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1. YLEISTÄ

Rakentamisohjeet täydentävät alueilla voimassa olevia asema-
kaavoja ohjaten alueen rakentamista ja sen laatutasoa. Raken-
tamisohjeiden tavoitteena on auttaa rakennuttajaa, suunnitte-
lijaa ja muita toimijoita, että Hollolan uudet Paassillan ja Ho-
peakallion yritysalueet toteutuvat yhtenäisinä ja tarkoituksen-
mukaisina kokonaisuuksina. Alueen tontinluovutus tai –vuok-
rasopimuksiin on mahdollista tehdä merkintä rakentamisoh-
jeista ja velvollisuudesta noudattaa ohjeita.

Rakentamisohjeet määrittävät alueen maisemallisia, kaupun-
kikuvallisia ja rakennusten arkkitehtoniseen ilmeeseen liittyviä
tekijöitä sekä toimintojen jäsentelyyn ja liikennejärjestelyihin
keskeisesti vaikuttavia ratkaisuja. Tavoitteena on aikaansaada
alueelle sijoittuville yrityksille toimintaympäristö, joka omalei-
maisuudellaan, viihtyisyydellään ja toiminnallisilla ratkaisuil-
laan tukee yritysten omaa liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena on
varmistua siitä, että yritysalueen liittyminen Kantatien ympä-
ristöön on toteutettu laadukkaasti.

Paassilta ja Hopeakallio sijaitsevat liikenteellisesti ja näkyvyy-
deltään erinomaisella paikalla Riihimäentien (kt 54) varressa,
suunnitteilla olevan Lahden eteläisen ohitustien Hollolan erita-
soliittymän molemmin puolin. Paassillan ja Hopeakallion alueet
on profiloitu toisiaan tukeviksi, mutta erilaisiksi yritysalueiksi.
Hopeakalliosta tavoitellaan kaupallista erikoismyymälöiden
aluetta ja Paassillasta teollisuuden- ja varastoinnin aluetta.
Asemakaava-alueiden väliin jäävä asemakaavoittamaton alue
odottaa kehätien lopullisen linjauksen aluevarausta ja myös se
tullaan asemakaavoittamaan lähitulevaisuudessa.

Voimassa olevat asemakaavat, sekä Eteläisen kehätien linjaus Hopeakallion ja Paassillan alueella.
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2. KORTTELIT

Lahden eteläisen kehätien eritasoliittymän läheisyyteen ja
Riihimäentien varteen sijoittuvat rakennukset muodostavat
tärkeän julkisivun Hollolaan lännen ja Riihimäen suunnasta
saavuttaessa ja rakennusten sijoitteluun ja ulkonäköön tulee
kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnitellun eteläisen kehätien eritasoliittymän alueelle si-
joittuvat rakennukset (kortteli 683, tontit 1 ja 2) toimivat
porttina koko Riihimäentien varren yritysalueelle ja raken-
nukset on pyrittävä sijoittamaan tontille siten, että näkyvyys
tielle on hyvä. Myös kortteleiden 686 tontit 1 ja 2 tulevat
olemaan merkittävässä asemassa. Muotoon ja arkkitehtuu-
riin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhtenäinen rakenta-
mistapa valtatien suuntaan näkyvillä tonteilla on tärkeää.

Paassillan alueella on tärkeää, että katutila jäsentyy hyvin.
Parhaiten tämä toteutuu siten, että tontin päärakennus ja
sen pääjulkisivu avautuvat kadulle. Mahdolliset varastora-
kennukset ja muut huoltorakenteet tulee pyrkiä sijoittamaan
tontin takaosaan, mahdollisimman etäälle kadusta. Pitkäai-
kaista ulkovarastointia ei alueella suositella ja kantatien var-
teen sijoittuvissa kortteleissa se on kaavassa kielletty.

Hopeakallion tonteilla on pyrittävä yhteen kookkaaseen ra-
kennusmassaan ja välttää sijoittamasta toimintoja useisiin
eri rakennuksiin.

