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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan selostus, joka koskee 3. päivänä lokakuuta 2018 päivättyä
kaavaluonnoskarttaa.

ASEMAKAAVA KOSKEE:
Tiloja:
98-414-1-938
98-414-1-893
98-414-1-738
98-414-1-995
98-414-1-994
98-414-1-894
98-414-1-908
98-414-1-911
98-414-1-933
98-414-1-913
98-414-1-688
98-414-1-707
sekä osaa tiloista

98-414-1-560
98-414-1-141
98-414-1-711
sekä katu- ja tiealueita
Asemakaavalla muodostuu:

Hollolan kunnan Kukkilan kylän korttelit 259-273 sekä maa- ja metsätalous-, lähivirkistys-,
suojaviher- ja katualuetta.

SUOJAVIHER- JA KATUALUETTA.VIREILLETULO
Kaavoitus on käynnistetty Hollolan elinvoimavaliokunnan päätöksellä 15.5.2018 § 48.

Kaavan vireille tulosta on kuulutettu 23.5.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.5. – 25.6.2018 MRL 63 §:n ja MRA
30 §:n mukaisesti.

VALMISTELUVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.-__.__.2018 MRA 30 §:n mukaisesti.

EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.-__.__.2018 MRA 27 §:n mukaisesti.

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hollolan kunnanhallitus on päättänyt __.__.2019 § _ esittää kunnanvaltuustolle
asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN
Hollolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen __.__.2019
§ _.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijoittuu Hollolan kunnan Rajaharjun alueelle. Alueen läpi kulkee Kiventöyryntie.
Idässä alue rajautuu valtatie 24 (Vesikansantie), muilta osin kaava-alue rajautuu
kiinteistörajojen mukaan. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.
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Kaava-alueen rajaus ja sijainti.

KAAVAN TARKOITUS
Asemakaava laaditaan Kiventöyryntien ympäristöön kaavarungon pohjalta. Asemakaavatyöllä
tiivistetään ja laajennetaan Rajaharjun taajama-aluetta.
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1. TIIVISTELMÄ

1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Vireilletulo 23.5.2018

OAS:n nähtävilläolo 24.5.-22.6.2018

Luonnoksen nähtävillä olo

Ehdotuksen nähtävilläolo

Luottamuselinkäsittelyt

1.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ
Asemakaavalla täydennetään Rajaharjun väljää asuinaluetta osoittamalla alueelle lisää
omakotitalotontteja. Kaavaratkaisulla vaalitaan alueen vehreää ja pienipiirteistä luonnetta.
Uusien asuinkortteleiden ja katutilan mitoituksessa on vältetty mittakaavaltaan suuria, alueen
olemassa olevasta rakenteesta poikkeavia ratkaisuja. Kaavatyön yhteydessä osalle alueesta
laaditaan rakentamistapaohjeet.

Kaavalla osoitetaan alueelle uusi kokoojakatu sekä tonttikatuja. Kiventöyryntie katkaistaan
itäpäädystä ja alueelle osoitetaan kevyenliikenteen yhteyksiä, nämä yhdessä parantavat alueen
liikenneturvallisuutta.

1.3 TOTEUTTAMINEN
Asemakaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun
kaava on saanut lainvoiman.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alue sijoittuu Hollolan kunnan Rajaharjun alueelle. Alueen läpi kulkee Kiventöyryntie,
jonka molemmin puolin avautuu peltoalueet. Olemassa oleva rakennuskanta sijoittuu
Kiventöyryntien varrelle, alueen pohjoispuolella on tiiviimpää taajama-aluetta. Idässä alue
rajautuu valtatie 24 (Vesikansantie), muilta osin kaava-alue rajautuu kiinteistörajojen mukaan.
Alueen pinta-ala on noin 33 ha.

