
HOLLOLA  Asemakaavan selostus 

 
Kukonkoivu (10)           
 
 
Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskeva asemakaava ja 
asemakaavan muutos 
 
Asemakaava koskee osittain tiloja 98-408-1-299, 98-408-1-330, 98-408-1-66, 98-449-2-77, 98-409-17-10, 
98-409-2-60, 98-408-1-63, 98-408-1-67, 98-408-2-77, 98-408-17-10 ja 98-449-1-50 sekä asemakaavan 
lähivirkistysaluetta, yleistä pysäköintialuetta ja katualueita. 
 
Asemakaavalla muodostuu korttelit 1021-1039 ja niihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher-, liikenne- ja 
katualueita. 
 

 
Kartan punainen rajaus on kaava-alueen raja. Harmaa rajaus on ehdotusvaiheessa ollut rajaus. 
 
 
 
Kaavan laatija: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh. 044 7801353 
Hankekaavoitta Henna Kurosawa, puh. 044 780 1358 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
sähköposti etunimi.sukunimi@hollola.fi  
 
 
Vireilletulo: 15.2.2011 
Elinvoimavaliokunta:  
Kunnanhallitus:  
Hollolan valtuusto:     098 10-224



 

 

2 

 

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 50 hehtaaria. Kaava-aluetta on pienennetty ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen. 

 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

 
Tämä on Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen selostusosa. Suunnittelualueen etelä- ja länsireunalla on noin 18,2 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. 
 
Kaava-aluetta on tarkoituksenmukaisesti pienennetty ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 
Syksyllä 2018 tehdyn viljankuivurin meluselvityksen valmistuttua osa pohjoisosan alueesta 
jätetään tästä kaavasta pois, koska alueen meluntorjuntamahdollisuuksia selvitetään. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollolassa 3.12.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaavaehdotus 
4 Kukonkankaan asemakaava-alueen meluselvitys (26.10.2011 Ramboll) 
5 Kukonkankaan asemakaava-alue, Viljankuivurin meluselvitys (6.10.2018 Ramboll) 
6 Kukonkankaan alue ys, Liikenteen toimivuustarkastelut (4.1.2018 Ramboll) 
7 Havainnekuvat 

 

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 30.11.2017-

5.1.2018. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 

30.8.2018-28.9.2018. 
- 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 88 uutta 
erillispientalontonttia (AO) ja kolme rivitalotonttia (AR). Tontit sijoittuvat katujen varteen, jotka 
liittyvät Rouvintien uuden kokoojakatulinjauksen varteen. Erillispientalotonttien 
rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,25, eli rakennusoikeus on 25 % 
rakennuspaikan pinta-alasta. Rivitaloilla tonttien tehokkuusluku on e=0,20, eli 
rakennusoikeus on 20 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusoikeus vaihtelee 
erillispientalotonteilla n. 260-580 kerrosneliömetrin välillä. Erillispientalotonteille saa rakentaa 
korkeintaan kaksikerroksisia (II) rakennuksia ja rivitalotonteille yksikerroksisia (I) 
rakennuksia. Kaava-alueen länsipuolelle on osoitettu suojaviheralue, johon tulee rakentaa 
meluvalli. Korttelialueiden ympärillä on lähivirkistysaluetta (VL). Kaava-alueelle on osoitettu 
pysäköintialue (LP), leikkipuistoja (le) ja koirapuisto (kp). Alueelle on varattu 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueita (ET). Kaavan 
pohjoisosassa on maa- ja metsätalousalue (MU), jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kaava-aluetta voidaan lähteä toteuttamaan asemakaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 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 50 hehtaaria ja on pääosin talousmetsää. 
 

3.1.2 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. Alueen eteläosassa on sorakuoppia. 

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. 

 

3.1.3 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 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 
Vanha 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 Vanhan Tampereentien väliin jää 
liikerakennusten korttelialueita ja lähivirkistysalue sekä urheilukenttä.  
 
Vanha Tampereentie toimii alueen yhteytenä Kuntakeskukseen. Vanhan Tampereentien 
pohjoisreunassa on kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsee yhtenäistä kevyen liikenteen 
yhteyttä pitkin Kuntakeskukseen ja sieltä edelleen Lahteen. 
 
Kaavoitettavan alueen läpi kulkee Rouvintie, joka on yksityistie. Kaava-alueella on myös 
joitakin metsäautoteitä, jotka johtavat Rouvintieltä vanhoille soranottoalueille. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) nykytilanne 
vuonna 2016. Kasvu vuoteen 2040 on Vt 12:lla n. 35 % ja muulla verkolla n. 20 %. (4.1.2018 
Kukonkankaan alue Ys, liikenteen toimivuustarkastelu, Ramboll). 

 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty raskaan liikenteen keskimääräiset 
vuorokausiliikennemäärät (KVL) nykytilanne vuonna 2016. Kasvu vuoteen 2040 on VT 12:lla 
n. 15 % ja muulla verkolla n. 2 %. (4.1.2018 Kukonkankaan alue Ys, liikenteen 
toimivuustarkastelu, Ramboll). 
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Joukkoliikenne 
Alue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lahden seudun lähiliikennevuoroja kulkee 
useasti päivässä. Kukonkoivun pysäkki sijaitsee Vanhan Tampereentien varressa, reilun 
puolen kilometrin päässä alueelta. Myös Kirkkotiellä on pysäkki. Lahden ja Hämeenlinnan 
välillä kulkee arkisin vakiovuoroja 3-4 kertaa päivässä, jotka pysähtyvät Vanhan 
Tampereentien varressa. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alue rajoittuu Kukonkoivun teollisuusalueeseen, mutta suunnittelualueella ei ole toimivia 
yrityksiä. Suunnittelualueen läheisyydessä on 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 
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päälle näkyi betonirenkaasta tehty huoltokuilu. 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. Kiinteistöllä olleet jätteet ja roskat 
kerättiin kaivinkonetarkkuudella. Alueelta purettiin myös vanhojen rakennusten perustukset. 
Jätettä poistettiin yhteensä noin 330 tonnia. 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. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Suunnittelualue on kunnan omistuksessa, lukuun ottamatta tilaa 98-449-1-50, josta kaava-
alueessa on n. 9 m2:n suuruinen osa. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 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. 