2.1 Hopeakallio
Korttelit 683 ja 684 ovat liikerakennusten korttelialueita (KL)
ja alueille voi toteuttaa huoltoaseman tavanomaisine palve-
luineen tai tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa.

· Alueelle ei sallita polttoaineiden jakelun kylmäasemaa.
· Toimialaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymälä-

pinta-alasta saa olla enintään 1000 neliömetriä.
· Rakennuksen kerrosalasta enintään 400 neliömetrin alalla

voidaan myydä elintarvikkeita ja ohjeistuotteita, jotka ei-
vät liity toimialaan.

· Kaupan tiloja saa olla enintään 70 % rakennusoikeudesta.
· Alueelle saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työti-

loja, joita saa olla enintään 50 % rakennusoikeudesta.
· Korttelissa 683 rakennusoikeutta muodostuu tontilla 1: 4

473 k-m2 ja tontilla 2: 7 658 k-m2.
· Korttelissa 684 rakennusoikeutta muodostuu 1 997 k-m².

Kortteli 680 on liikerakennusten korttelialuetta (KL-1) ja alu-
eelle voi toteuttaa huoltoaseman tavanomaisine palveluineen
tai tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa.

· Rakennuksen kerrosalasta enintään 400 neliömetrin alalla
voidaan myydä elintarvikkeita ja ohjeistuotteita, jotka ei-
vät liity toimialaan.

· Kaupan tiloja saa olla enintään 35 % rakennusoikeudesta.
· Alueelle saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työti-

loja enintään 50 % kerrosalasta.
· Rakennusoikeutta muodostuu 6 336 k-m².

Kortteli 686 on liikerakennusten korttelialuetta (KL-2), jolle
voi toteuttaa tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa.

· Toimintaan kuulumattomien tuotteiden osuus myymälä-
pinta-alasta saa olla enintään 1000 neliömetriä.

· Rakennuksen kerrosalasta enintään 400 neliömetrin alalla
voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka ei-
vät liity toimialaan.

· Kaupan tiloja saa olla enintään 70 % rakennusoikeudesta.
· Alueelle saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työti-

loja, joita saa olla enintään 50 % rakennusoikeudesta.
· Rakennusten äänieristyksen on oltava sellainen, että si-

sämelu on alle 45 dBa.
· Tontin 1 likimääräinen korkoasema on + 123 mpy.
· Tontin 2 likimääräinen korkoasema on + 124 mpy.
· Korttelissa 686 rakennusoikeutta muodostuu tontilla 1:

4 623 k-m² ja tontilla 2: 3 314 k-m².

Korttelit 681, 682 ja 685 ovat ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-1).

· Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäris-
töä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai
muuta häiriötä. Alueelle voidaan rakentaa teollisuus- ja
varastorakennuksia, muttei pelkkää varastorakentamista.

· Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyt-
tää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja
varten.

· Korttelissa 681 rakennusoikeutta muodostuu 4 688 k-m2.
Korttelissa 682 rakennusoikeutta muodostuu 2 152 k-m2.
Korttelissa 685 rakennusoikeutta muodostuu 4 591 k-m².

Hopeakallion kaikkia kortteleita koskevat seuraavat mää-
räykset:

· Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku
e=0,40 tai 0,30

· Hopeakalliontien ja Tinatien varteen on osoitettu istutet-
tava alueen osa, joka on leveydeltään 6 m

· Tonteille on varattava KL-alueilla vähintään 1 autopaikka
jokaista rakennettua 30 k-m2 kohti ja TY-alueilla vähin-
tään 1 autopaikka jokaista rakennettua 100 k-m² kohti.

· Avovarastointi alueella on kielletty.
· Korttelialue tulee rakentaa materiaaleiltaan ja värityksel-

tään yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

2.2 Paassilta
Yleisten rakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa paloase-
man Y-7 (708). Korttelia koskevat seuraavat määräykset:
· avovarasto on aidattava vähintään 3 metriä korkealla ai-

dalla siten, ettei se näy tie- tai katualueille.

