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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijoittuu Salpakankaalle Terveystien varteen. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä 
Terveystiehen, lännessä hoivakodin ja senioriasumista mahdollistavaan tonttiin, idässä Kuntoilijankujaan 
ja pohjoispuolella Heinsuon urheilukeskukseen. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 2,1 hehtaaria. 
 

 
Kaava-alue opaskartalla. 
 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Uimahalli-monitoimihallin asemakaavan muutos.  
Alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Hollolan uimahalli-monitoimihallin korjaus ja mahdollinen 
laajennus tai uuden uimahalli-monitoimirakennuksen rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Hanketta 
varten on tarve ajantasaistaa asemakaavaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen 
uimahalli-monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen tai uudisrakennuksen rakentaminen. 
Kaavan tavoitteena on tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot. Autopaikkojen 
korttelialueen käyttöä tarkastellaan samalla. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia 
asemakaavamääräyksiin ja mahdollisesti tarkistuksia tontin rajoihin laajennuksen tarpeiden mukaisesti. 
 
 
 

 
Hollolassa 25.4.2022 
 
kaavasuunnittelija  Sini Utriainen 
kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

1  Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 
2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3  Rakennushistoriaselvitys 
4  Liikenneselvitys 
5  Hulevesiselvitys 
6  Havainnepiirrokset sjoittelusta, kaavaluonnos VE1, VE2, VE3 
7  3D-havainnekuvat, kaavaluonnos VE1, VE2, VE3 
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2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- kunnanhallituksen päätös kaavamuutoksen aloittamisesta 19.4.2021  
- asemakaava vireilletulo 9.6.2021 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 10.6.- 

9.7.2021 
- kunnanhallituksen päätös 14.3.2022 kaavamuutosvaihtoehtojen tarkastelusta, jossa peruskorjaus- 

ja laajennusvaihtoehdon lisäksi tarkastellaan uudisrakennusvaihtoehtoja  
- kaavaluonnoksen nähtävilläolo MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 00.00.- 00.00.0000 
- kaavaehdotuksen asettaminen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla mahdollistetaan uimahallin peruskorjaus ja laajentaminen tai uuden uimahalli-
monitoimirakennuksen rakentaminen. Korttelin 221 käytössä olevaa autopaikkojen korttelialuetta 
tarkastellaan tarpeiden ja toimivuuden näkökulmasta huomioiden viereisen tontin 3 kulkuyhteys ja 
huoltoajoyhteys koulun tontille. Kaavoituksessa huomioidaan rakennuksen arkkitehtoniset ja 
kulttuurihistorialliset arvot. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Hollolan kunta vastaa alueen kunnallistekniikan toteuttamisesta. Uimahallin säilyessä kunnallisena 
palveluna, kunta vastaa uimahalliin tehtävistä rakennustöistä. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alueella on vuonna 1986 valmistunut uimahalli-monitoimitalo. Alueen pohjoisosassa on metsäistä 
aluetta ja eteläosassa pysäköintialue ja katu, Terveystie. Terveystie on osan paikallisliikenteen bussien 
pääreittiä. Alueen itäosassa on Kuntakeskuksen läpimenevä pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen 
yhteys Torikuja Heinsuon urheilukeskukselta Salpakankaan koululle. Alue sijoittuu julkisten palvelujen 
keskelle Heinsuon koulun ja Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä kaavoitetun seniorikorttelin 
väliin. 
 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Maisemarakenne, maisemakuva 

Alue kuuluu Lahden selänneseudun maisema-alueeseen, jonka maisemaa Salpausselät 



6 
 

hallitsevat. Maisemamaakuntajaossa alue kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. 
Päijät-Hämeen maakuntajaossa alue on Salpausselän aluetta. Salpausselät ovat oleellinen 
maiseman piirre Päijät-Hämeessä ja ensimmäinen Salpausselkä rajaa voimakkaasti 
rannikkoseudun alavia peltomaisemia ja Järvi-Suomen järvimaisemia. 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Salpausselän lakialueella. Kaavamuutosalueen pohjoisosa laskee jyrkästi 
pohjoiseen. 
 
 
Luonnonolot 

 

 
Nykyinen uimahalli-monitoimirakennus on merkitty sinisellä maaperäkartalle. 
 
Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeen eli 
Lounaismaan alueelle. Uimahallitontin pohjoispuolella on puustoista viheraluetta rakennetun ympäristön 
keskellä. Tämä täydentyy luontoselvityksen valmistumisen jälkeen. 
 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän lakialueelle ja on maaperältään hiekkaa (GTK:n maaperäkartta). 
Suunnittelualueella maasto on pääosin tasaista, mutta pohjoisosassa se laskee jyrkästi pohjoiseen. 
Maaston korkotaso on noin +157 metriä merenpinnan yläpuolella (mmpy). 

 
Luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet: 

 
Suunnittelualue pohjoisosa on viheraluetta, missä maasto viettää jyrkästi alas kohti Heinsuon 
urheilukeskusta. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Pysäköintialueet on 
jaoteltu istutuksin pienempiin osakokonaisuuksiin, ja ne muodostavat yhdessä Terveystien varressa 
olevien katupuiden kanssa vehreää ympäristöä. Pysäköintialuetta vastapäätä Terveystien toisella 
puolella on metsäinen Hollolan puisto. 
 
Strategisen yleiskaavan 2020 yhteydessä tehdyssä viherverkostoselvityksessä ohjeellinen 
virkistysyhteys kulkee kaavamuutosalueen vierestä kuntakeskuksen läpi pohjoiseen, jossa on laajat 
Tiirismaan ja Salpakankaan virkistysalueet. Virkistysyhteyksien jatkuvuus tulee huomioida 
suunnittelussa. 
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Ote ehdotuksesta Kuntakeskuksen alueen viherverkostoksi Strategisen yleiskaavan 2020 
viherverkostoselvityksessä. 
 
 
Pohjavesi ja vesistöt: 

 
Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle ja pohjaveden 
muodostumisalueelle. Salpakankaan pohjavesialue on I Salpausselän reunamuodostumaa. 
Salpakankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 11,54 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 
on 8,64 km2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä keskimäärin 6500 m3 
vuorokaudessa. Alueen pohjavedet ohjautuvat etelään kohti Hedelmätarhan lampea. 
 
Alueen lähistöllä on useita pohjaveden havaintoputkia. Heinsuon urheilualueella olevassa 
tarkkailuputkessa pohjaveden tasoksi on mitattu 139.5 mmpy (7.2.2018), Vähä-Tiilijärven alueen 
havaintoputkessa 144,0 mmpy sekä kuntakeskuksen supan havaintoputkessa 138,8 mmpy. Alueella 
pohjaveden pinta on noin 19 metriä maanpinnan tasosta. 
 
Luonnollisen maanpinnan mukaisesta valuma-alueesta poiketen suunnittelualueen hulevedet 
ohjautuvat hulevesiviemäreitä pitkin Kuntoilijankujalta kohti etelää, Melkkaanojaan Porvoonjoen valuma-
alueelle. 
 