2.1.1 Maisema

Alue sijoittuu maakunnallisessa maisematyyppijaossa Vesijärven laakso -maisema-alueeseen.
Vesijärven laakso Salpausselkien välissä koostuu kahdesta pääelementistä. Ranta-alueet ovat
savivaltaisia, tasaisia ja alavia peltomaisemia. Niitä reunustavat selänteet, joissa vuorottelevat
sekametsät ja kumpuilevat viljelykset. Vesijärven vesistömaisema yhdistää alueen yhdeksi
ilmeikkääksi kokonaisuudeksi. Alueen länsipuoli, Vesijärven rantavyöhyke, on osa
maakunnallisesti arvokasta Vesivehmaan kulttuurimaisemaa.

Kiventöyryntien ympäristö on vehreää ja väljää asuinaluetta. Kiventöyryntie on pienipiirteinen,
mutkitteleva hiekkatie, jonka ympäristössä vaihtelevat rehevät, puutarhamaiset pihat, pienet
metsäsaarekkeet sekä peltoaukeat. Maaston alimmassa kohdassa kulkee oja. Valtatie 24 kohti
maasto nousee voimakkaasti, rinne on metsäinen.
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Alueen ortokuva sekä maastonkorkeuden vaihtelut rinnevalovarjostuksella esitettynä.
(Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto)

2.1.2 Maaperä- ja kallioperä

Suunnittelualueen maaperä on pääosin savea. Kiventöyryntien kohdalla maaperä on
korkeammalla ja siinä maaperä on hiekkaa ja hienoa hietaa. Alueen eteläosassa on saraturvetta,
hiekkamoreenia sekä hiekkaa.

Lähiympäristön maaperä (GTK).
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2.1.3 Vesistöt ja vesitalous

Alue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan Kukkilan pohjavesialueelle, joka on luokiteltu
vedenhankintaa varten soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Suunnittelualue sijaitsee Kukkilan pohjavesialueella. Kaava-alue on merkitty karttaa punaisella
rajauksella.

Alueen läpi virtaa oja. Siihen liittyvä suoalue muodostaa luonnollisen hulevesien käsittelyalueen
suunnittelualueen kaakkois-eteläosaan.

2.1.4 Luonnonympäristö

Alueen eteläosissa sijaitsee liito-oravan elinympäristö. Alueella on havaittu myös Etelä-Suomen
lehtometsille tyypillistä linnustoa. Osa havaituista lintulajeista on huomionarvoiseksi luokiteltuja
lajeja. Suunnittelualueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä lehtoja tai lehtomaisia kankaita,
joissa lahopuiden osuus on alhainen, eivätkä ne täytä uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä.

Alueen luonnonympäristön ominaispiirteet on kuvattu tarkemmin kaavan liitteenä olevassa
luontoselvityksessä (Ramboll, 2017).

2.1.5 Yhdyskuntarakenne

Kaavamuutosalue sijoittuu Kalliolan kylän eteläosaan, Rajaharjun alueelle. Väljä asuinalue
rajautuu Kalliolan koulun taajaan asuinalueeseen. Aluetta rajaa itäosassa valtatie 24. Kalliolan ja
Kukkilan kylät sijaitsevat Vesijärven läheisyydessä, Hollolan koillisnurkassa.

2.1.6 Asuminen

Kaava-alueella sijaitsee väljää omakotitaloasutusta.

2.1.7 Palvelut

Kaava-alueelle ei sijoitu palveluja. Alueen pohjoispuolella sijaitsee muun muassa Kalliolan koulu
ja kirjasto. Kalliolan koululla on myös Vesikansan alueen lasten ja perheiden terveyspalvelut.
Kiventöyryntien alkupäässä sijaitsee grillikioski. Noin 2,5 kilometriä etelään sijaitsee
Vesikansantien varrella pieni ruokakauppa.
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2.1.8 Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Alueella ei ole merkittävää työpaikka- tai elinkeinotoimintaa. Kiventöyryntien pohjoispuolella
sijaitsee peltoalue, joka on vielä viljelyskäytössä.