· Riihimäentielle on osoitettu Paloaseman syöksytien liki-
määräinen sijainti, joka on tontilta poistumiseen käytet-
tävä yksisuuntainen liittymä.

· Syöksytieliittymän molemmin puolin tulee jättää näkemä-
alueet, jossa ei saa olla näkyvyyttä rajoittavia rakennel-
mia, aitoja tai kasvillisuutta.

· Muu liittymä korttelista järjestetään Paassillantielle.
· Alueen koilliselle tontin rajalle on osoitettu tonttien yhtei-

nen ohjeellinen suojaviheralue, jolle voi sijoittaa huleve-
sien viivytysaltaan.

· Riihimäentien varteen on osoitettu istutettava alueen osa,
jolla on kasvatettava puita ja pensaita ryhminä.

· Alueella on varattava 1 autopaikka jokaista rakennettua
100 k-m2 kohti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T-1 (700, 701,
702).
· Avovarastointi alueella on kielletty.
· Tontilla sallitaan liiketiloja enintään ¼ rakennetusta ra-

kennusoikeudesta.
· Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku

e=0,40.
· Korttelissa 700 rakennusoikeutta muodostuu 3 130 k-m².
· Korttelissa 701 rakennusoikeutta muodostuu tontilla 1:

4 827 k-m² ja tontilla 2: 2 814 k-m².
· Korttelissa 702 rakennusoikeutta muodostuu 6 618 k-m².
· Kortteleihin saa sijoitta muuntamon ja kuitukeskitinkopin
· Riihimäentien ja Paassillantien risteysalueelle tulee jättää

näkemäalueet.
· Riihimäentien varteen on osoitettu istutettava alueen osa,

jolla on kasvatettava puita ja pensaita ryhminä.
· Kortteliin 700 on osoitettu ajoyhteys Alumiinitieltä, kort-

telin kaakkoisnurkasta.
· Kortteliin 702 on toteutettava liittymä Paassillantieltä

tonttien kaakkoissivulta.
· 702 korttelin lounaisrajalle on osoitettu paloaseman ton-

tin kanssa yhteinen ohjeellinen suojaviheralue, jolle voi
sijoittaa hulevesien viivytysaltaan.

· Korttelin 700 likimääräinen korkeusasema on + 127 mpy
· Korttelin 701 likimääräinen korkeusasema on + 131 mpy
· Korttelin 702 likimääräinen korkeusasema on + 125,5-

126,5 mpy.
· Alueella on varattava 1 autopaikka jokaista rakennettua

100 k-m2 kohti.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T (703, 704).

· Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku
e=0,40

· Korttelissa 703 rakennusoikeutta muodostuu 8 298 k-m2
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· Korttelissa 704 rakennusoikeutta muodostuu 19 356 k-m2

· Kortteleihin saa sijoitta muuntamon ja kuitukeskitinkopin
· Paassillantien varteen on osoitettu istutettava alueen osa,

jolla on kasvatettava puita ja pensaita ryhminä.
· Korttelin 703 likimääräinen korkeusasema on + 131 mpy.
· Korttelin 704 likimääräinen korkeusasema on + 132 mpy.
· Alueella on varattava 1 autopaikka jokaista rakennettua

100 k-m2 kohti.

Varastorakennusten korttelialueelle TV (700) sallitaan maan-
alaisia varastotiloja enintään 450 m².

Liikerakennusten korttelialue KL-1 (700).
· Alueelle voi toteuttaa huoltoaseman tavanomaisine pal-

veluineen tai tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa.
· Toimialaan kukulumattomien tuotteiden osuus myymälä-

pinta-alasta saa olla enintään 1000 neliömetriä. Tästä
myyntipinta-alasta enintään 400 neliömetrin alalla voi-
daan myydä elintarvikkeita.

