Hirveen ihana

Luonnostaan jo muita parempi
Hollola on kautta aikain ollut paikka, joka on antanut
suojaa, turvaa ja elantoa sukupolvelta toiselle. Viikinkiaikaan Hollola oli merkittävä kauppa- ja markkinapaikka sekä keski-ajalla nykyistä Päijät-Hämettä
laajempi emäpitäjä. Emä-Hollolasta irtautui sittemmin Lahden kylä, joka kasvoi ensin kauppalaksi ja
sitten kaupungiksi. Tänään Hollola on perinteinen
mutta ajassa elävä päijäthämäläinen kunta luonnon
helmassa, sopivan lähellä Lahden palveluita. Se on
samaan aikaan sekä turvallinen paikka omalle kodille
että innostava sijainti yritystoiminnalle.
Hollola antaa paljon - tule ja totea itse.

Jättien jäljillä

Tarinan mukaan Hollola sai nimensä kahdelta jätiltä,
Hollolta ja Martalta, jotka yrittivät rakentaa kirkon Kapatuosian mäelle. Hollo kantoi perustuskiviä kasaan,
mutta ne vierivätkin mäkeä alas nykyiselle paikalleen.
Martta tästä hermostui ja torui kovalla äänellä: ”Hollo!” Kaiku kertasi huudon ”Hollo..lo..lo…la” ja siitä pitäjä
sai nimensä.

Hollola
– on perustettu 1865.
– on noin 23 000 asukkaan kotikunta.
– on väkiluvultaan yksi Suomen
suurimmista kunnista.

www.hollola.fi
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–
–
–
–

Lahti 8 km
Hämeenlinna 66 km
Helsinki 107 km
Tampere 120 km
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Monta luontoa
Hollolan luonto lumoaa monipuolisuudellaan. Nouse
Etelä-Suomen korkeimman kohdan kupeeseen
laavulle tai laskeudu Vesijärven rantaan. Opastetut
luontopolut ohjaavat turvallisesti metsään. Hollolasta löytyy luonnosta monenlaista tekemistä. Maastot
haastavat niin suunnistajan, hiihtäjän, laskettelijan
kuin golfarinkin. Vettä pitkin pääsee aina Jyväskylään
asti kauniissa saarimaisemissa.

–
–
–
–
–
–

100 kilometriä latuja ja luontopolkuja
11 luonnonsuojelualuetta
44 järveä
418 venepaikkaa
6140 metriä laskettelurinteitä
1 golfkenttä

Salpausselän harjuilla

Jääkauden muodostamat Salpausselät, ovat Suomen
kansainvälisesti tunnetuinta geologista luonnonperintöä. Tätä veden muovaaman maiseman tarinaa
kertovat myös Hollolan aivan omanlaiset maisemat,
kuten upea Pirunpesä sekä suppamaastot. Kuuden
kunnan yhteinen alue, Salpausselkä Geopark, on
nousemassa UNESCO Global Geopark -kohteeksi
keväällä 2022.

#salpausselkägeopark #vedenmuovaama

Finlandia-hiihto
sivakoidaan
suurimmaksi
osaksi Hollolan
laduilla.
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Hirveen kotoisa
Hollolaan on helppo tulla ja asettua. Asumisen vaihtoehtoja on kaikkiin elämäntilanteisiin. Kodikkaita asuinalueita on maalla, kylillä ja keskuksissa. Valitseepa
kodin paikaksi minkä niistä tahansa, on ympäristö turvallinen ja rauhallinen. Kunta myy ja vuokraa tontteja
oman kodin rakentajille asemakaavoitetuilta alueilta,
joita on niin kuntakeskuksen tuntumassa kuin maalaismaisemissakin. Jos oman kodin rakentaminen saa
vielä odottaa, voi omaan elämäntilanteeseen sopivaa
kotia etsiä vuokra-asuntojen tarjonnasta.