 
Luonnonsuojelu 

Alueella ei ole tiedossa olevia suojelukohteita. Alueen luonnon ominaispiirteitä tarkistetaan tekeillä 
olevan luontoselvityksen yhteydessä. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Kaava-alueella ei ole asutusta. Alueen vieressä on tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Heinsuon 
koulu. Alueen lähettyvillä on Kuntakeskuksen rivitalo- ja kerrostaloasumista, joka on muodostunut 1980-
luvulta nykypäivään. 
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Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutosalueella ja sen ympärillä on julkista rakentamista ja niiden käytössä olevat 
pysäköintialueet. Alue on rakennettu melko väljästi. Uimahalli on yksikerroksinen rakennus, jolla on 
laaja kellarikerros, mutta Terveystien pohjoispuolen muut julkiset rakennukset ovat kaksi-
kolmekerroksisia. Terveystien eteläpuolella on tiiviimpää ja korkeampaa kerrostaloasumista. 
 
 
Taajamakuva 

Alue avautuu Terveystien suunnasta pohjoiseen. Etualalla on pysäköintialueita ja taustalla puustoista 
lähivirkistysaluetta sekä palveluasumisen rakennus. Terveystien pohjoispuolella on uimahallin lisäksi 
muuta julkista rakentamista, joka on uudistunut 2010-luvulla merkittävästi mm. Heinsuon koulun ja 
rakenteilla olevan Sote-keskuksen myötä. Terveystien eteläpuolella on metsäinen Hollolan puisto sekä 
kerros- ja rivitaloasutusta. 
 

Asuminen 

Suunnittelualueella ei ole asutusta. Suunnittelualueen vieressä on tehostettua palveluasumista, jonne 
kuljetaan suunnittelualueella olevan pysäköintialueen läpi. 
  

Palvelut 

Suunnittelualueella on urheilutoimintaa palveleva uimahalli-monitoimihalli. Alueen lähiympäristössä on 
runsaasti julkisia ja yksityisiä palveluja mm. Hollolan sote-keskus josta saa kattavat terveyspalvelut ja 
sosiaalipalvelut, Heinsuon koulu ja kirjasto sekä kuntakeskuksen kaupalliset palvelut. Alue rajoittuu 
pohjoisesta Heinsuon urheilukeskukseen 
 
 
Virkistys 

Alue sijoittuu Heinsuon urheilukeskuksen läheisyyteen ja urheilualueelta on yhteydet laajoihin 
virkistysalueisiin. Heinsuon urheilukeskuksessa on jäähalli kaksi hiekkakenttää, beach volley kenttä ja 
kuntoportaat. Kenttien läheisyydessä kuntoilupaikka ja pururatareitistö. Talvikaudella vapaa luistelualue 
ja kiekkokaukalo. Terveystien eteläpuolella kaava-alueen kohdalla on Hollolan puisto, jossa on syvä 
suppa. Suunnittelualueen länsipuolella noin 200 metrin päässä on Vähä-Tiilijärven uimaranta.  
 
 
Liikenne 

Suunnittelualue sijoittuu Terveystien varteen. Terveystie toimii yhtenä kuntakeskuksen pääkaduista. 
Terveystieltä on sujuvat yhteydet valtatielle 12 Tiilijärventietä ja Kansankatua pitkin. 
Katuverkolla on nopeusrajoitus 40 km/h. Terveystie on väljä ja suora katuosuus, jonka ajonopeuksien 
hillitsemiseksi on rakennettu Terveystien ja Kansankadun liittymään kiertoliittymä. 
Suunnittelualueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet kuntakeskuksen palveluihin. Alueella kulkee 
kevyen liikenteen väylä Heinsuon urheilukeskukselle. Terveystien molemmin puolin on kevyen 
liikenteen väylät, Terveystie on mahdollista alittaa Kuntoilijankujan alikulkukäytävän kohdalta, joka on 
kaava-alueen kaakkoiskulmassa.  
 
Joukkoliikenteen linjat kulkevat Terveystiellä, jossa kaava-alueella on pysäkkipari. Tiilikankaan ja 
Lahden välillä kulkee useita bussilinjoja. Lisäksi busseja kulkee eri kylille Terveystien kautta. 
Koululaisbussit jättävät koululaisia korttelin pysäköintialueelle, jonne on muodostunut saattoliikenteen 
pysäkki. Koululaisten saattoliikenteen pysäkki siirretään koulun tontille. 
 
Autopaikkojen korttelialue on voimassa olevassa kaavassa varattu korttelin 221 tonttien käyttöön. Sen 
läpi kulkee ajoyhteys takana sijaitsevalle Onnenkodon tontille (YSA-1) sekä ajo- ja huoltoajoyhteys 
viereisessä korttelissa 222 sijaitsevalle koulun tontille. Korttelissa 221 on tehty kaavamuutoksia, jossa 
pysäköinti on mahdollistettu kunkin tontin sisälle (tontit 6 ja 7). 
 
Nykyisin pysäköintialueella on n. 130 pysäköintiruutua ja seitsemän liikuntaesteistä paikkaa. 
Pysäköintialueella ei ole tapahtunut viime vuosina kirjattuja liikenneonnettomuuksia. 
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Alueelle on laadittu vuonna 2018 Terveystien kaavahankkeiden liikennetarkastelut –selvitys, jossa 
Seniorikeskuksen tonttiliittymän ja Tiilijärventien liittymän toimivuus on tutkittu toimivuustarkasteluilla 
myös vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä. Uimahallin liittymän toimivuuden voidaan olettaa vastaavan 
Tiilijärventien liittymän toimivuutta (Palvelutaso A, hetkittäinen maksimijononpituus 25 m), sillä 
liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa. Ilman uutta maankäyttöä Terveystien keskimääräinen 
vuorokausiliikenne on ollut v. 2018 2650 ja uuden maankäytön perusteella 2800 ja ennustevuonna 2040 
3250 ja uuden maankäytön kanssa 3400. 
 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus kulttuuriympäristön ja rakennetun 
ympäristön huomioimisessa 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää rakennetun ympäristön kauneutta ja 
kulttuuriarvojen vaalimista (MRL 5 §). Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää rakennetun 
ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa (MRL 12 §). 
Asemakaavan sisältövaatimuksena rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54 §).  MRL 57 §:n mukaan asemakaavassa voidaan 
antaa suojelumääräyksiä, jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun 
ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava.  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan kaavan vaikutuksia selvittäessä otetaan huomioon 
aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat asiat. Selvitysten on 
annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja 
välilliset vaikutukset mm. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
(MRA 1 §) 
 
Hollolan kuntakeskuksen ensimmäinen rakennusinventointi tehtiin vuonna 2015. Inventoinnin on tehnyt 
Ramboll Finland Oy. Inventoinnissa selvitettiin Hollolan kuntakeskuksen rakentumisen historia ja 
analysoida rakennetun ympäristön ominaispiirteitä. Selvityksen sivuilla 61-62 on arvioitu keskustan 
rakennuksia kolmella eri perusteella. Uimahalli-monitoimitalolla on tässä selvityksessä arvioitu olevan 
rakennushistoriallisesti arvokas kohde. 
 
Ote sivuilta 61: 

 
Ote kartasta sivulta 62: 
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Ristolan toimistorakennuksen ja Salpakankaan terveysaseman rakennushistoriaselvitys, jonka Ramboll 
Finland Oy on tehnyt keväällä 2018, käsittelee em. rakennuksia. Selvityksessä on mainittu, että 
Terveystien rakennusten ensimmäiset osat on rakennettu 1970-luvulla ja edustavat ajalleen tyypillistä 
arkkitehtuuria. Uimahalli-monitoimitalo edustaa ainoana rakennuksena 1980-luvun postmodernismia. 
Selvityksen mukaan rakennuksia yhdistää sama värimaailma. 
 
