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1. Johdanto ja valmisteluprosessi 
 

Asuntopolitiikallaan Hollolan kunta pyrkii vahvistamaan kunnan vetovoimaa luonnonläheisenä, viihtyisänä 
ja turvallisena elinympäristönä. Hollolan logistisesti erinomainen sijainti on vetovoimatekijä asumisen 
lisäksi myös yrityksille. Osaavan, koulutetun työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen alueella on 
tulevaisuuden kehityksen kulmakiviä. Asumisen ohjelma, johon on koottu yhteen eri lähteistä olemassa 
olevaa tietoa, on kuntastrategiaa toteuttava erillisohjelma.     

Kunnan johtoryhmä on valmisteluvaiheessa käsitellyt Asumisen ohjelman luonnosversioita 
kokouksissaan. Asumisen ohjelman luonnos 0.5 lähetettiin kunnanhallitukselle muuttoliikkeen 
käsittelyn tausta-aineistoksi 4.3.2019 kokoukseen. 

Asumisen ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet: 

Hollolan kunta 

- kunnanjohtaja Päivi Rahkonen 

- talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

- elinvoimajohtaja Heli Randell 

- hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen 

- kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela 

- johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen 

- etsivä nuorisotyöntekijä Katja Lasila 

Hollolan Asuntotalot Oy 

- toimitusjohtaja Reijo Reponen 

- toimitusjohtajan sijainen Esko Vekkeli 

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 

- toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen, Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 

- Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula  

- tulosyksikköpäällikkö Päivi Parkkinen, Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelujen tulosyksikkö 

- tulosyksikköpäällikkö Harri Koivu, Vammaispalvelut/asumispalvelut 

Valmistelija, erityisasiantuntija Tuula Nurminen. 
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2. Hollolan kuntastrategia 2018 - 20211 
 

Hollola on historiallisesti merkittävä alueensa keskus; kirkko-, kauppa- ja markkinapaikka Hämeessä. 
Hollolalla on historiallisesti vahvat juuret ja identiteetti. Kuntalaiset pitävät Hollolaa hyvänä paikkana elää ja 
asua. Hollolan erinomainen sijainti Lahden läheisyydessä ja hyvien liikenneyhteyksien päässä on keskeinen 
tekijä Hollolan kehittymisessä. Kunnan väkiluku kasvoi Hämeenkosken kuntaliitoksen myötä. Juurevan 
kunnan asukkaat elävät hyvää elämää puhtaan luonnon lähellä, keskellä lukuisia mahdollisuuksia. 
 
Yksi Hollolan kunnan neljästä strategisesta painoalueesta on Asumisen Hollola. Hollolan kunta tarjoaa 
luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. Markkinoinnissa ja 
viestinnässä hyödynnetään aktiivisesti Hollolan vetovoimatekijöitä asukasluvun kasvattamiseksi. 
Kuntakeskusta kehitetään palvelujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Sekä paikallisen että seudullisen 
joukkoliikenteen sujuvuutta kehitetään. 
 
Hollolan visio kuntastrategiansa mukaisesti on Paras kunta asua: Hollolassa asutaan maalla, kylillä ja 
keskuksissa viihtyisästi, turvallisesti palvelujen lähellä luonnon helmassa. Hollolassa on kolme kehittyvää 
keskusta: Kuntakeskus Salpakangas sekä osakeskukset Vesikansa ja Hämeenkoski. Tulevaisuutta 
rakennetaan strategisen yleiskaavan pohjalta vetovoimaiseen ympäristöön ja asumiseen luottaen.  
 
Hollolan kunnan Asumisen ohjelma on tehty vuosille 2019 -2021 ja ohjelmassa esitetään Hollolassa 
vallitseva asumisen nykytilanne sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet. 
 

3. Nykytilan kuvaus 

3.1 Väestö2 
 

Hollolassa oli syyskuun 2018 lopussa 23 636 asukasta, mikä on 146 henkilöä vähemmän kuin vuoden 
alkaessa (23 782). Vuonna 2017 väkiluku pieneni 9 henkilöä edellisestä vuodesta. Väestön määrän 
kehityksen trendi on ollut laskeva vuodesta 2012 alkaen, jolloin Hollolassa asui 24 150 henkilöä. Syntyvyys 
on ollut kuolleisuutta pienempää vuoden 2016 syksystä alkaen. Syntyvyyden aleneminen on kriittistä 
samoin kuin väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. Hollolan väestön ennustetaan säilyvän 
taloussuunnitelmakauden ajan noin 23 800 asukkaan tasossa. 3 Pidemmällä aikavälillä Lahden 
ydinkaupunkiseudun (Asikkala, Hollola, Lahti ja Orimattila) väestön ennustetaan4 vähenevän vuoteen 2040 
mennessä 9,8 %:lla. 31.12.2017 tilanteessa väestöstä 78 % asui taajama-alueella ja 20,7 % haja-
asutusalueella. Väestötiheys oli 36,53/maa-km², joka on toiseksi suurin Päijät-Hämeen alueella.5 

                                                           
1 Hollolan kuntastrategia 2018 - 2021 
2 Talousarvio 2019, Väestö ja työllisyys, sivu 22 
3 Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatiman väestöennusteen mukaan suunnittelualueen väestömäärä kasvaa vuoteen 2040 
mennessä yli 3000 henkilöllä. Tilastokeskuksen vuonna 2015 päivittämä ennuste sen sijaan ennustaa väestön vähenevän noin 600 
henkilöllä. Tilastokeskuksen ennusteet perustuvat pääosin viimeisten vuosien aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Tästä johtuen 
vuoden 2012 taantuman jälkeinen notkahdus väestökehityksessä on notkauttanut ennusteen koko vuosikymmeniksi eteenpäin. 

2015 ennusteen johdosta ei ole muutettu strategisen yleiskaavan mitoittavaa väestöennustetta, koska pidemmän aikavälin 
tarkastelun perusteella voidaan kunnan väestömäärän arvioida kasvavan tulevaisuudessakin. Tilastokeskus on ilmoittanut 
julkaisevansa kuntakohtaisen väestöennusteen syksyllä 2019 (https://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-
16_tie_001_fi.html). 
4 http://www.mdi.fi/vaestoennuste-2040-julkaistu/ 
5 Kuntakortti Hollola, diat 2-3, PHHYKY, I&O hankkeen muutosagentti Anu Olkkonen-Nikula 
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Kuva 1 Väestön määrän kehitys 2000 – 2018 
Lähde: Tilastokeskus 
 

 

Kuva 2 Väestö ikäluokittain prosentteina 2000 – 2017 
Lähde: Tilastokeskus 
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Liitteinä esitetään lisäksi seuraavat taulukot (lähde: Tilastokeskus) 
 

- 15 vuota täyttäneiden koulutustaso (kuva 10) 
- Syntyneiden enemmyys ja kuntien välinen muuttoliike (kuva 11) 
- Asuntokuntien määrä (kuva 12) 
- Asuntokuntien koko (kuva 13) 
- Asuntokunnat huoneluvun mukaan 2017 (kuva 14) 

 
 

3.2 Asuntokanta6 
 
Hollolassa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 11 587 asuntoa. Vakituisesti asuttuja kaikista asunnoista oli 
10 670. Näistä kerrostaloasuntojen osuus oli 28 prosenttia, rivi- ja ketjutaloasuntojen 15 prosenttia ja 
erillisten pientalojen osuus 56 prosenttia.  
 
 

 
 
Kuva 3 Asuntokunnat talotyypeittäin 2017 

Lähde: Tilastokeskus 

  
 
 
 

                                                           
6 Tilastokeskus 
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Lähes 80 % Hollolan asuntokannasta on omitusasuntoja. Vuokra-asuntoja tuottavat mm. Hollolan kunnan 
omistama Hollolan Asuntotalot Oy. Lisäksi asuntoja tarjoavat vuokralle yksityiset vuokranantajat. 
 
 
 

 
 
Kuva 4 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan 2017 

Lähde: Tilastokeskus 

 
Hollolassa yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut vuoteen 2005 verrattuna 19 %. Yhden 
hengen asuntokuntien osuus on 35 % ja kahden hengen asuntokuntien osuus on 36 % kaikista 
asuntokunnista. Yhteensä noin 10 700 asuntokunnasta 7 700 on yhden tai hengen talouksia. Kolmen 
hengen asuntokuntien osuus on pienentynyt 11 prosenttiin. Noin 17 % asuntokunnista on neljän tai 
useamman hengen talouksia. Asuntokuntien koko esitetään liitetietona, kuva 13. 
 