Koti Hollolaan
Vapaat tontit hollola.fi/vapaat-tontit
Vuokrakodit hollolanasuntotalot.fi

www.hollola.fi

Ihan oikeasti sujuva arki

Hollolassa kaikki päivittäin tarvittavat julkiset ja
kaupalliset palvelut ovat lähellä. Monet palvelut ovat
keskittyneet Salpakankaan kuntakeskukseen, muun
muassa yhteisöllinen kirjasto, toimintapuisto ja päivittäistavarakaupan keskittymä sijaitsevat aivan Hollolan
torin ympärillä.
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Hollolassa on myös uusi sote-keskus, jonne on keskitetty sosiaali- ja terveyspalvelut vauvasta vaariin.
Koska Hollola ympäröi Lahtea hevosenkengän tavoin,
ovat kaupungin palvelut pienen matkan päässä. Myös
yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat erinomaiset.

#kodinpaikka
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Hirveen hyvä olla
Hollolassa lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää.
Kun vanhemmat ovat töissä, pikkulapset oppivat uutta
ja leikkivät ikäistensä kanssa kotoisissa oppimisympäristöissä ympärillään luotettavat ja turvalliset varhaiskasvatuksen aikuiset. Perusopetus lastaa oppilaiden
reput tulevaisuuden työkaluilla: oppiminen perustuu
aktiiviseen toimintaan. Viihtyisät koulut lähiympäristöineen mahdollistavat uudenlaiset opetuskokonaisuudet, jotka innostavat oppimaan ja kannustavat tekemään yhdessä.

Hyvän mielen harrastuksia

Hollolassa jokainen saa viettää omannäköistään
vapaa-aikaa mielekkäitten harrastusten parissa.
Sellaisten harrastusten, jotka lisäävät hyvinvointia ja
tuovat hyvää mieltä. Valinnanvaraa on kaikenikäisille
ja jokaiseen makuun – siitä pitävät huolen aktiiviset
urheiluseurat, yhdistykset ja järjestöt.

Meidän olohuone

Pääkirjasto on kuntalaisten yhteinen olohuone ja
kohtaamispaikka. Siellä voi paitsi antautua tarinoiden
vietäväksi myös kokeilla 3D-tulostusta, pelata pelejä,
osallistua jumppaan tai tapailla säveliä soittohuoneen
soittimilla. Kahvilassa voi hörpätä kupposen kuumaa
ja samalla lukea päivän lehdet. Myös Kalliolassa ja
Hämeenkoskella on kirjastot.

Mitä tehdä?
–
–
–
–
–

uimahalli
nuorisotilat
bänditreenikämppä
kirjastot
Wellamo-opisto
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Luonnostaan tunnettu — tekemisen paikka
Hollola tunnetaan luonnostaan suosittuna asumisen ja
viihtymisen kuntana mutta myös menestyvien ja kehittyvien yritysten alueena. Vahvimpia valttejamme ovat
logistisesti erinomainen sijainti, yritysverkostot, Lahden
seudun kohtuuhintaiset toimitila-, asumis- ja työvoimakustannukset sekä ammatillisten oppilaitosten ja
korkeakoulujen tarjonta.

Elinvoimaa yrityksistä ja yrittäjyydestä
Alueen yritys- ja yhteistyöverkostot ovat aktiiviset ja
laajat. Apua saavat niin aloittavat, kehittävät kuin
sijoittuvatkin yritykset. Myös matkailu ja tapahtumat
ovat alueella asiantuntevissa käsissä. Hollolan kunta
tarjoaa maksuttomat alueellisen kehittämisyhtiön
neuvontapalvelut.

Tekemisen
paikka.

www.hollola.fi

Erinomainen sijainti

Uudet yritysalueet, Hopeakallio ja Paassilta, sijaitsevat
Lahden eteläisen kehätien
läntisen liittymän molemmin
puolin. Kukonkoivu, Hämeenkosken Ojastenmäki ja tulevaisuuden alue Nostava sijaitsevat valtatien
12 välittömässä läheisyydessä. Nämä alueet
tarjoavat kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia niin
uusille sijoittujille kuin alueella toimintaansa laajentaville. Lähitulevaisuudessa lisää liiketoimintamahdollisuuksia luo kuntakeskuksen uudet kehittämissuunnitelmat.

Katso videomme!
Hollolassa on tilaa uusille
yrityksille ja rohkeille ideoille.
Lue lisää
hollola.fi/yrityspalvelut-hollola
ladec.fi
visitlahti.fi
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Hollolan kunta
Virastotie 3, Hollola
www.hollola.fi
@hollolankunta

• www.jssuomi.fi

#hollola
#montaluontoa
#kodinpaikka
#tekemisenpaikka

