
 
 

 

 
 

 

 

Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. 
 

 
Suunnittelualue 
Kaavoitettava alue sijaitsee Vesijärven rannalla Kukkilassa Lahden kaupungin rajalla noin 6 km pohjoiseen Lahden 
kaupungin keskustasta. Alueen koko on noin 19,4 ha. Lounaassa ja lännessä alue rajautuu Vesijärveen. 
Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Sokonpohjan suoalueeseen, idässä ja etelässä pientaloalueisiin. 
 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Aloite kaavoitukseen on tullut maanomistajan hakemuksesta. 
Alue on suurelta osin ennestään asemakaavoittamatonta aluetta, jolle laaditaan nyt ensimmäinen asemakaava. 
Kaava-alueen itäisimmät osat ovat asemakaavoitettuja, ja tälle alueelle laaditaan asemakaavan muutos.  
 
Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Tavoitteena on saada kaavoitettua alueelle tontteja, 
jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille asuinrakennuksille ja kehittää aluetta korkeatasoiseksi 
asuinalueeksi. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle 
korkeatasoisena asuinalueena luontoarvot huomioiden. 
 
Asemakaavahanke on ollut mukana kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2012 ja 
kaavoitusohjelmassa 2013-2015. Kaavoituksen hakija ja Hollolan kunta ovat tehneet sopimuksen 
asemakaavoituksen käynnistämisestä 21.1.2014 §2. Maankäyttösopimus hakijan kanssa tehdään viimeistään 
ennen kaavan hyväksymistä. 
 



 
 

 

 
Suunnittelun lähtökohdat, nykytilanne 
Alueella sijaitsee vapaa-ajan asunto Vesijärven rannalla ja samassa pihapiirissä talousrakennus. Lisäksi alueen 
etelärajalla on yksi rakennettu omakotitalo. Muutoin alue on valtaosin lehtomaista metsää. Pienempiä kallioisia 
alueita, hieman karumpaa männikköäkin esiintyy alueella. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen 
suojeltu luontotyyppi. Luontotyyppi on luontaisesti syntynyt pääosin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö, joka 
muodostuu kahdesta osasta. Suunnittelualueen pohjoisosissa on soisempaa aluetta, jossa esiintyy luhtaista 
ruohokorpea, saranevaa ja koivuluhtaa. 
Alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja nousee paikoin melko jyrkästikin järveltä.  
 
Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Myös joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Kukkilan kylän 
palveluihin kuuluu päivittäistavarakauppa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä suunnittelualueelta, ja 
päiväkoti, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Kukkila kuuluu Kalliolan alakoulun vaikutusalueeseen, 
koulu sijaitsee noin 3,5 km päässä suunnittelualueesta. Laajemmin kaupallisia palveluita on saatavillla Lahden 
kaupungin puolella, noin kolmen kilometrin päässä Mukkulassa ja noin neljän kilometrin päässä Holmassa. Lahden 
keskustan palvelut sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä. 
 
 
Kaavatilanne, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, jonka ympäristöministeriö on 
vahvistanut 11.3.2008. Uusi maakuntakaava 2014 on hyväksytty 2.12.2016 maakuntavaltuustossa, 
mutta kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa. 
 
Maakuntakaavassa 2006 alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jolla osoitetaan asumiseen ja 
muille taajamatoiminnoille alueita. Alueelta on osoitettu viheryhteystarve alueen itäpuolella 
sijaitsevalle virkistysalueelle. 
 
Maakuntakaavassa 2014 alue on osoitettu edelleen taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue 
on kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi osoitetun alueen 
eteläisin osa. Suunnittelualue kuuluu myös kaupunkialueeksi osoitettuun alueeseen. Tällä 
kaavamerkinnällä on osoitettu kaupunki-/taajama-alueet, joita eheytetään ja merkinnän 
suunnittelumääräyksessä sanotaan mm.: Kaupunki- ja taajama-alueiden tarkemmassa 
suunnittelussa edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden, olevan 
rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja riittävät 
viheralueet turvaten. 
 