· Kaupan tiloja saa olla enintään 70 % rakennusoikeu-
desta

· Alueelle saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työti-
loja, joita saa olla enintään 50 % rakennusoikeudesta.

· Avovarasto on aidattava vähintään 3 m korkealla aidalla
siten, ettei varastoalue näy tie- ja katualueelle.

· Alueen maanrakennustyöt tulee yhteensovittaa erita-
soliittymän toteuttamisen kanssa.

· Myymäläkeskittymä on mahdollista toteuttaa, kun kaa-
vassa osoitettu eritasoliittymä on valmis.

· Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku
e=0.30

· Alueelle saa sijoittaa muuntamon
· Tontin 3 likimääräinen korkeusasema on +133 mpy
· Tontin 4 likimääräinen korkeusasema on +132 mpy
· Alueella on varattava 1 autopaikka jokaista rakennettua

30 k-m² kohti
· Rakennusten äänieristyksen on oltava sellainen, että si-

sämelu on alle 45 dBa:ä.
· Tontin 3 eteläosassa kulkee ohjeellinen yleiselle jalanku-

lulle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Kaikkia kortteleita koskevista yleisistä määräyksistä koskien
muun muassa mainospylväitä ja hulevesien käsittelyä on an-
nettu ohjeita näissä rakentamistapaohjeissa.



4
RAKENTAMISTAPAOHJEET HOPEAKALLION JA PAASSILLAN ASEMAKAAVA-ALUEILLE

Paassillan asemakaava 2013. Paassillan asemakaava 2017. Hopeakallion asemakaava 2018.
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3. TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN JA
LIIKENNEJÄRJESTELYT

Pääsisäänkäynti, myymälät, asiakaspalvelu- ja toimistotilat
tulee pyrkiä sijoittamaan kadunvarteen. Tällä helpotetaan
alueella asiointia ja elävöitetään katuympäristöä.

Kulkuväylät tulee toteuttaa turvallisina ja välttää sisäänkäyn-
nille johtavan jalankulun risteämästä huoltoliikenteen tai
muun sisääntuloliikenteen kanssa. Kulkuväyliä voi erottaa as-
falttipinnoitteesta laatoituksella tai maalaamalla ne asfalttiin.

Katualueen siisti ja huoliteltu ilme hyödyttää alueen kaikkia
toimijoita ja huoltopihat, lastausalueet, varastointi ja jättei-
den käsittelyyn liittyvät toiminnot on sijoitettava pääsääntöi-
sesti tontin takaosaan tai sivulle siten, etteivät ne näy ka-
dulle.

Hopeakallion kortteleiden 680 ja 683 osalla voi liittymiä olla
kaksi, mutta muissa korttelissa ei ilman erityisiä toiminnallisia
perusteita tonteille saa rakentaa kuin yhden enintään 7 m le-
veän ajoyhteyden kadulta. Paassillan alueella voi isoille jaet-
taville tonteille toteuttaa yhteisiä liittymiä ja paikoitusalueita.

Laajoja pysäköintialueita pääsisäänkäynnin edessä raken-
nuksen ja kadun välissä tulee välttää ja mieluummin sijoittaa
pysäköintiä tontin sivuille ja mahdollisesti jakaa pysäköinti-
alueet kahteen eri paikkaan.

Pääperiaatteet toimintojen sijoittamisessa:

1. Rakennukset sijoitetaan mahdollisimman lähelle
katua. Huomioiden Hopeakallion alueella sijait-
seva hulevesiputki kortteleissa 683 ja 684.

2. Korkein pääjulkisivu kadun suuntaan.
3. Huoltopiha rakennuksen taakse.
4. Valtatien puoleisten huoltopiha-alueiden maise-

malliseen ja kaupunkikuvalliseen ulkonäköön
tulee kiinnittää huomiota.