2.1.9 Virkistys

Suunnittelualueen metsät ovat alueen asukkaiden virkistyskäytössä. Alueen eteläosissa alkaa
polkuverkosto, joka jatkuu valtatie 24 suuntaisena kohti etelää. Kyseinen metsäalue polkuineen
toimii virkistysalueena laajemman alueen asukkaille. Suunnittelualueen läpi virtaava puro sekä
siihen liittyvä suoalue tarjoavat alueen asukkaille luonnon havainnointipaikkoja. Alueelta on tehty
erialisia luontohavaintoja, alueelta on havaittu muun muassa kauriita, jäniksiä ja kettuja.

Metsien ohella ulkoilumahdollisuuksia tarjoaa olemassa oleva tie- ja katuverkosto. Kalliolan
koulun yhteydessä on pelikenttiä ja leikkipaikka.

2.1.10 Liikenne

Alueen läpi kulkee Kiventöyryntie. Kaava-aluetta rajaa itäpuolella valtatie 24 Vesikansantie sekä
taajama-alueen katu- ja tieverkko. Kevyenliikenteen reitit ovat alueen katu- ja tieverkolla,
taajametsiin on syntynyt polkuverkostoa.

2.1.11 Kulttuuriympäristöt

Kalliolan kylä mainitaan asiakirjoissa ensi kerran vuonna 1445.1 Vanhin kartta alueelta on
vuodelta 1758 ja siinä on erotettavissa Kalliolan ja Kukkilan kylien pellot. Kukkilan pellot ovat
sijainneet nykyisillä paikoillaan, tosin pienialaisempina. Kylän pellot ovat käsittäneet Kiventöyryn
rinteet, Niuhanmäen eteläisen rinteen, kylätien varret sekä Mäkelän ja Mäki-Seppälän nykyisten
talouskeskusten ympäristöt. Kalliolan peltoalueet olivat laajemmat ja sijaitsivat Kuoppalan, Kylä-
Eskolan ja Sipilän ympäristössä.2 Alla olevasta Kuninkaan kartaston karttalehdestä on nähtävissä
Kukkilan ja Kalliolan kylien sekä kesä- ja talviteiden sijainti 1700-luvulla.

Ote Kuninkaankartastosta.

Kiventöyryntien ympäristössä on kerroksellista rakennuskantaa, suurin osa rakennuksista on
rakennettu 1900-luvun jälkipuoliskolla tai 2000-luvulla. Vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun
alkupuolelta. Suunnittelualueella rakennuskanta on sijoittunut orgaanisesti, tietä ja

1 Päijät-Hämeen kulttuurihistorialliset kohteet, täydennysselvitys 1983 / Päijät-Hämeen seutukaavaliitto, Lauri Putkonen, 1984

2 Ylöstalo, Hemmo: Kukkila, kylä maalla ja kaupungissa / Gummerrus Kirjapaino Oy, 2001
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maastonmuotoja mukaillen. Piha-alueet ovat suuret ja vehreät, mikä tekee alueen
taajamakuvasta hyvin viehättävän.

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Alueella ei sijaitse suojeltuja rakennuksia.

2.1.12 Muinaisjäännökset

Kaavamuutosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia
muinaisjäännöksiä.

2.1.13 Tekninen huolto

Johtokartalla on kuvattu alueen sähkö-, tele- ja tietoliikenneyhteydet sekä maakaasuputket.

Vesihuoltokartalla on kuvattu alueen jäte- ja sadevesiviemärit sekä alueen vesijohtoverkosto.
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2.1.14 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Suunnittelualueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia
luonnonympäristön kannalta arvokkaita kohteita tai alueita. Lähin Natura 2000-alue on noin
kahden kilometrin etäisyydellä lännessä Isosaaressa sijaitseva Pähkinäkukkulan lehto
(FI0306004). Pesäkallion luonnonsuojelualue sijaitsee alueesta kaakossa noin 2,4 kilometrin
etäisyydellä. Alueella tai sen lähietäisyydellä ei ole ympäristöhäiriöitä tuottavaa toimintaa.

