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1 PERUS- JA TUNNISTETDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun kunnanosassa noin 4,5 km päässä Salpakankaan 
keskuksesta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Rouvintiehen, etelässä Kukonkoivun 
urheilukentän alueeseen ja lännessä Kukonkoivun teollisuusalueeseen. Kaava-alue on 
kooltaan noin 55 hehtaaria. 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Tämä on Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen selostusosa. Suunnittelualueen etelä- ja länsireunalla on noin 16,4 hehtaaria 
asemakaavoitettua aluetta. Tälle alueelle on tarkoitus laatia asemakaavan muutos. Muutoin 
alue on asemakaavoittamatonta ja tälle osalle kaava-aluetta laaditaan ensimmäinen 
asemakaava. 
 
Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoitusohjelman mukaisesti. 
Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella noin 
130-160 uudella tontilla. Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja 
rivitaloille ja kytketyille pientaloille sekä lähivirkistysaluetta. Uusi asuinalue sijaitsee hyvien 
tieyhteyksien varrella lähellä keskusta-alueen palveluita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 8.11.2017 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa) 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaavan uusi luonnos 
4 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys (26.10.2011 Ramboll) 
5 Havainnekuva (tehdään myöhemmin) 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa 2010 Kukonkankaan asuinalueen kaavoitus on merkitty 
aloitettavaksi vuoden 2011 aikana. 

- Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo 15.2.2011 (tekninen lautakunta, § 
12). 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.2. – 28.3.2011. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 1.-30.9.2011. 
- Uusi kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti x.x.xxxx-x.x.xxxx.. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittely 

- elinvoimavaliokunta 00.00.0000 §_ 
- kunnanhallitus 00.00.0000 §_ 
- valtuusto 00.00.0000 §_ 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos, jossa esitetään yhteensä 133 uutta 
erillispientalontonttia (AO), pientalojen korttelialue (AP-4), josta voi muodostaa useamman 
tontin sekä kolme rivitalotonttia (AR). Tontit sijoittuvat katujen varteen, jotka liittyvät 
Rouvintien uuden kokoojakatulinjauksen varteen. Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu 
tehokkuusluvulla e=0,25, eli rakennusoikeus on 25 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
Rakennusoikeus vaihtelee erillispientalotonteilla n. 260-580 kerrosneliömetrin välillä. 
Tonteille saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia, lukuun ottamatta 
korttelia 1040, jossa kerrosluku on ½ k I, eli ensimmäisen kerroksen kerrosalasta saa 
kellarikerroksessa käyttää puolet kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kaava-alueen länsipuolelle 
on osoitettu suojaviheralue, johon voi rakentaa meluvallin. Korttelialueiden ympärillä on 
lähivirkistysaluetta (VL). Alueen keskiosaan on sijoitettu aukio. Kaava-alueelle on osoitettu 
pysäköintialue (LP), leikkipuistoja (le) ja koirapuisto (kp). Alueen pohjoisosaan on varattu 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET). 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kaava-aluetta voidaan lähteä toteuttamaan asemakaavan saatua lainvoiman. 
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LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun kunnanosassa noin 4,5 km päässä Salpakankaan 
keskuksesta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Rouvintiehen, etelässä Kukonkoivun 
urheilukentän alueeseen ja lännessä Kukonkoivun teollisuusalueeseen. Kaava-alue on 
kooltaan noin 54 hehtaaria ja on pääosin talousmetsää. 
 

2.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Kaava-alue kuuluu I Salpausselän reunamuodostumaan ja sen pintamaalajina on hiekka. Alue 
on kuivaa tai kuivahkoa kangasta ja pääasiallinen puulaji on mänty. Pinnanmuodostukseltaan 
alueen eteläosat ovat etelään laskevaa rinnettä. Muualla alueella on luoteis- kaakkosuuntaisia 
loivia painanteita. 

Kasvillisuus 
Suunnittelualueen kasvillisuutta luonnehtivat nykyisin pääosin melko karut mäntykankaat, kun 
taas rehevämpiä luontotyyppejä on alueella vähemmän. Alueen metsät ovat valtaosin 
varttuneita tai järeäkasvuisia puolukkatyypin (VT) mäntymetsiä. Mäntymetsien sekapuuna tai 
alikasvoksena kasvaa paikoin hieman kuusta. Lehtipuustoa ei juuri esiinny. Eteläisten 
metsikkökuvioiden reunoilla Rouvintien varrella kasvaa paikka paikoin hieman rauduskoivuja 
ja haapoja. 

Eläimistö 
Suunnittelualueelle tehtiin kesällä 2011 liito-orava- ja linnustoselvityksiä (25.8.2011 Ramboll). 
Alueella ei esiinny liito-oravalle elinympäristöksi soveltuvia metsätyyppejä eikä alueella tehty 
havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 
 
Alueen karuus sekä elinympäristörakenteen yksipuolisuus näkyvät osaltaan myös 
Kukonkankaan suunnittelualueen pesimälinnustossa, jonka kokonaislajimäärä jää 
suunnittelualueella kokonaisuudessaan melko vaatimattomaksi (kesän 2011 selvityksessä 37 
lajia). Alueen pesimälinnustosta valtaosan muodostavat nykyisin lähinnä havu- ja sekametsille 
tavanomaiset lajit, kun taas vaateliaampien kuusi- tai lehtimetsien tyyppilajien reviirimäärät 
ovat alueella melko pieniä potentiaalisten pesimäalueiden vähyydestä johtuen. Linnustollisesti 
huomionarvoisimpia lajeja ovat Kukonkankaan suunnittelualueella erityisesti melko 
runsaslukuisina esiintyvät leppälintu ja kulorastas sekä alueella ilmeisesti joinakin vuosina 
esiintyvä kehrääjä, jotka kuuluvat kaikki erityisesti valoisille harjumänniköille luonteenomaisiin 
lajeihin. Kukonkankaan suunnittelualueelta ei ole pesimälinnuston kannalta mahdollista rajata 
linnuston kannalta merkittäviä alueita, vaan huomionarvoisempien lajien reviirit jakautuvat 
tasaisesti alueen eri osiin. Alueen linnusto olisi alueen maankäytön suunnittelussa kuitenkin 
hyvä pyrkiä ottamaan huomioon jättämällä erityisesti alueen pohjoisosien vielä 
rakentamattomille alueille maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka mahdollistaisivat 
osaltaan erityisesti em. harjumänniköille ominaisten lajien esiintymisen mahdollisista 
rakentamistoimista huolimatta. 

Vesistöt ja vesitalous 
Alue on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta ja pohjaveden muodostumisaluetta. Kaava-
alue on kokonaisuudessaan Kukonkoivu- Hatsinan pohjavesialueella. Kaava-alueen vieressä 
sijaitsee Ruopan vedenottamo, jonka lähisuojavyöhyke rajautuu kaava-alueeseen. 
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Vedenottamon kaivoalue sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin päässä kaava-alueen 
reunasta. Koko kaava- alue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä ja lähes koko 
alue vedenottamon vaikutusalueella. 

 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella, asuminen 
Kaava-alueella ei ole asuntoja eikä asutusta. Kaava-alueen etelä- ja itäpuolella on jonkin 
verran haja-asutusta. 

Yhdyskuntarakenne 
Alueella sijaitsee muutama teollisuusrakennus tai rakennelma sekä joitakin vanhoja 
soranottoalueita. Muutoin alue on kuivaa kangasmetsää. Alueen itäpuolella sijaitsee Ruopan 
vedenottamo. Kaava-alue rajoittuu vedenottamon lähisuojavyöhykkeeseen. 

Palvelut 
Suunnittelualueella ei ole palveluja. Lähimmät ostospalvelut sijaitsevat Soramäessä vajaan 
neljän kilometrin päässä. Kuntakeskuksen palveluihin on matkaa n. 5 km, terveyskeskukseen 
n. 6 km. Lähin koulu sijaitsee Hälvälässä n. 2 kilometrin päässä, jossa on esiopetuksen 
lisäksi luokat 1-4. Lähin päiväkoti on 4-5 km:n päässä Soramäessä. 

Liikenne 
Tampereentie (yhdystie 2955) ja sen eteläpuolella oleva Valtatie 12 sijaitsevat kaava-alueen 
eteläpuolella, mutta eivät rajoitu kaava-alueeseen. Kaava-alue sijaitsee noin 700 metrin 
päässä valtatie 12:sta. Kaava-alueen ja Tampereentien väliin jää liikerakennusten 
korttelialueita ja lähivirkistysalue sekä urheilukenttä.  
 