Hollolan kulttuuriympäristöselvitys tehtiin strategisen yleiskaavan 2020 kaavoitustyön yhteydessä ja se 
valmistui keväällä 2020. Tässä Ramboll Finland Oy:n selvityksessä on samat kohteet kuin 2015 
tehdyssä selvityksessä ja ne ovat myös strategisen yleiskaavan kaavakartalla, teemakartta 3/5. 
 
Hollolan uimahalli – monitoimitalosta rakennushistoriaselvitys on tehty heinä-syyskuu 2020. Selvitys on 
kaava-asiakirjojen liitteenä. Selvityksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto Ark—byroo oy työryhmällä: 
Marianna Heikinheimo, vastaava tutkija 
Laura Runolinna, tutkija 
Irene Sarvi, avustava tutkija 
Tarina Tommiska, graafinen suunnittelija 
Sami Heikinheimo, valokuvaus.  
Selvitys sisältää arkkitehti Pekka Helinin haastattelun.  
 
Hollolan uimahalli – monitoimitalon suunnittelivat arkkitehdit Pekka Helin, Tuomo Siitonen ja Petri 
Eerikäinen vuonna 1983 järjestetyn kutsukilpailun voittaneen ehdotuksensa pohjalta. Rakennus 
valmistui vuonna 1986. Hollolan uimahalli ja monitoimitalo suunnitelma julkaistiin kilpailuvaiheessa 
kansallisesti ja valmistumisensa jälkeen myös kansainvälisesti arvostetuissa arkkitehtialan julkaisuissa. 
 
Hollolan uimahalli – monitoimitalo on kokonaisuutena rakennustaiteellisesti merkittävä. Rakennus 
edustaa modernia rakennusperintöä ja suomalaista postmodernismia. Hollolan uimahallin 
arkkitehtoniset arvot ovat kiistattomat oman aikakautensa urheilurakennuksiin ja arkkitehtuuriin 
rinnastettuna. Julkisivuratkaisu on ajalleen tyypillinen ja laadukkaasti toteutettu. Alkuperäisessä 
asussaan säilynyt keskeistila on sommitelman kohokohta, mutta silti hyvin käytännöllisesti järjestetty. 
Rakennus sekä toimiva että kaunis – tarkoittaen tässä yhteydessä miellyttävää ja viihtyisäksi koettua 
tilaa, jossa on paikan tuntua. Keskeistila edustaa kaunista arkirakentamista ja sitä on korostettu niin 
viihtymisen paikkana kuin hallin sosiaalisena keskipisteenä monin arkkitehtonisin keinoin. Rakennuksen 
alkuperäinen luonne on säilynyt hyvin. Rakennus oli suunnittelu- ja valmistumisajankohtana 
kansainvälisen huomioin kohteena. 
 
Uimahallirakennuksen kerrosala on 2565 k-m2 nykyisten säädösten mukaan laskettuna. Kerrosalaan ei 
lasketa toisen kerroksen konehuoneita, eikä kellarikerroksen tiloja. Lisäksi erillisessä 
talousrakennuksessa on jätekatos- ja varastotiloja 47 k-m2. 
 
Rakennuksen sisätilojen osalta erityisesti allasosasto, saunat ja sisääntuloaula ovat merkittäviä ja 
niiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Alla olevassa pohjakuvassa allasosasto on merkitty punaisella, 
saunat keltaisella ja aulatilat vihreällä värillä. 
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Pohjapiirrokseen on merkitty sisätilat, jotka tulee suojella. 
 
 

       
Kuvia allasosastosta 
 
 
Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja. 
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Tekninen huolto 

Kaavamuutosalueella on olemassa oleva kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto sekä hulevesiverkosto. 
Kaava-alueen läpi kulkee kaukolämpöputkisto nykyisen pysäköintialueen itälaidassa. Pysäköintialueen 
läpi palveluasumisen tontille kulkee erilaisia sähkökaapeleita. Kaukolämpö palveluasumisen tontille 
kulkee uimahallirakennuksen pohjoispuolella. 
 
Viereisen palveluasumisen tontin etelänpuoleisen pysäköintialueen hulevedet ohjautuvat uimahallin 
hulevesiviemäriin. Uimahallin hulevesiviemärit on liitetty Kuntoilijankujan hulevesiviemäriin uimahallin 
itäpuolella. Hulevedet virtaavat Kuntoilijankujaa etelään ja purkavat Vanhatalon alueella Hirvikalliontien 
varrella olevaan nykyiseen ojaan, joka laskee Melkkaanojaan. Hulevesille ei ole nykyisin alueellisia 
viivytysrakenteita. 
 
 

 
Johto- ja putkistokartta. 
 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alue on vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella. 
 

 
Sosiaalinen ympäristö 

Hollolan uimahalli-monitoimihalli toimii uimahallin lisäksi monenlaisena harrastepaikkana. Siellä on mm. 
kuntosali, liikuntasali-näyttämö-tila, kamppailusali ja bänditila. Erilaiset liikuntaryhmät vuokraavat 
liikuntatiloja. Allasosastolla on useita uintiryhmiä ja melojat käyttävät allasosastoa. Lisäksi 
rakennuksessa on kahvio ja kunnan toimistotiloja ja yhdistykselle vuokrattuja toimistotiloja. 
 
Uimahalli-monitoimitalo liittyy sijainniltaan Heinsuon ulkoilualueeseen ja siellä oleviin liikuntatiloihin ja 
ulkokenttiin. Rakennus on hyvin saavutettavissa koska sen sivuitse menee kuntakeskuksen etelä-
pohjoissuuntainen kevyen liikenteen pääyhteys Salpakankaan koululle. Parkkipaikat ovat rakennuksen 
vieressä ja joukkoliikenteen pääreitti on alueen eteläosassa. 
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3.1.4 Maanomistus 

 
Suunnittelualue on Hollolan kunnan omistuksessa. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
- Päijät-Hämeen maakuntakaava, lainvoimainen 14.5.2019 
- Hollolan kunnan strateginen yleiskaava (2017), lainvoimainen 
- Hollolan kunnan strateginen yleiskaava 2020, (kunnanvaltuuston hyväksymä 10.5.2021) 
- Alueelle laaditut asemakaavat 
- Alueelle laaditut asemakaavaluonnokset 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 valtuustossa ja se on tullut voimaan 1.1.2017 
- Pohjakartta 
- Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat (voimassa tai suunnitteilla) 
- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt inventoinnit 

o Hollolan uimahallin rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Ark—byroo oy, 2020) 
o Hollolan uimahallin peruskorjattavuuteen liittyvät selvitykset ja kuntotutkimukset 

 Tutkimusraportti (Sisäilmakeskus, 2015) 
 Uima-altaan, kantavien rakenteiden ja julkisivujen kuntotutkimusraportti 

(WSP Finland Oy, 2020) 
 Peruskorjattavuus, rakennetekninen tarkastelu (WSP Finland Oy, 2020) 
 Hankesuunnitelma (2021) 

o Havainnepiirrokset peruskorjauksen yhteydessä tehtävälle laajentamisen ja 
uudisrakennusvaihtoehtojen sijoittamiselle (VE1: Helin & co Arkkitehdit 2021, VE2 ja VE3: 
Arkkitehtitoimisto arkMILL Oy, 2022) 

o Vaihtoehtojen sijoittamista havainnollistavat 3D-kuvat (Ramboll Oy, 2022) 
o Liikenneselvitys (Ramboll Oy, 2022) 
o Hulevesiselvitys (Ramboll Oy, 2022) 
o Hiilijalanjälkiselvitys (Sweco Rakennustekniikka Oy, 2022) 
o Luontoselvitys tekeillä 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Hollolan uimahalli-monitoimihallin korjaus ja mahdollinen laajennus tai uuden rakennuksen 
rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Uimahallin käyttöaste on suuri ja rakennukselle on 
peruskorjaustarvetta. Tilojen uusimisen mahdollistamiseksi kaavamuutos on tarpeen. 
Kaavamuutoksessa arvioidaan nykyisen rakennuksen rakennustaiteellisten ja kulttuurihistoriallisten 
arvojen sekä tilojen laajenemismahdollisuuksien vaikutuksia suhteessa uudisrakennusvaihtoehtoihin 
parhaan ratkaisun saamiseksi. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavoituksesta 19.4.2021. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