2.1.15 Maanomistus

Kaavamuutosalue on osittain yksityisessä omistuksessa. Hollolan kunnan omistamat alueet on
osoitettu alla olevassa kartassa:

Kartta Hollolan kunnan omistamista maa-alueista.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Tavoitteet on
ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:

· Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
· Tehokas liikennejärjestelmä
· Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
· Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
· Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Alueidenkäyttötavoitteisiin voi tutustua tarkemmin Ympäristöhallinnon yhteisessä
verkkopalvelussa, osoitteessa: www.ymparisto.fi

2.2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, joka on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 2.12.2016. Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä.
Kuulutukset on julkaistu 10.3.2017 alkaen.

Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueena. Alue on myös tärkeää,
vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Valtatie 24 on osoitettu merkittävästi
parannettavana valtatienä.



7

Ote korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta 2014 (14.11.2016), johon suunnittelualue on rajattu
punaisella ympyrällä.

2.2.3 Yleiskaava

Alueella on voimassa Hollolan valtuuston vuonna 2017 hyväksymä Strateginen yleiskaava. Alue
on osoitettu tiivistyvänä pientaloasutuksen alueena. Alueen itäpuolella kulkee valtatie 24, joka on
osoitettu uutena yhteytenä. Merkintä kuvaa tien parantamista, joka pohjautuu
maakuntakaavamerkintään sekä ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelmaan
(Aluevaraussuunnitelma valtatien 24 parantamiseksi). Alueen läpi on teemakartoilla osoitettu
pyörämatkailureitti, tärkeä pohjavesialue sekä Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. Valtatie
24 melualue ulottuu osittain suunnittelualueelle.

Ote Hollolan Strategisesta yleiskaavasta.

2.2.4 Asemakaava

Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

2.2.5 Rakennusjärjestys

Hollolan rakennusjärjestys on hyväksytty Hollolan kunnanvaltuustossa 7.11.2016 ja tullut
voimaan 1.1.2017.
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2.2.6 Pohjakartta

Asemakaavan pohjakarttana on käytetty 2.7.2018 päivitettyä Hollolan kunnan digitaalista
pohjakarttaa (ETRS-GK 26).

2.2.7 Alueelle laadintavaiheessa tai aikaisemmin tehdyt selvitykset

Asemakaavan yhteydessä laaditaan viherverkostoa, hulevesiä ja rakennettavuutta koskevat
selvitykset. Työn yhteydessä laaditaan myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN
Asemakaavatyö on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen yksityisten maanomistajien kanssa
on laadittu kaavoitussopimuksia keväällä 2018.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis-
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1.

Kaavoituksen vireille tulosta on kuulutettu 23.5.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.5.-22.6.2018.

Kaavakävely järjestettiin suunnittelualueella 6.6.2018.

3.2.1 Kaavakävely

Suunnittelun alkuvaiheessa asemakaavaprosessin yhteydessä pidettiin kaavakävely, jonka
tarkoitus oli osallistaa asukkaita mukaan suunnitteluun ja herättää keskustelua Kiventöyryntien
alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. 6.6.2018 järjestettyyn kaavakävelyyn osallistui lähes
kolmekymmentä eri ikäistä asukasta suunnittelualueelta ja sen lähialueilta sekä Rambollin
konsulttien lisäksi hankekaavoittaja ja kaavoituspäällikkö Hollolan kunnan puolelta. Kaavakävelyn
päätteeksi osallistujat kokoontuivat Kalliolan koululle, jossa käytiin yhdessä läpi tapahtuman
aikana syntyneitä ajatuksia ja asukkaiden mielipiteitä.

Tapahtumassa ajatuksia nousi erityisesti seuraavista asemakaavaa koskevista teemoista:

Liikenneturvallisuus

· Rakentamisen aikaisen liikenteen, asemakaavan uusien teiden ja kasvavan liikenteen
määrän vaikutus turvallisuuteen esimerkiksi Kiventöyryntiellä ja Muronpellontiellä

· Ajoneuvojen vauhtien hidastamiskeinot

Virkistys

· Vesikansantien länsipuolinen metsärinne (soramontun läheisyydessä) koettiin tärkeäksi
virkistysalueeksi, jonka toivottiin säilyvän ulkoilualueena tulevaisuudessa. Myös
Kiventöyryntien eteläpuolisia metsiä käytetään monipuolisesti vapaa-ajan virkistykseen.

