, mikä mahdollistaa alueen eläimistön 
liikkumisen viheralueiden välillä. Suunnittelualueen pohjoisosaan jäävä viheralue muodostaa 
jatkossakin puustoisen taustan rakentamiselle. 
 
Virkistyksellisesti alue on maastonmuodoiltaan ulkoiluun haastava ja toiminut pääosin 
siirtymäreittinä suurempien viheraleuiden välillä. Kaavaratkaisulla osa viheraluetta otetaan 
tonttimaaksi. Alueella oleva polkuverkosto jää osaksi tonttia, jolloin viheralueen 
hyödyntäminen siirtymäreittinä hankaloituu.  
 

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, viihtyisyyteen 
 

Asemakaavalla mahdollistetaan uusien terveellisten tilojen toteuttaminen sosiaali- ja 
terveyspalveluille. Uudesta hyvinvointiasemasta tulee työpaikka noin 150 työntekijälle.  

Asemakaavan muutoksella osa lähivirkistysalueesta osoitetaan osaksi korttelialuetta, 
lähivirkistysalue pienenee ja luontainen maastomuoto katoaa rakentamisen tieltä. 
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 päätellen viheralue on toiminut pääasiassa 
laajempien viheralueiden välisenä kulkuyhteytenä. Asemakaavaratkaisulla 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. 

Asemakaavalla ei ole vaikutuksia luontoarvoihin. 

Liikenne aiheuttaa vähäistä melua tontin kadun puoleisille reunoille. Melukuormitus on 
kuitenkin niin vähäistä, että normaaleilla rakennepaksuuksilla sisätilojen melutaso saadaan 
pysymään ohjearvojen mukaisina.  
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5.4 Nimistö 
 

Asemakaavan muutoksella ei muodostu uutta nimistöä. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Asemakaavan laatimisen yhteydessä on tehty hankesuunnitelmaa varsinaisen 
rakennussuunnittelun pohjalle.  
 

 
Hankesuunnittelun yhteydessä laadittu alustava asemapiirros Hyvinvointiaseman ja 
Seniorikorttelin tonteista. Hyvinvointiasema sijoittuu asemapiirroksen vasemmanpuoleiselle 
tontille. (Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy) 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Toimistorakennukseen menee Telian kuitukaapeli, joka on tällä hetkellä pois käytöstä. Kaapeli 
tulee katkaista esim. tontin rajalta ennen rakennuksen purkua. 
 
Kevyen liikenteen väylän suuntaisesti sijoittuvalle Telian infralle saa aiheutua vahinkoa, eikä 
sen päälle saa asentaa mitään.  
 
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. 
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