 
- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- - Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- - Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 
- - Päijät-Hämeen liitto 
- - Päijät-Sote, Ympäristöterveys 
- - Hollolan vesihuoltolaitos 
- - Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- - Lahti Aqua Oy 
- - DNA Oy/Etelä-Suomi 
- - Lahti Energia 
- - kunnan johtava rakennustarkastaja 
- - kunnan ympäristöviranomainen 
- - kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- - hyvinvoinninpalvelualue 

4.3.2 Vireilletulo 

 
Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta 19.4.2021 ja siitä ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja 
kunnan internet-sivuilla 9.6.2021. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Vireilletulovaihe 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asetettiin nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisen 
vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS oli nähtävillä 30 vuorokauden ajan, jolloin osallisilla oli 
mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille lähetettiin 9.6.2021. 
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OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 9.6.2021. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kaavan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 10.6.- 
9.7.2021. 
 
Luonnosvaihe 

 
Asemakaavaluonnos asetettaan nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta 
nähtävänä oloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille pvm 
 
Lausuntopyynnöt 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 
00.00.0000. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä kaavan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 00.00.- 00.00.0000 
välisen ajan MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus 
esittää mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Ehdotusvaihe 

 
Elinvoimavaliokunta päätti asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai ak:n 
muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (luetellaan). 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille pvm 
 
Kaavaehdotuksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.hollola.fi 
00.00.0000. 
 
Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) kaavan internet-kotisivuilla: 
www.hollola.fi niin, että kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävänä oloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.??? 
 
Hyväksyminen 

 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyi asemakaavan pvm 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheessa.  Asemakaavan lähtökohdista ja 
10.6.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta keskusteltiin Hollolan kunnan ja Ely-
keskuksen aloitusneuvottelussa 27.5.2021. Asemakaavasta on pidetty viranomaistyöneuvottelu 
10.2.2022, jossa keskusteltiin kaavavaihtoehtojen mukaan otosta kaavaprosessin luonnosvaiheeseen. 
 
Asemakaavan ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

  



16 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Kunnan asettamat tavoitteet 

 
Hollolan uimahalli- monitoimihallin korjaus ja mahdollinen laajennus tai uudisrakennuksen rakentaminen 
on tullut ajankohtaiseksi. Hanketta varten on tarve ajantasaistaa asemakaavaa. Samalla tutkitaan 
pysäköintialueen tarpeet. 
 
14.3.2022 kunnanhallituksessa päätettiin, että kaavahankkeessa arvioidaan peruskorjaus- ja 
laajennusvaihtoehdon lisäksi uudisrakennusvaihtoehdon mahdollisuus, jolloin vaihtoehtoratkaisuja ja 
niiden vaikutuksia voidaan vertailla. 
 

 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Kaavasta tehdään kolme luonnosvaihtoehtoa, joista yksi on peruskorjaus- ja laajennus-vaihtoehto ja 
kaksi uudisrakennusvaihtoehtoa. Vaihtoehtojen vaikutuksia verrataan toisiinsa parhaan ratkaisun 
saamiseksi. 
 
Kulkuoikeudet, pysäköinti, uimahalli-monitoimihallin tarvitsemat toiminnot ja rakennusoikeus 
muodostavat kokonaisuuden, joka vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua toimintojen sijoittamisessa. 
Kaavavaihtoehtojen lähtökohtana käytetään kaavaprosessin alkuvaiheessa tehtyjä havainnepiirroksia 
rakennuksen ja pihajärjestelyjen sijoittamisesta. Havainnepiirroksissa VE1 nykyisen rakennuksen 
laajennusosa sijoittuu rakennuksen pohjoispuolelle, jolloin pysäköintialue sijoittuu nykyiselle paikalleen. 
Uudisrakennusvaihtoehdossa VE2 rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen itäosaan, lähelle 
koulurakennusta. Uudisrakennusvaihtoehdossa VE3 rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen 
länsiosaan, seniorikortteliksi kaavoitetun kiinteistön viereen. Havainnepiirrokset ovat kaavan liitteenä 6. 

 

VE1, VE2 ja VE3 havainnepiirrokset rakennusten ja pihajärjestelyjen sijoittamisesta. 
 
 
Uuden uimahalli-monitoimirakennus yhteensovittamista ympäristöön tutkitaan 3D mallinnuksen avulla 
havainnepiirrosten mukaisesti. 3D havainnekuvat ovat kaavan liitteenä 7. 
 
Kaavaan liittyvissä liikenneselvityksessä (liite 4) ja hulevesiselvityksissä (liite 5) on huomioitu 
havainnepiirrosvaihtoehdot. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan 
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. 14.12.2017 valtioneuvosto hyväksyi uudet 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tulivat voimaan 1.4.2018. Alueidenkäyttötavoitteiden 
tehtävänä on 
• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 
• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista 
tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 
• toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön 
kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä 
• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 
valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavaan 
osin maakuntakaavan kautta. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, jotka ovat keskeisiä 
myös laadittavana olevassa asemakaavassa: 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: 
www.ymparisto.fi/vat. 
 
 
Maakuntakaavassa 2014  
 
Maakuntakaavassa 2014 alue on merkinnällä Keskustatoimintojen alue. 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen 
alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 
Hollolan seutukeskuksen keskustatoimintojen alue, kuvauksella Seutukeskuksen keskustatoimintojen 
alue, joka on pääosin pohjavesialueella. 
 

 
Kaava-alue on vaaleanpunaisella maakuntakaavassa 2014. 
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Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa valtuuston 2017 hyväksymä strateginen yleiskaava 2017. Valtuusto on 
hyväksynyt päivitetyn strateginen yleiskaava 2020 kokouksessaan 10.5.2021. Yleiskaavassa alue on 
keskustatoimintojen aluetta. 
 
Keskustatoimintojen alue 
Monitoiminnallinen tiivistyvä keskusta-alue, jolla sekoittuvat asuminen, työpaikat, hallinto, palvelut ja 
myymälätilat. 
Suunnittelussa tulee edistää viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöjä sekä korkealaatuista taajamakuvaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
lähivirkistyksen tarpeet sekä paikallisten viheryhteyksien jatkuminen. 
Alueen täydennysrakentamisen tulee rakennustavan ja lähiympäristön suunnittelun keinoin tukeutua 
olemassa olevaan rakenteeseen ja siinä tulee ottaa huomioon kuntakeskuksen moderni 
rakennusperintö. Tarkemmassa suunnittelussa tulee edistää esteetöntä ja sujuvaa liikkumista eri 
toimintojen välillä. 
Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa. 

 

 
Kaava-alue vaaleanpunaisella Strategisen yleiskaavan pääkartalla 2017. 

