
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 25.02.2020
Kaavan nimi Keskikankaantie 2
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 08.05.2019
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 098 11-262
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,8903 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,6572 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,8824
 

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 0,8903 100,0 3530 0,40 0,0000 2030
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,8824 99,1 3530 0,40 0,8824 3530
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0079 0,9 0  -0,8824 -1500
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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,8903 100,0 3530 0,40 0,0000 2030
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,8824 99,1 3530 0,40 0,8824 3530
K 0,8824 100,0 3530 0,40 0,8824 3530
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0079 0,9 0  -0,8824 -1500
Kadut 0,0079 100,0   0,0079  
LT 0,0000    -0,0770  
LH 0,0000  0  -0,8133 -1500
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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KESKIKANKAANTIE 2, ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 114 tonttia 9 koskeva asemakaava. 

 
Kaava-alueen likimääräinen rajaus on merkitty kartalle mustalla ympyrällä. 

 
 

Suunnittelualue 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Salpakankaan keskusta-alueelle liikenteelliseen solmukohtaan. 
Alue rajautuu pohjoisessa Terveystiehen, idässä Keskikankaantiehen ja etelässä Hämeenlinnantiehen 
(Vt 12). Alueella on toiminut Nesteen polttoaineen jakeluasema ja sen toiminta on loppunut vuonna 
2018. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 0,8 hehtaaria. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa keskeiselle paikalle sijoittuvan tontin käyttö 
liikerakentamiseen. Tavoitteena on monipuolistaa kuntakeskuksen kaupallisia palveluja, lisätä 
työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja parantaa taajamakuvaa Salpakankaan 
teollisuusalueelle johtavan sisääntuloväylän tuntumassa. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä 
tutkitaan mahdollisuutta vähäiseen tontin laajentamiseen tontin eteläpuolella. Asemakaavan tavoitteet 
tarkentuvat prosessin edetessä. 
 
Asemakaavaa on mahdollista edistää hankekaavana, jos kaavaprosessin aikana alueelle löytyy 
sopiva toiminnanharjoittaja. 
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Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Suunnittelualue on maakuntakaavassa 
Hollolan seutukeskuksen keskustatoimintojen aluetta (C3). Alue on pääosin pohjavesialueella.  
 
Alue kuuluu Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialueeseen, joka on yhdyskuntarakenteeltaan tiivis 
kaupunkiseudun alue, jota eheytetään ja joka mahdollistaa poikkeavan merkitykseltään seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön alarajan. 

 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Alueen likimääräinen sijainti on esitetty valkoisella 
katkoviivalla. 
 
Strateginen yleiskaava 

Suunnittelualue on Hollolan strategisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alue on 
monitoiminnallinen tiivistyvä alue, jolla sekoittuvat asuminen, työpaikat, hallinto, palvelut ja 
myymälätilat.  
 
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisää ja turvallista oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöä sekä korkealaatuista taajamakuvaa.  
 
Alueen täydennysrakentamisessa tulee rakennustavan ja lähiympäristön suunnittelun keinoin tukeutua 
olevaan rakenteeseen ja siinä tulee ottaa huomioon kuntakeskuksen moderni rakennusperintö. 
Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää esteetöntä ja sujuvaa liikkumista eri toimintojen välillä. 
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Alue kuuluu taajama-alueeseen, jolla edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, 
olevan rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja riittävät 
viheralueet turvaten. Alueella seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on auto- rauta-, 
huonekalu-, puutarha- ja maatalouskaupalla 12 000 k-m2 ja muulla erikoistavarakaupalla 5 000 k-m2. 
 
Alue on oleellisesti muuttuvaa aluetta, jossa maankäytön muutosten ja tehostamisen tulee perustua 
asemakaavoitukseen.  

  
Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 3.5.1993 hyväksytty rakennuskaava, jossa kaavamuutosaluetta 
koskeva tontti on osoitettu huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH-1). Alueelle saa 
kaavamääräysten mukaisesti sijoittaa enintään 400 krs-m2 muita kuin alueen pääkäyttötarkoituksen 
mukaisia liiketiloja. 
 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 1500 kerrosneliömetriä ja rakennus saa olla enintään 
kaksikerroksinen.  
 

 
 Ote ajantasa-asemakaavasta. Alustava aluerajaus on esitetty punaisella rajauksella. 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

Hollolan kunta on vuokrannut 8134 m2:n tontin polttonesteiden jakelutoimintaa varten. Alkuperäinen 
sopimus on laadittu vuonna 1966 ja sitä on jatkettu vuonna 1996. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2020. 
 