Asuntokannasta 8 prosenttia on yksiöitä ja 23 prosenttia kaksioita. Asuntojen keskipinta-ala on keskimäärin 
97,4 m2 ja asumisväljyys on 44,3 m2 henkilöä kohden. Hollolassa asuntokuntien keskikoko on noin 2,2 
henkilöä.  
 
Kunnan vetovoimaisimmat osa-alueet ovat Kukkila-Kalliola alue sekä kuntakeskus. Kukkila-Kalliola alueelta 
kysytään runsaasti omakotitontteja. 
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3.2.1 Hollolan Asuntotalot Oy7 

Vuonna 1991 perustettu Hollolan Asuntotalot Oy on Hollolan kunnan omistama vuokra-asuntoyhtiö, joka 
toimii kunnan omistamien vuokra-asuntojen välittäjänä. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vuokra-
asuntotarpeen tyydyttäminen Hollolan kunnassa. Yhtiö vuokraa huoneistoja omakustannusperiaatteella 
omistamistaan ja ylläpitämistään rakennuksista ja kiinteistöistä. Hämeenkoskella olevien vuokra-asuntojen 
välittäjänä toimii KAS-asunnot. Hollolan Palveluasunnot Oy sulautettiin osaksi Hollolan Asuntotalot Oy:tä 
31.12.2018. Hollolan Asuntotalot Oy:n asuntojen osuus koko kunnan asuntokannasta on 5 prosenttia. 
 
Hollolan Asuntotalot Oy omistaa Hollolassa 504 huoneistoa, joissa on asukkaita 797 (31.12.2018). 
Asuntokannasta noin 90 prosenttia on valtion tukemia arava- tai korkotukiasuntoja. Asumisoikeusasuntoja 
ei ole.  
 
Asunnot ovat kiinteistöissä, jotka on rakennettu vuosien 1969 - 2017 välillä; valtaosin 1980-1990 luvuilla. 
Pääosin asunnot ovat kerrostaloissa, mutta asuntoja on myös rivi- ja luhtitaloissa. Asuntojen 
keskimääräinen koko on n. 55 m2.  
 
Asunnot sijaitsevat eri puolilla Hollolaa: Salpakankaalla, Soramäessä, Tiilikankaalla, Kankaantilalla, 
Hälvälässä ja Kalliolassa. Salpakankaalla sijaitsee 290 asuntoa 11 yhtiössä, Soramäessä 62 asuntoa, 
Tiilikankaalla 34 asuntoa, Hälvälässä 22, Kankaantilalla 16 ja Kalliolassa 13 asuntoa. Edullisia ja ikääntyneille 
sopivia vuokra-asuntoja on myös tarjolla eri puolilla Hollolan kuntaa, Aamuvirkku Koulurinteentiellä, 
Vanhusten rivitalot Koulurinteentiellä ja Vanhatalotiellä sekä Veteraanitalo Salpaharjun tiellä. 
 
Hollolan Asuntotalot Oy:n toimistoon on keskitetty myös usean muun yhtiön aravavuokra-asuntojen haku.  
Asuntojen yhteishakujärjestelmän piirissä on noin 620 vuokra-asuntoa. 
 
Asunnonhakijoita HATin omiin kohteisiin vuonna 2018 oli 157. Hakijoista 38 prosenttia on yhden hengen 
talouksia ja 24 prosenttia hakijoista on kolmen tai useamman hengen talouksia. Vuonna 2017 
valmistuneeseen 40 huoneiston taloon oli hakijoita 84, kaksinkertainen määrä asuntojen määrään 
verrattuna. Pienten asuntojen kysyntä on kasvanut viime vuosina. Asukkaisen vaihtuvuus HATin kohteissa 
vuoden 2018 aikana oli 32,3 %.  
  
Vuokra-asuntojen käyttöaste oli vuoden 2018 aikana 95,3 %. Tyhjillään on noin 10 isompaa asuntoa, 
kolmioita ja neliöitä. Isompien asuntojen kysyntä on laskenut. 
 
 

3.2.2.1 Hollolan Asuntotalot Oyn arviokirja8 

Hollolan Asuntotalot Oyn omistamista kohteista on teetetty arvio Realia Managementilla, raportti 6.2.2019. 
Raportissa kuvataan kiinteistöt ja arvioidaan niiden kuntoa, taloudellista tuottoa ja markkina-arvoa. 
Markkina-arvon määrityksessä ei ole otettu huomioon ARA-rajoituksia.  
 
 

                                                           
7Teksti https://www.hollolanasuntotalot.fi/ ja päivitetyt luvut toimitusjohtajan sijainen Esko Vekkeli Hollolan 
Asuntotalot Oy 15.1.2019  
8 Hollolan Asuntotalot Oy, Arviokirja (AKA-arvio), Realia Management Oy 6.2.2019 
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3.2.2.2 ARA-kiinteistöjen luovutusehdot9 

 
Rajoitusten alaiset ARA-kohteet (asunnot, vuokratalokiinteistöt, asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 
tai vuokrataloyhtiön osakkeet) voidaan luovuttaa kunnalle tai ARAn nimeämälle taholle 
(luovutuksensaajalle). 
 
Luovutuksensaajan nimeämisen edellytykset: 

Rajoitusten alaiset ARA-kohteet ARA voi nimetä luovutuksensaajan, jos uusi 
omistaja on sellainen, jolle olisi mahdollista 
hyväksyä korkotukilaina.  
 
Eli uusi omistaja on ARAn yleishyödylliseksi 
nimeämä yhteisö tai kunnan tai yleishyödyllisen 
yhteisön määräysvallassa oleva yhtiö (tytäryhtiö) 

Lisäksi jatkorajoitusajalla olevia aravakohteita 
koskee 

Jos kohde on jatkorajoitusajalla, 
luovutuksensaajaksi voidaan nimetämyös uusi 
omistaja, jonka toimialaan kuuluu vuokra-
asuntojen tarjoaminen, mutta joka ei ole ARAn 
nimeämä yleishyödyllinen yhteisö tai kunnan yhtiö. 

Lisäksi rajoitusten alaisia osakkeita koskee Rajoitusten alaiset osakkeet saadaan lisäksi 
luovuttaa ARAn nimeämälle luovutuksensaajalle, 
jonka voidaan katsoa vastaavan osakkeiden 
luovuttajaa. 

 
 
 

3.3 Vuokra-asuminen 
 

Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista vuonna 2017 oli 19 % (kuva 4, 
edellä). Vastaava luku koko Suomessa oli kolmasosa asuntokunnista, Tilastokeskus.10 
 
HATin vuokra-asunnoissa asuu enimmäkseen työ- ja eläkeikäisiä ihmisiä. Tämä on seurausta mm. 
muuttoliikkeestä, joka suuntautuu haja-asutusalueilta keskustaan, lähelle palveluita.  
 
Enemmistö vuokralla asuvista asuu yhden tai kahden hengen taloudessa, 68 %.  Yksin asuvien ryhmä on 
kasvanut tasaisesti. 
 
 
 
 
 

                                                           
9 https://www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/Kaytto_ja_luovutusrajoitukset/Luovutuksensaajan_nimeaminen, 24.4.2019 
10 Tilastokeskus: http://tilastokeskus.fi/til/asas/2017/01/asas_2017_01_2018-10-10_tie_002_fi.html?ad=notify 
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Kuva 5 Vuokra-asunnoissa asuvien henkilöiden määrä Hollolassa asuntokunnan koon mukaan esitettynä 

Lähde: Tilastokeskus 
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3.4 Nelikenttänalyysi – Asumisen Hollola 
 
Nelikenttäanalyysi perustuu kuntastrategian työstämisen yhteydessä 2017 tehtyyn analyysiin. Muutoksia 
sen jälkeen on tapahtunut esim. kaskukeskusten vetovoiman korostumisessa. 
 