Tampereentie toimii alueen yhteytenä Kuntakeskukseen. Tampereentien pohjoisreunassa on 
kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsee yhtenäistä kevyen liikenteen yhteyttä pitkin 
Kuntakeskukseen ja sieltä edelleen Lahteen. 
 
Kaavoitettavan alueen läpi kulkee Rouvintie. Kaava-alueella on myös joitakin metsäautoteitä, 
jotka johtavat Rouvintieltä vanhoille soranottoalueille. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty tieliikennemäärät, nykytilanne vuonna 2012-2016 (5.9.2017 
Liikennevirasto). 

 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty ennuste vuoden 2025 tieliikennetiedoista. (Kukonkankaan 
asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011 Ramboll) 
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Joukkoliikenne 
Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lahden seudun lähiliikennevuoroja kulkee 
useasti päivässä. Kukonkoivun pysäkki sijaitsee Tampereentien varressa, reilun puolen 
kilometrin päässä alueelta. Myös Kirkkotiellä on pysäkki. Lahden ja Hämeenlinnan välillä 
kulkee arkisin vakiovuoroja 3-4 kertaa päivässä, jotka pysähtyvät Tampereentien varressa. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alue rajoittuu Kukonkoivun teollisuusalueeseen, mutta suunnittelualueella ei ole toimivia 
yrityksiä. Suunnittelualueen koillisreunassa sijaitsee käytössä oleva kuivurirakennus 
kiinteistöllä 98-408-1-329. 

Virkistys 
Kaavoitettavan alueen eteläpuolella sijaitsee Kukonkoivun urheilukenttä. Urheilukentän alue 
ei kuulu kaava-alueeseen, mutta urheilukentän ympärillä ja lähimaastossa risteilee 
ulkoilupolkuja, jotka ulottuvat myös kaava-alueelle. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole suojelukohteita, rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 

Tekninen huolto 
Suunnittelualueen pohjoiskulmassa kulkee runkovesijohto. Kukonkoivun teollisuusalueella on 
lähes valmis kunnallistekniikan runkoverkosto, lukuun ottamatta alueen pohjoisosia, joissa 
kunnallistekniikka on osittain rakentamatta. 
 
Seuraavassa kuvassa on vesihuoltoverkostokartta (11/2017). 

 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualueella osoitteessa Rouvintie 84 on alueelle kertynyt erilaisia jätteitä. Kyseisellä 
tontilla on 1980-1990-luvuilla harjoitettu vuokralaisten toimesta mm. rakennusliike- ja 
maalaustoimintaa. Alueelle sijoitettuja jätteitä on kuljetettu pois tontin vuokraajan ja Hollolan 
kunnan toimesta vuonna 1997, mutta sittemmin jätteitä on tuotu alueelle lisää. Alueella on 
jätetarkastuksen yhteydessä havaittu myös todennäköinen maanalainen öljysäiliö, josta maan 
päälle näkyi betonirenkaasta tehty huoltokuilu. 
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Jätteet ovat olleet jo pidemmän aikaa maastossa, koska osa niistä oli jo sammaleen alla ja 
metallitynnyrit ja -purkit olivat hyvin ruosteisia. Alueella havaittiin mm. kaksi suurta 
kattobetonielementtiä sekä useita muita pienempiä betonielementtirakenteita. Maastossa oli 
noin 30x50 metrin alueella mm. maalipurkkeja, tynnyreitä, muovikanistereita, sekalaista 
rakennusjätettä, wc-istuimia, romuauto, autojen polttoainesäiliöitä, neljä suurta pahvirullaa ja 
rakennuslevyn kappaleita. (lähde: ympäristönsuojelutarkastajan tarkastusmuistio kiinteistön 
jätetarkastuksesta 30.5.2011, Lahden seudun ympäristöpalvelut) 
 
Maaperän kunnostustoimenpiteet tehtiin lokakuussa 2014. Maaperästä otettiin näytteitä, 
joista tutkittiin öljyjen, metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Tutkimuksissa ei todettu Vna 
alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Korkeimmat pitoisuudet (antimoni, lyijy) olivat Vna 
kynnysarvon tasolla tai hieman yli. Orgaanisten yhdisteiden (öljyhiilivedyt ja PAH) pitoisuudet 
alittivat kynnysarvon. Maaperätutkimuksen perusteella alueella ei todettu pilaantuneisuutta. 
Pienet jäljelle jääneet roskat suositellaan poistettavaksi alueella tehtävien 
maanrakennustöiden yhteydessä ( Rouvintie 84, Hollola Maaperän kunnostus, 
toimepideraportti 25.6.2015, Ramboll) 
 
 
Kaava-alueen länsirajalla rajanaapurina on Suomen Kaukokiito Oy:n tavaraterminaali. 
Tavaraterminaalilla merkittävimmät melulähteet ovat rekkojen äänet, terminaaliin lastauksen 
ja purkamisen äänet sekä piha-alueella purkamisessa käytettävä trukki. Lisäksi talviaikaan 
konttien lämmityslaitteet aiheuttavat melua. 
 
Suomen Kaukokiito Oy:n terminaalille on suunniteltu laajennusta, joka vaikuttaisi tavara- ja 
liikennemääriin kasvattavasti. Liikennemäärän ei arvioida kasvavan aivan samassa 
suhteessa tavaramäärän kanssa. Hollolan terminaalille tulee nykytilanteessa keskimäärin 
noin 200 raskaan ajoneuvon käyntiä vuorokaudessa. 40 % käynneistä on ns. runkoliikennettä 
eli Suomen Kaukokiito Oy:n eri terminaalien välistä liikennettä. Käynneistä 60 % on ns. 
jakeluliikennettä ja jakeluautot saattavat käydä alueella tyypillisesti useamman kerran päivän 
aikana. Runkoliikenne liikkuu pääsääntöisesti klo 15-04 välisenä aikana, mutta vilkkainta 
liikenne on klo 17-21 välillä. Jakeluliikenne painottuu aamun tunteihin (ennen klo 8:aa), mutta 
osa autoista käy alueella useamman kerran päivän aikana. Laajennuksen arvioidaan 
pitemmällä aikavälillä kasvavan siten, että runkoliikenteen määrä kasvaa noin 
puolitoistakertaiseksi ja jakeluliikenteen määrä kaksinkertaistuu. Tällöin terminaalille tulee 
keskimäärin noin 720 raskaan ajoneuvon käyntiä vuorokaudessa. Toiminnan 
painopisteaikojen arvioidaan säilyvän samankaltaisina kuin nykyisin. (lähde: Kukonkankaan 
asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011 Ramboll) 
 
Kaavoitettavalle alueelle aiheutuu melualtistusta myös läheisiltä tiealueilta; valtatieltä 12 ja 
Soramäentieltä, mutta niiden melutasot alittavat ohjearvon. 
 

2.1.4 Maanomistus 
 

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa, lukuun ottamatta kahta pientä tilaa alueen 
pohjoisosassa (tilat 98-408-1-329 ja 98-408-1-408). Kunta on tekemässä päätöksen tilan 98-
408-1-408 ostamisesta. 
 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

- Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008 
- Maakuntakaava 2014 (hyv. 2.12.2016) 
- Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017, osittain voimaan 7.6.2017) 
- Voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu 17.2.1986 ja 14.6.2004 
- Alueelle laaditut asemakaavaluonnokset, luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 
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-  Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2017  
- Hälvälän ampumarata sekä ampuma- ja harjoitusalue ympäristömeluselvitys 29.12.2008 

Ramboll  
- Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 2012-2021 Lahden seudun ympäristöpalvelut 

toim. Riikka Mäyränpää 

2.3 Kaava-alueelta tehdyt selvitykset 
 
Suunnittelualuetta koskevat aiemmat selvitykset ja suunnitelmat: 
 
- Kukonkoivun osayleiskaavan maisema- ja luontoselvitys (Hollolan kunta 1991). 
- Kukonkoivun osayleiskaava ja kaavaselostus (Hollolan kunta 1992). 
- I Salpausselän luontokohteiden kartoitus (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2009). 

Selvityksen tarkoitus on ollut toimia esiselvityksenä ja pohjatietona alueen maankäytön 
suunnittelua ja selvityksiä varten. Selvityksessä ei ole mainittu luontokohteita 
suunnittelualueella tai sen lähialueilla. 