3.3 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 
- Liikenteen toimivuustarkastelu, Kukonkankaan alue ys 4.1.2018 Ramboll 
- Kukonkankaan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma 30.4.2018 

Ramboll 
- Kukonkankaan asemakaava-alue, Viljankuivurin meluselvitys 6.10.2018 Ramboll. 

 

3.3.1 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. 

3.3.2 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. 
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Melun ohjearvoina on käytetty Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja: 

 
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. 

 

3.3.3 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. 
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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 
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. 
 

3.3.4 Liikenteen toimivuustarkastelu, Kukonkankaan alue ys 4.1.2018 Ramboll 
Toimivuustarkastelussa liittymien liikennejärjestelyt vastaavat nykytilannetta. 
Tarkastelutilanteet ovat aamu-ja iltahuipputunti vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä, jotka 
sisältävät Kukonkankaan asuinalueen arvioidut matkatuotokset. 
 
Kaavoituksen aikana on tarkasteltu matkatuotosta, jonka mukaan uusi alue tuottaa 
keskimääräisenä vuorokautena 240 edestakaista automatkaa. Huipputunnin aikana tapahtuu 
yhteensä 52 automatkaa. Matkoista 80 % suuntautuu eteläiseen Rouvintien liittymään ja 20 % 
pohjoiseen liittymään. 
 
Tampereentien, Rouvintien ja Kirkkotien liittymiin on tehty toimivuustarkastelu, joka pohjautuu 
nykyhetkeen ja vuoden 2040 ennusteeseen. Tarkastelussa ei esiinny merkittävää 
jonoutumista missään liittymässä ja liittymien palvelutasot ovat erittäin hyvät. Kävelyn ja 
pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaava-alueen ulkopuolelle Kirkkotielle voi 
harkita suojatien toteuttamista Rouvintien liittymän yhteyteen. Kirkkotiellä voi myös harkita 
keskisaarekkeita suojatielle uuden Rouvintien ja olemassa olevan Kievarintien kohdalla. 
 

3.3.5 Kukonkankaan asemakaava-alue, Viljankuivurin meluselvitys 6.10.2018 
Ramboll 

Kaavaehdotuksessa oli osoitettu likimäärin alue (se-merkintä), jolla tontit voidaan toteuttaa 
silloin kun kuivurin melu alittaa melun ohjearvot. Rajausta tarkistettiin meluselvityksen avulla. 
 
Kaavaehdotusvaiheen nähtävillä ollessa viljankuivauksen sesonkiaika oli menossa, jolloin 
kuivuri oli toiminnassa ja melua päästiin mittaamaan. Meluselvityksellä tarkasteltiin 
viljankuivurin melun leviämistä ympäristöön, ja mitkä korttelit voidaan toteuttaa kuivurin 
toimiessa. 
 
Kuivuri toimii syksyllä ympäri vuorokauden, joten päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet ovat 
samanlaiset, jolloin mittaustulosta verrataan ensisijaisesti yöajan ohjearvoon, joka on 45 dB. 
Koska melu oli sekä melupäästömittausten, että ympäristössä tehdyn melumittauksen 
perusteella kapeakaistaista 250 Hz terssikaistan osalta, tulee mallinnustulokseen lisätä +5 dB 
kapeakaistaisuuskorjaus, jolloin melukartassa yöajan ohjearvoon verrattava meluvyöhyke on 
40 dB meluvyöhyke. 
 
Melutaso ylittää yöajan ohjearvon varsin suuressa osassa kaava-alueesta. Lähimpien 
kaavassa asuinalueiksi merkittyjen tonttien kohdalla melu ylittää myös päiväajan ohjearvon.  
Maankäyttöä tulisi muuttaa niin, ettei asuintontteja osoiteta ohjearvon ylittävälle 
meluvyöhykkeelle, tai vaihtoehtoisesti kuivurin melua voidaan vähentää niin, että siitä kaava-
alueelle kohdistuva meluhaitta on pienempi. Mainittujen keinojen yhdistelmä on myös yksi 
vaihtoehto. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 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. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

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

4.2.1 Osalliset 
 

Kunnan hallintokunnat, yhdyskuntatekniikasta vastaavat: 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- kunnan hyvinvoinnin palvelualue, hyvinvointijohtaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- 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 
 

4.2.2 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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4.2.3 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 oli 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai 
suullisesti. Kaavaluonnoksista annettiin 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmistelu, uusi kaavaluonnos 

 
Alueesta tehtiin uusi kaavaluonnos. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 
§:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2017-5.1.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan 
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai 
suullisesti. Kaavaluonnoksista annettiin 6 lausuntoa ja 4 mielipidettä. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus 

 
Kaavaluonnoksesta tehtiin tehtyjen selvitysten ja saatujen lausuntojen sekä mielipiteiden 
pohjalta kaavaehdotus. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti nähtävillä 30.8.-29.8.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja 
kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti. Kaavaehdotuksesta annettiin 
3 lausuntoa ja 0 muistutusta. 
 