 

 
  

VAHVUUDET  
  

- Erinomainen sijainti 
- Viihtyisä, luonnonläheinen ja turvallinen 

asuin- ja elinympäristö 
- Elinvoimainen maaseutu 
- Erinomaiset virkistys- ja ulkoilualueet 
- Toimivat peruspalvelut 
- Lahden läheisyys työpaikkojen ja 

palvelujen laajuuden näkökulmasta 
- Omistus- ja omakotiasumisen laajuus 
- Toimiva joukkoliikenne 
- Kuntakeskuksessa tehokasta 

maankäyttöä 

  
  

  
  

HEIKKOUDET  

- Heikko työpaikkaomavaraisuus 
- Haasteet houkutella uusia yrityksiä 

ja asukkaita – näkyvyyden puute 
- Kylien kehitysnäkymien 

kaventuminen 
- Hajautunut yhdyskuntarakenne 
- Kiinteistöpoliittisen 

suunnitelmallisuuden ja 
pitkäjänteisyyden puute 

- Vuokra-asuntojen vähäisyys 
(pienten) 

- joukkoliikenne: vuorovälit, matkan 
kesto Lahteen, hinnoittelu 

- asukasrakenteen kehittymisen 
suunta 

 
  MAHDOLLISUUDET  

  
- Kunnan maantieteellinen sijainti hyvine 

liikenneyhteyksineen 
- Nostavalle raideliikenteen seisake  
- Digitalisaation tarjoamat uudet tavat 

tehdä työtä (etätyö pk-seudulle) 
- Palvelujen liikkuvuus sekä teknologian 

hyödyntäminen 
- Lahden läheisyys 
- Yhteisöllisyys asumisessa 
- Kestävään kehitykseen liittyvät 

mahdollisuudet 
- Tonttitarjonta strategisen yleiskaavan 

toteuttamisen myötä 
- palveluiden saavutettavuus, tavoitteena 

lisätä palveluita 
- Salpakankaan keskusta-alueen 

kehittäminen kaupunkimaisena 
palvelujen keskittymänä 

- seudullinen yhteistyö ja 
asuntopolitiikka 

 

 
  
  
  

UHAT  
  

- Pärjääminen kuntien ja alueiden 
välisessä kilpailussa asukkaista ja 
yrityksistä 

- Haja-asutusalueiden palvelujen 
kuihtuminen ja saavutettavuuden 
heikentyminen 

- Väestön ikääntyminen ja 
eläköityminen 

- Valtakunnallisten kasvukeskusten 
vetovoima 

- Salpakankaan keskustassa 
yksityisten rakentamattomat 
kerrostalotontit 
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4. Asuntotuotanto 
 

4.1 Yleiskaavan mukaiset asuntorakentamisen painopistealueet 
 

Hollolan kunnan keväällä 2017 hyväksytty yleiskaava edistää kunnan yhdyskuntarakenteen eheytymistä. 
Rakentamista ohjataan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille ja hyvin saavutettavissa oleville alueille. 
Strategisen yleiskaavan aikajänne ulottuu vuoteen 2040. Kaavan suunniteltu toteuttamisjärjestys perustuu 
tavoiteltuun väestönkasvuun.  

Yleiskaavan mitoitus11 uusien asuinalueiden osalta perustuu 0,75 %:n vuosittaiseen väestönkasvuun. 
Tavoitellusta väestönkasvusta (5 700 asukasta) 70 % pyritään ohjaamaan taajamiin (4 000 asukasta) ja 30 % 
maaseutualueille asemakaavoittamattomille kyläalueille (1 700 asukasta). Viime mainitut monipuolistavat 
kunnan tonttitarjontaa. Yleiskaavassa on esitetty, että asemakaavoituksen myötä toteutuva uusi asutus 
jakautuisi taajamiin seuraavasti: 
 

Taajama Väestön kasvu 4 000 
asukasta 

Asuinkerrostalo Rivitalot, kytketyt 
asuintalot, 
omakotitalot 

Kuntakeskus 2 500 875 1 625 
Nostava 1 000 100 900 
Kukkila-Kalliola 400 0 400 
Hämeenkoski 100 0 100 

 
Luvut sisältävät kerrostaloasumista, joka Salpakankaalla vastaa tämän hetken toteumaa, 35 %. Nostavalle 
kerrostaloasumista on suunniteltu 10 %. 
 
Väestönkehitys ei ole toteutunut strategisessa yleiskaavassa arvioidulla tavalla. Hämeenkosken kuntaliitos 
pois lukien toteutunut väestönkasvu 2008 – 2017 on jäänyt alle 0,3 % vuodessa12. Asetetut väestönkasvun 
tavoitteet tarkistetaan yleiskaavan päivittämisen yhteydessä. Tätä puoltaa myös Aluekehittämisen 
konsulttitoimisto MDIn 22.2.2019 julkaisema väestöennuste13. Ennusteessa Lahden seutukunnan väkiluku 
vähenee koko ennuste ajanjakson ajan (2040). Kuva 15. 
 
Strategisessa yleiskaavassa14 on otettu kantaa siihen, että kuntakeskusta kehitetään asuntokannaltaan ja 
toiminnoiltaan monipuolisena kunnan keskustaajamana. Monitoiminnallisessa tiivistyvässä keskusta-
alueessa sekoittuvat asuminen, työpaikat, hallinto, palvelut ja myymälätilat. Yleiskaavaratkaisulla 
kuntakeskus muuttuu kaupunkimaisemmaksi; maankäyttö tehostuu ja taajama tiivistyy. Tämä tarkoittaa 
mm. uusia kerrostaloja, jotka voivat olla nykyistä korkeampia. Kuntakeskuksen tiivistäminen mahdollistaa 
sen, että vaikka asukkaiden määrä lisääntyy keskustan alueella, asemakaavassa virkistykseen tarkoitetut 
alueet on edelleen mahdollista jättää vapaaksi rakentamiselta ja ne saadaan suuremman asukasjoukon 
ulottuville. 
 
Kehitettäviä taajama-alueita ovat Kukkila-Kalliolan alue, Nostava ja Hämeenkosken kirkonkylä. Kukkila-
Kalliolaa kehitetään muihin palveluihin tukeutuvana asuintaajamana. Uuden asutuksen sijoittamisessa 
otetaan huomioon koulun hyvä ja turvallinen saavutettavauus kävellen ja pyöräillen. Nostavaa, jonka 

                                                           
11 Strategisen yleiskaavan kaavaselostus s. 12 
12 Tilastokeskus, Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2003 - 2017 
13 http://www.mdi.fi/vaestoennuste-2040-julkaistu/ 
14 Strategisen yleiskaavan kartta 1/5, Yhdyskuntarakenteen ohjaus 
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keskus tulee siirtymään radanvarteen suunnitellun raideliikenteen seisakkeen tuntumaan, kehitetään osana 
Salpakankaan joukkoliikennetaajamaa ja sen väestönkasvutavoitetta.  
 
Maaseudun asutuskeskittyminä, taajamina kehitetään Herralan aluetta rataan tukeutuvana ja Nostavan 
kehitykseen liittyvänä kyläalueena sekä Kirkonkylä-Pyhäniemi -aluetta kulttuuri- ja matkailupalveluiden 
kyläalueena. 
 
Hämeenkosken palvelukeskuksen kehittäminen perustuu vuonna 2015 hyväksyttyyn osayleiskaavaan. 
Keskusta-alueelle tavoitellaan noin 160 asukkaan lisäystä vuoteen 2035 mennessä. 
 
   

4.2 Asuntotuotannon nykytilanne15 
 

4.2.1 Asuntotuotannon määrä 

Hollolassa valmistuu vuosittain muutama kymmenen pientaloa; vuonna 2018 yhteensä 29 kpl. Määrä on 
ollut laskeva koko 2010 -luvun. Pientalorakentamisessa määrät riippuvat myös sen hetkisestä 
tonttitarjonnasta. Jonkin yksittäisen vuoden vähäisempi määrä rakentamisen määrä ei välttämättä kerro 
kysynnän tai rakentamishalukkuuden puuttumisesta vaan siitä, että kysyntää vastaavia kiinnostavia tontteja 
ei ole tarjolla. 

Kerrostaloasuntojen kysyntään nähden, keskimäärin yhden kerrostalon valmistuminen vuosittain 
arvioidaan olevan riittävää. Mikäli vuokra-asuntoja ei valmistu tarpeeksi, kunta voi omalla tuotannollaan 
paikata asuntotuotannon tilannetta. 
 
 

                                                           
15 Sisältö: johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen, Hollolan kunta, sähköposti 17.1.2019 
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Kuva 6 Myönnetyt rakennusluvat 2010 - 2018 - asuntojen määrä 

Lähde: Trimble Locus / Pekka Laitinen 28.1.2019 

 

 
 
Kuva 7 Valmistuneiden asuntojen määrä 

Lähde: Trimble Locus / Pekka Laitinen 28.1.2019 
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4.2.2 Vapaarahoitteinen tuotanto 

 
Vapaarahoitteista tuotantoa tekevät rakennusalan eri toimijat sekä pientalojen rakentajat. Kunta ei ole tässä 
asuntotuotannossa toteuttajana, joten vaikutusmahdollisuudet toteutuviin määriin ovat rajallisia. Kunnan 
rooli vapaarahoitteisessa tuotannossa rajoittuu lähinnä kaavoitukseen ja rakentamisedellytysten luomiseen.  
 