5. Yksi selkeä liittymä tontille
Periaatekaavio toimintojen sijoittumisesta Hopeakallion alueella
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4. RAKENNUSTEN JULKISIVUT

Julkisivujen päämateriaalien ohjauksella ja hallitulla väri-
maailmalla luodaan yhtenäinen ja selkeä alueellinen ilme.

Katutasoon tulee pyrkiä sijoittamaan sisäänkäynnit, por-
taikot sekä muut asiakaspalvelu-, toimisto- ja myymälätilat
joiden laajemmat ikkunapinnat elävöittävät katutilaa. Isoilla
ikkunoilla voi viestiä myös sisäänkäyntien sijainnista. Muut
ikkunat pyritään toteuttamaan nauhamaisina ja kapeina.

Julkisivujen suunnittelussa tavoitteena on rauhallinen ja sel-
keä yleisilme.  Rakennusten julkisivujen arkkitehtuuri sekä
materiaalit tulee olla kestäviä, laadukkaista ja korkeatasoi-
sia.

Rakennusten julkisivujen värityksestä on annettu yleisiä esi-
merkkejä seuraavassa kappaleessa.  Taajamakuvallisesti
merkittävimpiin kohtiin, jotka on esitetty värityssuunnitel-
massa, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kyseisten kohtien
arkkitehtuuri ja materiaalivalinnalla on merkittävä rooli ka-
tutilan rytmityksen ja porttivaikutelman aikaan saamiseksi.
Lisäksi kadun suuntaan avautuvista julkisivuista tulee raken-
taa yhtenäinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja katu-
julkisivujen osalla tulee välttää myös täysin umpinaisia sei-
närakenteita.

Rakennusta jaksottavan massoittelun lisäksi tulee julkisivut
rytmittää arkkitehtuuriin sopivalla tavalla siten, että muo-
dostuu rauhallinen ja selkeä kokonaisuus.  Julkisivujen pie-
nemmät rakennelmat, kuten talotekniikkaan liittyvät tilat,
laitteet ja varusteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuu-
riin.

4.1 Hopeakallio
KL- ja TY-kortteleissa julkisivujen pääasiallisena materiaalina
tulee käyttää laadukkaita metallikasetteja, rappausta tai
tiiltä. Hyvin suojattujen sisäänkäyntien ja muiden yksityis-
kohtien osalla voi käyttää kuultomaalattua puuta.

Katutason kerroksiin sijoitettujen myymälöiden ja aulojen
osalla ikkunoiden on hyvä olla kookkaita. Myös asiakaspal-
velu- ja toimistotilojen sekä yleisten palvelutilojen kohdalla
pohjakerroksessa tulee suosia kookkaita ikkunoita.  Tavan-
omaisten ikkunoiden lisäksi kadulle päin avautuvissa julkisi-
vuissa voi käyttää erikoislaseja kuten lasilankkuja, lasitiiltä
tai silkkipainettua lasia.

Julkisivujen korkeimmat osat tulee sijoittaa kadun ja sisään-
käynnin puolelle.

Esimerkki metallin ja puun yhdistämisestä kaupallisessa raken-
tamisessa.

4.2 Paassilta
Julkisivujen pääasiallisena materiaalina Riihimäentien var-
ressa, kortteleissa 700 ja 702 on tiili. Kortteleissa 701, 703
ja 704 on mahdollista käyttää tiiltä tai laadukkaita metallika-
setteja.

Katutason kerroksiin sijoitettujen myymälöiden ja aulojen
osalla ikkunoiden on hyvä olla kookkaita. Myös asiakaspal-
velu- ja toimistotilojen sekä yleisten palvelutilojen kohdalla
pohjakerroksessa tulee suosia kookkaita ikkunoita.

Julkisivujen korkeimmat osat tulee sijoittaa kadun ja sisään-
käynnin puolelle.

Esimerkkejä laadukkaista metallikasettijulkisivuista ja laajoista ikkunapin-
noista
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5. VÄRITYSSUUNNITELMA

5.1 Hopeakallio ja Paassilta

Metallikasettiosissa käytettäviä värisävyjä.