Kaavaehdotusta muutettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Niille 
naapurimaanomistajille, joiden kiinteistöille kulkuyhteyttä muutettiin, lähetettiin kirjeet 
kuulemista varten. Heillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus korjatusta 
kaavaehdotuksesta 5.12.2018 mennessä. Korjatusta kaavaehdotuksesta saatiin 2 
muistutusta. 

 
Asemakaavan ja asemakaavan  muutoksen hyväksyminen 

 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi.  
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 
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4.2.4 Viranomaisyhteistyö 
 

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

 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.3.1 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 
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). 

 
Maakuntakaavassa ja strategisessa yleiskaavassa nykyisellä Rouvintien 
kohdalla näkyvä yhdystien linjaus (yt29)(musta viiva), joka korvaisi nykyisen 
yhdystien 3161 (Kirkkotie) ei ole tarvetta muuttaa tällä asemakaavalla tieksi. 
Nykyinen Rouvintien linjaus säilyy yksityistienä. Rouvintien uusi linjaus katuna 
tulee olemaan osa yhdystieverkkoa. Yhdystien (Kirkkotien) kautta on edelleen 
kulku kuntakeskukseen. 

 
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) 
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ja melualue (me/harmaa pisterasteri). 

 
 
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. 
 
Maakuntakaavassa ja strategisessa yleiskaavassa alueella näkyvä linjaus (yt29), joka korvaisi 
nykyisen yhdystien 3161 (Kirkkotie) ei ole tarvetta muuttaa tällä asemakaavalla. Nykyinen 
Rouvintien linjaus on tällä hetkellä yksityistie. Rouvintien uusi linjaus katuna tulee olemaan 
osa yhdystieverkkoa. Yhdystien (Kirkkotien) kautta on edelleen kulku kuntakeskukseen. 
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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 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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Hollolan strategisessa yleiskaavassa alueen eteläosa sivuaa maakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. 

  
 

Asemakaava 
Suunnittelualueesta noin 18,2 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. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 

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

4.3.2 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. 
 
Kuivuritoiminnan jatkuessa selvitetään asumiselle soveltuvat alueet. 
 
Kaavaehdotusvaiheen jälkeen viljankuivurin meluselvityksen valmistuttua kaava-alueesta on 
rajattu pois n. 20 hehtaarin alue kuivurin ympäristöstä. Pois jäävällä alueella 
meluntorjuntamahdollisuuksia selvitetään. Kaava-alueeksi jäävällä n. 50 hehtaarin alueella 
mahdollistetaan edelleen Strategisen yleiskaavan mukainen uusi Rouvintien linjaus sekä 91 
asuintontin rakentaminen. Kaava-alueelle jää muutamia asuintontteja, jotka ulottuvat 
melualueelle, mutta ne huomioidaan kaavamääräyksissä. 
 

Osallisten tavoitteet 
 
11.12.2017 kunta on keskustellut alueen pohjoisosassa sijaitsevan tilan 1:329 omistajan 
kanssa alueen ostamisesta kunnalle. Kiinteistöllä on viljankuivaustoimintaa, jonka on 
tarkoitus jatkua joko kiinteistöllä, tai muualla. Jos kiinteistön ostamisesta ei päästä 
sopimukseen, selvitetään kuivurista aiheutuvat vaikutukset, joka huomioidaan kaavassa. 
 
 
18.12.2017 kunta on keskustellut alueen pohjoispuolella sijaitsevan tilan 1:67 omistajien 
kanssa alueen ostamisesta kunnalle, joka alustavasti sopi molemmille. Kaava-aluetta 
laajennetaan silloin osittain kiinteistön alueelle. Alueelle osoitetaan suojaviheralue, jonne 
meluvallin on tarkoitus jatkua. 
 
Kunta on pohtinut ELY-keskukselta ehdotusvaiheesta saamansa lausunnon jälkeen 
Tartanpolulta yksityistielle osoitettua ajo-yhteyttä. Kaavaehdotuksesta poistettiin ajoyhteys ja 
kaava-alueesta rajattiin pois lähivirkistysaluetta, jolloin kaava-alueen ulkopuolella sijaitseville 
kiinteistöille kulku tapahtuu kokonaan kaava-alueen ulkopuolella vanhaa Rouvintien linjausta 
pitkin etelästä, jossa yksityistie yhtyy Rouvintien uuteen katulinjaukseen. Tästä järjestettiin 
erillinen kuuleminen maanomistajille, joiden kiinteistöjen kulkuyhteydessä tapahtuu 
muutoksia. Kuulemisesta saaduissa muistutuksissa toivotaan ajoyhteyttä takaisin 
Tartanpolulle aiemmin ehdotusvaiheessa olleen tilanteen mukaiseksi. Lisäksi pohjoisempana 
oleville kiinteistöille toivottiin kulkuyhteyttä pohjoisesta, joka osoitettaisiin kaava-alueen 
tonttikadulle (Ennätyksenkujalle) yhtyväksi.   
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4.4 Asemakaavaratkaisun perusteet 

4.4.1 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): 
 

 
 

4.4.2 2. luonnosvaihe 
 

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 



 

 

23 

 

ja koirapuistolle. Alueen keskelle on osoitettu toriaukio, jota voi hyödyntää alueen asukkaiden 
yhteisenä tilana. 
 