Strategian mukaisesti kunta kuitenkin tavoittelee houkuttelevuuden, kiinnostuksen ja kysynnän lisäämistä. 
Näihin tähtääviä tavoitteita, joilla pyritään vähimmäisvaatimustason ylittävään asuinympäristön laatuun, on 
esitetty strategian mukaisissa tavoitteissa, kpl 8. 
 
 

4.2.3 Valtion tukema tuotanto 

 
Valtion tukema asuntotuotanto käsittää kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä yleishyödyllisiksi nimettyjen 
toimijoiden rakennuttamia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Lisäksi pientalorakentajilla on mahdollisuus 
saada korkotukilainaa sosiaalisen tarveharkinnan perusteella.  
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, ARAn tukema tuotanto. Kunnan omistamissa kohteissa, 
Hollolan Asuntotalot Oy, HAT, on toimija, rahoituksen hakija ja vuokra-asuntojen rakennuttaja.  
 

4.3 Tonttituotanto 
 
Kunta tuottaa tontteja asumisen tarpeisiin kaavoituksella. Pääsääntöisesti kaavoitetaan vain kunnan omaa 
maata, jota hankitaan käyttöön vapaaehtoisin kaupoin. Kunta luovuttaa tontteja joko myymällä tai 
vuokraamalla niitä pääasiassa keskitettyjen tonttihakujen perusteella. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa 
löytynyt toteuttajaa, ne siirretään jatkuvaan tonttihakuun, josta ne ovat vapaasti haettavissa ympäri 
vuoden. Osa omakotitonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä huutokaupoilla.  
 
Omakotitonttien vyöhykehinnat on määritelty e / m². Vuosivuokra omakotitonteilla on 6 % tontin 
vyöhykehinnasta.16 Rivi- ja kerrostalojen osalta vuosivuokra on 5 % prosenttia tontin myyntihinnasta.  
 
Voimassa olevan strategisen yleiskaavan lähtökohtana on, että tulevan kymmenen vuoden aikana voidaan 
asemakaavoituksella tuottaa keskimäärin 30 myytävää omakotitonttia vuodessa.  
 
Hollolan keskusta-alueelle on asemakaavoituksen myötä syntynyt uusia kerrostalotontteja (kuva 16, liite), 
joissa on yhdeksän kerrostalon rakennuspaikka. Tontit ovat yksityisessä omistuksessa, joten niiden 
rakentaminen ei ole kunnan päätäntävallassa. Näiden lisäksi kuntakeskuksen palvelujen läheisyydessä 
Terveystiellä, on vapaana kolme kerrostalotonttia. Vapaana on myös 11 rivitalotonttia. 
 
Strategisen yleiskaavan kaavaselostuksessa (s. 26) esitetään tavoitteellinen asemakaavoitettavien 
asuinalueiden toteuttamisjärjestys. 
 

                                                           
16 Hollolan kunnan verkkosivut: https://www.hollola.fi/ohjeet-tontin-hakijalle, 
https://www.hollola.fi/library/files/5b83ac43c9105858ce0032fc/Vy_hykehinnoittelu2017.pdf 
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4.4 Pientalorakentaminen 

 
Pientalojen rakentamiseen myönnetyt rakennusluvat ovat vähentyneet tasaisesti vuoden 2010 tasosta (73). 
Vuonna 2018 lupia myönnettiin 37 kpl. Valmistuneita kohteita oli vuonna 2010 yhteensä 92, kun vuonna 
2018 niitä oli 29 kpl (kuvat 6 ja 7).  
 
Vapaana olevista tonteista löytyy tietoa kunnan verkkosivuilta.  Vapaana on 16 heti rakennettavissa olevaa 
omakotitonttia.  
 
Tulevia tontteja on suunniteltu lähivuosina kolmelle alueelle, joista kaksi Kukkilan alueelle, Kiventöyryntien 
asemakaava-alue ja Lehtoranta (Raikkosen kaava-alue). Näihin molempiin on tulossa sekä kunnan että 
yksityisen omistamia tontteja. Lehtorannan tontit ovat luovutettavissa arvion mukaan vuoden 2020 aikana, 
Kiventöyryntien kaava-alueen tontit puolestaan vuoden 2022 aikana. Kolmannelle alueelle, Kukonkankaan 
asuinalueelle on hyväksytty asemakaava. Alueen tonttien on arvioitu tulevan luovutusvalmiiksi vuoden 
2021 aikana. 
 
Viime vuosien aikana kunnan myymien tai vuokraamien rakentamattomien omakotitonttien luovutukset 
esitetään kuvassa 17 (liite). Tällä hetkellä on menossa suvantovaihe. Lähtökohtaisesti suunnitteilla on noin 
yksi uusi asuntoalue vuodessa.  
 
Hollolan kunnan verkkosivuilla (https://www.hollola.fi/vapaana-olevat-tontit) esitetään karttamuodossa 
vapaana olevat omakotitontit. Jokaisesta kohteesta on myös tonttiesite. Vastaavasti verkkosivuilla 
esitellään myös tulossa olevat kohteet. 
 
 

5. Nuorten ja ikääntyvien asuminen 

5.1 Nuorten asuminen 

Nuorten asumisvalintoihin vaikuttavat opiskelu, työllisyystilanne, nuorten palkkataso ja elämäntilanteen 
vakiintumattomuus. Nuorten yleisin asumismuoto on pieni vuokra-asunto hyvien kulkuyhteyksien 
läheisyydessä. Osa nuorista muuttaa itsenäistyttyään Lahteen, lähemmäs opiskelupaikka, osa jää Hollolaan 
tutuille asuinsijoille, toimivien palvelujen lähelle. 
 
Nuorten mieleisin asumismuoto on pieni yksiö, joita tarjoavat sekä yksityiset vuokranantajat, että Hollolan 
Asuntotalot Oy. Nuoret haluavat oman kodin; kiinnostus kimppa-asumiseen edes opiskeluaikana, on 
hiipunut. Kelan myöntämä vuokravakuus on toimiva ja käytetty järjestelmä yksityisten vuokranantajien 
kanssa asioitaessa. Hollolassa on tarjolla myös Nuorisosäätiön asuntoja Oravapihassa. Valtaosin 
itsenäistyneet nuoret asuvat Salpakankaan alueella. 

Kunnan nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyö auttaa nuoria myös asunnon hankinnassa. Lastensuojelun 
jälkihoidon piiriin kuuluvat saavat tukea lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalipalveluista. 
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5.2 Ikääntyvien asuminen 

5.2.1 Painopisteitä 

 
Hollolan strategisena tavoitteena on lisätä ikäihmisten omistus-, vuokra- ja palveluasuntoja 
kuntakeskuksessa, palvelujen läheisyydessä. Tähän liittyvät ratkaisut Onnenkodosta ja toteutuneista 
vuokra-asunnoista sekä joulukuussa 2017 tehty linjaus seniorikorttelista. Nämä kaikki luovat ikääntyneille 
mahdollisuuksia vaihtoehtoisiin asumisratkaisuihin. Eri puolilta Suomea löytyy esimerkkejä vaihtoehtoisilla 
tavoilla toteutetuista ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökortteleista.17 

Kunta pyrkii vahvistamaan yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston, järjestöjen, yhdistysten ja seurojen 
kanssa, on mahdollistanut ikääntyneiden ruokailun kouluilla, tehnyt erillisen esteettömyyskyselyn 
(kartoittanut kehittämiskohteita) keväällä 2018 sekä varannut vuoden 2019 talousarvioon lisäpanostusta 
liikunnanohjaukseen. Ikäihmiset on otettu huomioon myös Hollolan kunnan Hyvinvointiohjelmassa 2019 – 
2021.18 
 
Strategisessa yleiskaavassa otetaan kantaa kerrostalojen korottamismahdollisuuksien selvittämiseen 
Salpakankaalla. Kerrostalojen korottaminen edesauttaisi hissien rakentamista ja esteettömien asuntojen 
määrän lisääntymistä keskustan palveluiden läheisyydessä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteiden mukaan kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai 
lähiympäristön tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien koti- ja avohuollon palveluiden 
turvin selviävien 75 vuotta täyttäneiden osuus saman ikäisestä väestöstä tulisi olla 95 prosenttia. Tähän 
edetään asteittain vuosiin 2025 – 2030 mennessä. Hollolassa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 
vuonna 2017 oli 92,5, kuva 8. Tavoitetta ei saavuteta, mikäli kunnan asuntokanta ei kehity. Ikääntyneiden 
kotona asumista tukee yhteisöllinen asuminen, vuokra-asuntojen ja omistusoikeusasuntojen saatavuus. 
Tärkeimmät ympäristötekijät ovat kaupat, julkinen liikenne, lähellä oleva luonto ja terveyspalvelut.19 
Väestöennusteen mukaan vuonna 2025 tulee hyppäys 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrässä, kasvu-
% vuoteen 2020 verrattuna on 41 %, kuva 9. 
 