 

 
Kaava-alue vaaleanpunaisella katkoviivaympyrällä Strategisen yleiskaavan pääkartalla 2020. 
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Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
Vesihuollon toiminta-alue; Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin 
piirissä 

 

 
Kaava-alue vaaleanpunaisella Strategisen yleiskaavan vesihuoltokartalla 2017. 
 

 
Kaava-alue vaaleanpunaisella katkoviivaympyrällä Strategisen yleiskaavan vesihuoltokartalla 2020. 

 
Strategisen yleiskaavan 2020 mukaisesti uimahallia koskee seuraavaa merkintä; 
Mahdollinen paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristöalue  
Kaavamääräys: Alue, jonka kulttuurihistorialliset arvot tulee selvittää ennen merkittäviin muutos-, 
korjaus- tai laajennustoimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

 
Kaava-alue vaaleanpunaisella katkoviivaympyrällä Strategisen yleiskaavan kulttuuriympäristökartalla 
2020. 
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Asemakaavatilanne 
 
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2015. Kaavamuutosalueeseen kuuluu uimahallin nykyinen 
tontti, joka on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU- 1) ja sitä ympäröivät 
liikennealueet, joihin kuuluu parkkipaikka (LPA, Autopaikkojen korttelialue) ja viereinen kevyen 
liikenteen väylä (pp), sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU-1) tontin pohjoisreunassa. 
 

 
Kaava-alue punaisella katkoviivalla ajantasa-asemakaavassa. 
 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 
Uimahallirakennus on rakennushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä, joka täytyy huomioida 
suunnittelussa. 

 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 
Osallisten tavoitteet 

 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

 
 

Muut tavoitteet 
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4.4.3 Asemakaavaratkaisun perusteet 

 
Ennen kaavamuutoksen vireilletuloa hankkeelle on perustettu kunnan asiantuntijoista koostuva 
uimahallityöryhmä, joka on selvittänyt asioita ja käynyt läpi vaihtoehtoja eri kokoonpanoissa. 
Rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeista on tehty erillisiä selvityksiä. Kuntalaisille on järjestetty kysely 
uimahallin toiveista ja tarpeista sekä kerätty tietoa uimahallin käytöstä. Yleiskaavassa määrätään 
modernin rakennusperinnön huomioimisesta kuntakeskuksen täydennysrakentamisessa, jonka pohjalta 
on tunnistettu tarve tehdä rakennushistoriaselvitys uimahalli-monitoimirakennuksesta. 
Rakennushistoriaselvityksessä rakennus on todettu kokonaisuutena rakennustaiteellisesti merkittäväksi. 
Koska uimahalli on edelleen suosittu ja toimiva, se kannattaa korjata. Myös käyttäjämääriltään liian 
pieneksi käynyttä hallia on mahdollista laajentaa esimerkiksi uudella siivellä. Alueellisen vastuumuseon 
kielteinen kanta uudisrakennusvaihtoehdon osalta on tullut esille erilliskeskusteluissa ja 
valtuustoseminaarissa 28.1.2021. Tämän jälkeen kunnanhallitus on päättänyt 31.5.2021, että hanketta 
ja rahoitusta lähdetään suunnittelemaan laajennusvaihtoehdon pohjalta. Valtuustoseminaarissa 
päädyttiin talousarvion 2022 osalta peruskorjaus-vaihtoehtoon peruskorjaus-laajennusvaihtoehdon 
sijaan suurten kustannusten vuoksi, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 18.10.2021. 
Kaavamuutoshanke on mukana myös valtuuston 15.11.2021 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa 
vuosille 2021-2023. em. päätöksissä on kuvailtu kaavahanketta ja sen tavoitteita. 14.3.2022 
kunnanhallituksessa päätettiin, että kaavahankkeessa arvioidaan peruskorjaus- ja 
laajennusvaihtoehdon lisäksi uudisrakennusvaihtoehdon mahdollisuus, jolloin vaihtoehtoratkaisuja ja 
niiden vaikutuksia voidaan vertailla. Kaavasta laaditaan kolme luonnosvaihtoehtoa. 
 
Kaikissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa VE1-VE3: 
Kaavamuutoksella muodostuu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonne saadaan 
rakentaa monitoimihalli. Uimahalli-monitoimirakennuksen tontilla sijaitseva pysäköintialue on osa 
kyseistä korttelialuetta ja tarkoitettu korttelin sisäistä pysäköintiä varten. Korttelialueen läpi on osoitettu 
ajoyhteydet palveluasumisen tontille ja koulun huoltopihalle. Terveystien katualueeseen sisältyy 
nykyinen puurivistö katualueen laidassa. Kevyen liikenteen yhteys alueen itälaidassa Kuntakeskuksen 
ja Heinsuon urheilualueen välillä on osoitettu nykyisessä paikassaan. 
 
VE1, kaavaluonnosvaihtoehto 1 
Kaavaluonnoksessa nykyinen uimahalli-monitoimirakennus säilyy. Kaavamääräyksissä huomioidaan 
rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilytettävät 
rakennushistorialliset ominaispiirteet, jotka on huomioitava korjaus- ja muutostöissä sekä 
laajentamisessa. Laajennusosa on osoitettu nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle. Pysäköintialueen 
sijainti säilyy nykyisessä paikassa. Nykyisen rakennus- ja kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilyttävä 
kaavaratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen (MRL 5 §,12 §, 54 §, 57 §). 
 
VE2, kaavaluonnosvaihtoehto 2 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu uuden uimahalli-monitoimirakennuksen sijoittuminen nykyisen 
pysäköintialueen itäosaan. Pysäköintialueet on osoitettu rakennuksen länsi- ja pohjoispuolelle. 
Kaavaratkaisu ei mahdollista arvokkaan rakennuksen säilymistä. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisen 
rakennuksen purkamisen mahdollistava kaavaratkaisu ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
vaihtoehto (MRL 5 §,12 §, 54 §, 57 §). 

 
VE2, kaavaluonnosvaihtoehto 3 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu uuden uimahalli-monitoimirakennuksen sijoittuminen nykyisen 
pysäköintialueen länsiosaan. Pysäköintialueet on osoitettu rakennuksen itäpuolelle. Kaavaratkaisu ei 
mahdollista arvokkaan rakennuksen säilymistä. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisen rakennuksen 
purkamisen mahdollistava kaavaratkaisu ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaihtoehto (MRL 
5 §,12 §, 54 §, 57 §). 
 
Kaavaluonnosten nähtävilläolon jälkeen yksi vaihtoehdoista viedään jatkosuunnitteluun. 
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4.4.4 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joka oli päivätty 10.6.2021 saatiin yhteensä 5 lausuntoa 
ja 0 mielipidettä. 
 
Lahden museot/ Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo pitää kaavan tavoitteita rakennuksen 
kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisten arvojen tunnistamisesta sekä peruskorjauksen ja mahdollisen 
laajentamisen mahdollistamisesta erittäin hyvänä lähtökohtana kaavamuutokselle. Museolla ei ole 
huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Kaavoittajan vastine: Kirjataan muistiin. 
 