Uusi luonnos (8.11.2017) 

 
 

4.4.3 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus pohjautuu pääosin uudessa kaavaluonnoksessa esitettyyn ratkaisuun. 
Kaavaehdotukseen on tarkistettu kaava-alueen rajausta. Kaava-alueen pohjoispuolta on 
laajennettu uudestaan alkuperäisessä luonnosvaiheessa olleelle kiinteistölle 1:67, koska 
kunta on hankkimassa maan itselleen. Kaava-alue laajenee myös eteläpuolella kunnan 
omistamille kiinteistöille 17:10, 2:77 ja 1:66, jolloin uusi katulinjaus liittyy yhtenäisesti 
asemakaavoitettuun Rouvintien alkupäähän, ja samalla voidaan osoittaa kaava-alueen 
hulevesien sijoituspaikka lähivirkistysalueelle. Kaava-alueen itäpuolta vanhan Rouvintien 
kohdalla on tarkistettu menemään kiinteistönrajan mukaisesti naapuritilan 1:207 kohdalla. 
Kiinteistö 1:329, jossa sijaitsee viljankuivuri, jätetään kaava-alueesta pois.  

 
Rouvintie, joka ei ole mukana kaavassa, säilyy yksityistienä. Rouvintien yksityistie tulee 
katkeamaan haarautuessaan kaduksi. Kaava-alueen itäpuolelle jäävältä yksityistien osalta 
osoitetaan ajoyhteys kaava-alueen kadulle liittymiseksi. Ajoyhteys osoitetaan Tartanpolulle. 
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Vanhan Rouvintien linjauksen mukainen katkeava yksityistien osan osoitteisto tulee muuttaa, 
esim. jatkamalla Tartanpolkua. 
 
Uudessa luonnosvaiheessa osoitettu Huoltajankuja kortteleineen on siirretty ehdotuksessa 
maastollisesti parempaan paikaan pohjoisemmaksi kaava-alueen laajennuttua tilan 1:67, 
alueelle. Kilpailijantien päähän on osoitettu pysäköintimahdollisuus ympäröivillä 
virkistysalueilla liikkuville. 
 
Valmentajantien ja Mitalikujan väliin on osoitettu ET-alue pumppaamolle. Myös Kilpailijantien 
läheisyyteen on lisätty ET-alue tietoliikenteen pylvästä ja laiterakennelmia varten. 
Ennätyksenkujan päähän on lisätty kevyen liikenteen kulkuyhteys Rouvintien pysäkille. 
Voittajantielle on lisätty katuyhteys Kommentaattorinkujalta, jolloin Voittajantien loppupään 
korttelialueita on mahdollista toteuttaa mahdollisesti ennen kuivuritoiminnan loppumista. 
Alueelle on lisätty rajaus (se), jonka sisällä olevat tontit voidaan rakentaa silloin kun kuivurin 
aiheuttama melu alittaa melun ohjearvot. Kuivurin tuottama melu tullaan mittaamaan 
erikseen, jolloin korttelikohtaiset toteuttamismahdollisuudet selviävät tarkemmin. 
 
Kaavan pohjoisosaan on merkitty maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun 
ohjaamistarvetta. 
 
Kaavaehdotus (5.6.2018) 
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Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotuksesta poistettiin ajoyhteys 
Tartanpolulta yksityistielle, ja kaava-alueesta rajattiin pois lähivirkistysaluetta, jolloin kaava-
alueen ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille kulku tapahtuu kokonaan kaava-alueen 
ulkopuolella vanhaa Rouvintien linjausta pitkin etelästä, jossa yksityistie yhtyy Rouvintien 
uuteen katulinjaukseen. Tästä järjestettiin erillinen kuuleminen maanomistajille, joiden 
kiinteistöjen kulkuyhteydessä tapahtuu muutoksia. 

 
Muutokset kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen (12.11.2018) 

  
 

4.5 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 
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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, 
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 
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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. 
- 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, 
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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 
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. 
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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. 
 
 
Lausunnot ja mielipiteet uudesta kaavaluonnoksesta 
Toisesta luonnosvaiheesta saatiin 6 lausuntoa ja 4 mielipidettä, joista ohessa lyhennelmät ja 
kaavoittajan vastineet. 
 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 
Esitetty asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos on vuonna 2016 hyväksytyn ja keväällä 
2017 voimaan määrätyn Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 mukainen. Kaavaluonnos 
noudattaa myös Hollolan strategista yleiskaavaa, joka hyväksyttiin huhtikuussa 2017 ja 
määrättiin voimaan lukuun ottamatta valituksen alaista aluetta. Molemmissa kaavoissa 
suunnittelualue osoitetaan taajamatoimintojen alueeksi/pientalotaajamaksi, joka sijaitsee 
vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesialue on otettu kaavassa 
huomioon hyvin. 
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Liikenne 
ELY-keskuksen aikaisempaan lausuntoon viitaten Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa ja Päijät-Hämeen ennen lainvoimaa voimaantulleessa 
maakuntakaavassa 2014 on merkitty uusi korvaava linjaus (yt 29) yhdystielle 3161. Nykyään 
yhdystie 3161 (Kirkkotie) kulkee Työtjärven vierestä, kun korvaava linjaus kulkee lännempänä 
nykyisen Rouvintien kohdalla. Uusi linjaus kulkee nyt käsittelyssä olevan kaava-alueen 
kaakkoislaidassa, joka on merkitty kaavassa lähivirkistysalueeksi. Kaavassa ei ole otettu 
kantaa linjaukseen eikä sitä ole esitetty kaavakartalla. Jos yhdystien uusi linjaus on todettu 
tarpeettomaksi, tulee se mainita kaavaselostuksessa perusteluineen. 
 
Kaavassa nykyisen Rouvintien linjausta muutetaan kulkemaan kaavoitettavan asuinalueen 
läpi kokoojakatuna. Uusi linjaus toteuttaa strategisessa yleiskaavaan merkittyä 
yhteystarvetta. Uutta Rouvintietä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kadulla saattaa 
tulevaisuudessa kulkea bussilinja. Tämä vaikuttaa ainakin liikenneympyrän mitoitukseen. 
Katualueen leveydessä on otettu huomioon mahdollisten pysäkkien sijoittaminen Rouvintien 
varteen. Jo tässä vaiheessa olisi hyvä miettiä pysäkkien paikat ja turvalliset kevyen liikenteen 
yhteydet pysäkeille. Etenkin suojateiden sijoitteluun pysäkkien yhteydessä tulee kiinnittää 
huomiota. Suojatietä ei tule sijoittaa ajosuunnassa pysäkin jälkeen. 
 