· Alueen lapset käyttävät metsien polkuja ja reittejä koulumatkoilla ja kavereilla käytäessä.
Esiin nousivat erityisesti Kukkilan ja Vesikansantien välissä oleva metsäalue ja sen
polkuverkosto.

· Asukkaat toivoivat yleisesti reittien, metsäpolkujen ja eri asuinalueita yhdistävien kevyen
liikenteen teiden kehittämistä jatkossa. Keskustelussa esiin nousi toive muun muassa
pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet Kalliolan koulun suuntaan sekä olemassa oleville
viheralueille.

Taajamakuvalliset kysymykset

· Uuden rakentamisen vaikutus taajamakuvaan ja näkymiin. Esimerkiksi Suosillantien
lounaispuolelle toivottiin suojaviheraluetta, joka rajaisi nykyisen asuinalueen uudesta.

· Isot pihat, rakentamisen väljyys ja ympäristön vehreys koettiin tärkeäksi osaksi alueen
identiteettiä ja näiden seikkojen toivottiin säilyvän myös uuden maankäytön myötä.
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3.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää ja laajentaa Rajaharjun taajama-aluetta.
Asemakaavalla osoitetaan alueelle uutta omakotitaloasutusta. Samalla suunnitellaan alueen
liikenneverkko sekä määritellään viher- ja virkistysalueet.

3.4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN PALAUTTEET
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoivat palautetta kunnan
terveydensuojeluviranomainen, Lahti Aqua sekä yksi yksityishenkilö. Palaute koski tiivistetysti
seuraavia seikkoja:

- Pohjaveden suojelu tulisi huomioida alueella kokonaisuutena, koska tärkeä Kukkilan
pohjavesialue sijaitsee isolta osin suunnittelualueella ja jatkuu sen ulkopuolelle.
Pohjavesien suojeluun liittyy osaltaan myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esille
nostettu hulevesien käsittelyn tarkastelu alueella.

- Kokonaisarviointia tulisi tehdä myös kaava-aluetta sivuavan vt 24 osalta. Tie kulkee
lähellä asumiseen suunniteltua aluetta sekä pääosin sitä korkeammalla, jonka takia
liikennemelu ja tarvittaessa sen hallinta tulisi selvittää kattavasti kaavoitustyön
yhteydessä esimerkiksi melumallinnuksella.

- Kaavoitettava alue sijaitsee radonhaitta-alueella, jonka takia yleisissä kaavamääräyksissä
olisi perusteltua edellyttää varautumista radonhaitan torjuntaan rakentamisessa.

- Kaava-alueen poikki kulkee Hollolan Vesikansan päävesihuoltolinja. Kaava-alueen
laajuuden huomioon ottaen kaavatyön yhteydessä olisi hyvä laatia yleissuunnitelma
vesihuollon järjestämisestä alueella kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

- Alue on maisemallisesti ja kyläkuvallisesti kaunis ja pienipiirteinen alue, jonka toivoisi
säilyvän mahdollisimman hyvin myös alueen asemakaavoittamisen myötä. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelmassa on sanottu, että rakentamistapaohjeet laaditaan vain kunnan
omistamille kiinteistöille. Ottaen huomioon alueen kyläkuvalliset arvot ja ominaispiirteet,
tulisi rakentamistapaohjeet laatia koko kaava-alueelle. Pelkillä kaavamääräyksillä ei
pystytä riittävästi ohjaamaan rakentamisen laatua ja tyyliä. Lisäksi rakentamistapaohjeet
tulisi laatia sitovina kaavanlaadinnan yhteydessä.

