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VALTAKUNNALLISET TRENDIT

• Väestö vanhenee ja vähenee

• Syntyvyys vähenee

• Haja-asutusalueen väestö vähenee ja siirtyy pienemmistä keskuksista 
suurempiin kasvukeskuksiin (Hki, Tampere, Kuopio, Oulu)

• Helsingin läheisyys osin kannattelee Päijät-Hämeen keskuksia



VÄESTÖMUUTOS 
2013 - 2018

Analyysi
- Väestö vähentynyt ja ikääntynyt 

tietyillä alueilla
- Vanhimpien asuinalueiden osalta 

lapset muuttaneet pois kotoa
- Haja-asutusalueiden osalta vaihtelua

- Hämeenkosken taajaman viereisillä 
alueilla väestömäärä pysynyt 
samana tai jopa kasvanut

- Vanhantalon ja Kukkilan
tonttitarjonta mahdollistanut 
kasvun

- Salpakankaan lisäys uusista hyvin 
sijoittuvista kerrostaloista ja 
ikääntyneiden siirtymisestä 
keskuksiin

- Kuitenkin Salpakankaan 0 – 14 
vuotiaat vähentyneet

- Kartanon alueella merkittävä 0 – 14 
vuotiaiden lisäys



JOHDANTO – VÄESTÖRAKENNE

• Väestörakennetta kuvaaviin piirakkadiagrammeihin ei ole 
otettu mukaan työikäisen väestönosuutta, koska on haluttu 
korostaa lasten, nuorten ja vanhusväestön osuutta suhteessa 
toisiinsa.



VÄESTÖRAKENNE

Analyysi
- Salpakankaalla ja Hämeenkoskella 

väestö iäkästä
- Yli 74 vuotiaiden määrä suhteessa

alle 15 vuotiaisiin suuri Länsisosissa
- Vesikansan väestö melko nuorta
- Haja-asutusalueella nuorten osuus 

paikoin melko suuri. Vaikkakin 
volyymit pieniä

- 7 – 14 vuotiaiden osuus melko 
suuri alle 30 v vanhoilla 
asuinalueilla



JOHDANTO – SUKUPOLVEN VAIHDOSPOTENTIAALI

• Sukupolvenvaihdospotentiaalia on arvioitu selvittämällä ne 
omakotitalot, joiden nuorin asukas on yli 70 vuotias. Näissä 
talouksissa on todennäköistä, että talot myydään lähivuosina 
nuoremmille asukkaille.

• Näillä alueilla lasten määrä alkaa pikkuhiljaa kasvamaan.



SUKUPOLVENVAIHDOS
POTENTIAALI

Analyysi
- Väestö vähentynyt vanhemmilla 

asuinalueilla
- Ydin Salpakankaalla väestö 

lisääntynyt ja iäkästä
- 7 - 14 vuotiaiden osuus melko suuri 

Työtjärvellä, Vanhatalossa
- Sukupolven vaihdospotentiaali 

(omakotitalot, joiden nuorin asukas 
70 v)

- > Tiilikangas 89 omakotitaloa (28 
% omakotitaloista)

- > Tiilijärvi 32 kpl (32 %)
- > Soramäki 52 kpl (24 %)
- - Vertailuna
- > Hedelmätarha 16 kpl (7 %)
- > Koko kunta 880 kpl (16 %)



JOHDANTO - VÄESTÖTIHENTYMÄT

• Väestötihentymä kartoissa on käytetty Salpakankaan ja 
Vesikansan osalta samaa värin tummuusastetta kuvamaan 
väestön tiheyttä. Muissa kartoissa on tummuusastetta on 
lisätty suhteessa em. karttoihin, koska niiden väestövolyymi ei 
muutoin riittävästi näkyisi kartoilla. Salpakankaan väestötiheys 
on siis huomattavasti muita alueita suurempi



VÄESTÖTIHENTYMÄT -
KOULUT

Analyysi
- Isot koulut siellä missä väestö
- Hälvälän koulu etäällä asutuksen 

painopisteistä
- uutta asutusta ei voi sijoittaa 

lähelle (maisema)
- Kukonkankaan 150 tonttia 

melko marginaalinen
- Tuleva maankäyttö

- Salpakankaan eteläpuolella 
laajat varaukset

- Kukonkankaan varaukset
- Myöhemmin teollisuus alueen 

hidas muutos



VÄESTÖTIHENTYMÄT -
KOULUT

Analyysi
- Useita pieniä taajamia vierekkäin
- Nostava – Herrala yli 5 km

- kuljetettava

- Yleiskaavassa suuri asutuksen 
lisäys Nostavan pohjoispuolella



VÄESTÖTIHENTYMÄT -
KOULUT

Analyysi
- Kalliolan koulun sijainti väestöön 

nähden
- Hyvin Vesikansan 

painopisteessä
- asutustihentymän sisällä, silti 

lähellä Kukkilaa
- Oleellisimmat yk varaukset 

lähellä koulua
- Paimelan koulu

- lähellä kylän vähäistä asutusta
- asutus hajallaan ja melko 

vähäistä (243+193 as)