                                                           
17 Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelin toteuttaminen, ARAn raportteja 1 / 2019 
18 Lausunto suunnitelmasta Päijät-Hämeen ikääntyneen väestön tukemiseksi, HOL 235/2018, Kunnanhallitus 5.11.2018 
 
19 Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula PHHYKY, tapaaminen 18.2.2019 
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Kuva 8 Kotona asuvat 75 ja 85 vuotta täyttäneet % 

Lähde: I&O Kärkihankkeen Hollola -kortti 
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Kuva 9 Hyppäys 75 vuotta täyttäneiden määrässä vuonna 2025 

Lähde: Asumistarpeiden ennakointi ja varautuminen, Anu Olkkonen-Nikula, I&O muutosagentti, PHHYKY 
Valtuustoinfo Hollola 20.9.2018 

 

5.2.2 I&O kärkihanke – maakunnallisuus20 

 
Hallituksen I&O kärkihankkeeseen (kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa) liittyen muodostetaan Päijät-Hämeen maakuntaan yhteneväinen ikääntyneiden 
palvelukokonaisuus. Tämän toimintasuunnitelman tekee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. 
 
Suunnitelman mukaan Päijät-Hämeessä keskeisiä asioita, joihin tulisi kiinnittää tilastojen näkökulmasta 
huomiota, ovat ikääntyneiden yksinäisyys, turvattomuus sekä toimeentulon haasteet. Myös 
sairastavuusindeksi on maan keskiarvoa korkeampi.   
 
Asumisen ratkaisujen merkitys yksinäisyyden poistamisessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä on keskeistä. 
Ikääntyneiden palvelujen näkökulmasta asumisen ja asuinalueiden merkitys korostuu. 
 
 
 

                                                           
20 Iäkkäiden yhteensovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä 28.9.2018, I&O kärkihankkeen muutosagentti 
Anu Olkkonen-Nikula, PHHYKY 
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5.2.3 Palvelujen tuottaja - PHHYKY21 

 
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän mukaan ikäihmiset haluavat pääsääntöisesti asua kotonaan ja 
omassa kunnassa / kylässä. Ennuste kuitenkin on, että muuttoliikettä tulee tapahtumaan sekä 
kuntakeskuksiin esim. Hollolaan ja toisaalta maakunnasta Lahteen. Palvelujen läheisyys on tärkeä osa 
ikäihmisten itsenäistä asumista. 

Tavoitteena (v. 2025 – 2030) on, että 95 % yli 75-vuotiaista asuu kotona ja vain 5 % on tehostetun 
palveluasumisen piirissä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää asuntokannan kehittymistä.22 Noin 3 % 
tarvitsee välimuotoista turvallista yhteisöllistä asumista, jonne tuodaan esim. kotihoidon palvelut.  

 
 

 Tavoite yli 75 v Hollola 2017 
Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneet 

95 % 92,5 

Säännöllistä kotihoitoa 
tarvitsevat 

 7,4 

Omaishoidon tuki  4,2 
Tehostettu palveluasuminen 5 % 7,4 
Pitkäaikaislaitoshoito  ei lainkaan 

 
 
 

6. Erityisryhmien asuminen 

 
Erityisryhmillä, kuten vammaisilla ja mielenterveys- tai päihdeongelmista kuntoutuvilla on erityisiä 
tarpeita asumiselle. Asunnon lisäksi tarvitaan usein tukea ja palveluja arjesta selviytymiseen.   
 
 

6.1 Vammaisten ja kehitysvammaisten asuminen23 

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumisen järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen 
Hyvinvointikuntayhtymällä. Hollolan kunta ei itse tuota näitä palveluita.  
 
Hyvinvointikuntayhtymällä on olemassa suunnitelma, jonka mukaisesti Hollolan alueella, Salpakankaalla on 
ja tulee jatkossakin olemaan yksi Hykyn palveluasumisyksikkö.  Salpakankaan palvelukoti sijaitsee 
osoitteessa Sarkatie 1 ja siinä on 25 kehitysvammaisille tarkoitettua asuntoa.  Hollolalaisia asuu myös 
muiden kuntien alueella olevissa palveluasumisyksiköissä. 
 
5 – 10 vuoden kuluessa yksikkö joudutaan uudisrakentamaan joko nykyiselle tai jollekin muulle tontille. 

                                                           
21 toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen, Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, PHHYKY, sähköposti 16.1.2018, Kuntakortti 
Hollola I&O kärkihanke 
22 Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula, tapaaminen 18.2.2019 
23 Tulosyksikköpäällikkö Harri Koivu, vammaispalvelut/asumispalvelut, PHHYKY, sähköposti 9.1.2019 
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Sijainnin tulee tukea asukkaiden liikkumista ja parempi sijainti olisi lähempänä Salpakankaan keskustaa. 
Nykyinen sijainti on asukkaiden näkökulmasta hieman syrjäinen, kuntakeskukseen on matkaa noin 2,5 km. 
 
Vammaisten asukkaiden kannalta asumisympäristön esteettömyys on ensiarvoisen tärkeätä. Tarvittaessa 
tehtävät asunnon muutostyöt perustuvat vammaispalvelulakiin ja toteutetaan lain tarkoittamilla 
perusteilla yksilökohtaiseen palvelutarpeen arviontiin perustuen. 
 
 

6.2 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuminen24 

Suuntaus päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa on, että tuki ja palvelu järjestetään 
asiakkaan omaan asuntoon. Järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymällä. 
Hollolan kunta ei itse tuota näitä palveluita. 
 
Ensisijaisena vaihtoehtona on löytää päihde- tai mielenterveyskuntoutujalle asunto asiakkaan 
kotikunnasta ja mahdollisuuksien mukaan tukea kotona selviytymistä. Asiakkaat, joilla on vaikea 
toimintakyvyn vaje, asutetaan asumispalveluun, joita on kolmella tasolla: tuettu asuminen, 
palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Asumispalvelut ovat yli 90 %:sti ostopalveluja. 
Tavoitteena on jatkossa saada asumispalveluja oman maakunnan alueella.  
  
 

Asumismuoto Asuntojen määrä Huomioitavaa 
Päihdekuntoutujat, tuettu 
asuminen, oma vuokra-asunto 

Ostopalvelut 2018: 2 asiakasta 
 

Päihdekuntoutujat, 
palveluasuminen ja tehostettu 
palveluasuminen  

Ostopalvelut 2018: 
palveluasuminen, 2 asiakasta 
Tehostettu palveluasuminen 8 
asiakasta 

  

Mt-kuntoutujat, tuettu 
asuminen, palveluasuminen ja 
tehostettu palveluasuminen 

Oma toiminta: tuettu asuminen, 
8 asuntoa, joissa on asunut 11 
asiakasta 2018 
Palveluasuminen 5 asiakasta 
Ostopalvelut: tuettu asuminen 1 
asiakas, palveluasuminen 8 
asiakasta ja tehostettu 
palveluasuminen 18 asiakasta 

Mielenterveyskuntoutujille on 
Hollolassa välivuokrattu 6 
asuntoa, joissa tällä (14.1.2019) 
hetkellä 8 asiakasta.  

 
 
 

6.3 Turvapaikanhakijoiden asuminen 
 
Hollolan kunta on sitoutunut vuositasolla ottamaan vastaan enintään 15 turvapaikan hakijaa, 1 – 2 perhettä 
vuosittain. Asumisen kannalta vaikutus ei ole merkittävä, esim. vuonna 2018 kaikki henkilöt jatkoivat 
eteenpäin Hollolasta. 
 
 
                                                           
24 Tulosyksikköpäällikkö Päivi Parkkinen, Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelujen tulosyksikkö, PHHYKY, sähköposti 
14.1.2019 
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6.4 Asuntokannan ja asuinympäristöjen uudistaminen 
 

Strategisessa yleiskaavassa25 on otettu kantaa siihen, että kuntakeskusta kehitetään asuntokannaltaan ja 
toiminnoiltaan monipuolisena kunnan keskustaajamana. Salpakankaan tiivistäminen mahdollistaa sen, että 
vaikka asukkaiden määrä lisääntyy keskustan alueella, asemakaavassa virkistykseen tarkoitetut alueet on 
edelleen mahdollista jättää vapaaksi rakentamiselta ja ne saadaan suuremman asukasjoukon ulottuville. 

Vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, ARA on vastannut 
korjausavustusten myöntämisestä. Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat: 

- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin 

- avustus jälkiasennushissin rakentamiseen 

- esteettömyysavustus 

Hollolan Asuntotalot Oy26 ottaa kiinteistöjen hoidossaan huomioon energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian käytön.  