3.5 VALMISTELUVAIHEEN PALAUTTEET JA VASTINEET
Täydennetään myöhemmin.

3.6 EHDOTUSVAIHEEN PALAUTTEET JA VASTINEET
Täydennetään myöhemmin.

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE
4.1.1 Mitoitus

Asemakaavalla muodostuu 15 asuinpientelojen korttelia sekä yksi asuinrakennusten korttelialue,
jolla voi sijaita pienimuotoista ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa.
Kerroskorkeudeltaan asuinrakennukset voivat olla enintään kaksikerroksisia. Rakennusoikeutta
kaavalla osoitetaan yhteensä 23 563 k-m2.

Lisäksi kaavalla osoitetaan katualueita, viher- ja suojaviheralueita sekä maa- ja
metsätalousaluetta. Yhteensä uutta asemakaavoitettua aluetta muodostuu noin 32 ha.

Käyttötarkoitus Pinta-ala m2 Rakennusoikeus k-m2

Asuinpientalojen korttelialue (AP) 138 236,0 22 619,5

Asuinrakennusten korttelialue, jolla voi sijaita pienimuotoista,

ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa (A-1)
4 715,0 943,0
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Lähivirkistysalue (VL) 72 270,0 -

Maa- ja metsätalousalue (M) 36 936,0 -

Suojaviheralue (EV) 44 227,0 -

Katualue 28 236,0 -

Yhteensä 324 620,0 23 562,5

4.1.2 Kaavaratkaisun kuvaus

Asemakaavalla täydennetään Kalliolan ja Kukkilan taajamarakennetta Kiventöyryntien
ympäristössä. Kokoojakaduksi muodostuu pohjoisesta tuleva Murronpellontie. Kiventöyryntie jää
alueen tonttikaduksi ja se osoitetaan katkaistavaksi autoliikenteeltä suunnittelualueen
koillisosassa. Lisäksi on osoitettu uusia tonttikatuja. Asemakaavan myötä Kiventöyryntien
liikenne rauhoittuu ja ajoneuvoliikenne suuntautuu ylemmälle katuverkolle. Kevyttä liikennettä
palvelee katuverkon lisäksi viheralueille suunnitellut yhteydet, jotka muodostavat viheralueita
yhdistävän reitistön. Kevyenliikenteen yhteyksien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota
Kalliolan koululle suuntautuviin reitteihin, turvallisen koulumatkan turvaamiseksi.

Asemakaavalla osoitetaan yhteensä 74 pientalotonttia, joista 10 on kaavan suunnitteluvaiheessa
jo rakentunut. Katu- ja korttelirakenteessa on säilytetty alueelle tyypillistä pienipiirteistä
taajamakuvaa, jossa näkymät viherympäristöön ovat vahvasti läsnä. Alueen vaihtelevat
maastonmuodot ja keskeiselle paikalle osoitettu aukio leikkipaikkoineen ja hulevesiaiheineen
luovat edellytykset muodostaa alueesta vetovoimainen asuinympäristö.

Asemakaava-alueelta syntyvät hulevedet johdetaan hallitusti ojin, hulevesipainantein ja putkin
alueen kaakkois-eteläosassa olevalle suoalueelle. Suoalue toimii luonnollisena hulevesien viivytys
ja puhdistusrakenteena.

4.2 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla voi sijaita pienimuotoista,
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa.

Lähivirkistysalue.

Suojaviheralue.

Maa- ja metsätalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolelle oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan tai alueen raja.
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Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

414 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

KUK Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

259 Korttelin numero.

1 Ohjeellinen tontin numero.

TIEN NIMI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

250 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

1/2k II
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e = 0.10
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-
alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.
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Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Ohjeellinen kevyelle liikenteelle varattu alueen osa.