 
Päijät-Sote/ Ympäristöterveyskeskus lausuu, että alue sijaitsee merkittävällä radonhaitta-alueella, 
jonka varautumisesta radonintorjuntaan kaikessa rakentamisessa tulee antaa kaavamääräyksellä 
voimassa olevan Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
 
Yleiskaavan mukaan alue kuuluu keskustatoimintojen alueelle, jossa painopisteenä on sujuva ja 
esteetön liikkuminen eri toimintojen välillä, jota voi pitää myös hankealuetta ympäröivien alueiden 
tulevaisuuden kehittymisen kannalta hyvänä tavoitteena. Liikkumisessa painotetaan jalankulkua, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Hollolan uimahallin käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa ja ylittävät 
vuositasolla selvästi 100 000 käyttäjän määrän. Yhdessä lähiympäristön toimintojen kanssa tämä 
näyttää ruuhkauttavan uimahallin edustan parkkipaikkaa ajankohdasta riippumatta. Kaavahankkeessa 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota LPA-alueen turvallisiin kulkuteihin ja turvallisuutta lisääviin ratkaisuihin. 
 
Vaikka alue on pääosin jo nyt pinnoitettua aluetta, tulisi alueen hulevesiä koskevat kaavamääräykset 
tarkistaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Lisätään kaavamääräys radonin torjunnasta. Korttelin yhteinen pysäköintialue LPA muutetaan 
palvelemaan ainoastaan uimahalli-monitoimitalon käyttäjiä, mutta siellä säilytetään tarvittavat ajo- ja 
huoltoyhteydet. Lisätään kaavaan määräys hulevesien hallinnasta. Alueen hulevesistä on tekeillä 
selvitys, joka huomioidaan kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavan yhteydessä on tekeillä liikenneselvitys, 
joka huomioidaan suunnittelussa. 
 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei ole kommentoitavaa OAS:aan. Päijät-Hämeen liitto pitää erinomaisena sitä, 
että uimahallirakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot kartoitetaan. 
 
Kaavoittajan vastine: Kirjataan muistiin. 
 
 
LE-sähköverkko Oy tiedottaa, että alueella on LE-sähköverkko Oy:n 20 kV:n ja 0,4 kV:n makaapeleita. 
Jos kaapeleita tarvitsee siirtää, kustannuksista vastaa siirtoa haluava taho. 
 
Kaavoittajan vastine: Kirjataan muistiin. 
 
 
Lahti-Energia Oy, Lämpöliiketoiminta lausuu, että alueen itäosassa sijaitsee merkittävä 
kaukolämmön runkojohto ja siitä haarautuvia kiinteistön liittymisjohtoja. Kaukolämmön kapasiteetti on 
alueen tuntumassa erinomainen. Lämpöliiketoiminta suosittelee muutos- ja uudisosien lämmitystavaksi 
kaukolämpöä ja kaavaan merkintää kaukolämpö. 
 
Kaavoittajan vastine: Kaava-alueen johtorasitemerkintöjä tarkistetaan tonttialueilla. Kaukolämmön 
määräämistä kaavassa ei nähdä tarpeellisena. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioitava lämmitysjärjestelmän valinta energiatehokkuus 
huomioiden ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. 
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4.4.5 Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä x lausuntoa ja x muistutusta. 
 

4.4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
19.4.2021 kunnanhallitus päätti uimahalli-monitoimitaloa koskevan asemakaavamuutoksen 
laatimisesta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä MRL 62 ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 
10.6.- 9.7.2021 niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä 
osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
 
14.3.2022 kunnanhallituksessa päätettiin, että kaavahankkeessa arvioidaan peruskorjaus- ja 
laajennusvaihtoehdon lisäksi uudisrakennusvaihtoehdon mahdollisuus, jolloin vaihtoehtoratkaisuja ja 
niiden vaikutuksia voidaan vertailla. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä x.x.-x.x.xxxx MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n, jolloin 
osallisille varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa. 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa?? kunnanosan (nro) (kaavan nimi) asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja 
MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kunnanhallituksen/valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää        asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy   kunnanosan       koskevan asemakaavan. 

  



24 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

 
Alueelle muodostuu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonne saadaan rakentaa 
monitoimihalli. Rakennusoikeutta on yhteensä 4200 k-m2. Lisäksi kaavaluonnosvaihtoehdossa VE1 on 
rakennusoikeutta erillisellä rakennusalalla 100 k-m2 talousrakennukselle. 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 2,1 ha 

5.1.2 Palvelut 

 
Alueelle on mahdollista toteuttaa liikunta-, harrastus, yms. palveluja. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

VE1: Uimahalli-monitoimirakennuksen arvot on tunnistettu ja rakennuksen ominaispiirteitä vaalitaan 
suojelumääräyksellä. Laajennusosa on mahdollista sijoittaa nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle, 
jossa se yhteensovitetaan nykyiseen rakennukseen ja ympäristöön. Kaavamääräyksillä tavoitellaan 
hyvää keskustakuvaa. Pohjavesien suojelu ja hulevesien hallinta on huomioitu kaavamääräyksillä. 
Liikenneturvallisuus ja kulkuyhteydet on huomioitu suunnittelussa. Pohjoisen viheralue pienenee 
laajennusosan johdosta jonkin verran. 
 
VE2: Kaavamääräyksillä tavoitellaan hyvää keskustakuvaa ja pyritään sovittamaan rakennus 
ympäristöön. Pohjavesien suojelu ja hulevesien hallinta on huomioitu kaavamääräyksillä. 
Liikenneturvallisuus ja kulkuyhteydet huomioidaan suunnittelussa tehdyn liikenneselvityksen pohjalta. 
Tässä vaihtoehdossa erityisesti kulkuyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta tulisi kehittää 
jatkosuunnittelussa. Pohjoisen viheralue säilyy entisen kokoisena. Kuntakeskuksen pohjois-
eteläsuuntaista virkistysyhteyttä tukee istutettava alueen osa uimahallikiinteistön itälaidassa. 
 
VE3: Kaavamääräyksillä tavoitellaan hyvää keskustakuvaa ja pyritään sovittamaan rakennus 
ympäristöön. Pohjavesien suojelu ja hulevesien hallinta on huomioitu kaavamääräyksillä. 
Liikenneturvallisuus ja kulkuyhteydet huomioidaan suunnittelussa tehdyn liikenneselvityksen pohjalta. 
Pohjoisen viheralue säilyy entisen kokoisena. Kuntakeskuksen pohjois-eteläsuuntaista virkistysyhteyttä 
tukee istutettava alueen osa uimahallikiinteistön itälaidassa. 
 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
VE1: 
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonne saadaan rakentaa monitoimihalli (YU-1). 
Korttelialueen koko on 1,4187 ha. Rakennusoikeutta on 4300 k-m2, joka jakautuu kolmelle alueelle. 
Olemassa olevaan uimahalli-monitoimirakennukseen voi tehdä pienimuotoisia lisäyksiä, rakennusalalle 
annetun kerrosalan 3000 k-m2 puitteissa. Rakennukseen on mahdollista tehdä 1200 k-m2 suuruinen 
laajennus nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle. Uimahalli-monitoimirakennuksen lounaispuolelle on 
varattu rakennusoikeutta 100 k-m2 talousrakennukselle. Tontille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia 
rakennuksia, talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia. Korttelialueen eteläosassa on 
pysäköintialueiksi varattuja alueen osia sekä ajoyhteys korttelin 221 tontille 3 ja huoltoajoyhteys 
viereiselle koulun tontille 1 korttelissa 222. 
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Uimahalli-monitoimirakennuksella on suojelumääräys sr-1: 
Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti 
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia pintamateriaaleja. Sisätiloissa 
uimahallitilan allasosasto ja saunat tulee säilyttää ja mahdollisissa korjaus- ja muutostöissä 
käyttää alkuperäisiä vastaavia pintamateriaaleja. Sisääntuloaulan muutostöissä on säilytettävä 
alkuperäisen arkkitehtuurin luonne huomioiden esteettömyys ja toiminnallisten muutosten 
tarpeet. Aurinkopaneelit voidaan sijoittaa katolle niin, etteivät ne näy katutasoon. Rakennuksen 
laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmista tulee kuulla alueellista vastuumuseota. 
 