Julkisivun puuosissa käytettäviä kuultovärisävyjä.

Julkisivuissa suositaan käytettäväksi toisiinsa sointuvia ja
maanläheisiä värisävyjä. Hopeakallion korttelin 683 tontin 2
ja Paassillan kortteleissa 700 ja 702 tiilijulkisivujen tulee olla
ruskonkirjavaa tumman harmain saumoin. Muutoin KL- ja
TY-kortteleissa tulee käyttää harmaan- ja ruskeansävyisiä
päävärejä. Korostevärin tulee olla rakennuksen pääväriin
sointuva. Korostevärinä voidaan käyttää esimerkiksi keltai-
sen sävyjä.

Peltikatemateriaalien, räystäskourujen, syöksytorvien ja me-
tallisten tikkaiden sekä katolle tulevien piippujen ja kattova-
rusteiden tulee olla grafiitinharmaita. Katon väritys voi olla
julkisivuväritystä tummempi.

Korostevärinä käytettäviä värisävyjä.
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6. KATTO- JA RÄYSTÄSRATKAISUT

Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi, tulee rakennusten kattokulmien olla
yhtenäinen. Kattomuodon tulee olla satula- tai pulpettikatto. Kattokulma
saa olla enintään 1:8 (n. 8 astetta). Räystäs saa ulottua 70 cm julkisivulin-
jasta ulospäin. Räystäiden ja katosten tulee olla yhteneviä ja sirorakentei-
sia.

Hepeakallion risteysalueen porttirakennuksessa kattomuoto on vapaammin
valittavissa rakennuksen muuhun arkkitehtuuriin sopivaksi.

Kaduille rajautuvilla julkisivuilla räystäslinjan olla tulee vaakasuuntainen.
Sisäpihan erillisillä siipirakennuksilla sallitaan myös harjakatto.

Kattojen tulee laskea poispäin sisäänkäyntijulkisivusta.

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, etteivät ilman-
vaihtoon liittyvät tilat, laitteet tai varusteet ole kaukonäkymien kannalta
häiritseviä elementtejä. Kattoon liittyvien piippujen, kattovarusteiden, räys-
täsrakenteiden, kourujen ja pellitysten tulee soveltua katon väriin sekä olla
myös sopusoinnussa julkisivumateriaalien ja värimaailman kanssa.

Katemateriaalina voi käyttää tumman harmaata konesaumattua tai lukko-
ponttipeltiä.

Mutta myös viherkatot ovat sallittuja ja niitä saa hyödyntää laskennallisesti
vähentämään hulevesimääräyksen tarkoittamia vettä läpäisemättömiä pin-
toja.

Lisäksi katoille voi myös sijoittaa aurinkokeräimiä taajamakuvalliset seikat
huomioiden. Aurinkokeräimet eivät saa aiheuttaa haittaa valtatien liikenne-
turvallisuudelle.

Periaateleikkaus

Oulun Lare-lajitteluareenan viherkatto
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7. TONTTIEN RAJAUS

Kadun ja tien puoleista aitausta tulee välttää mutta huolto-
pihojen ja tonttien takareunan aitaus on suositeltavaa. Ton-
tin takaosien aidat tulee rakentaa rajalle tai tasatun tontin-
osan reunalle.

Mikäli alueet aidataan kadun puolelta, aitatyyppinä tulee
käyttää grafiitinharmaaksi maalattua (RAL 7024) pys-
tysäleistä metalliaitaa, jonka kadun puolelle istutaan puita,
pensaita tai köynnöskasvia, joka sopeuttaa aidan maastoon.

Tonttien väliselle rajalle sekä mahdollisesti kadunvarteen ra-
kennettava aita ja siihen liittyvä portti tulee toteuttaa siten,
että ne liittyvät luontevalla tavalla rakennukseen ja tontin
alueella oleviin istutusvyöhykkeisiin.