Alueelle on tehty tutkimus maaperän pilaantuneisuudesta. 

 
Selvitystarpeet 
 Liikenneselvitys 
 Maaperän pilaantuneisuutta selvitetään tarvittaessa laajemmin kaavaprosessin yhteydessä. 
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Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 

- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
- pohjaveteen 

 
 
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, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne 
- kunnan johtava rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristöviranomainen 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- elinkeinopäällikkö 
- PHHYKY Ympäristöterveyskeskus 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan Yrittäjät ry 

 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa 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 kotisivuilla (www.hollola.fi) nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta ja 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. 
 
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 



 

 

5 
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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. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       4/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  5/2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    10/2019 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     2/2020  
Hyväksymiskäsittely      4/2020   
 
 
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 15.4.2019 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
 
 
 
 
 
 



HOLLOLA, KESKIKANKAANTIEN LIITTYMÄT
LIIKENNESELVITYS LUONNOS 14.2.2020

• Liikenneselvityksen tarkoituksena oli selvittää Keskikankaantien-Terveystien kulmaan ajatellun
kaavamuutoksen liikenteelliset vaikutukset

• Tätä varten laadittiin liikenne-ennuste Keskikankaantien liittymille Hämeenlinnantie/Ala-
Okeroistentie ja Tarmontie/Terveystie

• Lähtötietoina käytettiin Väyläviraston liikennelaskentoja, Päijät-Hämeen liikennemallia sekä liittymässä
aiemmissa selvityksissä tehtyjä liikennelaskentoja

• Ennusteessa v. 2040 oletettiin Lahden eteläinen ohikulkutie toteutetuksi

• Uuden maankäytön matkatuotos arvioitiin Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan (27/2008) avulla

• Ennusteen avulla tehtiin toimivuustarkastelut ja tarkistettiin tarvittavat kaista- ja
liittymäjärjestelyt liittymäalueilla

• Ennuste toimi myös melumallinnuksen lähtötietoina

• Liikenne-ennusteesta vastasi Jukka Räsänen ja toimivuustarkasteluista Tuomas Palonen



18558
(1712)

KVL kaikki
(KVL raskaat)

NYKYISET LIIKENNEMÄÄRÄT (KVL 2019)

Katuverkolla raskaiden ajoneuvojen osuus on 8 – 10 %



KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUS LIIKENNEMÄÄRIIN

Kaavaluonnoksessa korttelialueen pinta-ala on 8 824
m2 ja kaavaluonnoksessa rakennusoikeus on annettu
tehokkuusluvulla e=0,50 (4 412 k-m2)

Vuokrattavan pinta-alan (pois lukien varastot,
hallinnolliset tilat, ym.) oletetaan olevan noin  3600
k-m2

• Poistuneen huoltoaseman (pieni palveluasema)
matkatuotos on ollut yli 800 autokäyntiä
vuorokaudessa

Uudelle maankäytölle tutkittiin kahta vaihtoehtoa

• VE1, päivittäistavarakaupan suuryksikkö

• VE2, liikerakennus, ei päivittäistavarakauppaa



KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUS LIIKENNEMÄÄRIIN

Uudelle maankäytölle tutkittiin kahta vaihtoehtoa

• VE1, päivittäistavarakaupan suuryksikkö

• Matkatuotos (ajoneuvoa) on noin 1500 asiakaskäyntiä ja lähes 50 tavarakuljetusta
vuorokaudessa

• Taustalla Lahden seudun päivittäistavarakaupan (suuri supermarket)
matkatuotoslukujen ja kauppakeskus Trion tunnuslukujen keskiarvo

• VE2, liikerakennus, ei päivittäistavarakauppaa

• Matkatuotos (ajoneuvoa) on lähes 900 asiakaskäyntiä ja yli 50 tavarakuljetusta
vuorokaudessa

• Taustalla Lahden seudun kauppakeskusten, TIVA-kaupan ja muun erikoistavaran
kaupan matkatuotoslukujen keskiarvo

VE1 lähes kaksinkertaistaa tontin aikaisemman liikennetuotoksen, VE2 säilyttää sen lähes
ennallaan.