 
Kuvassa vasemmalla ote maakuntakaavasta 2006, oikealla ote maakuntakaavasta 2014. 
 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava, joka on vahvistettu 
Hämeen ympäristökeskuksessa 20.6.1996. Se osa suunnittelualueesta, jolle nyt laadittavalla 
asemakaavalla osoitetaan asuinrakentamista, on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja 
asumisen reservialueeksi (M-1). Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. 
Haja-asutus on sallittua vähintään 5000 m2:n rakennuspaikalla, mikäli viemäröinnistä ei aiheudu 
haittaa naapurikiinteistölle ja rakentaminen ei haittaa alueen kaavoitusta. Rakentaminen tulee 



 
 

 

sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä reunavyöhykkeisiin. Mikäli alueelle 
rakentaminen tapahtuu ilman rakennuskaavaa, on vesi- ja viemärihuolto järjestettävä 
kiinteistökohtaisesti. 
 
Alueen länsikärki on varattu omarantaiseen loma-asumiseen (RA-1), jossa on kaksi 
rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi ei sallita. Rakennetun 
ympäristön ja rantakasvillisuuden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti rantaa 
rajaava puusto tulee säilyttää. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, kuivakäymäläjätteet saa 
kompostoida. Pesuvedet on imeytettävä maastoon vähintään 20 metrin päähän rannasta. 
 
Muu osa suunnittelualueesta kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on 
ympäristöarvoja (MU-1). Metsäalue on merkittävä luonnon ja maiseman kannalta ja alueella on 
sallittua vain maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Vesi- ja viemärihuolto on 
hoidettava kiinteistökohtaisesti. Metsänhoidossa ja metsäsuunnitelman laatimisessa on otettava 
huomioon alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot. 
 
Kunnassa on käynnissä strateginen yleiskaavatyö, jonka on tavoitteena valmistua keväällä 2017. 
Strategisesta yleiskaavasta on ollut nähtävillä kaavaluonnos (kaavaluonnos päivätty 13.9.2016, ollut 
nähtävillä 13.10.-14.11.2016). Suunnittelualueen Vesijärven rannan puoleisilla osilla on jäämässä 
voimaan Kukkila-Kalliolan osayleiskaavamerkinnät. Muilta osin suunnittelualue on strategisen 
yleiskaavan luonnoksessa osoitettu tiivistyväksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi taajama-alueeksi. 
Alueelle on myös osoitettu viheryhteystarve. 
 
Suunnittelualueen eteläpuolella Lahden kaupungin puolella on voimassa Lahden yleiskaava 2025, 
hyväksytty 14.5.2012. Suunnittelualue rajautuu yleiskaavan asuinalueeseen (A-29). 
 

  
Kuvassa vasemmalla ote Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavasta (suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti punaisella), oikealla ote Lahden yleiskaavasta 2025. 

 
Asemakaava 

Alue on osittain asemakaavoitettua (ent. rakennuskaava-alue). Alueella on voimassa kaksi 
asemakaavaa, kaavat 23-122 (25.3.1991) ja 23-123 (5.10.1993). Asemakaavoissa Toisenmäentien 
varteen on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL) ja sen viereen maa- ja metsätalousaluetta jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (M-1). Rannan puoleinen osuus suunnittelualueesta on 
asemakaavoittamaton. 
 
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella Lahden kaupungin puolella on myös asemakaavoitettua 
aluetta. Suunnittelualueen viereiset alueet on asemakaavassa varattu erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO) ja puistoksi (P). Poukamanpolun varteen Raikkosen suunnittelualueeseen 
rajoittuen on vireillä asemakaavan muutos A-2613, jonka tavoitteena on mahdollistaa ison 
omakotitontin jakaminen kolmeksi tontiksi. 



 
 

 

 
Ote aantasa-asemakaavasta Hollolan puolella, Raikkosen kaava-alue punaisella rajauksella. 

 

 
Ote Lahden kaupungin ajantasa-asemakaavasta (ote 11/2016). 

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

 
Luontoselvitykset ja luonnonsuojelu: 

- Tilan Raikkostenmaan luontoselvitys, Ramboll / Kaisa Torri, 18.6.2009 
- Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueella keväällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo 

Metsänen, 7.7.2010 
- Hollolan Raikkosen alueen pesimälinnustoselvitys, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 

14.7.2010 
- Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueelta, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, 

20.8.2010 
- Lepakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella kesällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo 

Metsänen, 20.8.2010 
- Hollolan Raikkosen asemakaava-alueen luontovaikutusten arviointi, Luontoselvitys Metsänen / 

Timo Metsänen, 7.10.2010 
- Päätös suojellusta luontotyypistä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 16.6.2010 
- Valkoselkätikalle tärkeiden alueiden suurpiirteinen kartoitus, Metsähallitus, Etelä-Suomen 

luontopalvelut / Timo Laine, 2.4.2014 



 
 