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

hule-1 Alueen osa, joka on varattu hulevesien käsittelyyn.

hule-2 Hulevesipainannetta tai johtoa varten varattu alueen osa.

hule-3 Ohjeellinen hulevesien viivytysrakennetta varten varattu alueen osa.

vih Kehitettävä, ekologisien ja virkistysyhteyksien kannalta tärkeä alue.

lei Ohjeellinen leikkipuiston tai levähdyspaikan alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue

pv Tärkeä, veden hankintaan soveltuva pohjavesialue

Istutettava puurivi.

et
Ohjeellinen rakennusala, jolle voi sijoittaa jätevesipumppaamon tai
muun yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen.

emt Ohjeellinen mastoalue.

Yleismääräykset

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota uudisrakennusten sopeuttamiseen osaksi
alueen taajamakuvaa.
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Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä tontille välttämättömiin kulkuteihin, pysäköintiin tai
oleskelu- ja leikkialueeksi, on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa.

Korttelin 263 tonttien 1-5, korttelin 261 tonttien 1-6 sekä korttelin 262 tonttien 1-2
toteuttaminen edellyttää melusuojauksen rakentamista valtatien 24 varrelle.

Mikäli ajo autotalliin tai -katokseen on suoraan kadulta, tulee autotallin tai katoksen oviseinän
etäisyys olla vähintään 6 metriä katualueen rajasta.

Autopaikkoja on varattava seuraavasti:

- olemassa oleville rakennuksille AP-tonteilla 1 ap/as
- uudisrakennuksille AP-tonteilla 2 ap/as
- olemassa oleville rakennuksille A-1-tonteilla 2 ap / as

Pohjavesialueella tulee maanmuokkaustöissä jättää riittävä suojakerros (2m) pohjaveden
ylimmän pinnan ja rakennuksen perustusten alapinnan välille. Rakentaminen, ojitukset ja
maankaivu on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia
pohjaveden korkeuteen.

Rakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.

4.3 NIMISTÖ
Kaavan nimistö ratkaistaan kaavaehdotusvaiheessa.

5. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET

5.1 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
Asemakaava täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta. Väljästi rakennettu asuinalue
täydentyy pientalorakentamisella. Kaavaratkaisu tukeutuu voimakkaasti ympäröivään, olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Liikenneyhteyksien osalta kehitetään alueen sisäistä
liikenneverkkoa siten, että se palvelee paremmin myös olemassa olevaa asutusta. Asemakaava
mahdollistaa väestön lisääntymisen alueella. Väestömäärän kasvu tukee julkisten palvelujen
säilymistä Kalliolan alueella sekä antaa mahdollisuuden kehittää Kalliolan kylää Hollolan yhtenä
alakeskuksena.

5.2 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN
Asemakaava vähentää rakentamattoman alueen määrää. Alueella säilyy kuitenkin
virkistyskäyttöön sopivia lähimetsiä sekä peltoaluetta. Liito-oravan elinalue suunnittelualueen
eteläosassa on turvattu kaavamerkinnällä. Linnustolle tärkeä suoalue sekä siihen liittyvä
puronvarsi on jätetty rakentamiselta vapaaksi viheralueeksi.

5.3 VAIKUTUKSET POHJAVETEEN JA HULEVESIIN
Kaava-alue sijoittuu liki kokonaisuudessaan Kukkilan pohjavesialueelle. Pohjaveden suojelun
kannalta on kaavaratkaisussa huomioitu hulevesien hallinta sekä ohjeistettu
rakentamiskorkeutta. Hulevesien hallinnan lähtökohtana on alueen luonnonmukainen suoalue ja
purouoma, jotka on osoitettu viheralueeksi sekä hulevesien käsittelyalueeksi. Kortteleiden sisälle
on osoitettu hulevesipainanteita, joiden myötä hulevedet on ohjattavissa hallitusti pois tonteilta.
Yhdessä ne muodostavat edellytykset hulevesien asianmukaiselle hallinnalle koko alueella.
Rakentamisen osalta on yleismääräyksissä ohjeistettu jättämään riittävä suojaetäisyys
pohjaveden yläpinnan ja rakennuksen perustusten alapinnan välille. Näin turvataan, ettei
rakenteet läpäise pohjavesipintaa.