 
- Aluetta koskevat viimeisimmät pohjavesiselvitykset; Raakaveden saannin turvaaminen 

strategisesti merkittävillä pohjavesialueilla – RASTAS, Pohjavesien suojelun ja 
kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti eli POSKI-projekti Päijät-Hämeessä. 

 
- Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011 Ramboll 
- Liito-orava- ja linnustoselvitykset, selvitys 25.8.2011 Ramboll 
- Selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjavesivaikutusten arviointi 21.12.2012 Ramboll 
- Kukonkangas ja Kukonkoivu energiahankintaselvitys 21.11.2013 Granlund 
- Rouvintie 84 maaperän kunnostus 25.6.2015 Ramboll 

 

2.3.1 Liito-orava- ja linnustoselvitykset 25.8.2011, Ramboll 
Kaavoitustyön pohjaksi Ramboll on laatinut Kukonkankaan alueelle linnusto- ja liito-
oravaselvityksen, jotka toteutettiin maastokäynnein kevään ja kesän 2011 aikana. 
Suunnittelualueella ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä, koska alueella ei esiinny 
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Linnustoselvityksessä havaittiin, että suunnittelualueen pesimälinnuston kokonaislajimäärä jää 
kokonaisuudessaan melko vaatimattomaksi. Alueen linnusto olisi alueen maankäytön 
suunnittelussa kuitenkin hyvä pyrkiä ottamaan huomioon jättämällä erityisesti alueen 
pohjoisosien vielä rakentamattomille alueille maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka 
mahdollistaisivat osaltaan erityisesti em. harjumänniköille ominaisten lajien esiintymisen 
mahdollisista rakentamistoimista huolimatta. 

2.3.2 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011, Ramboll 
Selvityksen tarkoituksena on ollut selvittää valtatien 12 ja Soramäentien sekä Kukonkoivun 
teollisuusalueen itäosassa sijaitsevan Suomen Kaukokiito Oy:n Hollolan tavaraterminaalin 
aiheuttamat melutasot kaava-alueella. Melumalli sisältää tieliikenteen ja Kaukokiidon 
tavaraterminaalin melutiedot. Meluselvitys on laadittu melumittauksiin ja mallinnukseen 
perustuen. Kaava-alueella tehtiin ympäristömelumittauksia ja mallinnusta varten mitattiin 
tavaraterminaalin merkittävimpien melulähteiden äänitehotasot. 
 
Melun ohjearvoina on käytetty Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja: 
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Mallinnuksessa selvityksen taustatietoina käytettiin Lahden alueelle valmistunutta liikenne-
ennustemallia. Nykyliikenteen (vuosi 2011) ja ennusteliikenteen (vuosi 2025) määrät saatiin 
liikennemallin tehneeltä Strafica Oy:ltä. 
 
Selvitys on laadittu yhteistyössä Kaukokiidon edustajien kanssa ja mittauksissa on käytetty 
edustajilta saatuja tietoja mittaustulosten lisäksi. Lisäksi selvityksessä huomioitiin Hollolan 
terminaalille suunniteltu laajennus, joka vaikuttaisi tavara- ja liikennemääriin kasvattavasti. 
Liikennemäärän ei arvioida kasvavan aivan samassa suhteessa tavaramäärän kanssa. 
Mallinnuksessa tutkittiin myös kaava-alueelle rakennettavan, Kaukokiito Oy:n terminaalin 
itäpuolelle sijoittuvan, kuusi metriä korkean maavallin vaikutusta asuinalueen melutasoihin. 
Meluselvityksen perusteella tieliikenteen aiheuttama melu jää alle ohjearvon kaava-alueella.  
 
Meluvallin vaikutuksesta Kaukokiidon kiinteistöltä kantautuva ohjearvot ylittävä melu rajautuu 
terminaalitontille, eikä ulotu asuinalueelle. Mallinnuksessa meluvallin pituutena käytettiin noin 
300 metriä. Päiväaikainen 55 dB melualue rajoittuu terminaalitontille. Meluvallin vaikutuksesta 
yöajan 45 dB melualue rajautuu pääasiassa terminaalitontille, mutta vallin pohjoispuolelta 
melu pääsee "vuotamaan" kaava-alueelle. Tämä voidaan ehkäistä pidentämällä vallia 
pohjoisen suuntaan. 

 

2.3.3 Selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjavesivaikutusten arviointi 21.12.2012 
Ramboll 

Alueen kaavoitusta varten laadittiin selvitys alueen pohjavesiolosuhteista. Selvityksen 
tulosten perusteella arvioitiin alueen suunnitellusta maankäytöstä pohjaveden laatuun ja 
määrään kohdistuvat vaikutukset. Vaikutustenarvioinnin perusteella esitettiin 
toimenpidesuositukset haitallisten pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi. 
 
Laaditun vaikutusten arvioinnin perusteella suunniteltu erillispientalojen sekä asuinpientalojen 
(AO, AP-4) (ensimmäiset kaavaluonnokset) voidaan sijoittaa alueelle aiheuttamatta haitallisia 
vaikutuksia alueella muodostuvan pohjaveden laatuun tai määrään. Laadulliset 
pohjavesivaikutukset tulee ehkäistä pohjaveden suojelua koskevilla kaavamääräyksillä sekä 
kunnan omilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Erillispientalojen ja asuinpientalojen 
korttelialueella muodostuvat hulevedet ovat normaaliolosuhteissa puhtaita, eikä niistä aiheudu 
pohjaveden laatuun kohdistuvaa riskiä. Näin ollen alueella muodostuvat hulevedet voidaan 
imeyttää maaperään, eikä alueella muodostuvan pohjaveden määrään aiheudu vaikutuksia. 
 
Erillispientalojen sekä asuinpientalojen (AO, AP-4) (ensimmäiset kaavaluonnokset) 
korttelialue sijoittuu Ruopan vedenottamon valuma-alueelle. Ruopan vedenottamolla on Itä-
Suomen vesioikeuden vuonna 1984 määräämä suoja-alue. Kaavaluonnoksessa 
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erillispientalojen ja asuinpientalojen korttelialue on rajattu Ruopan vedenottamon suoja-
alueeseen, jolloin asuinpientalojen (AP-4) korttelialueen etäisyys vedenottamoon on 
pienimmillään noin 150-200 metriä. Selvityksessä kaavaluonnoksen asuinpientalojen 
korttelialue on esitetty siirrettäväksi kauemmas vedenottamosta ja korvattavaksi 
lähivirkistysalueella (VL) Ruopan vedenottamon ja asuinalueen välisen suojaetäisyyden 
kasvattamiseksi. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoitusohjelman mukaisesti. 
Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella noin 
130-160 uudella tontilla. Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja 
rivitaloille ja kytketyille pientaloille sekä lähivirkistysaluetta. Uusi asuinalue sijaitsee hyvien 
tieyhteyksien varrella lähellä keskusta-alueen palveluita. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoituskatsauksen 2010 ja 
kaavoitusohjelman 2011-2014 mukaisesti.  

3.2.1 Osalliset (tarkistetaan kunkin kaavan mukaan) 
 

Kunnan hallintokunnat, yhdyskuntatekniikasta vastaavat: 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan hyvinvoinnin palvelualue, hyvinvointijohtaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan yrityskoordinaattori 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Lahti Energia Oy/lämpöliiketoiminta 
- LE-Sähköverkko Oy 

 
Viranomaiset: 
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
         ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
          liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

 
Muita osallisia: 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen yritykset 
- ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Hollolan yrittäjät ry 
- Telia Finland Oy 
- Elisa Oyj 
 

3.2.2 Vireilletulo 
 

Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 15.2.2011 (§12). Vireilletulosta sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilletulosta ilmoitettiin 23.2.2011 Hollolan 
Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. 
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3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen, tiedottaminen ja arvioitu aikataulu on 
esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaava-alueen maanomistajia ja 
kaava-alueeseen rajoittuvia naapurimaanomistajia tiedotetaan kaavoituksen eri vaiheista 
kirjeitse. 
Kaavaprosessin aikana saadut mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sekä vastineet niihin 
esitetään selostuksen kohdassa Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä maankäyttömalli 

 
Kokouksessaan 15.2.2011 tekninen lautakunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta ja kaavoituksen vireilletulosta 
tiedotettiin osallisia kirjeitse ja siitä ilmoitettiin Hollolan Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla 
sekä internet-sivuilla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 24.2. – 28.3.2011 välisenä aikana, ja 
siitä saatiin yhteensä seitsemän kommenttia. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelu 

 
Alueesta tehtiin kaksi eri kaavaluonnosvaihtoehtoa. Kaavaluonnokset pidettiin nähtävillä MRL 
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1. - 30.9.2011 Hollolan kunnanviraston ala-aulan 
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai 
suullisesti. Kaavaluonnoksista annettiin 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelu, uusi kaavaluonnos 

 
(täydennetään myöhemmin) 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus 

 
(täydennetään myöhemmin) 

 
Asemakaavan ja asemakaavan  muutoksen hyväksyminen 

 
(täydennetään myöhemmin) 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisten työneuvottelu on pidetty 5.10.2011. Kaavahankkeesta järjestetään muita 
viranomaisneuvotteluja tarvittaessa. 
 