Kaavatyön yhteydessä on laskettu suunnitellusta maankäytöstä syntyvät matkatuotokset. Itse 
toimivuustarkastelu on määrä tehdä Rouvintien katusuunnittelun yhteydessä. 
Katusuunnitelmaa on määrä työstää kaavan yhteydessä. Uudenmaan ELY-keskus haluaa 
mahdollisuuden kommentoida katusuunnitelmaa ja sen yhteydessä tehtyä 
toimivuustarkastelua. Katusuunnitelman yhteydessä tulee tarkastella myös Vanhan 
Tampereentien liittymän toimivuus ja mahdollisesti vaaditut parannustoimenpiteet liikenteen 
turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. 
 
Katua suunnitellaan täysin rakentamattomaan ympäristöön. Tämä tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää toimivaa ja turvallista liikkumisympäristöä, jossa otetaan kaikki liikennemuodot 
huomioon. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen 
liikenneturvallisuuteen. Katuja suunniteltaessa olisi hyvä pitää mielessä myös alueelle 
suunniteltu nopeusrajoitus, jotta ympäristö omalta osaltaan tukisi rajoitusta eikä erillisiä 
hidasteita tarvitsisi jälkikäteen rakentaa. 
 
Kaavakarttaluonnokseen on merkattu kattavasti kevyen liikenteen yhteyksiä, joista yksi johtaa 
myös meluvallin takaiselle teollisuusalueelle. Rouvintien yhteyteen on tarkoitus rakentaa 
kevyen liikenteen väylä. Selostuksessa on mainittu, että kevyen liikenteen väylää on tarkoitus 
jatkaa myös Rouvintie eteläosaan, kaava-alueen ulkopuolelle. Tällöin muodostuu yhtenäinen 
yhteysverkko alueelta Lahteen saakka. Kaavatyön edetessä tulee varmistaa, että myös 
koululle muodostuu turvalliset kevyen liikenteen yhteydet suojateineen. 
 
Kaavaa varten on tehty meluselvitys, jossa on huomioitu liikenteen ja kaava-alueen 
länsipuolella olevan Kaukokiidon tavaraterminaalin tuottama melu. Melukartat on tehty 
nykytilanteen ja vuoden 2025 ennustetilanteen pohjalta. Ennustetilanteessa on vielä 
huomioitu melualueet ilman kaava-alueen länsilaitaan suunniteltua meluvallia ja meluvallin 
kanssa. Vanhalta Tampereentieltä ja valtatieltä 12 kantautuvan melun 50-55 dB(A) vyöhyke 
yltää kaava-alueen eteläosiin, mutta mitkään ohjearvot eivät tieliikenteen melun osalta ylity. 
Tavaraterminaalin osalta yömelun ohjearvo ylittyy meluvallin pohjoispäässä, mutta tämä olisi 
korjattavissa meluvallia pidentämällä. Kaavatyön edetessä on varmistettava, että meluvalli 
yltää tarpeeksi pohjoiseen yömelun ohjearvojen toteutumiseksi asuinalueella. 
 
Kaava-alueen itäpuolelle jää haja-asutusta, joille kuljetaan nykyisen Rouvintien kautta. Kun 
Rouvintien linjausta muutetaan, on nykyinen Rouvintie kaavoittajan mukaan tarkoitus muuttaa 
yksityistieksi, jotta kulkuyhteys kiinteistöille säilyy. Tämä tulisi mainita kaavaselostuksessa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Yhdystien muuttamiselle Kirkkotieltä ei ole tarvetta. Asia on täydennetty kaavaselostuksen 
kohtaan 3.3.1 Päijät-Hämeen maakuntakaava. 
 



 

 

31 

 

Katusuunnittelua tehdään kaavoituksen rinnalla. Siinä selviää tarkempi mitoitus sekä muut 
mainitut asiat. Kaavaan tehdään tarvittaessa muutoksia, jos liikenteen suunnittelussa 
muutostarpeita havaitaan. 
 
Liittymien toimivuustarkastelu on tehty katusuunnittelun yhteydessä uuden luonnosvaiheen 
jälkeen. Liittymien toimivuudesta on lisätty kaavaselostukseen. Merkitään tiedoksi 
katusuunnitelman kommentointimahdollisuus. 
 
Lähin koulu on Hälvälässä, jonne rakentuu yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto 
asuinalueelta Vanhaa Tampereentietä pitkin. Vanhan Tampereentien yli menee 
keskisaarrekkeellinen suojatie, jonka jälkeen koulu on n. 100-150 metrin päässä. 
 
EV-alueelle on tarkoitus sijoittaa meluvalli koko pituudeltaan. Kaava-alue laajenee 
pohjoiseen, jonne EV-aluetta jatketaan. Lisätään EV-kaavamääräyksiin, että meluvalli on 
toteutettava ennen kuin viereisissä kortteleissa asuinrakennukset otetaan käyttöön. 
 
Rouvintie, joka ei ole mukana kaavassa, säilyy yksityistienä. Rouvintien yksityistie tulee 
katkeamaan haarautuessaan kaduksi. Kaava-alueen itäpuolelle jäävältä yksityistien osalta 
osoitetaan ajoyhteys kaava-alueen kadulle liittymiseksi. Tämä tarkennetaan ja lisätään 
kaavaehdotukseen. 
 
