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AK Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen julkisivut tulee sovittaa ympäristöön. Asuinrakennuksiin sijoitettavat

parvekkeet ja maantasokerroksen terassit tulee varustaa suojarakentein tai lasein niin, että niiden

melutaso on päivällä alle 55 dBA ja yöllä alle 45 dBA.

Korttelialueelle tulee toteuttaa autotallit/ -katosrakenteet Terveystien varteen siten, että

Terveystien puoleinen julkisivu muodostaa yhtenäisen (lukuun ottamatta tarpeellisia

kulkuaukkoja) melusuojarakenteen niin, että ulko-oleskelutilojen melutaso on päivällä 55 dBA ja

yöllä 45 dB. Autotallien julkisivuissa tulee käyttää materiaalina puuta, väritykseltään rakennusten

tulee olla tummia.

AL-4 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuntopinta-ala vähintään 180 m2.

YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Rakennukset tulee sovittaa materiaaleiltaan, väreiltään ja sijoittelultaan ympäristöön.

Piharakenteet ja katokset tulee sovittaa väreiltään ja materiaaleiltaan ympäristöön.

Oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee suojata liikennemelulta niin, ettei melutaso

oleskelualueilla ylitä päivällä 55 dBA.

Huoltopiha on erotettava Terveystien puolelta taajamakuvallisesti korkealuokkaisella aidalla tai

muulla rakenteella.

YU-1 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

VL Lähivirkistysalue.

VU-1 Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Rakentamisen yhteydessä tulee jättää pohjaveden pinnan

yläpuolelle vähintään kahden (2) metrin suojakerros.

LPA Autopaikkojen korttelialue. Korttelialue on varattu korttelin 221 pysäköinnin järjestämiseen.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

1 Kunnanosan numero.

SAL Kunnanosan nimi.

221 Korttelin numero.

1 Ohjeellinen tontin numero.

TERV Kadun, katuaukion, torin, puiston  tai muun yleisen alueen nimi.

2400 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

kerrosluvun.

1/2 k Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

vu Merkintä osoittaa, että rakennusalalle saadaan sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia tiloja.

Rakentamisen yhteydessä tulee jättää pohjaveden pinnan yläpuolelle vähintään kahden (2)

metrin suojakerros.

z Merkintä osoittaa, että alueelle saa sijoittaa muuntamon.

at Autotallien ja varastorakennusten rakennusala.

ma Maanalainen tila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

35 dBa Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden

ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dba.

35dBa Merkintä osoittaa, että rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden

ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35dBa. 

Istutettava alueen osa.

is-1 Istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä.

is-2 Alueen osa, jota hoidetaan ympäröivän lähivirkistysalueen kaltaisena virkistysmetsänä.

Katu.

Ulkoilureitti.

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
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virkistyspalvelujen aluetta ja lähivirkistysalueita.
223, 243 ja 244 sekä katuja, urheilu- ja 
kunnanosan korttelin 221 tontti 4, korttelit 222,
Asemakaavalla muodostuu Salpakankaan (01)

virkistyspalvelujen alueita ja lähivirkistysaluetta.
yleisiä pysäköintialueita sekä katualueita, urheilu- ja 

kunnanosan korttelin 221 osaa, kortteleita 222, 223 ja 243, 
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Mittakaava

Käsittelyvaiheet

HOLLOLA

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen

Hollolassa

1 :

1284/1999 vaatimukset.

Dnro Kaavatunnus

Hollolan kunta
Tekninen toimiala
Maankäyttöpalvelut

10.06.2015Hollolassa

Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

HOL

Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

Hyväksytty

Tekninen lautakunta:

Valtuusto hyväksynyt
    Ehdotus nähtävillä
    Luonnos nähtävillä
    OAS nähtävillä
    Kaavan vireilletulo

27.4.2015
5.2. - 6.3.2015
30.10. - 28.11.2014
29.5. - 27.6.2014
20.5.2014

ajo Alueella oleva ajoyhteys.

ajo Ohjeellinen alueella oleva ajoyhteys.

ajo/h Ohjeellinen alueella oleva huoltoajoyhteys.

pp Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

p Pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten 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.

Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan. 

Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. 

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

Autopaikat:

YO-korttelialue:
1 autopaikka 100 kerrosneliömetriä kohden ja 1 pyöräpaikka 50 kerrosneliömetriä kohden.

AL korttelialueet:
1 autopaikka 100 k-m2 asuntotilaa kohti
1 autopaikka 150 k-m2 liiketilaa kohti

AK korttelialueet:
1 autopaikka 80 k-m2 kohti

Lainvoimainen

11.6.2015
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