TAUSTAENNUSTE (KVL-MUUTOS 2019 - 2040)

• Liikenteen kasvu näkyy erityisesti Keskikankaantiellä
ja Ala-Okeroistentiellä

• Hämeenlinnantiellä ja Terveystiellä liikennemäärät
jopa pienenevät, kun uusi ohikulkutie vetää pääosan
pitkämatkaisesta läpikulkuliikenteestä

• Aiemmin Hämeenlinnantien ruuhkia vältelleet ja siksi
Terveystietä käyttäneet alueelliset virrat voivat siirtyä
Hämeenlinnantielle −6100



ENNUSTE, VE1 (KVL 2040 JA RASKAAN LIIKENTEEN OSUUS)

12800
(9)

KVL kaikki
(rs-%)



ENNUSTE, VE2 (KVL 2040 JA RASKAAN LIIKENTEEN OSUUS)

12500
(9)

KVL kaikki
(rs-%)



SIMULOINNEISTA

• Alueen autoliikenteen verkolle tehtiin PTV Vissim -simulaatio-ohjelmalla toimivuustarkastelu
neljässä eri v. 2040 ennustetilanteessa:

• Aamun huipputunti, VE1 ja VE2

• Iltapäivän huipputunti, VE1 ja VE2

• Simulaatio ajettiin kussakin tilanteessa kuusi kertaa eri siemenluvuilla

• Vt 12:n liittymän valo-ohjaus ohjelmoitiin vastaamaan aamun ja iltapäivän autoliikenteen
erilaisia virtoja. Valo-ohjelmat olivat kiinteitä, eli vaiheet vaihtuivat autoliikenteen määristä
riippumatta.

• Jalankulku- ja polkupyöräliikennettä ei ole huomioitu.



AAMUN HUIPPUTUNTI VE1

• Keskimääräiset viipeet

• Tonttiliittymä: 0,2 s

• Kiertoliittymä: 2,3 s

• Vt 12:n liittymä: 31,2 s

← 162
↙ 25

A

C

A

47 m

70 m

Viive Luokka
< 10 s A
< 20 s B
< 35 s C
< 55 s D
< 80 s E
> 80 s F



AAMUN HUIPPUTUNTI VE2

• Keskimääräiset viipeet

• Tonttiliittymä: 0,1 s

• Kiertoliittymä: 2,3 s

• Vt 12:n liittymä: 31,2 s

← 164
↙ 17

A

C

A

69 m

Viive Luokka
< 10 s A
< 20 s B
< 35 s C
< 55 s D
< 80 s E
> 80 s F



ILTAPÄIVÄN HUIPPUTUNTI VE1

• Keskimääräiset viipeet

• Tonttiliittymä: 0,7 s

• Kiertoliittymä: 6,0 s

• Vt 12:n liittymä: 31,9 s

Viive Luokka
< 10 s A
< 20 s B
< 35 s C
< 55 s D
< 80 s E
> 80 s F

← 420
↙ 115

A

C

A

62 m



ILTAPÄIVÄN HUIPPUTUNTI VE2

• Keskimääräiset viipeet

• Tonttiliittymä: 0,4 s

• Kiertoliittymä: 5,4 s

• Vt 12:n liittymä: 32,0 s

← 424
↙ 66

A

C

A

71 m

Viive Luokka
< 10 s A
< 20 s B
< 35 s C
< 55 s D
< 80 s E
> 80 s F



YHTEENVETO LIIKENNETARKASTELUISTA

• Vaikka varsinkin päivittäistavarakauppaa sisältävä vaihtoehto VE1 kasvattaa tarkastelualueen
liikennemääriä, niin Lahden eteläisen ohikulkutien kokonaisliikennemääriä pienentävä vaikutus
helpottaa tilannetta merkittävästi

• Ajankohdasta ja vaihtoehdosta riippumatta palvelutaso on tyydyttävä (C) vt 12:n liittymässä
ja erittäin hyvä (A) kiertoliittymässä sekä kaava-alueen tonttiliittymässä

• Erot keskimääräisissä viipeissä eri vaihtoehtojen välillä ovat hyvin pienet

• Yhdessäkään vaihtoehdoissa vt 12:n ja kiertoliittymän välissä jonot eivät pisimmilläänkään
ulottuneet liittymästä toiseen

• Alueen nykyiset kääntymiskaistojen pituudet ovat riittäviä

• Liikenneverkon kapasiteetin suhteen ei esiinny ongelmia kummallakaan
maankäyttövaihtoehdolla.
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1. JOHDANTO

Hollolan kunta on käynnistänyt asemakaava-alueen muutoksen osoitteessa Keskikankaantie 2
sijaitsevalle tontille. Asemakaava-alueella on aikaisemmin toiminut huoltoasema, jonka tilalle
suunnitellaan joko toimistorakennusta tai kaupan toimintoja.