Vuoden 2019 aikana HAT on liittymässä kuntapilottina Lahti Energia Oy:n energiaseurantajärjestelmään. 
Tavoitteena on energiakulutuksen seuranta ja sen myötä toimenpiteet kulutushuippujen tasaamiseksi. 

Iso energiatehokkuuteen vaikuttava toimenpide kiinteistöissä on poistolämmön talteenottojärjestelmä. 
Tämä on toteutettu yhdessä kohteessa, jossa kaukolämmönkulutus on laskenut talteenottojärjestelmän 
ansiosta 50 - 55 %. Järjestelmä on taloudellisinta toteuttaa esim. kaukolämpösaneerauksen yhteydessä. 

Kaukolämmön tuottajan, Lahti Energia Oy:n siirtyessä käyttämään kivihiilen sijasta alueellista biomassaa 
putoavat kaukolämpötuotannon päästöt murto-osaan. 

 

                                                           
25 Strategisen yleiskaavan kartta 1/5, Yhdyskuntarakenteen ohjaus 
26 Toimitusjohtajan sijainen Esko Vekkeli ja toimitusjohtaja Reijo Reponen, Hollolan Asuntotalot Oy, tapaaminen 
15.1.2019 
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7. Asumismieltymysten muutoksista 

7.1 Muutokset eri lähteiden valossa 
 

Asumismieltymysten tarkastelusta löytyy lähivuosilta runsaasti aineistoa. Osin tulokset ovat hieman 
ristiriitaisiakin, riippuen ainakin osittain kyselyn rakenteesta, mistä asioista vastaaja on voinut valita. 

Suomi on edelleen omakotitaloa ja omaa rauhaa rakastava kansa, jolle asuminen itse omistetussa 
asunnossa tuo turvallisuutta (ja varallisuutta). Pikkuhiljaa tähän on kuitenkin alkanut tulla mukaan myös 
toisenlaisia arvoja. Muutos on hyvin monisyinen. 

Osittain muutos johtunee asunnon hankintaan liittyvistä taloudellisista tekijöistä, kaikilla ei ole 
mahdollisuutta omistusasunnon hankintaan alueelta, jossa haluaisi asua. Vuokralla asuminen kyseisellä 
alueella on kuitenkin mahdollista. 

Aiemmin vuokra-asumista pidettiin ”kakkosluokan” kansalaisten asumismuotona. Monelle kotitaloudelle 
sitoutuminen 25 vuoden asuntolainaan saattaa nykyään tuntua pitkältä ajalta muuttuvissa työelämän 
haasteissa. Vuokra-asumisen helppous ja vaivattomuus kiinnostaa eikä asumismuotoa pidetä enää samalla 
tavalla statuskysymyksenä kuin aiemmin.27 

Juuri muuttunut työelämä, joka ei enää tarjoa pysyvyyttä, lienee osittain syynä asumismieltymysten 
muutokseen. Työelämään liittyvä tekijä on myös etätyön lisääntyminen, työn tekemisen 
monipaikkaistuminen. 

Vuokra-asumisen suosion kasvu on trendi myös Euroopassa. Vuokralla asuminen on kasvanut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana erityisesti Iso-Britanniassa, Irlannissa ja Baltian maissa. (Eurostat 2018).28 

Muutoksiin johtavat myös perheiden elämäntilanne. Joka viidennessä kouluikäisten lasten perheistä 
perheen koko vaihtelee kuukauden sisällä. Tämä liittyy lasten yhteishuoltajuuteen ja edellyttää asumiselta 
muuntuvia tiloja.  

Osittain mukaan on tullut myös erilaisia elämän arvoja, valinnanvapauden korostumista.  Välttämättä ei 
enää haluta sitoa rahaa omistusasuntoon, vaan halutaan käyttää rahaa muiden palvelujen hankintaan ja 
oman hyvinvoinnin yläpitämiseen. Omakotitalossa asuminen on monen ihmisen ihanne, mutta talon 
hoitaminen vaatii myös työtä.  

Jonkin verran myös ekologiset arvot alkavat vaikuttaa asumisen valintoihin. Tässä korostuvat tiiviimpi 
asuminen (kerrostalot), toimiva joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät. Omakotiasulla tulee 
pääsääntöisesti olla auto. Tarve auton hankintaan saattaa olla este omakotitalon hankinnalle.  

Suomen Ympäristökeskuksen Asukasbarometrin 201629 mukaan ensisijainen asumisen viihtyvyystekijä on 
sijainti ja liikenneyhteydet, toisella sijalla on luonnonympäristö ja kolmantena rauhallisuus. Ensimmäisen 

                                                           
27 Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus syksy 2018, https://vuokranantajat.fi/wp-
content/uploads/2018/08/Vuokramarkkinakatsaus-2018-FINAL.pdf 

28 http://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/asuntomarkkinat-2019-erityisteema-jatkuuko-vuokra-asumisen-suosion-
kasvu.html - Jatkuuko vuokra-asumisen suosion kasvu? Pellervon taloustutkimus PTT, tammikuu 2019 

29 https://www.ymparisto.fi/asukasbarometri 
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kerran muut tekijät ovat pudottaneet rauhallisuuden ensimmäiseltä sijalta. Epäviihtyvyyttä aiheuttavat 
pysäköintipaikkojen puute, liikenteen häiriöt sekä sosiaaliset häiriöt.  

Asuminen on muutakin kuin vain asumista. Kahvilat ja ravintolat nousivat kyselyssä ylivoimaiseksi 
ykköspalvelutoiveeksi asuinalueelle. Ilmiö kertoo kahviloiden merkityksen kasvusta niin tapaamisen kuin 
työnteonkin paikkoina. Kahviloiden suosion kasvu kertoo myös kaupunkiyhteisöllisyyden muutoksesta. 

Asuntosijoittamisen suosion kasvu on tuonut markkinoille lisää erilaisia vuokranantajia sekä erilaisia 
vuokra-asuntokohteita ja -konsepteja. Asumismieltymysten muutoksen myötä tarve erilaisille asumiseen 
liittyviin palveluihin on muuttumassa. Sijainnin ja liikenneyhteyksien korostuessa vuokra-asuminen tuo 
enemmän vapautta ja joustoa sovittaa asumista elämäntilanteen muutoksiin. 

Keskustamaisen kerrostaloasumisen suosion kasvu ja omakotitalotoiveiden väheneminen on ollut 
vähitellen kehittyvä trendi koko Asukasbarometrin seurannan ajan vuodesta 1998 lähtien. Trendiin 
vaikuttavat sekä elämäntapojen muutokset että ikääntyminen. Keskustojen etuna kerrostalolähiöihin 
verrattuna on toiminnallinen monipuolisuus – niissä yhdistyvät asuminen, työnteko, palvelut, 
harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritarjonta sekä hyvät liikenneyhteydet. Asunnon ja asuinalueen 
valintakriteereissä painotetaan aiempaa enemmän myös hyviä kevyen liikenteen yhteyksiä. 

Tässä yhteydessä voi tutustua myös Kuuma2040-raporttiin, joka keskittyy Keski-Uudenmaan kunnissa 
tehtyyn asukaskyselyyn 2017: ”Tulevaisuuden KUUMA-asumisen toiveet ja mahdollisuudet”.30 Työn 
tuloksilla haettiin vastauksia siihen, millaiseen tulevaisuuteen seudun maankäytön suunnittelussa tulisi 
varautua, sekä kuvaamaan millaiset asumismuodot, talotyypit ja sijainnit ovat tulevaisuudessa kysyttyjä. 
Selvityksen keskeinen lopputulema oli se, että seudun kunnilla on tarve kehittää uusia asumisen konsepteja 
ja ratkaisuja, sillä asumispreferenssit urbanisoituvat ja eriytyvät yhä moninaisemmiksi, jolloin asumiseen ei 
ole enää osoitettavissa yhtä kaikille sopivaa mallia. 
 
Pellervon Taloustutkimus julkaisi 4.6.2019 tutkimuksen, jossa myös Lahti oli mukana ”Kaupunkiseutujen 
asukkaiden asumispreferenssit”.31  Kyselyyn vastasi 2900 suomalaista suurissa ja keskisuurissa 
kaupungeissa. Kaupunkien asukkaista suurin osa haluaa asuinympäristöltään vehreyttä tai omaa ulkotilaa. 

