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Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskeva asemakaava ja 
asemakaavan muutos 
 

 
 
Suunnittelualue 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukonkoivun kunnanosassa noin 4,5 km päässä Salpakankaan 
keskuksesta. Suunnittelualue rajoittuu idässä Rouvintiehen, etelässä Kukonkoivun 
urheilukentän alueeseen ja lännessä Kukonkoivun teollisuusalueeseen. Kaavoitettavaksi 
tuleva alue on kunnan omistuksessa, lukuun ottamatta kahta pientä tilaa alueen 
pohjoisosassa (tilat 98-408-1-329 ja 98-408-1-408). 
 
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. 
 
Kaava-alue on kooltaan noin 55 hehtaaria. 

  



Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
 
Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoitusohjelman mukaisesti. 
Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan omakotitonttitarjontaa kuntakeskuksen lähialueella. 
Alueelle kaavoitetaan omakotitonttien lisäksi myös joitakin tontteja rivitaloille ja kytketyille 
pientaloille sekä lähivirkistysaluetta. 
 
Kaavoitettavalle alueelle saadaan noin 120-150 uutta tonttia hyvien tieyhteyksien varrelle 
lähelle keskusta-alueen palveluita. Kukonkoivun alue on kuntakeskuksen luonnollinen 
laajenemissuunta. 

 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat 
suunnitelmat 
 

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. 

 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 
• Hälvälän ampumarata sekä ampuma- ja harjoitusalue ympäristömeluselvitys 

29.12.2008 Ramboll  
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 2012-2021 Lahden seudun 

ympäristöpalvelut toim. Riikka Mäyränpää 
 
Tehtävät selvitykset 
 

Kaavoitusprosessin aikana kasvi- ja eläimistöselvityksiä tarkistetaan. Alueelle tehdään mm. 
linnustoselvitys. Pesimälinnustoa selvitetään kevään ja alkukesän 2011 aikana useamman 
maastokäynnin perusteella kartoituslaskentamenetelmällä. Lisäksi linnustotietojen 
täydentämisessä käytetään apuna paikallisen lintutieteellisen yhdistyksen havaintotietoja. 

 Liito-orava- ja linnustoselvitys 25.8.2011 Ramboll 
 
Kaavahankkeen edetessä rakentamiseen kohdennettavilta alueilta tarkennetaan mm. 
kasvillisuus- ja luontotyyppitietoja. Tarkennuksia tehdään maastokäyntien perusteella. 
 
Muita kaavaprosessin aikana tehtyjä selvityksiä: 
 

 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys 26.10.2011 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 
  



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). 

 
 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016 
suunnittelualue rajattu punaisella 

 
 Osayleiskaava 

 
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 strateginen yleiskaava (hyv. 3.4.2017, osittain voimaan 7.6.2017) 
suunnittelualue rajattu punaisella 

  



 
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). 
 

 
 
Hollolan strateginen yleiskaava KARTTA 4/5 Vesitalous (hyv. 3.4.2017, osittain voimaan 
7.6.2017) suunnittelualue rajattu punaisella 
 
 
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. 

  



  
Hollolan strateginen yleiskaava KARTTA 5/5 Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (hyv. 
3.4.2017, osittain voimaan 7.6.2017) suunnittelualue rajattu punaisella 
 
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. 
 



 
 
Ajantasainen asemakaavayhdistelmä 
suunnittelualue rajattu punaisella 
 

Vaikutusten arviointi 
 
Kaavaa laadittaessa selvitetään kaavan vaikutukset 
- Luontoon ja luonnonympäristöön 
- Vesitalouteen 
- Yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Sosiaalisiin oloihin 
- Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
- Muut kaavan merkittävät vaikutukset 

 
Osalliset 

 
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 

 
Kaavoituksesta tiedottaminen 
 

Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 
jatkossa kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan 
ilmoitustaululla, Hollolan Sanomissa ja kunnan Internetsivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 
tiedotetaan myös kirjeitse kaava-alueen ja lähialueen maanomistajia. 
Kaavahankkeen eri vaiheissa julkisesti nähtäville asetettava materiaali pidetään nähtävillä 
kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. 
 

Kaavoituksen alustava aikataulu 
 

• Tekninen lautakunta päättää asemakaavan vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi 
helmi-maaliskuussa 2011. 
Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus 
esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelua OAS: n 
riittävyydestä. 
 

• Asemakaavaluonnos tulee nähtäville 30 vuorokauden ajaksi huhti-toukokuussa 2011. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta 
nähtävänäoloaikana. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä 
kunnan hallintokunnilta ja yhdyskuntatekniikasta vastaavilta. 
 

• Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen uudelleen 30 vuorokauden ajaksi 
marraskuussa 2017. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot 
viranomaisilta sekä kunnan hallintokunnilta ja yhdyskuntatekniikasta vastaavilta. 

 
• Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi 

vuoden 2018 helmi-maaliskuussa. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä 



kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä kunnan hallintokunnilta ja yhdyskuntatekniikasta 
vastaavilta. 
Jos kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot eivät aiheuta merkittäviä 
muutoksia kaavaan, etenee asemakaava hyväksymiskäsittelyyn. Jos muutokset ovat 
merkittäviä, asetetaan korjattu asemakaavaehdotus uudelleen nähtäville. 
 

• Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle hyväksymistä varten. Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan 
kesällä 2018. 

 
Viranomaisyhteistyö 

 
Lausuntopyynnöt ja tarvittaessa viranomaisneuvottelu 
 
Viranomaisten työneuvottelu on pidetty 5.10.2011. 
 

Yhteystiedot 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 
 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh. 044 7801353 
Hankekaavoitta Henna Kurosawa, puh. 044 780 1358 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
sähköposti etunimi.sukunimi@hollola.fi 
 
 
 
 
 

Hollolassa 8.11.2017 
 
 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa  

 