3.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Kukonkoivun osayleiskaavan (1993) ja Hollolan strategisen yleiskaavan (2017) asettamien 
tavoitteiden mukaan Kukonkoivun alue suunnitellaan asunto- ja työpaikka-alueeksi ottaen 
huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Suunnittelualue kaavoitetaan strategisen 
yleiskaavan ja maakuntakaavan mukaisesti asuinalueeksi. Suunnittelussa käytetään hyväksi 
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alueen virkistysalueet ja edistetään turvallista liikenneympäristöä strategisen yleiskaavan 
suuntaviivoja noudattaen. Kunnan tavoitteet yhtyvät strategisen yleiskaavan tavoitteisiin näiltä 
osin. 
 
Kaavoitettavalle alueelle on tavoitteena saada noin 130-160 uutta tonttia hyvien tieyhteyksien 
varrella lähellä kunnan keskusta-alueen palveluita. Alue on kahden kilometrin etäisyydellä 
Hälvälän koulusta. Alueen tontit on tarkoitus luovuttaa rakentajille 4-5 vuoden aikana 
tonttikysynnän ja kunnan palvelutarjonnan mukaan. 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 
Maakuntakaavassa 2014 (hyv. 2.12.2016) alue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja kuuluu 
Lahden ja Hollolan kaupunkialueeseen (ka3) (oranssi katkoviiva) ja on pohjavesialuetta (pv) 
(sininen katkoviiva). Alueen eteläosaan on merkitty päävesihuoltolinja (-(V)-) ja idässä aluetta 
sivuaa merkittävä yhdystie (Kirkkotie) (yt29) (musta viiva). 
 
Alueen länsipuolella on työpaikka-alue (TP) . Pohjoispuolella on kehittämisen kohdealue 
Hälvälä (kk) (punainen viiva), joka on puolustusvoimien käytöstä poistuva alue, jolla 
ampumatoimintoja kehitetään. Pohjoispuolella puolustusvoimien alue (EP) (vaaleanpunainen) 
ja melualue (me/harmaa pisterasteri). 
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Yleiskaava 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on taajama-aluetta (sininen katkoviiva), ja se on 
merkitty pientalotaajamaksi (ruskea pohja), jonka lävitse kulkee uuden liikenneväylän 
yhteystarve (punainen nuoli). Alue on olennaisesti muuttuva alue; tiivistyvä tai uusi 
toiminnoiltaan monipuolinen taajama-alue (vinoviivarasteri). Alueen lounaiskulmassa on 
viheraluetta. 

 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella. Alueen ympärillä on Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta 
vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin piirissä (musta pisterasteri). Alueen pohjoisosassa 
kulkee vesirunkolinja (tumma viiva). Idässä Hollolan ja Lahden kunnanrajan ja Kukonkankaan 
alueiden välillä on varayhteystarve vesirunkolinjalle (punainen nuoli). 
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Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueen pohjoispuolella on maa-ainesten ottoalue 
(katkoviiva) ja Hälvälän melualue 2 (vaaleansininen viiva). Alueesta lounaaseen 
Kukonkankaan yritysalueella sijaitsee Seveso III direktiivin mukainen laitos (violetti ympyrä). 
Kauempana alueen eteläpuolella on voimalinjan yhteystarve (punainen nuoli). 
 
Maa-ainesten ottoalue on merkitty strategiseen yleiskaavaan, koska Kukonkankaan ottoalue 
on maakuntakaava 2014 ehdotusvaiheessa ollut Poski-projektin perusteella soveltuva 
harjukiviaineksen ottoalue. Lopullisesta maakuntakaavasta alue on poistettu johtuen 
merkittävistä seudullisista pohjavesiriskeistä. 
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Asemakaava 
Suunnittelualueesta noin 16,4 hehtaaria on asemakaavoitettua aluetta, muutoin alue on 
asemakaavoittamaton. Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, jotka Hollolan 
kunnanvaltuusto on vahvistanut 17.2.1986 (asemakaava 10-77) ja 14.6.2004 (asemakaava ja 
asemakaavan muutos 10-181). 
 
Asemakaavoitetulle alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL), yleinen pysäköintialue (LP) 
suunnittelualueen vieressä sijaitsevan urheilukentän tarpeisiin sekä katualuetta. 

 
 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

Alueen lähellä sijaitsee vedenottamo, jonka suojavyöhyke tulee huomioida kaavoituksessa. 
Kaavaratkaisussa huomioidaan rakennettujen tilojen tulevaisuudennäkymät. 

3.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Tavoitteena on saada turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö, joka voidaan 
toteuttaa osakokonaisuuksina. Laadullisia tavoitteita tarkennetaan kaavatyön yhteydessä. 
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3.4 Asemakaavaratkaisun vaikutukset (vaihtoehdot ja niiden vaikutukset) 

3.4.1 Vaihtoehtojen kuvaus 1. luonnosvaiheessa 
 
Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on valmisteltu kaksi luonnosvaihtoehtoa. 
Vaihtoehdossa 1 alueelle sijoittuu yhteensä 159 omakotitalotonttia sekä kolme rivitalotonttia. 
Omakotitonttien tonttikoko vaihtoehdossa 1 on keskimäärin noin 1200 m². Vaihtoehdossa 2 
alueelle sijoittuu 133 omakotitalotonttia sekä neljä rivitalotonttia ja tonttikoko on huomattavasti 
suurempi kuin vaihtoehdossa 1. Omakotitonttien keskimääräinen koko vaihtoehdossa 2 on 
noin 1500-2000 m². 
 
Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa on nykyinen Rouvintien linjaus muutettu siten, että se ei 
nykytilanteen tavoin kulje enää Ruopan vedenottamon lähisuojavyöhykkeen läpi. 
Vaihtoehdossa 2 on Rouvintieltä osoitettu vain kokoojakatuyhteyksiä asuinalueille. 
Vaihtoehdossa yksi on lisäksi osoitettu katuyhteys asuinalueelta teollisuusalueelle. 
 
Molemmissa vaihtoehdoissa on varaus ohjeelliselle leikkikentälle kaava-alueen eteläosassa. 
Luonnosvaihtoehdossa 2 on lisäksi varaus koirapuistolle alueen lounaiskulmassa. 
 
Linnustoselvitys on kaavaluonnosten suunnittelussa huomioitu siten, että etenkin alueen 
pohjoisosiin on jätetty laajoja virkistysalueita asuinalueiden väliin. 
 
Kaavaluonnosvaihtoehtoja on työstetty meluselvityksen tulosten perusteella. Molemmissa 
luonnosvaihtoehdoissa kaava-alueen länsireunassa sijaitsee 60 metriä leveä suojaviheralue 
(EV), jolle voidaan rakentaa maisema-/meluvalli. Vallin tarkoituksena on ehkäistä 
teollisuusalueelta kaavoitettavalle alueelle kantautuvaa meluhäiriötä. Valli maisemoidaan 
istuttamalla puita. Lisäksi EV-alueen ja asuinalueen väliin on jätetty vähintään 40 metriä leveä 
lähivirkistysalue (VL), jolla puusto säilytetään. Etäisyyttä asutuksen ja teollisuusalueen väliin 
jää vähintään 100 metriä. 
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Luonnosvaihtoehto 1 VE1 (15.2.2011): 
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Luonnosvaihtoehto 2 VE2 (15.2.2011): 
 

 
 

3.4.2 Asemakaavaratkaisun (valinta ja) perusteet 
 

Kaavaluonnosvaihtoehtojen jälkeen on valmistunut melu- ja pohjavesiselvitykset sekä 
energiahankintaselvitys. Rouvintie 84 maaperä on puhdistettu. Kaukokiito Oy:n rajalle on 
tehty 6-8 metriä korkea meluvalli. Maakuntakaava- ja yleiskaavatilanne on muuttunut 
kaavaluonnosten jälkeen. Päädytään esittämään uutta kaavaluonnosta, joka pohjautuu 
molempiin vaihtoehtoihin sekä päivittyneisiin tietoihin. 
 