Tässä työssä on mallinnettu tieliikenteen melua asemakaava-alueella nykyliikennemäärillä ja
vuoden 2040 ennusteliikennemäärällä. Liikenne-ennusteessa on huomioitu Valtatie 12 liikenteen
siirtyminen Lahden eteläiselle kehätielle.

Kaava-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja kaavaluonnos sekä kaava-alueen tarkempi rajaus
kuvassa 2.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti

Meluselvitys on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, yhteyshenkilönä on toiminut
hankekaavoittaja Henna Kurosawa. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut ins. (AMK) Janne
Ristolainen ja suunnittelijana on toiminut ins. (AMK) Ville Virtanen.
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Kuva 2. Kaavaluonnos ja kaava-alueen rajaus

2. MELUN OHJE- JA SUOSITUSARVOT

2.1 Valtioneuvoston päätös 993/92 melutason ohjearvoista
Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista v. 1992 (VNp 993/92).
Päätöksen mukaisia ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä
rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksen mukaiset melun ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon
aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta
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päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia
ajanjaksoja.

Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB 50/45dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet

35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden
ohjearvoja

2.2 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä on säädetty
rakennusten ääneneristyksestä, melun- ja tärinäntorjunnasta ja ääniolosuhteista. Asetusta
sovelletaan rakennuksiin, joissa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, taikka opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja. Asetuksessa on todettu
toimistotilojen ääneneristyksen osalta seuraavasti:
Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan
toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.

2.3 Sisäilmaluokitus 2008 ja SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus

Sisäilmayhdistyksen laatima Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946) on tarkoitettu käytettäväksi
rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden
apuna uudisrakentamisessa ja soveltuvilta osin korjausrakentamisessa. Julkaisussa on annettu
tavoitearvot ääniolosuhteille mm. erilaisissa toimistotiloissa perustuen standardiin SFS 5907
”Rakennusten akustinen luokitus” mukaisesti. Toimistohuoneille ja avotilatoimistoille
tavoitearvona rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitason osalta on akustisesta luokasta
riippuen ≤40-45 dB (LAeq 7-22). Vastaavasti neuvotteluhuoneille ko. tavoitearvo on akustisesta
luokasta riippuen ≤35-40 dB (LAeq 7-22).
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3. MALLINNUS

3.1 Laskentaohjelma- ja mallit
Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 8.1 – laskentaohjelmistolla,
pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia käyttäen. 3D-laskentamalli ottaa
huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot, esteet, heijastukset
sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä
vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin.
Laskentatulosteissa olevat meluvyöhykkeet eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, vaan
ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa. Mallinnuksessa käytetyt
laskentaparametrit on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Laskentaparametrit
Laskentaverkko laskentapisteiden väli 10 metriä

Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta

Laskentaetäisyys 5000 metriä laskentapisteestä

Maaperän kovuustekijä (G) asfalttipinnat, 0 (kova)
muut pinnat, 1 (pehmeä)

Heijastusten lukumäärä 3 peräkkäistä

Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB
Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

Melun leviämisen laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle
(LAeq, 7-22) ja yöajalle (LAeq, 22-7).

3.2 Maastomalli
Laskennoissa käytetty maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen numeerisen
maastotietokannan aineistosta (2 m korkeusmalli, tarkkuus 0,3 m).

Mallinnuksessa huomioitiin nykyinen meluseinä Hämeenlinnantien eteläpuolella. Ramboll mittasi
meluseinän korkeudeksi maanpinnasta 2,5-3,5 m.

3.3 Liikennetiedot

Mallinnuksessa käytetyt liikennetiedot saatiin Rambollin laatimasta liikenneselvityksestä (Jukka
Räsänen 14.2.2020). Liikenneselvityksessä selvitettiin kaavan toteutumisen kahden eri
vaihtoehdon (päivittäistavarakauppa ja muu kauppa) liikennevaikutukset ympäröivälle
katuverkolle. VT12 liikenteessä otettiin huomioon Lahden ohittavan liikenteen siirtyminen
rakenteilla olevalle kehätielle ennusteen mukaisesti.