Uudisrakentamista varten on annettu määräys ju-1: 
Uudisrakentamisessa tulee huomioida tontilla oleva suojeltu rakennus ja sovittaa se 
mittasuhteiltaan sekä materiaaleiltaan vanhaan osaan ja ympäröivään maisemaan. 
 
VE2: 
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonne saadaan rakentaa monitoimihalli (YU-1). 
Korttelialueen koko on 1,2953 ha. Rakennusoikeutta on 4200 k-m2. Tontille saa rakentaa enintään 
kaksikerroksisia rakennuksia. Yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rakennuksen sovittamisesta 
ympäristöön. Korttelialueen länsi- ja pohjoisosissa on pysäköintialueiksi varattuja alueen osia sekä 
ajoyhteys korttelin 221 tontille 3 ja huoltoajoyhteys viereiselle koulun tontille 1 korttelissa 222. 
 
VE3: 
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jonne saadaan rakentaa monitoimihalli (YU-1). 
Korttelialueen koko on 1,2867 ha. Rakennusoikeutta on 4200 k-m2. Tontille saa rakentaa enintään 
kaksikerroksisia rakennuksia. Yleismääräyksissä on annettu määräyksiä rakennuksen sovittamisesta 
ympäristöön. Korttelialueen itä- ja pohjoisosissa on pysäköintialueiksi varattuja alueen osia sekä 
ajoyhteys korttelin 221 tontille 3 ja huoltoajoyhteys viereiselle koulun tontille 1 korttelissa 222. 
 
 

5.3.2 Muut alueet 
 

VE1: Urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU-1) on 0,0857 ha. Urheilu- ja virkistyspalvelualueelle on 
osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. 
 
VE2 ja VE3: Urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU-1) on 0,2411 ha. Urheilu- ja virkistyspalvelualueelle on 
osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. 
 
 
VE1-3: 
Katualuetta on 0,4695 ha. 
Katualue sisältää ajoradat, kevyen liikenteen väylät ja niihin liittyvät penkereet. Terveystien 
pohjoislaidalle on osoitettu puurivi. 
 
 
VE1: Jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h) on 0,1258 ha. 
Alueelta on huoltoajoyhteys uimahalli-monitoimirakennuksen takaosaan. 
 
VE2: Jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h) on 0,0912 ha. 
Alueen poikki on huoltoajoyhteys koulun tontille. 
 
VE3: Jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, jolla huoltoajo on sallittu (pp/h) on 0,0996 ha. 
Alueen poikki on huoltoajoyhteys koulun tontille. 
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5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

VE1: Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Nykyisen rakennuksen ominaispiirteet 
säilyvät. Rakennuksen laajentaminen tapahtuu Terveystien suunnasta katsottuna rakennuksen taakse, 
jolloin se ei juuri näy kadulta päin tarkasteltuna. Laajennus sovitetaan ympäristöön, joka näkyy 
urheilukeskukselta päin sekä palveluasumisen ja koulun tonteilta. 
 
VE2: Uusi rakennus muodostaa uutta rakentamista Terveystien varteen koulurakennuksen viereen ja 
nykyinen rakennus häviää. Uimahallirakennuksen sovittaminen ympäristöön siten, että muodostuu 
hyvää keskustakuvaa, edellyttää huolellista suunnittelua. Kuntoilijankujan risteys Terveystien alikulun 
kohdalla on uimahallitonttia huomattavasti matalampana, joten tontin reuna vaatii korkean 
tukimuurirakenteen, joka on vaikeasti ratkaistava kohta teknisesti, liikenneturvallisesti ja visuaalisesti. 
Rakennuksen sijainti keskellä liikenne- ja paikoitusalueita ei mahdollista samankaltaisia isoja 
maisemaikkunoita hallin julkisivuihin kuin nykyisessä uimahallissa on. Liikenteelliset seikat, ajoyhteydet 
viereisille tonteille ja parkkipaikkatarpeet, rajoittavat laajentamismahdollisuuksia.  
 
VE3: Uusi rakennus muodostaa uutta rakentamista Terveystien varteen seniorikortteliksi kaavoitetun 
tontin viereen ja nykyinen rakennus häviää. Uimahallirakennuksen sijainti suhteellisen tiivisti muuhun 
nykyiseen ja tulevaan rakennuskantaan muodostaa ahtaahkon ryhmän laajan pysäköintialueen 
vieressä. Uimahallirakennuksen sovittaminen ympäristöön siten, että muodostuu hyvää keskustakuvaa, 
edellyttää huolellista suunnittelua. Rakennuksen sijainti keskellä liikenne- ja paikoitusalueita ei 
mahdollista samankaltaisia isoja maisemaikkunoita hallin julkisivuihin kuin nykyisessä uimahallissa on. 
Liikenteelliset seikat, ajoyhteydet viereisille tonteille ja parkkipaikkatarpeet, rajoittavat 
laajentamismahdollisuuksia. 
 
 

5.4.2 Muut vaikutukset 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
VE1: Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, koska uimahalli 
säilyy entisellä paikalla lähellä muita liikuntapalveluja. Palveluja on mahdollista lisätä, jos 
asemakaavanmuutoksen mukainen rakennuksen laajennus toteutetaan. 
 
VE2 ja VE3: Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, koska 
nykyiset toiminnot on mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen. Palveluja on mahdollista lisätä ja 
monipuolistaa. 
 
Liikenteeseen 
Kaikissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa pysäköintiä ja ajoliikennettä koskevat järjestelyt selkeytyvät. 
Korttelin yhteinen pysäköintialue siirtyy kaavamuutoksen myötä uimahallin tonttiin kuuluvaksi alueeksi. 
Liikenneturvallisuus parantuu. Yleismääräyksissä on määrätty kevyen liikenteen turvallisuudesta. 
 
VE1: Pysäköintipaikkojen määrä säilyy entisellään, mutta tontin käyttöön tarkoitettujen autopaikkojen 
määrä kasvaa. Kevyen liikenteen yhteydet rakennukselle ovat hyvät. Vaihtoehdossa on vähiten 
autoliikennettä kevyen liikenteen yhteyksien poikki. Laajennusosan huolto tontin pohjoisosaan on 
haasteellinen. 
 
VE2: Pysäköintipaikkojen määrä kasvaa. Pysäköintialueet jakautuvat kahdelle alueelle. Kevyen 
liikenteen yhteydet kevyenliikenteen väyliltä rakennukselle ovat hyvät. Ajoyhteydet palveluasumisen ja 
koulun tonteille sekä uimahallin oma huoltoajo haittaavat rakennuksen käyttäjien ajoliikennettä ja 
kevyttä liikennettä. Ajo- ja kevytliikenne sekoittuvat tontilla pahasti. 
 
VE3: Pysäköintipaikkojen määrä kasvaa. Pysäköintialue muodostaa yhden laajemman kokonaisuuden 
alueen itäosaan. Saavutettavuus bussipysäkiltä rakennukselle on hyvä. Tontin ajoliittymä Terveystieltä 
siirtyy itään päin. Palveluasumisen tontille kulku kiertää vilkkaan piha-alueen läpi. 
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Liitteenä 4 olevassa liikenneselvityksessä on erillinen konsultin tekemä vertailutaulukko 
havainnepiirrosten (liite 6) mukaisista vaihtoehdoista. 
 
Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 
Kaikissa vaihtoehdoissa kuntalaisten elinolot parantuvat, on mahdollisuus harrastaa yhä enemmän 
liikuntaa terveellisessä ympäristössä lähellä muita liikuntapalveluja. 
 
VE1: Nykyiset liikunta- ja uintitilat on mahdollista kunnostaa sekä lisätä nykyistä enemmän tiloja. 
Kaavavaihtoehdolla mahdollistetaan rakennukseen tehtäviä parannus- ja nykyaikaistamistoimenpiteitä 
sekä laajennus uusille toiminnoille. 
 
VE2 ja VE3: Uusista tiloista saadaan nykypäivän vaatimuksia vastaavat tilat. Rakennukseen ei saada 
maisemaikkunoita hallin julkisivuihin, josta syystä hallin sisätiloihin ei saada näkymiä laajemmille 
viheralueille niin kuin nykyisessä uimahallissa. 
 
Pohjaveteen ja pintavesiin 
VE1-3: Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia pohjaveteen. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä 
pohjaveden suojelemiseksi. Kaavassa on annettu määräyksiä hulevesien hallintaan. 
 
Ilmastoon 
VE1: Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen elinkaaren piteneminen rakennussuojelulla ja 
laajentamisen mahdollistavalla ratkaisulla. Nykyisessä rakennuksessa on paljon bruttoneliöitä ja 
epätehokkaita tiloja, joten hiilijalanjälki peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdossa on suurempi kuin 
kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen. Säästöä tulee siitä, että purettavia osia on vähemmän 
kuin jos rakennus puretaan kokonaan. Rakennuksen teknisiä ratkaisuja on mahdollisuus parantaa 
energiatehokkaammiksi peruskorjauksen yhteydessä huomioimalla energiataloudellisuus 
ilmanvaihtokoneiden uusimisen yhteydessä sekä muissa LVI ratkaisuissa ja lisäämällä aurinkopaneelit 
katolle. 
 
VE2 ja VE3: Uudisrakennuksessa tilat voidaan suunnitella tehokkaasti, joten hiilijalanjälki on pienempi 
kuin peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdossa. Uudisrakennusvaihtoehdoissa rakennuksen elinkaareen 
ja ekologisuuteen voidaan vaikuttaa materiaali- ja teknisillä valinnoilla ja huolto-ohjelmalla. 
 
 
Luontoon 
VE1: Kaavamuutoksessa urheilu- ja virkistyspalvelualueelle sijoittuva metsäinen alue vähentyy tontin 
laajennusalueen verran. Laajenemiseen varatulla alueella ei ole ulkoilureittejä. Viheryhteys ja laajat 
virkistysalueet säilyvät kaava-alueen ulkopuolella. 
 
VE2 ja VE3: Metsäinen alue alueen pohjoisosassa tontin rajojen sisäpuolella muuttuu parkkialueeksi. 
Nykyisen kaavan mukainen VU-alue säilyy samankokoisena eikä muutu kaavamuutoksen myötä.  
 
Taajamakuvaan ja kulttuuriympäristöön 
 
VE1: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan uimahallirakennuksen ominaispiirteet 
säilyvät, koska rakennukselle on annettu kaavassa suojelumääräys. Rakennuksen laajentamiselle on 
annettu kaavamääräys, jossa rakennus sovitetaan vanhaan osaan ja ympäristöön, jolloin pohjoisen 
suunnasta näkyvä uudisosa sopii taajamakuvaan. 
 
VE2: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas uimahallirakennus ei säily, jolloin 
menetetään Hollolasta rakennustaiteellisesti merkittävä modernia arkkitehtuuria edustava rakennus. 
Uudisrakentamiselle on annettu määräys, että se sovitetaan ympäristöön, joka muodostaa hyvää 
keskustakuvaa. Terveystien varren näkymä jäsentyy uimahallin sijaitessa koulurakennuksen vieressä.  
 
VE3: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas uimahallirakennus ei säily, jolloin 
menetetään Hollolasta rakennustaiteellisesti merkittävä modernia arkkitehtuuria edustava rakennus. 
Uudisrakentamiselle on annettu määräys, että se sovitetaan ympäristöön, joka muodostaa hyvää 
keskustakuvaa. Terveystien varren näkymä jäsentyy uimahallin sijaitessa seniorikortteliksi kaavoitetun 
tontin vieressä. Palveluasumisen tontti jää uimahallirakennuksen taakse. 
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Kaavaluonnosvaihtoehtojen vaikutusten vertailutaulukko: 
 

Vaikutukset  VE1  VE2  VE3 

Rakennettuun ympäristöön  +  (‐)  (‐) 

Alue‐ ja yhdyskuntarakenteeseen  +  +  + 

Liikenteeseen  (+)  ‐  (+) 

Elinoloihin, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen  +  (+)  (+) 

Pohjaveteen ja pintavesiin  +  +  + 

Ilmastoon  ‐  +  + 

Luontoon  ‐  +  + 

Taajamakuvaan ja kulttuuriympäristöön  +  ‐  ‐ 

Yhteensä ‐  ‐2/8  ‐3/8  ‐2/8 

Yhteensä +  + 6/8  + 5/8  + 6/8 
 
Vertailutaulukkoon on merkitty +, jos aiheen mukaiset vaikutukset ovat kokonaisuudessaan enemmän 
positiivisia. Taulukkoon on merkitty -, jos aiheen mukaiset vaikutukset ovat kokonaisuudessaan 
enemmän negatiivisia. Positiivisia vaikutuksia kokonaisuutena kaikkien vaikutusten osalta on yhtä 
paljon kaavaluonnosvaihtoehdoissa VE1 ja VE3. Vaihtoehto VE2 jää muita vaihtoehtoja heikommaksi, 
johon vaikuttaa erityisesti liikenteelliset seikat. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Ympäristössä ei ole häiriötekijöitä. 
 

5.6 Nimistö 
 

Kaavamuutoksessa ei synny uusia nimiä. Kaava-alueella on osa Terveystie-nimistä katua. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

VE1:Uimahalli-monitoimirakennuksen korjausta ja laajennusta ohjaa tämän kaavan liitteenä oleva 
rakennushistoriaselvitys. Kaavan liitteenä on havainnekuva rakennuksen laajennuksesta, jossa 
havainnollistetaan laajennusosan sijoittamista ja sovittamista. 
 
VE2 ja VE3: Kaavan liitteenä on havainnekuva uudisrakennuksen sijoittamisesta. 

 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kiinteistö on kunnan omistuksessa ja käytössä. Kaavamuutosta voidaan toteuttaa heti kaavan tultua 
voimaan. Tontti muodostuu useasta eri tilasta, joten on suositeltavaa, että kiinteistönmuodostus 
päivitetään vastaamaan kaavatilannetta. 
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6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Kaavoitus ja rakennusvalvonta seuraavat hankkeiden suunnitelmia. Kuntatekniikka seuraa 
pysäköintialueen käyttöä. 

 
 
 

LIITTEET  
 

 
Liite 1  Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 
Liite 2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3  Rakennushistoriaselvitys 
Liite 4  Liikenneselvitys 
Liite 5  Hulevesiselvitys 
Liite 6  Havainnepiirrokset sjoittelusta, kaavaluonnos VE1-VE3 
Liite 7  3D-havainnekuvat, kaavaluonnos VE1-3 
 

 
 