Uudessa kaavaluonnoksessa on osoitettu erikokoisia erillispientalotontteja vaihdellen n. 
1030-2310 m2:n välillä. Lisäksi alueelle on osoitettu muutamia rivitalotontteja ja 
pientalotontteja. Etäisyyttä asutuksen ja teollisuusalueen väliin jää edelleenkin vähintään 100 
metriä. Rouvintien uusi linjaus on kokoojakatuyhteys asuinalueille. Kaavassa osoitetaan 
alueelta myös uusi kokoojakatuyhteys pohjoiseen, jota voidaan jatkaa tarvittaessa 
myöhemmin. Kaavaluonnos ei mahdollista katuyhteyttä teollisuusalueelle, mutta mahdollistaa 
sinne kevyen liikenteen reitin. Kaavaluonnoksessa osoitetaan ohjeelliset sijainnit leikkikentille 
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ja koirapuistolle. Alueen keskelle on osoitettu toriaukio, jota voi hyödyntää alueen asukkaiden 
yhteisenä tilana.  

3.5 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä seitsemän kommenttia, 
joista ohessa lyhennelmät ja kaavoittajan vastineet: 
 
Päijät-Hämeen liitto ilmoitti, ettei liitolla ole huomautettavaa OAS:sta eikä kaavahankkeesta, 
koska se toteuttaa maakuntakaavaa ja koska alueella on vahvistettu osayleiskaava. 
 
 
Terveydensuojeluviranomainen toteaa kommentissaan, että kaava-alueelle aiheutuu 
melualtistusta monesta eri lähteestä. Terveydensuojeluviranomainen esittää, että 
kaavoituksen yhteydessä tehtävissä selvityksissä tulisi arvioida aiheutuvan melualtistuksen 
suuruutta sekä huomioida toimenpiteitä, joilla tätä altistusta voidaan tarvittaessa vähentää. 
Tärkein kaavoituksessa huomioitava asia on pohjaveden suojelu, jota tulisi tarkastella 
riittävän kattavasti ja asettaa pohjaveden suojelemiseksi tarvittavat kaavamääräykset. Lisäksi 
terveydensuojeluviranomainen esittää, että kaavamääräyksiin liitetään määräys radonhaitan 
torjumisesta rakentamisen yhteydessä, sillä Hollolan kunnan alueella esiintyy korkeita 
huoneilmanradonpitoisuuksia. 
 
Kaavoittajan vastine: Kommentissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavan valmistelussa. 
Kunta on teettänyt meluselvityksen, jossa on huomioitu liikennemelu valtatieltä 12 ja 
Soramäentieltä sekä teollisuusalueella sijaitsevan Kaukokiidon kaava-alueelle aiheuttama 
melu. Kaava-alue rajautuu Kaukokiidon terminaalialueeseen. Kaavamääräyksiin lisätään 
määräykset pohjaveden suojelusta ja radonhaitan torjumisesta. 
 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelujen kommentissa todettiin, että uuden asuinalueen ja 
Kukonkoivun teollisuusalueen väliin tulee jättää riittävä suojaviheralue, jotta teollisuusalueen 
toiminnot eivät aiheuta ympäristöhäiriötä asuinalueelle. Lisäksi mainittiin, että alueella 
sijainneen maalausliikkeen tontin puhtaus tulee varmistaa ennen asutuksen kaavoittamista ja 
sijoittamista alueelle. 
 
Kaavoittajan vastine: Teollisuusalueen ja asuntoalueen väliin jätetään vähintään 100 metrin 
leveydeltä rakentamatonta aluetta. Kommentissa viitataan maalausliikkeen tonttiin. Tätä 
aihetta on käsitelty tämän kaavaselostuksen Lähtökohdat-osiossa (kohta Rakennettu 
ympäristö; Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt). Ympäristönsuojelutarkastaja on suorittanut 
tontille jätetarkastuksen 31.5.2011. Alue siivotaan jätteistä ja maaperänpuhtaus varmistetaan 
ennen tonttien myymistä kyseiseltä alueelta. Jätetarkastuksen yhteydessä havaittiin 
todennäköinen maanalainen öljysäiliö ja säiliössä sisällä vesipinta, jossa erottui vähäinen 
öljykalvo. Öljysäiliö tyhjennetään ja poistetaan maasta. 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos kommentoi, että päävesijohtoverkostoa suunniteltaessa ja 
rakennettaessa tulee pelastuslain (468/2003) 47 § ottaa huomioon siten, että päävesijohtoihin 
rakennetaan riittävästi vesiasemia pelastustoimen sammutusvesitarpeisiin. Liikenneverkon 
suunnittelussa tulee välttää umpiperiä. Lisäksi tulee pyrkiä kevyen liikenteen ja muun 
liikenteen kohtaamisonnettomuuksien sekä muidenkin liikenneonnettomuuksien välttämiseen. 
 
Kaavoittajan vastine: Vesiasemien suunnittelu tullaan huomioimaan tarkemmassa 
verkostosuunnittelussa. Liikenneverkkoa on kaavan valmisteluvaiheessa suunniteltu ja se 
tarkentuu vielä luonnosvaiheen jälkeen. 
 
 
Lahti Aqua Oy:n kommentissa mainitaan, että alueen pohjoiskulmaa leikkaa runkovesijohto, 
ja esitetään että olisi suositeltavaa rajata pohjoiskulma kokonaan pois kaavasta tai rajoittaa 
rakennettaviksi osoitettavat alueet runkojohdon eteläpuolelle. Runkolinjan päältä kulkevia tai 
ylittäviä turhia katu- ym. yhteyksiä tulee välttää, ja runkolinjalle tulee varata riittävä, 
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minimissään 6x6=12 metrin rasitealue. Kommentissa mainitaan myös, että kaava-alueelle 
joudutaan rakentamaan jonkin verran siirtoyhteyksiä talousvesi-, jätevesi- ja 
hulevesiverkkoon liittymistä varten, sillä nykyinen verkosto ei kaava-alueelle ulotu. 
Hulevesien käsittelyyn ja purkukohtiin tulee kiinnittää pohjavesialueella erityistä huomiota. 
Pohjaveden muodostumisalueella tulee kaavoituksessakin pyrkiä ohjaamaan rakentamista 
siten, että muutokset pohjaveden muodostumisen määrään ja laatuun jäisivät 
mahdollisimman haitattomiksi. 
 
Kaavoittajan vastine: Kaavaluonnosvaihtoehdoissa on alueen pohjoiskulma, jossa 
runkojohto sijaitsee, jätetty virkistysalueeksi. Myöskään runkolinjan ylittäviä ylimääräisiä katu- 
tai muitakaan yhteyksiä ei ole osoitettu. Viher- ja katualueille ei ole kaavassa tarpeen osoittaa 
rasitealuetta. Hulevesien käsittely ja purkukohdat huomioidaan jatkosuunnittelussa. 
Kaavamääräyksiin lisätään määräykset pohjaveden suojelusta. 
 
 
Suomen Kaukokiito Oy:n kommentissa mainitaan, että terminaalialue on käytössä läpi 
vuorokauden 6-7 päivänä viikossa. Tällöin terminaali piha-alueineen on voimakkaasti valaistu 
ja siellä liikkuu raskasta liikennettä lastaten ja purkaen kuormiaan terminaalin sisä- ja 
ulkoalueilla. Lastaus- ja purkutyöstä aiheutuu välillä voimakkaitakin metallin kolahduksia sekä 
muita työn ääniä, vähimmilläänkin rekkojen ja trukkien käyntiääniä. Toiminnan luonteen 
vuoksi näitä ääniä ei ole mahdollista rauhoittaa illan tai yön ajaksi. Jo suunnitteluvaiheessa 
kunnan tulee huomioida vähintäänkin, että Kaukokiidon kiinteistön ja asuinalueen väliin 
rakennetaan riittävät meluvallit ja mahdolliset näkösuojat, jotta uusien asukkaiden ja 
yritystoiminnan välille ei synny konflikteja tulevaisuudessa. 
 