Mallinnuksessa käytetyt liikenteen tiedot on esitetty kuvissa 3-5.
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Kuva 3. Nykytilanteen liikennemäärät

Kuva 4. Ennustetilanteen VE1 liikennemäärät

Kuva 5. Ennustetilanteen VE2 liikennemäärät

Tieliikenne mallinnettiin siten, että se jakautuu 90% päiväajalle ja 10% yöajalle.
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4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Laskentojen tulokset esitetään liitteenä 1.1-3.2 melukartoissa, yhteensä 6 karttaa.
Meluvyöhykekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB:n välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi
50–55 dB meluvyöhyke on esitetty kartoissa tumman vihreällä värillä ja 55-60 dB meluvyöhyke
keltaisella värillä.

Mallinnuksen mukaan melutaso pienenee ennustetilanteessa VT12 eteläpuolella olevien Koulutien
varressa olevien asuintalojen kohdalla noin 2-3 dB nykytilanteeseen verrattuna. Muutos johtuu
siitä, että huomattava osa VT12 liikenteestä siirtyy Lahden eteläiselle kehätielle. Liikenne-
ennusteen mukaisilla kaavan toteutumisvaihtoehdoilla ei ole eroa melun kannalta VT12
eteläpuolella.

Jotta kaava-alueelle mahdollisesti rakennettavassa toimistorakennuksessa saavutetaan hyvä
ääniympäristö, tulee sen julkisivun ääneneristys ottaa huomioon suunnittelussa. Mallinnuksen
tulosten perusteella toimistorakennuksella julkisivun ääneneristävyys 25-26 dB (äänitasoero ΔL)
riittää siihen, että toimistotilojen tavoitearvot saavutetaan. Mahdollisten neuvottelutilojen osalta
25 dB äänitasoero ei ole riittävä, vaan neuvotteluhuoneen sijainnista riippuen voidaan edellyttää
suurempaa ääneneristävyyttä. Koska toimistorakennuksesta ei ole vielä olemassa suunnitelmia
niin sijoittumisesta, tilaratkaisuista kuin rakenneratkaisuistakaan, suositellaan, että julkisivun
riittävä ääneneristävyys tarkistetaan rakennuslupavaiheessa.
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1. JOHDANTO

Hollolan kunta on käynnistänyt asemakaava-alueen muutoksen osoitteessa Keskikankaantie 2
sijaitsevalle tontille. Asemakaava-alueella on aikaisemmin toiminut huoltoasema, jonka tilalle
suunnitellaan joko toimistorakennusta tai kaupan toimintoja.

Tässä työssä on mallinnettu tieliikenteen melua asemakaava-alueella nykyliikennemäärillä ja
vuoden 2040 ennusteliikennemäärällä. Liikenne-ennusteessa on huomioitu Valtatie 12 liikenteen
siirtyminen Lahden eteläiselle kehätielle.

Kaava-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja kaavaluonnos sekä kaava-alueen tarkempi rajaus
kuvassa 2.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti

Meluselvitys on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, yhteyshenkilönä on toiminut
hankekaavoittaja Henna Kurosawa. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut ins. (AMK) Janne
Ristolainen ja suunnittelijana on toiminut ins. (AMK) Ville Virtanen.
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Kuva 2. Kaavaluonnos ja kaava-alueen rajaus

2. MELUN OHJE- JA SUOSITUSARVOT

2.1 Valtioneuvoston päätös 993/92 melutason ohjearvoista
Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista v. 1992 (VNp 993/92).
Päätöksen mukaisia ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä
rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksen mukaiset melun ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon
aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta
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päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia
ajanjaksoja.

Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB 50/45dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet

35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden
ohjearvoja

2.2 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä on säädetty
rakennusten ääneneristyksestä, melun- ja tärinäntorjunnasta ja ääniolosuhteista. Asetusta
sovelletaan rakennuksiin, joissa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, taikka opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja. Asetuksessa on todettu
toimistotilojen ääneneristyksen osalta seuraavasti:
Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan
toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.