 
Päijät-Hämeen liitolla ei huomautettavaa. 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei huomautettavaa. 
 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä lausuu, että meluvalli tulisi mitoittaa niin, että myös 
kaava-alueen pohjoisosan tonteilla alitetaan uusia asuinalueita koskevat melun päivä- ja 
yöajan ohjearvot.  
 
Konsultin tekemissä melumittauksissa, melumallinnukessa tai muissa kaava-asiakirjoissa ei 
oteta kantaa mahdolliseen Hälvälän ampumarata-alueen aiheuttamaan 
kokonaismelukuorman lisääntymiseen suunnittelualueella tai melukuorman huomioimiseen 
kaavan laatimisessa. Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueen ympäristömeluselitys 29.8.2008 
kuitenkin mainitaan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa aiemmin tehtynä 
selvityksenä. Kaavaselostuksessa ko. selvitystä sen sijaan ei mainita. Kaavoituksen tässä 
vaiheessa olisi syytä varmistaa ja kirjata kaava-asiakirjoihin, mikä vaikutus 
ampumaratamelulla on suunnittelualueen kokonaismelukuormaan ja voiko siitä aiheutua 
alueelle merkittävää viihtyisyyshaittaa tai muuta häiriötä. 
 
Mainitaan, että koirapuisto on sijoitettu terminaalin melualueelle, mutta melumallinnuksen 
mukaan melutasot puistossa jäisivät 55 db tasoon, joten tästä ei pitäisi aiheutua merkittävää 
haittaa puiston käytölle. 
 
Yleisissä kaavamääräyksissä otetaan kantaa hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn. 
Kaavoituksen edetessä olisi hyvä varmistaa, kuinka käytännössä toteutetaan 
kaavamääräyksessä todettu pysäköinti- ja katualueiden hulevesien johtaminen 
pohjavesialueen ulkopuolelle, koska kyseessä on tässäkin kohtaa varsin laaja pohjavesialue. 
 
Kyseessä on pääsääntöisesti omakotiasuinalue, joten tarvittaessa tiealueiden ja parkkipaikan 
hulevesien johtamiselle ja käsittelylle voisi pohtia tältä osin muitakin ratkaisuja. 
 
Kukonkankaan asemakaava-alue sijoittuu kokonaan yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta 
tärkeälle Kukonkoivu-Hatsina pohjavesialueelle ja sen muodostumisalueelle. Kaava-alueen 
vieressä sijaitsee antoisuudeltaan merkittävä Ruopan vedenottamo, jonka lähisuojavyöhyke 
rajautuu kaava-alueeseen. Tämän lisäksi vedenottamon kaivoalue sijaitsee lähimmillään noin 
200 metrin päässä kaava-alueen reunasta. Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä 
tai rakennusjärjestyksessä ei ole tietojeni mukaan otettu kantaa maalämpöputkistojen tai –
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kaivojen sijoittamiseen tai laitteistoissa käytettäviin kemikaaleihin pohjaveden 
muodostumisalueella. Tästä johtuen asia tulisi huomioida kaavoituksessa, koska vuoto- tai 
häiriötilanteissa aiheutuvat vahingot pohjaveden laadulle ja käytettävyydelle voivat olla 
merkittäviä. 
 
Kaavoittajan vastine: 
EV-alueelle on tarkoitus sijoittaa meluvalli koko pituudeltaan. Kaava-alue laajenee 
pohjoiseen, jonne EV-aluetta jatketaan. EV-kaavamääräyksiin on lisätty, että meluvalli on 
toteutettava ennen kuin viereisissä kortteleissa sijaitsevat asuinrakennukset otetaan käyttöön. 
 
Hälvälän meluselvitys on mainittu kaavaselostuksen selvitysluettelossa 2.2.1 kaava-aluetta 
koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. Melun vaikutuksista on lisätty selostukseen. 
 
Alueelle tehdään katusuunnittelua kaavatyön kanssa rinnakkain, jossa myös hulevesiä 
suunnitellaan. Hulevedet on suunniteltu johdettavaksi alueen eteläpuolella sijaitsevalle 
sorakuopan alueelle, joka on otettu kaavaehdotukseen mukaan. Hulevesimääräyksiä on 
muutettu kaavaehdotukseen. 
 
Kaavaehdotukseen on lisätty määräys, että maalämpökaivot eivät ole sallittuja. 
 

 
Lahti Energia / Lämpöliiketoiminta lausuu, että alueella ei ole kaavan toteuttamiseen 
vaikuttavia putkijohtoja. 

 
 Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
Lahti Aqua lausuu, että yleiset määräykset –kohdassa ”Pysäköinti- ja katualueiden hulevedet 
tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle” on raskas vaatimus. Pohjavesialueen raja on niin 
kaukana kaavakohteesta, että hulevesien johtaminen sinne määräyksen mukaisesti vaatisi 
erillisen kalliin purkulinjaston, tai jopa useamman, rakentamisen ja mahdollisesti myös 
alueellisen hulevesipumppaamon. Pysäköinti- ja katualueiden hulevedet voitaneen purkaa 
maastoon kaava-alueella, mutta purkupisteeseen/pisteisiin tulee rakentaa ko. hulevesille 
laadullisesti riittävä käsittely ennen imeyttämistä. Positiivista pohjavedensuojelun kannalta on 
se, että kaavan toteuttamisella nykyinen Rouvintie siirretään kokonaan Ruopan vedenottamon 
suojavyöhykkeen ulkopuolelle. 
 