8. Johtopäätökset, tavoitteet ja toimenpiteet 

8.1 Huomioonotettavaa tuleville vuosille 
Asumisen ohjelma on kuntastrategialähtöinen erillisohjelma, johon on koottu tiedot asumisen 
nykytilanteesta Hollolassa. Asiakirja yhdistää asumisen näkökulmasta tietoja ja tavoitteita eri lähteistä: 
Hollolan kunnasta, Hollolan Asuntotalot Oy:stä sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymästä. Tavoitteita 
asetetaan jatkossa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Ohjelmaa tehtäessä on tunnistettu 
erinäisiä muutosilmiöitä, jotka otetaan jatkotyöstöön.  

Kappaleessa 7 käsitellyt asumismieltymysten muutokset tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Tässä 
vaiheessa tutkittua tietoa on vain isoista kaupungeista, mutta on oletettavaa, että trendit jonkin aikajakson 
sisällä siirtyvät myös maaseutupaikkakunnille. Asumiseen liittyvien odotusten muutokset Lahdessa 
heijastunevat myös Salpakankaan kuntakeskukseen.   

                                                           
30 https://www.kirkkonummi.fi/library/files/59a7b021c910587fb8000395/KUUMA2040.pdf 
31 http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/uutiset/tiedote-miten-ja-missa-kaupunkilainen-haluaa-asua.html 
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Yksi isoimmista haasteista on syntyvyyden lasku ja tästä johtuen väestön ikärakenteen aiempia ennusteita 
nopeampi muuttuminen.  MDIn32 helmikuussa 2019 julkaiseman ennusteen mukaan koko Suomessa on 
tapahtunut merkittävä muutos syntyvyydessä verrattuna Tilastokeskuksen 2015 väestöennusteeseen. 
Muuttoalttiit nuoret ikäluokat tulevat olemaan huomattavasti nykyisiä pienempiä. Ennusteen mukaan koko 
Lahden alueen väestö vähenee ja keskuskaupungin asema vahvistuu. 

Näkyvissä olevaa muuttoherkkyyttä kehyskunnista keskuskaupunkiin ja pääkaupunkiseudulle tulee arvioida. 
Jos muutos osoittautuu pysyväksi, on mietittävä, mitä vaikutuksia sillä on Hollolan kunnan asuntokantaan. 
Muualla Suomessa on toimintaympäristön muuttuessa jouduttu mm. purkamaan kerrostaloja. 

Väestörakenteen muutokseen liittyvä tekijä on ikääntyneiden lisääntyvä määrä ja tämän mukanaan tuomat 
asumistarpeiden erityispiirteet: yhteisöllisyys, turvallisuus, esteettömyys, palveluiden saatavuus ja 
läheisyys. Vastauksena näihin on pohdittava vaihtoehtoisia toimintatapoja niin kaavoituksen kuin 
rakentamisenkin osalta; asuntojen muuntojoutavuus.  

Suhteessa asuntorakentamiselle asetettaviin tavoitteisiin, on mietittävä toimintavaihtoehtoja, jos 
yksityinen asuntotuotanto kasvaa ja samaan aikaan asukkaat vähenevät ja / tai asukkaiden ikärakenne 
muuttuu voimakkaasti aiempiin suunnitelmiin nähden. Hollolan kuntakeskuksessa on yksityisessä 
omistuksessa olevia kerrostalotontteja, joiden rakentamissuunnitelmista, -aikataulusta ei tiedetä (kuva 16). 

Hollolan kunta on säännönmukaisesti hankkinut omistukseensa keskusta-alueelta vapaita tontteja. On 
pohdittava, onko tämä jatkossakin kunnan toimintatapa. 

Kiinteistöihin kohdistuvien peruskorjaustarpeiden ja uudisrakentamisen yhteydessä kunta arvioi aina niiden 
sijaan kiinteistöstä luopumista tai vaihtoehtoisia sijoittumisratkaisuja.  

8.2 Tavoitteet ja toimenpiteet 
 

Tavoite 1:  

Kuntakeskuksen kokonaissuunnitteluun ja visuaaliseen ilmeeseen panostetaan veto- ja pitovoiman 
lisäämiseksi. Toimenpiteistä päätetään osana talousarvion laadintaprosessia. Hollolan Asuntotalot Oy tekee 
oman arviointinsa kiinteistöistään sekä suunnitelman asumisen vetovoiman lisäämiseksi. 
 
Tavoite 2: 
 
Tehdään asumisviihtyvyyttä tukevia liikenteellisiä ratkaisuja. Toimenpiteitä nostetaan vuosittain 
talousarvion laadinnan yhteydessä investointiohjelmassa ja käyttötaloussuunnitelmassa, Joukkoliikenteen 
kehittämisohjelmasta 2019, Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmasta 2018 
sekä Kenttä- ja ulkoilureitistöohjelmasta, uimarannat, leikkipaikkojen priorisointisuunnitelma 2019.  
 
Tavoite 3: 
 
Panostetaan luonnonläheiseen, viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön, joka edistää arjen sujuvuutta. 
Toimenpiteitä nostetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä Kuntakeskuksen 
kehittämisohjelmasta 2019 ja Hollolan vesistövisiosta 2020 – 2015. 
 

                                                           
32 10 kaupunkiseudun väestöennuste, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI 22.2.2019 
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9. Asumisen ohjelman toimeenpano ja seuranta 
 

Johtoryhmä 
- Asumisen ohjelma on kuntastrategiaa toteuttava erillisohjelma. Johtoryhmä on käynnistänyt 

ohjannut Asumisen ohjelman valmistelua ja vastaa ohjelman toimeenpanosta. 
 
Palvelualueet ja Hollolan Asuntotalot Oy, HAT 

- toteuttavat sovittuja toiminnallisia tavoitteita 
 
Elinvoimavaliokunta / konsernijaosto tytäryhtiöiden osalta 

- Seuraa Asumisen ohjelman etenemistä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä  
 
Kunnanhallitus  

- Vastaa kunnan omistajaohjauksesta osana konsernijohtoa ja seuraa tytäryhtiöiden toimintaa 
niiden tavoitteiden saavuttamisessa (myös strategioiden ja ohjelmien toteuttajana).  

 
Kunnanvaltuusto  

- Hyväksyy Asumisen ohjelman ja seuraa etenemistä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. 
Infotilaisuus valtuutetuille. 
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10. Liitteet 

Kuntastrategia – Asumisen Hollola33      Liite 1 

 

Keväällä 2018 hyväksytyn Hollolan kuntastrategian yksi painopistealue on Asumisen Hollola. Alla esitetään 
strategiakaudelle 2018 – 2021 asumisen painopistealueelle asetetut tavoitteet. Vuositason toiminnalliset 
tavoitteet 2019 esitetään jäljempänä. 

 
Asumisen Hollola: 
Tavoitteet 

Toimenpiteet Mittarit Vastuu 

Tarjoamme 
luonnonläheisen 
viihtyisän ja 
turvallisen 
asuinympäristön, 
joka edistää 
arjen sujuvuutta. 
 

Toteutamme aktiivista 
maanhankintaa ja 
laadukasta kaavoitusta. 
Edistämme asumisen 
kestävää kehitystä. 
Edistämme monipuolista 
tonttitarjontaa erilaisiin 
tarpeisiin. 
Kannustamme 
ympäristöystävällisyyteen. 
 

Asukkaiden koettu viihtyvyys ja 
turvallisuus (kysely) 
Tonttimyynti/vuokraus >25 
kpl/vuosi 

Elinvoimavaliokunta 
Elinvoimajohtaja 
 

Hyödynnämme 
Hollolan 
vetovoimatekijöitä 
aktiivisesti 
markkinoinnissa ja 
viestinnässä 
asukasluvun 
kasvattamiseksi. 
 

Nostamme luonnon ja 
liikunnan 
markkinointiviestinnän 
kärkeen. 
Tuomme Hollolaa 
positiivisesti esille 
aktiivisessa 
viestinnässä ja 
markkinoinnissa 
Kehitämme asuinalueita 
ja markkinoimme niitä 
aktiivisesti. 

Asukasluvun kasvu 
Viestinnän vaikuttavuusanalyysi 

Kunnanhallitus 
Talousjohtaja 
 

Kehitämme 
kuntakeskusta 
palvelujen 
turvaamiseksi ja 
lisäämiseksi. 
 

Laadimme keskustan 
kehittämisen jatko-
ohjelman, 
missä painopiste on 
uudisrakentamisen 
käynnistymisessä, 
palvelujen 
monipuolistamisessa sekä 
viihtyvyyden ja 
toiminnallisuuden 
lisäämisessä. 
Hyödynnämme yrittäjä- ja 
yhdistysyhteistyötä 
kuntakeskuksen 
elävöittämisessä. 