Myös rakennusten lämmitysmuodolla voi olla vaikutusta pohjavesien suojeluun. Rakennusten
lämmitysmuotoa tuleekin arvioida rakennuslupavaiheessa.

5.4 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN
Kaavaratkaisussa on pyritty väylien muotoilussa ja korttelien mitoituksessa huomioitu alueen
pienipiirteisyys ja suuria, mittakaavaltaan olemassa olevasta ympäristöstä poikkeavia,
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kaupunkitiloja on pyritty välttämään. Alueen ominaispiirteitä ohjataan myös
rakentamistapaohjeella. Olemassa olevan ja uuden asuinrakentamisen väliin on jätetty
suojaviheralueita, joka turvaa piha-alueiden näkymiä ja säilyttää niiden luonteen metsäisenä.

5.5 SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Asemakaavan myötä olemassa oleva väljä asuinalue täydentyy uudella asuinrakentamisella.
Muutos vaikuttaa erityisesti jo alueella asuviin ihmisiin. Kaavaprosessin alussa alueen asukkaiden
ajatuksia kaavaprosessista selvitettiin sekä nettikyselyn että kaavakävelyn avulla. Alueen
asukkaat suhtautuivat kaavaprosessiin pääosin positiivisesti. Asukkaat toivoivat alueen
ominaispiirteiden säilyttämistä sekä liikenneverkoston parantamista erityisesti
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Ominaispiirteiden säilymistä on kaavaratkaisussa turvattu
jättämällä riittävästi alueita virkistyskäyttöön, erityisesti lähimetsiä, joita käytetään jo ulkoiluun.

Asukkaiden kannalta vaikutukset omaan elinympäristöön riippuvat voimakkaasti myös
muutoksien vaiheistuksesta. Nopeasti täydentyvä asuinalue herättää erilaisia tunteita kuin
yksittäisinä tontteina pitkällä aikavälillä rakentuva alue. Uusi asuinrakentaminen vaikuttaa
ympäristöönsä voimakkaimmin rakentamisvaiheessa, viheristutusten kasvun myötä muutokset
pehmenevät ajan kanssa.

5.6 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET
Asemakaavaratkaisu jäsentää alueen liikenneverkkoa. Kiventöyryntie katkaistaan kaava-alueen
itäosassa, mikä vähentää merkittävästi sen kautta kulkevaa ajoneuvoliikennettä. Alueelle on
osoitettu uusi kokoojakatu, joka ohjaa liikenteen mitoitukseltaan suuremmalle Kalliolanpeltotielle.
Kevyenliikenteen yhteyksiä on osoitettu kokoojakadun varrelle sekä viheralueille. Yhdessä
Kiventöyryntien parantuneen liikenneturvallisuuden kanssa ne muodostavat hyvän verkoston
muun muassa koululaisille, jotka kulkevat alueelta Kalliolan koulun suuntaan.

Liikenneturvallisuuteen voi syntyä lyhytkestoisia, negatiivisia vaikutuksia alueen
rakentamisvaiheessa. Katujen, kunnallistekniikan sekä uusien asuinrakennusten rakentamisen
myötä alueella liikkuu myös raskaampia ajoneuvoja. Liikenneturvallisuutta voidaan tuonakin
aikana parantaa pitämällä ajonopeudet alhaisina sekä huolehtimalla, että kokoojakadun
rakentaminen vaiheistetaan siten, ettei raskasta liikennettä ohjaudu alemmalle katu- ja
tieverkolle.

5.7 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Alueelle laadittiin meluselvitys, jonka mukaan uudet asuinalueet rajattiin siten, että
valtioneuvoston päättämät melutason ohjearvot on mahdollista saavuttaa. Ohjearvojen mukaisen
melutason saavuttaminen edellyttää kuitenkin melukaiteen rakentamista valtatie 24 varrelle.
Edellytys melusuojauksen ratkaisemisesta on mainittu kaavan yleismääräyksissä.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman.

6.2 TOTEUTUKSEN SEURANTA
Asemakaavan muutoksen toteutusta seurataan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.
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