VÄESTÖTIHENTYMÄT -
KOULUT

Analyysi
- Pyhäniemen koulu sivussa väestön 

painopisteestä
- Parinpelto - Pyhäniemen koulu yli 5 

km, jolloin Parinpellon koululaiset 
kuljetusoppilaita

- Ei merkittäviä yleiskaavavarauksia



VÄESTÖTIHENTYMÄT -
KOULUT

Analyysi
- Koulu hieman sivussa väestön 

painopisteestä
- Kuitenkin kohtuullisella etäisyydellä, 

enimmillään noin 3 - 4 km



YHTEENVETO - HOLLOLA

• Iäkkäämpi väestö on muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan haja-
asutusalueelta lähemmäksi palveluja isompiin keskuksiin. Lähinnä 
Salpakankaalle, koska muualla palvelut heikommat.

• Yli 30 vuotta vanhoilla asuinalueilla väestö vähenee lasten muuttaessa pois. 
Näillä on lisäksi paljon omakotitaloja, joissa nuorin asukas yli 70 vuotias. 
Näillä alueilla on sukupolven vaihdoksia tulossa (Tiilikangas, Tiilijärvi, 
Soramäki).

• Todennäköisiä tulokkaita lapsiperheet, jolloin väestörakenne muuttuu 
merkittävästi ja väestömäärä alkaa kasvamaan. Tämä tapahtunee vähitellen 
10 – 15 vuoden aikana. Erityisesti Tiilikankaalla talojen kunto (tasakatot, 
valesokkelit) vaikuttavat omistajan vaihdoksen toteutumiseen. Jossain 
vaiheessa huonokuntoisia rakennuksia ryhdyttävä purkamaan uusien tieltä, 
jolloin vetovoima lisääntynee.

• Vastaavasti Työtjärven kouluikäiset tulevat pidemmällä aikajänteellä hieman 
vähentymään, koska siellä on nyt paljon nuoria.



YHTEENVETO - HOLLOLA

• Yli 30 vuotta vanhojen asuinalueiden väestömäärän kasvu ja 
väestörakenteen nuorentuminen kompensoi valtakunnallisten trendien 
päinvastaista vaikutusta Tiilijärvellä, Tiilikankaalla ja Soramäessä. Kuitenkin 
koko Hollolan alueella kouluikäisten määrä tulee todennäköisesti 
vähentymään.

• Vetovoimaisilla alueilla, joilla on ollut laadukasta tonttitarjontaa, on 
tapahtunut väestön kasvua. Pelkkä tonttitarjonta ei riitä (esim. 
Kukonkangas)



VARAUTUMINEN TULEVAISUUTEEN

• Lapsimäärän vähenemiseen tulee varautua kaavoittamalla lähelle isoja 
kouluja vetovoimisia asuinalueita. Näin väestörakennetta saadaan 
tasapainoisemmaksi. Lisäksi vältytään koulujen vajaakäytöltä 

• Salpakankaan ympäristössä on tarpeen vielä arvioida uudelleen 
Kukonkankaan omakotialueen toteuttamisen kustannushyödyt. Riittääkö 
vetovoima? Kahden auton alue. Koulu on kuitenkin melko kaukana.

• Hälvälän koulu sijoittuu etäälle nykyisestä asutuksesta, eikä sen lähelle ole 
maisema-arvojen johdosta mahdollista kaavoittaa uutta asutusta. Mikäli 
Hälvälän koulu uusimista pohditaan, tulee erityisesti sen sijaintia arvioida 
uudelleen. Samalla tulee arvioida suhdetta Tiilikankaan kouluun.

• Tiilikankaan koulu sijoittuu hyvin väestönpainopisteeseen ja Tiilikankaan 
alueen sukupolven vaihdos lisää alueen lasten määrää jatkossa. 

• Arviolta iso osa Hälvälän koulun oppilaista asuu Työtjärven ja Krouvin 
alueella, jolloin turvallinen 3 – 4 km pituinen kevyen liikenteen yhteys 
Tiilikankaalle on jo olemassa.



NÄIN VARMISTUTAAN SIITÄ, ETTÄ

• Koulut ovat tulevaisuudessa turvallisesti ja hyvin saavutettavissa suhteessa 
väestöön.

• Kuljetusoppilaiden määrä ei ole merkittävän suuri

• Väestörakenteen tasainen kehitys mahdollistaa sen, että koulujen käyttöaste 
pysyy tulevina vuosina tasaisena eikä synny vajaakäyttöä