Kaavoittajan vastine: Kunta on teettänyt meluselvityksen (Kukonkankaan asemakaava-
alueen meluselvitys -luonnosraportti 16.6.2011 Ramboll), joka on laadittu yhteistyössä 
Kaukokiidon edustajien kanssa. Selvityksessä on tutkittu 6 metriä korkean meluvallin 
sijoittamista kaava-alueen länsireunaan Kaukokiidon kiinteistön ja asuinalueen väliin 
ehkäisemään melu- ja näköhaittaa. 
 
 
Tilan 1:67 omistajat esittivät kommentin koskien kaavahanketta ja omistamaansa (kaava-
alueeseen rajautuvaa) tilaa Kuivala 1:67 kaava-alueen pohjoisreunassa. Yhteenvetona 
kommentissa esitetään, että koko osayleiskaava-alue tilasta 1:67 kaavoitetaan tässä 
yhteydessä sekä yhteisen edun että maanomistajien kohtuullisten oikeuksien turvaamisen 
vuoksi ja siksi, että yhdenvertaisuusperiaate toteutuu. Kommentissa on myös ehdotettu 
mahdollisuutta, että kunta ostaisi osayleiskaava-alueella olevan osan tilasta tai koko tilan.  
 
Kaavoittajan vastine: Maanomistajien ja kunnan välillä on käynnistetty neuvottelut 
maanostosta. Laadittuja luonnosvaihtoehtoja on valmisteltu siten, että osa tilasta on otettu 
kaavoitettavaan alueeseen mukaan. Maa-alue otetaan mukaan asemakaavaan vain, jos alue 
siirtyy kunnan omistukseen. 
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnosvaihtoehdoista 
Ensimmäisessä luonnosvaiheesta saatiin 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä, joista ohessa 
lyhennelmät ja kaavoittajan vastineet. 
 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 
-Alueen halki maakunta- ja yleiskaavoissa osoitettu yhdystie 29 on kaavaselostuksen mukaan 
jo toteutunut Kirkkotie, joka kulkee noin 700 metriä suunnittelualueen eteläpuolella. Korvaava 
tieyhteys on ilmeisesti katsottu sittemmin tarpeettomaksi toteuttaa, mikä olisi hyvä mainita 
kaavaselostuksessa. 
-Selvitys on lintujen ja liito-oravan osalta luotettava, joten ei huomautettavaa 
kaavaluonnokseen. 
-Hälvälän ampuma-alueen melu ei liene ongelma. 
- Kukonkoivun yritysalueelle esitetty katuyhteys lienee melun leviämisen kannalta huonompi 
vaihtoehto. Muutoin yhteyden järjestäminen asuin- ja työpaikka-alueen välillä jollain tavoin 
olisi suositeltavaakin, kunhan asuinalue ei muodostu houkuttelevaksi läpiajoalueeksi. 
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- Asemakaavassa on otettava huomioon kaavan vaikutukset henkilöauto- ja kevyt 
liikenteeseen sekä liikenneturvallisuuteen. Pientaloalueen matkatuotoksia tulee arvioida 
kaavaselostuksessa. Erityisesti tulee arvioida Tampereentien ja Rouvintien liittymän 
kapasiteetti liikenteen huipputunnit huomioiden.  
- Kevyen liikenteen yhteystarpeet on osoitettava selkeästi kaavakartalla. Samassa 
yhteydessä tulee arvioida, miten jatkuva kevyen liikenteen verkosto on. 
- Kaavassa tulee ottaa kantaa myös kaavan vaikutuksiin joukkoliikenteen järjestämisessä. 
- Johtopäätöksinä tulee lisäksi pohtia, mahdollistaako kaava joukkoliikenteen 
kulkutapaosuuden lisäämistä alueella. Erityisesti tulee ottaa kantaa mahdollisuuksiin liikkua 
palveluihin ja töihin joukkoliikenteellä. 
- Ruopan vedenottamo on otettu hyvin huomioon mm. siirtämällä Ruopantie etäämmälle 
vedenottamosta. Vesilain mukainen suoja-alueen rajaus tulee merkitä myös kaavakartalle. 
Lähtökohtana maankäytön suunnittelulle on, että 500 metriä, tai pohjavesiolosuhteiden niin 
salliessa 300 metrin etäisyydelle vedenottamosta ei osoiteta rakentamista. 
- Jatkosuunnittelussa vaikutusten arviointi pohjaveteen, ja kaavaratkaisu, tulee tehdä 
selvityksistä saatavan tiedon perusteella. 
- Vaikutuksia arvioitaessa otsikointia voisi täsmentää alaotsikoin mm. 
yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, sosiaalisiin (asuntotyypit, palveluihin kuten koulu, 
päiväkoti, kaupat, saavutettavuus), pohjaveteen, pintaveteen(hulevesi) kohdistuvina 
vaikutuksina. 
 
Kaavoittajan vastine: 
-Idempänä sijaitseva Kirkkotie ei varsinaisesti ulotu tähän kaavaan. Nykyinen Rouvintie 
korvautuu uudella linjauksella kaava-alueen osalta, joka on osoitettu myös strategisessa 
yleiskaavassa. 
-Hälvälän melualueen raja on osoitettu tuoreessa strategisessa yleiskaavassa. Yleispiirteinen 
rajaus sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan. 
-uudessa luonnosvaihtoehdossa on osoitettu kevyen liikenteen reitti, joka mahdollisesti kulkisi 
meluvallin ylitse. 
-Matkatuotokset on arvioitu uuden luonnosvaiheen yhteydessä. 
-Tampereen ja Rouvintien toimivuutta tarkastellaan katusuunnittelun yhteydessä, jota 
tehdään rinnakkain kaavan laadinnan aikana. 
-Otetaan huomioon muut mainitut asiat tai lisätään selostukseen/kartalle. 
 
 
Lahti Aqua 
Vesijohtojen vaatima routasyvyys on alueella varsin suuri. Joitain katulinjauksia ja tonttien 
sijoittelua hieman tarkistamalla voitaisiin luonnosvaihtoehdossa 2 saavuttaa vesihuollon 
osalta merkittäviä kustannussäästöjä. Samassa yhteydessä tulisi tarkistaa kaavallisesti myös 
tarvittavien jätevesipumppaamojen sijoittelu, niiden tarvitsemat kaavamerkinnät ja 
aluevaraukset ja etäisyydet muodostettaviin kiinteistöihin (esim. hajuhaitan mahdollisuus). 
 
 Kaavoittajan vastine: Kaavasta on tehty uusi luonnos, joten tarkastelua on tehtävä 
uudelleen. 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Päävesijohtoverkostoa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee pelastuslain vaatimus ottaa 
huomioon siten, että päävesijohtoihin rakennetaan riittävästi vesiasemia pelastustoimen 
sammutusvesitarpeisiin. Liikenneverkon suunnittelussa tulee välttää umpiperiä, kummassakin 
vaihtoehdossa on huomioitu teiden päässä autojen kääntöpaikat. 
 
Kaavoittajan vastine: Asia kirjattu muistiin. 
 
 
Lahden seudun ympäristöpalvelut 
Asemakaavan laatimisen yhteydessä tulee selvittää tulevan rakentamisen vaikutus alueen 
pohjaveden muodostumiseen niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Kaava-asiakirjoja tulee 
täydentää pohjavesiselvityksellä, josta selviää onko alue kaavoitettu siten, että hyvälaatuisen 
pohjaveden riittävä muodostuminen on turvattu jatkossakin. Öljysäiliöiden sijoittamista 
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koskevaa kaavamääräystä tulee tarkistaa kuulumaan esim. "polttonestesäiliöitä ei saa 
sijoittaa maan alle ja ne on sijoitettava sisätiloihin. Säiliö on varustettava ylitäytönestimellä." 
Kaava-alueella ei tule sallia maalämpökaivojen rakentamista. Ympäristöpalvelut korostaa 
riittävän suoja-alueen jättämistä Kukonkoivun teollisuusalueella sijaitsevan Kaukokiidon 
terminaalin ja Kukonkankaan lähimpien asuinalueiden väliin ja varmistettava ettei 
teollisuusalueen toiminnoista aiheudu melu- tai valohaittaa suunnitellulle asutukselle. 
Kaavaselostuksen mukaan alueelle on laadittu meluselvitys, mutta selvitystä ei ollut 
asiakirjojen mukana. 
 