Keskustan kehittämisohjelma 
valmis ja täytäntöönpano 
käynnistetty 
Keskusta-alueen rakentaminen 
>10 000k-m2/valtuustokausi 

Elinvoimavaliokunta 
Elinvoimajohtaja 
 

                                                           
33 Hollolan kuntastrategia 2018-2021 ”Asumisen Hollola” -osion tavoitteet 
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Edistämme toritoimintaa 
ja lähiruokatarjontaa. 
 

Kehitämme 
paikallisen ja 
seudullisen 
joukkoliikenteen 
sujuvuutta. 
 

Kehitämme kunnan 
sisäistä palveluliikennettä 
palvelemaan paremmin 
kuntakeskuksen 
ulkopuolella asuvia. 
Kehitämme seudullista 
joukkoliikennettä. 
Parannamme kevyen 
liikenteen kulkuyhteyksiä. 
 

Joukkoliikenteen 
matkustajamäärien kasvu 
vuosittain 

Elinvoimavaliokunta 
Elinvoimajohtaja 
 

 

Talousarviovuosi 201934 
 

Talousarvion 2019 yhteydessä vahvistetut toiminnalliset tavoitteet Strategiselle painopistealueelle – 

Asumisen Hollola. Seuranta tehdään osana talouden ja toiminnan seurantaa.  
 

  
  

Palvelualue Konsernipalvelut   
Strategian tavoite Hyödynnämme Hollolan vetovoimatekijoitä aktiivisesti 

markkinoinnissa ja viestinnässä asukasluvun kasvattamiseksi 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Vastuutaho 

Nostamme luonnon ja 
liikunnan 
markkinointiviestinnän 
kärkeen. 

Luonto- ja liikuntakohteet viestinnän 
painopisteenä: kohteet valittu ja 
huomioitu viestinnässä 

Hallintopäällikkö  

Tuomme Hollola positiivisesti 
esille aktiivisessa viestinnässä 
ja markkinoinnissa.     

Viestinnän vaikuttavuusanalyysin 
toteutus  
Viestintä- ja markkinointiohjelman 
laadinta (erit. asumisen markkinointi) 

Hallintopäällikkö  

Palvelualue Elinvoimanpalvelualue  
Strategian tavoite Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen 

asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Vastuutaho 

Kannustamme 
ympäristöystävällisyyteen 

Tiilijärven tilaan liittyvät selvitykset 
tehtynä 2019 aikana. 

Johtava 
rakennustarkastaja ja  
ympäristösihteeri  

Palvelualue Elinvoimanpalvelualue  
Strategian tavoite Kehitämme kuntakeskusta palvelujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Vastuutaho 

                                                           
34 Talousarvio 2019, Toiminnalliset tavoitteet s. 9 
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Laadimme keskustan 
kehittämisohjelman, missä 
painopiste on 
uudisrakentamisen 
käynnistymisessä, palvelujen 
monipuolistamisessa sekä 
viihtyvyyden ja 
toiminnallisuuden 
lisäämisessä. 

Keskustan kehittämisohjelma on 
valmis 10/2019.  

Kehitys- ja 
kaavoituspäällikkö 

Palvelualue Elinvoimanpalvelualue  
Strategian tavoite Kehitämme paikallisen ja seudullisen joukkoliikenteen sujuvuutta. 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Vastuutaho 

Kehitämme kunnan sisäistä 
palveluliikennettä palvelemaan 
paremmin kuntakeskuksen 
ulkopuolella asuvia. 

Kunnan alueellisen palveluliikenteen 
kehittäminen yhteistyössä 
palvelualueiden ja LSL:n kanssa. 
Matkustajamääräseuranta ja 
asiakastyytyväisyyskyselyt tehty 
12/2019. 

Kuljetuskoordinaattori/LSL 

Kehitämme seudullista 
joukkoliikennettä. 

Seudullisen joukkoliikenteen 
kehittäminen yhteistyössä 
palvelualueiden ja LSL:n kanssa. 
Matkustajamääriäseuranta ja 
asiakastyytyväisyyskyselyt tehty 
12/2019. 

Kuljetuskoordinaattori/LSL 

 

  
Hollolan Asuntotalot Oy:n tavoitteet 

 

Konserniyhtiö Hollolan Asuntotalot Oy 
Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen 

asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. 
Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Asiakkaisen pysyvyys Asukkaiden vaihtuvuus alle 5% 
  Käyttöaste yli 97% 
Pitkän tähtäimen korjaus- ja 
kehityssuunnitelman 
laatiminen/päivitys, kestävän 
kehityksen ratkaisut huomioiden 
(esim. aurinkoenergian hyödyntäminen) 

Suunnitelma ajan tasalla 

Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Hyödynnämme Hollolan vetovoimatekijoitä aktiivisesti 

markkinoinnissa ja viestinnässä asukasluvun 
kasvattamiseksi 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Asuntojen nettimarkkinoinnin 
vahvistaminen 

Julkiset vuokra-asuntojen marrkinointikanavat käytössä 

Hintataso kilpailukykyinen Vuokrataso kehyskuntien tasolla 
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Muiden konserniyhtiöiden tavoitteet 

Hollolan Tilapalvelu Oy 

Konserniyhtiö Hollolan Tilapalvelu Oy 
Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen 

asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. 
Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Kiinteistöjen korjausvelan pitäminen 
kohtuullisella tasolla 

PTS-ohjelman toteutus 
95%Kiinteistöjen korjausvelan määrä ei kasva 

Vajaakäyttöisistä tiloista 
luopuminen/tilankäytön tehostaminen 

Vajaakäyttöiset tilat myyty 
Kiinteistökehityssuunnitelman laadinta (kunnanvirasto) 

 

Kiinteistö Oy Harmaaleppä 

Konserniyhtiö Koy Harmaaleppä (111 asuntoa, kunnan omistusosuus 
54 %) 

Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen 

asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. 
Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Asiakastyytyväisyys Asiakaspalautteet hyvää tasoa 
  Täyttöaste 98% 
Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Hyödynnämme Hollolan vetovoimatekijoitä aktiivisesti 

markkinoinnissa ja viestinnässä asukasluvun 
kasvattamiseksi 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Hintataso kilpailukykyinen Vuokrataso kilpailukykyinen tasolla (vrt Lahden seutu) 
 

Asunto Oy Hollolan Tervasmiilu 

Konserniyhtiö As Oy Tervasmiilu (14 asuntoa, joista kunta omistaa 
12) 

Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Tarjoamme luonnonläheisen viihtyisän ja turvallisen 

asuinympäristön, joka edistää arjen sujuvuutta. 
Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Asiakastyytyväisyys Asiakaspalautteet hyvää tasoa 
  Täyttöaste 98% 
Strategian näkökulma Asumisen Hollola 
Strategian tavoite Hyödynnämme Hollolan vetovoimatekijoitä aktiivisesti 

markkinoinnissa ja viestinnässä asukasluvun 
kasvattamiseksi 

Talousarvioon sisältyvä 
tavoite/toimenpide 

Mittari  
(tavoitetaso ja lähtötaso) 

Hintataso kilpailukykyinen Vuokrataso kilpailukykyinen tasolla (vrt Lahden seutu) 
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Kuvaajien 10 – 14 lähde: Tilastokeskus  

 
Kuva 10 15 vuotta täyttäneiden koulutustaso 2000 - 2017 

 
Kuva 11 Syntyneiden enemmyys ja kuntien välinen muuttoliike 2005 – 2017 
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Kuva 12 Asuntokuntien lukumäärä 2005 - 2017 

 

 
Kuva 13 Asuntokuntien koko 2005 – 2017 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

. . . . . 9853 9923 10017 10141 10244 10322 10418 10469 10473 10515 10577 10583 10670
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Asuntokuntien lukumäärä 2005 - 2017
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2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 hlö 3077 3147 3159 3228 3316 3338 3434 3505 3512 3546 3630 3682 3775

2 hlöä 3362 3386 3484 3538 3590 3627 3649 3689 3739 3813 3852 3872 3894

3 hlöä 1423 1400 1348 1364 1343 1374 1380 1317 1298 1270 1248 1214 1219

4 hlöä 1258 1269 1299 1262 1247 1243 1221 1226 1205 1194 1183 1143 1125

5+ hlöä 733 721 727 749 748 740 734 732 719 692 664 672 657

Asuntokuntien koko
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Kuva 14 Asuntokunnat huoneluvun mukaan 2017 

 
Kuva 15 10 kaupunkiseudun väestöennuste, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, 22.2.2019, sivu 14 
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Kuva 16 Yksityiset kerrostalotontit_12/2018 

Lähde: Hollolan kunnan verkkosivut: https://www.hollola.fi/yksityiset-kerrostalotontit 

 

Kuva 17 Rakentamattomien tonttien luovutukset 2010 – 2018 

Lähde: kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela sähköposti 11.2.2019 
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