Metalliaita

8. VALAISTUS

Rakennusten valaistus valtateihin rajautuvilla tonteilla ja ris-
teysalueen porttirakennuksessa tulee tehdä laajempien lasi-
julkisivupintojen osalla sisältä ulospäin. Umpinaiset julkisivu-
pinnat tulee valaista voimakkailla valoilla maasta ylöspäin.
Näin rakennukset ovat nähtävissä valtatielle myös pimeällä
ja julkisivujen värit havaittavissa pimeällä nopeasti ohi aja-
viin autoihin häikäisemättä niitä.

Alueiden muilla osilla valaistus tulee järjestää siten, että
tonttien sisäänajokohdat ja rakennuksen sisäänkäynnit on
valaistu.

Sisäänkäyntikatoksiin on mahdollista upottaa valaisimet si-
ten, että ne valaisevat alaspäin oven edustaa koko katoksen
mitalta.

Katuun liittyvän piha-alueen valaisemiseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota.  Tavoitteena on alueellinen kokonaisuus,
jossa katualue ja siihen liittyvät piha-alueet ja rakennusten
sisäänkäynnit ovat voimakkaammin valaistuja, kuin muu
piha-alueen valaistus.

Piha-alueen valaistus voidaan järjestää sekä seinä- että pyl-
väskiinnitteisillä valaisimilla. Kummassakin tapauksessa va-
laisimen suositeltava asennuskorkeus on 6 m.

Kadun läheisyydessä (lähempänä kuin 8 metriä) olevien va-
laisimien tulee olla ulkonäöltään ympäristöön sopivia.  Valai-
sintolppien tulee olla värisävyltään RAL 7042 / grafiitinhar-
maa tai vastaava.

Kaikissa valaisimissa, mahdollisia julkisivuvalaisimia lukuun
ottamatta, tulee pyrkiä käyttämään ylävarjostinta tai muuta
heijastuspintaa, joka suuntaa valon alaspäin. Piha- ja julkisi-
vuvalaistuksen valaisutehon sekä valonvärin ei tulisi poiketa
korttelin sisällä eikä huomattavasti myöskään muiden kort-
teleiden ja katualueiden valaisuarvoista.

9. MAINOSLAITTEET

Kullekin tontille voidaan rakentaa omia mainoslaitteita. Val-
tatien ja Hopeakalliontien risteykseen on osoitettu varaus
yhdelle yhteiselle ja korkeintaan 15 metriä korkealle mainos-
tornille. Mainoslaitteista ja niiden sijoituksesta tulee pyytää
tienpitäjän lausunto rakennus-/toimenpidelupien yhteydessä
tiealueiden varsilla sijaitsevilla korttelialueilla.

Mainoslaitteet tulee pyrkiä sijoittamaan rakennuksen julkisi-
vuun ja mainoslaitteiden suunnittelu tulee tehdä rakennus-
lupaprosessin yhteydessä. Mainostornien sijoittaminen tulee
suunnitella erityisen huolellisesti ympäristöön ja rakennuk-
sen arkkitehtuurin sopivaksi ja ne tulee esittää rakennuslu-
pakuvissa. Laitteet eivät saa rikkoa tarpeettomasti maise-
maa eikä aiheuttaa haittaa naapureille ja liikenteelle.

Muualla julkisivuun kiinnitettyjen mainoslaitteiden lisäksi sal-
litaan enintään yksi kadun varteen piha-alueelle kiinteästi si-
joittuva itsenäinen mainoslaite, jonka korkeus ei saa ylittää
neljää metriä.

10. ISTUTUKSET JA PINTAMATERIAA-
LIT TONTEILLA

Katuun liittyvät piha-alueet tulee päällystää siten, että sovel-
tuvat katutilan reunoilla käytettävään nurmeen ja että ne
selvästi erottuvat paikoitusalueesta. Päällysteenä voi käyttää
esimerkiksi nurmea ja pensas- tai puuistutuksia tai seulan-
pääkiveä.