Kaavoittajan vastine: Ensimmäisen luonnosvaiheen jälkeen alueelle on laadittu selvitys 
pohjavesiolosuhteista ja pohjavesivaikutusten arviointi. Kaavamääräyksiin tehdään lisäyksiä. 
Teollisuusalueen ja asutuksen väliin on osoitettu suojaviheralue, jonne voi koko matkaltaan 
rakentaa meluvallin. Lähimmät asuintontit sijaitsevat 100 metrin päässä teollisuusalueesta. 
Meluselvitys liitetään liiteasiakirjoihin. 
 
 
LE-sähköverkko 
10x10m ET-alueet puistomuuntamoille ja 3 m leveät johtorasitteet johtojen sijoittamista varten 
(kartalle osoitettuna) 
 
Kaavoittajan vastine: Kaavasta on tehty uusi luonnos, johon toivotaan uusi lausunto. 
 
 
Tilan 1:67 omistaja 
-Kaava-alueeseen on otettu mukaan osa tilasta Kuivala 1:67 kuten aiemmin esitimme. 
-Esitetään, että kaavaluonnoksesta otetaan pois lause: ” Maa-alue otetaan mukaan 
asemakaavaan vain, jos alue siirtyy kunnan omistukseen" 
-Alueen kaavoittaminen olisi vieläkin kannattavampaa kunnalle jos tälle rakentamisen 
kannalta erittäin edulliselle alueelle kaavoitettaisi rakennuspaikkoja nykyistä enemmän, 
lähemmäs samaa tehokkuutta kuin etelämpänä. 
 
Kaavoittajan vastine: Kaavasta on tehty uusi luonnos, jossa kunnan kannan mukaisesti tilan 
1:67 osa ei ole mukana kaava-alueessa. Kaavan pohjoisosa suunnitellaan kuitenkin siten, 
että mahdollistetaan myöhempi alueen laajeneminen tilan 1:67 alueelle. Kunta kaavoittaa 
vain omistamilleen maa-alueille. 
 
 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
-Liito-orava- ja linnustoselvityksessä sanotaan käen olevan alueellisesti uhanalainen (RT). 
Tällä asialla ei suoranaisesti ole mitään suurta merkitystä, mutta PHLY toivoo jatkossa 
käytettävän  tuoreimpia uhanalaisuusluokituksia. 
-PHLY:n mielestä Hollolan Kukonkankaan asemakaavaluonnos ja siihen tehty linnustoselvitys 
on riittävä. PHLY toivoo, että myös jatkossa Hollolan kunnan alueiden linnustollisiin ja muihin 
luontoarvoihin suhtauduttaisiin yhtä suurella painoarvolla ja mahdolliset linnustolaskennat 
suoritettaisiin suositusten mukaisesti. 
 
Kaavoittajan vastine: Kirjataan muistiin. 
 
 
Yksityishenkilön muistutus 
Haluaa selvityksen, miten liikenne tulee ohjautumaan uudelle asuinalueelle ja missä 
aikataulussa muutoksia tullaan tekemään liikenneturvallisuutta parannettaessa, huomioiden 
erityisesti lasten turvallisen kulkemisen Hälvälän koululle. Erityisesti riskipaikkoja ovat jo nyt 
Kirkkotien ja Tampereentien ylitykset sekä Kirkkotien ylitys alanko- ja kiviportaiden kohdalla. 
 
Kaavoittajan vastine: Pääliikenne ohjautuu Vanhan Tampereentien risteyksestä 
Rouvintielle, josta Rouvintien nykyinen linjaus siirtyy lännemmäksi. Rouvintielle, alueen 
keskelle tulee kiertoliittymä. Rouvintie toimii kokoojakatuna, johon tonttikadut liittyvät. Muut 
asiat kirjataan muistiin. 
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Lausunnot ja mielipiteet uudesta kaavaluonnoksesta 
(Täydennetään myöhemmin) 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

4.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaavalla osoitetaan yhteensä 139 tonttia, joista 133 on erillispientalotontteja. Se 
mahdollistaa n. 159 uuden asunnon rakentamisen, jolloin alueelle tulee n. 430 uutta 
asukasta. 
 
Asuinpientalojen korttelialueita (AP-4) on yhteensä 1,3933 ha. 
 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueita (AR) on yhteensä 1,7977 
ha. 
 
Erillispientalojen korttelialueita (AO) on yhteensä 17,5855 ha. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueita (ET) on 
yhteensä 0,1600 ha. 
 
Lähivirkistysaluetta (VL) on yhteensä 26,0273 ha. 
 
Suojaviheraluetta (EV) on yhteensä 4,8623 ha. 
 
Yleistä pysäköintialuetta (LP) on yhteensä 0,3143 ha. 
 
Katuaukio on yhteensä 0,4704 ha. 
 
Katualueita on yhteensä 2,7310 ha.  
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 55 ha 
 

4.1.2 Aluevaraukset 
 
Korttelialueet 
 
Asuinpientalojen korttelialue (AP-4) 
Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä 
pientaloja. Tonttien rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,25. Tonteille saa 
rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) 
Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttien 
rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,25. Tonteille saa rakentaa korkeintaan 
kaksikerroksisia (II) rakennuksia. 
 
Erillispientalojen korttelialue (AO) 
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja. Tonttien rakennusoikeus 
on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,25. Tonteille saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia (II) 
rakennuksia, lukuun ottamatta korttelia 1040, jossa kerrosluku on ½ k I, eli ensimmäisen 
kerroksen kerrosalasta saa kellarikerroksessa käyttää puolet kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 
 

  



 

 

27 

 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) 
Alueelle voidaan rakentaa tietoliikenteen tai yhdyskuntateknisen huollon rakennuksia ja 
laitoksia. 
 
Muut alueet 
 
Lähivirkistysalue (VL) 
Lähivirkistysalueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkureittejä sekä sijoittaa 
maisemavallirakenteita. Alueelle voi sijoittaa koirapuiston ja leikkikentän ohjeellisesti 
osoitettuihin paikkoihin. 
 
Suojaviheralue (EV) 
Suojaviheralueelle voidaan sijoittaa maisema-/meluvalli. 
Suojaviheralueelle tulee rakentaa asutusta varten 6-8 metriä korkea meluvalli. Meluvalli tulee 
maisemoida. Suojaviheralueella tulee olla puustoa ja muuta kasvillisuutta. Suojaviheralueen 
yli saa rakentaa kevyen liikenteen kulkureitin siten, ettei se vähennä melusuojaa. 
 
Yleinen pysäköintialue (LP) 
Yleinen pysäköintialue palvelee pääasiassa virkistysalueen leikkikenttien ja koirapuiston 
käyttäjiä sekä viereisen urheilukentän käyttäjiä. 
 
Katuaukio 
Katuaukio palvelee alueen asukkaiden kohtaamispaikkana, jossa voi järjestää tapahtumia. 
Alueelle voi sijoittaa leikkikentän. 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat, jalankulku/pyörätiet, joukkoliikennepysäkit ja niihin liittyvät 
penkereet. Rouvintien kokoojakadulta ei sallita tonttiliittymiä asuinkorttelialueille. 
 

4.2 Kaavan vaikutukset 

4.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Alueella on pääosin luonnonympäristöä, joten vaikutuksia on vain nykyisiin käytöstä 
poistuneisiin/poistuviin rakennuksiin (varasto ja kuivuri), jotka tullaan purkamaan kaavan 
toteutumisen myötä. 
 
Uuden rakentamisen ja maankäytön liittyminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
muuhun rakennettuun ympäristöön sekä taajamakuvaan on selostettu kohdassa 3.1.3. 

 

4.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten erityiset luontoarvot eivät vähene. Alueen metsä 
vähenee asutuksen ja katuverkon myötä, mutta sitä jää edelleen runsaasti yhtenäisiksi 
virkistysalueiksi asuinkortteleiden väliin. 

 

4.2.3 Vesitalouteen 
Pohjaveden suojelemiseksi kaavassa annetaan määräyksiä, jotka ehkäisevät pohjaveden 
tilan vaarantumista. Ruopan vedenottamo on otettu huomioon sijoittamalla rakentaminen 
vähintään 300 metrin etäisyydelle vedenottamosta. Rouvintien linjausta on muutettu siten, 
että se kulkee lähisuojavyöhykkeen ulkopuolella. Asuinalueilla hulevedet voidaan imeyttää 
maaperään, eikä alueella muodostuvan pohjaveden määrään aiheudu vaikutuksia. 
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4.2.4 Yhdyskuntarakenteeseen 
Yhdyskuntarakenne laajenee ja samalla alue tiivistää taajama-aluetta. Alue voi hyödyntää 
vieressä olevaa kunnallistekniikkaa ja liikenneverkkoa. 
 