 

- Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella 2014, Luontoselvitys Metsänen / Timo 
Metsänen, 4.8.2014 

- Luontoselvitys, Ramboll, 12.10.2016) 
 

Liikenne ja kunnallistekniikka: 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll / A. Vaittinen, 4.10.2010 
- Yleissuunnitelma Poukamapolun katujärjestelyistä, Lahden kaupunki / kunnallistekniikka, 

18.11.2013 
- Asemakaava-alueen liikenteellinen kuvaus, Hollolan kunta / Tekninen toimiala, 9.5.2014 
- Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelman päivitys, Ramboll 6.11.2014 
- Raikkosen asemakaavan vaikutukset liikenteeseen Karjusaarenkadulla, Ramboll 5.11.2014 
- Tilanvaraussuunnitelma, Raikkosen katuyhteys, Ramboll, 7.12.2016 
 
Muut selvitykset ja suunnitelmat: 
- Rakennusinventointi, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy / Sauli Havas, 30.4.2014 
- Hollolan kunnan rakennusjärjestys 2011, hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja tullut voimaan 

1.6.2011 
- Master-Plan -suunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 3.2.2011. 
 

Selvitystarpeet 
 Yllämainittujen jo tehtyjen selvitysten lisäksi ei ole tiedossa lisäselvitystarpeita. 
 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena 
on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman 
monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat 
vaihtoehdot eri ratkaisumalleista. 
 
Tämän kaavan osalta arvioidaan seuraavia vaikutuksia: 
- luontoon, luonnonoloihin ja maisemakuvaan 
- eläimistöön 
- liikenteeseen 
- yhdyskuntarakenteeseen 
- rakennettuun ympäristöön  
- talouteen 
- sosiaaliset vaikutukset 
 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä asemakaavaluonnoksen 
ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan kunnanviraston 
ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-
alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla nähtävilläoloaikana. 
Yleisötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa nähtävillä olojen aikana. 
 
 
Vireilletulo 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 25.2.2014 ja siitä ilmoitettiin 5.3.2014 
Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
aikana. 
 
 



 
 

 

Asemakaavaluonnos 
Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi asemakaavaluonnosta. Tekninen lautakunta asettaa 
asemakaavaluonnokset MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. 
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksista nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaluonnoksista pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 

Asemakaavaehdotus 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
 
Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin 
laadittujen vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. Mikäli muistutusten ja lausuntojen johdosta 
kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville. 
Uutta nähtävilläoloa ei kuitenkaan tarvita jos muutos koskee vain yksityistä etua ja niitä, joita se 
koskee, kuullaan erikseen. 

 
Hyväksyminen 

Tekninen lautakunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

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

 
 
Ketkä ovat osallisia 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä ne, 
joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
 
Maanomistajat ja asukkaat 

- alueen maanomistajat 
- lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- alueen asukasyhdistys, Karjusaariseura ry 
 

Kunnan toimialat 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan sivistystoimiala 
- kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut (v. 2015 loppuun) 
- kunnan ympäristönsuojelutarkastaja (v. 2016 alusta) 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
Valtion viranomaiset 

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
 

Muut yhteisöt 
- Lahden kaupunki 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus (nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy 
- Lahti Energia Oy 
- LE-Sähköverkko Oy 
- Telia Sonera 



- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
- Hollolan ympäristöyhdistys ry
- Salpausselän luonnonystävät ry
- Metsähallituksen luontopalvelut
- Metsäkeskus Häme-Uusimaa

Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
Asemakaavaluonnokset (2 kpl) nähtävillä 
Asemakaavaehdotus nähtävillä  
Hyväksymiskäsittely  

25.2.2014 
6.3. – 4.4.2014 
28.5. – 27.6.2014 
tammikuu 2017 
kevät 2017 

Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.2.2011. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu 
ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja 
lausunnot on saatu. 

Yhteystiedot 
Mikäli ilmenee tarvetta OAS:n tarkistamiseen kaavaprosessin kuluessa voidaan sitä muuttaa tai täydentää. 
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan alkuperäisen suunnitelman tiedotustapaa soveltaen. 

Palautetta OAS:sta voi antaa: 

Kaavoittaja Maria Vanhala 
Sähköposti: maria.vanhala@hollola.fi 
Puhelin: 044 780 1353 

Hollolassa 14.12.2016 

Kaavoittaja Maria Vanhala 