2.3 Sisäilmaluokitus 2008 ja SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus

Sisäilmayhdistyksen laatima Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946) on tarkoitettu käytettäväksi
rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden
apuna uudisrakentamisessa ja soveltuvilta osin korjausrakentamisessa. Julkaisussa on annettu
tavoitearvot ääniolosuhteille mm. erilaisissa toimistotiloissa perustuen standardiin SFS 5907
”Rakennusten akustinen luokitus” mukaisesti. Toimistohuoneille ja avotilatoimistoille
tavoitearvona rakennuksen ulkopuolisten lähteiden äänitason osalta on akustisesta luokasta
riippuen ≤40-45 dB (LAeq 7-22). Vastaavasti neuvotteluhuoneille ko. tavoitearvo on akustisesta
luokasta riippuen ≤35-40 dB (LAeq 7-22).
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3. MALLINNUS

3.1 Laskentaohjelma- ja mallit
Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 8.1 – laskentaohjelmistolla,
pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia käyttäen. 3D-laskentamalli ottaa
huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot, esteet, heijastukset
sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä
vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin.
Laskentatulosteissa olevat meluvyöhykkeet eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, vaan
ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa. Mallinnuksessa käytetyt
laskentaparametrit on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Laskentaparametrit
Laskentaverkko laskentapisteiden väli 10 metriä

Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta

Laskentaetäisyys 5000 metriä laskentapisteestä

Maaperän kovuustekijä (G) asfalttipinnat, 0 (kova)
muut pinnat, 1 (pehmeä)

Heijastusten lukumäärä 3 peräkkäistä

Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB
Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

Melun leviämisen laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle
(LAeq, 7-22) ja yöajalle (LAeq, 22-7).

3.2 Maastomalli
Laskennoissa käytetty maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen numeerisen
maastotietokannan aineistosta (2 m korkeusmalli, tarkkuus 0,3 m).

Mallinnuksessa huomioitiin nykyinen meluseinä Hämeenlinnantien eteläpuolella. Ramboll mittasi
meluseinän korkeudeksi maanpinnasta 2,5-3,5 m.

3.3 Liikennetiedot

Mallinnuksessa käytetyt liikennetiedot saatiin Rambollin laatimasta liikenneselvityksestä (Jukka
Räsänen 14.2.2020). Liikenneselvityksessä selvitettiin kaavan toteutumisen kahden eri
vaihtoehdon (päivittäistavarakauppa ja muu kauppa) liikennevaikutukset ympäröivälle
katuverkolle. VT12 liikenteessä otettiin huomioon Lahden ohittavan liikenteen siirtyminen
rakenteilla olevalle kehätielle ennusteen mukaisesti.

Mallinnuksessa käytetyt liikenteen tiedot on esitetty kuvissa 3-5.
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Kuva 3. Nykytilanteen liikennemäärät

Kuva 4. Ennustetilanteen VE1 liikennemäärät

Kuva 5. Ennustetilanteen VE2 liikennemäärät

Tieliikenne mallinnettiin siten, että se jakautuu 90% päiväajalle ja 10% yöajalle.
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4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Laskentojen tulokset esitetään liitteenä 1.1-3.2 melukartoissa, yhteensä 6 karttaa.
Meluvyöhykekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB:n välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi
50–55 dB meluvyöhyke on esitetty kartoissa tumman vihreällä värillä ja 55-60 dB meluvyöhyke
keltaisella värillä.

Mallinnuksen mukaan melutaso pienenee ennustetilanteessa VT12 eteläpuolella olevien Koulutien
varressa olevien asuintalojen kohdalla noin 2-3 dB nykytilanteeseen verrattuna. Muutos johtuu
siitä, että huomattava osa VT12 liikenteestä siirtyy Lahden eteläiselle kehätielle. Liikenne-
ennusteen mukaisilla kaavan toteutumisvaihtoehdoilla ei ole eroa melun kannalta VT12
eteläpuolella.

Jotta kaava-alueelle mahdollisesti rakennettavassa toimistorakennuksessa saavutetaan hyvä
ääniympäristö, tulee sen julkisivun ääneneristys ottaa huomioon suunnittelussa. Mallinnuksen
tulosten perusteella toimistorakennuksella julkisivun ääneneristävyys 25-26 dB (äänitasoero ΔL)
riittää siihen, että toimistotilojen tavoitearvot saavutetaan. Mahdollisten neuvottelutilojen osalta
25 dB äänitasoero ei ole riittävä, vaan neuvotteluhuoneen sijainnista riippuen voidaan edellyttää
suurempaa ääneneristävyyttä. Koska toimistorakennuksesta ei ole vielä olemassa suunnitelmia
niin sijoittumisesta, tilaratkaisuista kuin rakenneratkaisuistakaan, suositellaan, että julkisivun
riittävä ääneneristävyys tarkistetaan rakennuslupavaiheessa.
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