4.2.5 Liikenteeseen 
Rouvintien linjaus muuttuu ja siitä tulee alueen kokoojakatu. Rouvintielle osoitettu 
kiertoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta. Kulkeminen tapahtuu pääosin itään, Hollolan 
kuntakeskuksen suuntaan.  
 
Kaavoituksen aikana on tarkasteltu matkatuotosta, jonka mukaan alueella syntyy noin 320 
kävelymatkaa, 190 pyörämatkaa, 30 joukkoliikenteellä kuljettua matkaa ja 560 automatkaa 
vuorokaudessa, josta 60 automatkaa pahimpana ruuhka-aikana. Lähialueen tieliittymien 
toimivuutta tarkastellaan katusuunnittelun yhteydessä kaavoituksen rinnalla. 
 
Kaava-alueelle Rouvintielle on tarkoitus tehdä kevyen liikenteen väylä. Vanhaa 
Tampereentietä pitkin pääsee Hollolan kuntakeskukseen ja Lahteen saakka kevyen liikenteen 
väylää pitkin jalkaisin ja pyörällä. Kaava-alueen ja Vanhan Tampereentien välille jää 
Rouvintietä n. 400 metriä, jonne on aikomus rakentaa kevyen liikenteen väylä, jonka jälkeen 
kevyen liikenteen liikkumiselle on yhtenäinen verkosto alueelta Lahteen saakka. 
 
Nykyisillä, alueen läheisyydessä sijaitsevilla joukkoliikennereiteillä kapasiteettia ei ole tarpeen 
lisätä erityisesti suunnittelualueelle syntyvän asutuksen myötä, vaikka käyttäjien määrä 
hieman lisääntyy.  Kaava-alueelta pääsee hyvin kävellen Tampereentien pysäkille. Uusien 
joukkoliikennereittien suunnittelussa Rouvintien kokoojakatu mahdollistaa reitin kulkemisen 
kaava-alueen kautta. Katualueen leveys mahdollistaa pysäkkien sijoittamisen alueelle sitten 
kun käyttäjiä on tarpeeksi uuden joukkoliikennereitin järjestämiselle. Mahdollinen uusi 
joukkoliikennereitti lisää joukkoliikenteen käyttöä kulkutapana sekä parantaa alueen 
vetovoimaisuutta. 

 

4.2.6 Sosiaalisiin oloihin 
Uusi asuinalue tuo alueelle lisää asukkaita. Alue sijoittuu hyvien virkistysmahdollisuuksien 
lähelle ja palvelut ovat saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä. Alueen koululaiset 
tulisivat sijoittumaan Hälvälän kouluun, jonne on kävelymatka. Kouluverkon eläessä 
mahdollisia kouluja ovat myös 4 km:n päässä sijaitseva Tiilikankaan koulu tai mahdollisesti 
Kirkkotien ja Rouvintien pohjoispään läheisyyteen rakennettava uusi koulu, jonne alueelta on 
matkaa noin kilometri. 
 

4.2.7 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
Alueen länsiosaan on osoitettu suojaviheralue, jossa sijaitseva 6-8 metriä korkea meluvalli 
estää teollisuusalueelta kantautuvan melun alueelle. Valtatien sekä Hälvälän ampuma-alueen 
melu eivät vaadi kaava-alueella erityistä huomioimista. Kaava-alue ei tuota 
terveellisyysriskejä muualle ympäristöön. Rouvintien uusi linjaus kiertoliittymineen muodostaa 
kokoojakadun, joka edistää osaltaan liikenneturvallisuutta. 
 
Olemassa oleva kuivurikiinteistö muuttuu kaavassa asuinpientalotontiksi, ja sitä ympäröivä 
asutus rakentuu vasta kuivuritoiminnan loppuessa. 
 

4.2.8 Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
Kunta saa uusia asuintontteja uudelta alueelta ja sen myötä uusia rakentajia ja asukkaita. 
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4.3 Nimistö 
 

Kaava-alueella on olemassa oleva Rouvintie. Muut katujen nimet ovat saaneet nimensä 
viereisen urheilukentän mukaan urheilutermistöstä. Juoksijantie muuttuu Juoksuradantieksi. 
Uusia katuja ovat Ajanottajantie, Ennätyksenkuja, Finalistintie, Heittokaari, Huoltajankuja, 
Huutosakintie, Joukkueenkuja, Kannustajantie, Kilpailijantie, Kommentaattorinkuja, 
Maalisuora, Mitalikuja, Toimitsijantie, Tuloksentie, Valmentajantie, Voittajantie ja 
Välimatkantie. 

 

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan tarvittaessa rakentamistapaohjeet ennen tonttien luovuttamista alueelta. 
 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Alueen katu- ja kunnallisteknisten suunnitelmien valmistuttua ja asemakaavan saatua 
lainvoiman, asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan. 
 
Kortteli, joissa sijaitsee viljakuivaamo, tontit luovutetaan sitten kun toiminta kyseisessä 
kohteessa on päättynyt tai siirtynyt muualle. 
 

5.3 Toteutuksen seuranta 
 

Rakennusvalvonta valvoo alueen toteutumista. 

LI ITTEET  
 

 
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa) 
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3 Asemakaavan uusi luonnos 
Liite 4 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys (26.10.2011 Ramboll) 
Liite 5 Havainnekuva (tehdään myöhemmin) 


	1 PERUS- JA TUNNISTETDOT
	1.2 Tunnistetiedot
	1.3 Kaava-alueen sijainti
	1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus
	1.5  Selostuksen sisällysluettelo
	1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

	2 TIIVISTELMÄ
	2.1 Kaavaprosessin vaiheet
	2.2 Asemakaava
	2.3 Asemakaavan toteuttaminen

	LÄHTÖKOHDAT
	2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
	2.1.1 Alueen yleiskuvaus
	2.1.2 Luonnonympäristö
	Maisemarakenne, maisemakuva
	Kasvillisuus
	Eläimistö
	Vesistöt ja vesitalous

	2.1.3 Rakennettu ympäristö
	Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella, asuminen
	Yhdyskuntarakenne
	Palvelut
	Liikenne
	Joukkoliikenne
	Työpaikat, elinkeinotoiminta
	Virkistys
	Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
	Tekninen huolto
	Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

	2.1.4 Maanomistus

	2.2 Suunnittelutilanne
	2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

	2.3 Kaava-alueelta tehdyt selvitykset
	2.3.1 Liito-orava- ja linnustoselvitykset 25.8.2011, Ramboll
	2.3.2 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011, Ramboll
	2.3.3 Selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjavesivaikutusten arviointi 21.12.2012 Ramboll


	3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
	3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
	3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
	3.2.1 Osalliset (tarkistetaan kunkin kaavan mukaan)
	3.2.2 Vireilletulo
	3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
	3.2.4 Viranomaisyhteistyö

	3.3 Asemakaavan tavoitteet
	3.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
	Kunnan asettamat tavoitteet
	Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
	Päijät-Hämeen maakuntakaava
	Yleiskaava
	Asemakaava

	Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

	3.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
	Asemakaavan laadulliset tavoitteet


	3.4 Asemakaavaratkaisun vaikutukset (vaihtoehdot ja niiden vaikutukset)
	3.4.1 Vaihtoehtojen kuvaus 1. luonnosvaiheessa
	3.4.2 Asemakaavaratkaisun (valinta ja) perusteet

	3.5 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen

	4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
	4.1 Kaavan rakenne
	4.1.1 Mitoitus
	4.1.2 Aluevaraukset

	4.2 Kaavan vaikutukset
	4.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
	4.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
	4.2.3 Vesitalouteen
	4.2.4 Yhdyskuntarakenteeseen
	4.2.5 Liikenteeseen
	4.2.6 Sosiaalisiin oloihin
	4.2.7 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen
	4.2.8 Muut kaavan merkittävät vaikutukset

	4.3 Nimistö

	5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
	5.2 Toteuttaminen ja ajoitus
	5.3 Toteutuksen seuranta

	LIITTEET