Myös tontin sisäpiha-alueilla tulee kiinnittää huomiota viih-
tyisyyteen ja turvallisuuteen rajaamalla piha-alueen eriluon-
teiset osat istutuksin ja kiveyksin. Varsinkin huoltopihojen ja
pysäköintialueiden erottaminen istutuksilla on suositeltavaa.
Istutuksissa tulee suosia kotoperäisiä, mahdollisimman vä-
hän hoitoa tarvitsevia kasvilajeja.

Kaavassa esitettyjen istutusalueiden ja reunavyöhykkeiden
toteuttamiseen liittyvät ohjeet ja ratkaisut on esitetty koh-
dassa ”istutusalueet ja reunavyöhykkeet”

11. HULEVESIJÄRJESTELYT

Hopeakallion asemakaavan yleisissä määräyksissä edellyte-
tään, että kortteleiden hulevedet johdetaan katualueiden
ojien ja sadevesiviemäreiden kautta alueelta poistuviin ojiin.
Hopeakallion alueen etelänurkkaan EV-1 -alueelle on raken-
nettu hulevesiallas.

Paassillan alueen asemakaavan yleisissä määräyksissä edel-
lytetään, että korttelialueilla syntyviä hulevesiä tulee viivyt-
tää korttelialueilla ja johtaa hallitusti hulevesien käsittelyal-
taisiin. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien
hallintasuunnitelma.

Paassillan alueella hulevesiä voidaan korttelialueilla viivyttää
usealla eri tavalla. Hulevesiä voidaan viivyttää hulevesial-
tailla, kasettipesillä tai imeyttämällä hallitusti louhepenke-
reeseen. Sopiva mitoitus hulevesirakenteille on 1 m3 viivy-
tystilavuutta jokaista päällystettyä piha- ja kattopinta-
alaneliötä kohden. Virtaama viivytysrakenteista pitää mitoit-
taa siten, että korttelin virtaama ei kasva luonnontilantee-
seen verrattuna. Silloin esimerkiksi mitoitussateella 160
l/s/ha virtaama korttelista pois on noin 15 – 20 l/s/ha.

Hollolan uuden paloaseman ja korttelin 703 väliselle EV-1
alueelle on osoitettu kaavakartalla korttelien yhteinen alue,
johon on rakennettu hulevesiallas.

Valokuva Paassillan alueelle toteutetusta hulevesialtaasta

12. ISTUTUSALUEET JA REUNA-
VYÖHYKKEET

Asemakaavan istutusalueiden ja reunavyöhykkeiden tehtävä
on luoda suoja- tai pehmentävä vyöhyke yritys- tai teolli-
suusalueen ja muun ympäristön välille sekä luoda alueelle
taajamakuvallisesti huoliteltu ilme ja omaleimainen identi-
teetti.

Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää pihasuunnitelma.

Katualueista on tavoitteena saada aikaan edustavat ja yhte-
näiset. Katualueen reunan nurmet toteuttaa Hollolan kunta
ja tonttien puoleisen osan istutukset toteutetaan nurmialu-
eelle, jotka yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Istutukset on
sommiteltava polveilevaksi ja ilmeikkäiksi ryhmiksi ja on väl-
tettävä rivimäisiä ja tasavälisiä istutuksia. Pensaina voi käyt-
tää esimerkiksi loistoangervoa ja japaninangervoa ja puina
mäntyjä, serbian kuusta ja väripilkkuina vaahteraa ja syys-
värin omaavia pikkupuita.

Pensaita suositellaan käyttämään myös rajaamaan ja rytmit-
tämään tontin sisällä eri osia. Pensaslajeina käytetään lois-
toangervoa ja japanin angervoa.

Kortteleiden ympärillä olevat suojaviheralueet, joissa on luis-
kat, tulee maisemoida.