Yleisten määräysten pohjavedensuojelua koskevaan kohtaan voisi lisätä varmuuden vuoksi 
myös maininnan siitä, ettei alueella sallita maalämpöratkaisuja. Olkoonkin ettei maalämpö ole 
varsin syvällä olevan pohjaveden takia teknisesti ehkä edes kovin houkutteleva 
energiaratkaisu? 
 
Korttelissa 1041 on kaavamerkintöjen mukaan sallittu kellarillisten talojen rakentaminen. 
Vesihuollon yleissuunnitelman yhteydessä tulee varmistaa, että siitä ei aiheudu jätevesien 
viettoviemäröinnille kohtuutonta ongelmaa, tai sitten jopa jätevesien pumppaustarvetta. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Alueelle tehdään katusuunnittelua kaavatyön kanssa rinnakkain, jossa myös hulevesiä 
suunnitellaan. Hulevedet on suunniteltu johdettavaksi alueen eteläpuolella sijaitsevalle 
sorakuopan alueelle, joka on otettu kaavaehdotukseen mukaan. Hulevesimääräyksiä on 
muutettu kaavaehdotukseen. 
 
Kaavaehdotukseen on lisätty määräys, että maalämpökaivot eivät ole sallittuja. 
 
Kortteliin 1041 on muutettu kerroskorkeudeksi II, jolloin viemäröintiin ei tule ongelmaa. 
 
 
Hollolan yrittäjät ovat antaneet mielipiteen, jossa he ovat huolissaan viereisen 
teollisuusalueen nykyisten ja tulevien yrittäjien toimintojen turvaamisesta. Kaavoituksen 
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selvitystyössä ei Hollolan yrittäjien mukaan ole otettu huomioon alueen monipuolista 
yritystoimintaa. Selvitystyössä on keskitytty vain yhden toimijan mahdollisesti aiheuttamaan 
haittaan. Kukonkoivun teollisuusalueella toimii mm. huonekaluteollisuuden-, 
betoniteollisuuden-, huoltamo/korjaamoalan, rakennusalanteollisuuden-, 
maansiirtoteollisuuden-, konepajateollisuuden yrityksiä. Olisikin hyvä arvioida, miten muut 
olemassa olevat elinkeinotoiminnat vaikuttavat mahdolliseen asuinalueeseen. Hollolan 
yrittäjät ry toivoo, että Hollolan kunta huomioisi kaavoituksessa yritys- ja elinkeinotoiminnan 
pysyvyyden tarjoamalla yrityksille vakaan toimintaympäristön. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Alueen länsiosaan on osoitettu suojaviheralue, jossa sijaitseva 6-8 metriä korkea meluvalli 
estää teollisuusalueelta kantautuvan melun alueelle. Ensimmäisen kaavaluonnosvaiheen 
yhteydessä on keskusteltu ympäristöviranomaisten kanssa, ettei betonituotetehtaista aiheudu 
haittaa omakotialueelle. Betonituotetehtaiden ja lähimmän asuintontin välillä on matkaa 280 
metriä sekä rakennettava meluvalli. Kaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen, jonne meluvallia 
ja suojaviheraluetta (EV) jatketaan. 
 
 
Rakennusbetoni- ja elementti Oy on antanut mielipiteen. Yrityksen kiinteistöt sijaitsevat n. 
800 metrin päässä asemakaavaluonnoksessa olevasta asuinalueesta. Meluselvityksessä on 
pääasiallisesti keskitytty Suomen Kaukokiito Oy:n tavaraterminaalin aiheuttamien äänien 
vaikutuksiin mahdolliseen asuinalueeseen eikä siinä ole huomioitu muun teollisuuden 
vaikutusta asuinalueeseen. Kukonkoivun teollisuusalueella on muiden toimialojen edustajia 
mm. betoniteollisuudessa toimivia yrityksiä on kaksi meidän lisäksemme. 
 
Omat teollisuustoimintamme toimii voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa. Toiminnasta 
aiheutuu melua mm. kiviaineksenkäsittelystä ja murskaamisesta. Melumittaukset on tehty 
hyvin tyynellä säällä mittausohjeiden mukaisesti. Tosiasiassa tuulen suunnasta riippuen 
asuinalueelle tulee kantautumaan melua lähistöllä olevasta teollisuustoiminnasta, vaikka 
yritykset pyrkisivät erinäisillä keinoilla estämään melun leviämisen. 
 
Lisäksi olemme huolissaan raskaan liikenteen ja alaikäisten liikkujien aiheuttamista 
turvallisuusriskeistä. Uudella alueella tullee muuttamaan paljon lapsiperheitä ja heti 
asutusalueen tuntumassa liikkuu päivittäin paljon raskasta kuljetuskalustoa. Näiden 
yhteensovittaminen aiheuttaa riskin alueella liikkujille. 
 
Näiden asioiden takia olemme huolissamme oman ja muiden alueella toimivien yritysten 
elinkeinotoiminnan puolesta. Pelkäämme asuinalueen tuovan yrityksemme ja muiden yritysten 
toimintaan kovia rajoitteita, joilla on merkittävä vaikutus toimintaan. Odotamme Hollolan 
kunnalta vastinetta ja yritystoiminnan huomioon ottamista suunnittelussa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Alueen länsiosaan on osoitettu suojaviheralue, jossa sijaitseva 6-8 metriä korkea meluvalli 
estää teollisuusalueelta kantautuvan melun alueelle. Ensimmäisen kaavaluonnosvaiheen 
yhteydessä on keskusteltu ympäristöviranomaisten kanssa, ettei betonituotetehtaista aiheudu 
haittaa omakotialueelle. Betonituotetehtaiden ja lähimmän asuintontin välillä on matkaa 280 
metriä sekä rakennettava meluvalli. Kaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen, jonne meluvallia 
ja suojaviheraluetta (EV) jatketaan. 
 
Alueen kevyt liikenne ja koululaisliikenne suuntautuvat pääasiassa kohti Hollolan keskustaa. 
Alueelta rakennetaan kevyen liikenteen väylät Vanhalle Tampereentielle saakka, josta kevyen 
liikenteen verkosto jatkuu. Nykyisen teollisuusalueen liikenne on irrallaan kaava-alueesta. 
Kaava-alueen liikenneturvallisuutta varmistetaan kokoojakatuun yhtyvillä tonttikaduilla, 
kokoojakadun keskelle osoitetulla kiertoliittymällä ja kokoojakadun varteen rakennettavalla 
kevyen liikenteen väylällä sekä muulla liikennesuunnittelulla. 
 
 
Ruskon Betoni Oy on antanut mielipiteen. Ruskon Betoni Oy:n tehdaskiinteistöt sijaitsevat 
varsin lähellä kaavaehdotuksessa olevaa uutta asuinaluetta. Asiaa koskevissa pöytäkirjoissa 
käsitellään ainoastaan Kaukokiidon mahdollisia meluhaittoja ja laajenemista, mutta alueen 
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muu teollisuus on jäänyt vaille huomiota. Ruskon Betoni Oy valmistaa infrarakentamiseen 
tarkoitettuja betonituotteita. Toimimme ympäristöluvan puitteissa. Toiminnastamme aiheutuu 
ja tulee aiheutumaan melua, joka tulee ottaa huomioon tulevan asuinalueen suunnittelussa. 
Mahdollisia melunlähteitä ovat mm. jätebetonin murskaus, trukkien ja kuorma-autojen 
peruutussummerit, täryt, rekkaliikenne jne. Lisäksi toimintaa on kahdessa vuorossa, joten 
melu ei rajoitu ainoastaan 7-16 väliselle ajalle. 
 
Asiakirjojen perusteella em. asioita ei ole tarkasteltu tulevien asukkaiden sekä / että Ruskon 
Betoni Oy:n kannalta. Ruskon Betoni Oy:n huolena on, tuoko asuinalue rajoitteita 
liiketoimintaan? Pienilläkin rajoitteilla tulee olemaan varsin suuria kerrannaisvaikutuksia, jotka 
tulee ottaa huomioon ennakkosuunnittelussa. Joudumme jo tällä hetkellä noudattamaan 
varsin kovia ympäristöluvan mukaisia vaatimuksia, joten pidämme kohtuuttomana, mikäli 
toiminnallemme lankeaa vielä lisää liiketoimintaa rajoittavia määräyksiä. Odotamme Hollolan 
kunnalta vastinetta ja arviointia em. asiaan. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Alueen länsiosaan on osoitettu suojaviheralue, jossa sijaitseva 6-8 metriä korkea meluvalli 
estää teollisuusalueelta kantautuvan melun alueelle. Ensimmäisen kaavaluonnosvaiheen 
yhteydessä on keskusteltu ympäristöviranomaisten kanssa, ettei betonituotetehtaista aiheudu 
haittaa omakotialueelle. Betonituotetehtaiden ja lähimmän asuintontin välillä on matkaa 280 
metriä sekä rakennettava meluvalli. Kaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen, jonne meluvallia 
ja suojaviheraluetta (EV) jatketaan. 
 
 
Niipalan tilan jättämässä mielipiteessä kerrotaan, että tilan alueelle ollaan selvittämässä 
maaseutuyritysten palveluliiketoiminnan uusia mahdollisuuksia Hälvälän seudulla. Niipalan 
tilalle pyritään rakentamaan monipuolista maaseutupalveluiden keskittymää. Esitetään, että 
Kukonkankaan asemakaavasta jätetään vielä tässä vaiheessa kaavoittamatta liitteenä 
olevassa kartassa punaisella merkitty Niipalan tilan läheisyyteen sijoittuva kulmaus. Alue 
kaavoitettaisiin vasta, kun Farmikylän maankäyttösuunnitelma ja Niipalan tilalle syntyvät uudet 
palvelut saadaan tarkennettua. Tällä tavoin varmistettaisiin, että Kukonkankaan alue saadaan 
jatkossa liitettyä saumattomasti viereisiin palveluihin ja Farmikylään. Samalla saadaan 
varmistettua, että Ketarlammen ulkoilumaastojen suuntaan saadaan rakennettua Niipalan 
tilalta yhtenäinen ulkoilureittiyhteys. 
 
Asemakaavaluonnoksen yhteydessä olisi toivottavaa saada tietoon myös suunnitelma siitä, 
miten Rouvintien uusi linjaus tullaan jatkossa ohjaamaan Kirkkotielle. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Hienoa, että palveluita ja viheralueita kehitetään ja suunnitellaan myös yksittäisen yrittäjän 
toimesta. Alueet tukeutuvat parhaassa tapauksessa toinen toisiinsa. 
 
Rouvintien linjaus muuttuu tämän asemakaavan alueella. Muilta osin Rouvintien pohjois- ja 
eteläpäät jäävät entiseen kohtaan ja niiden linjausmuutoksia suunnitellaan tarvittaessa 
myöhemmin. Farmikylän ja Niipalan tila jatkavat Kukonkankaan aluetta Rouvintien varrella 
itään, joten Kukonkankaan asuinalue ei sulje aluetta taakse vaille tieyhteysmahdollisuuksia. 
Kukonkankaan pohjoisosan asuinkorttelit eivät myöskään vaikeuta ulkoilureittiyhteyksien 
suunnittelua. Alueen pohjoispuolella on kunnan omistamia metsämaita, jotka on tarkoitus 
jättää yleiseen virkistyskäyttöön. 
 
Kaavaehdotukseen tarkistetaan kaava-alueen raja kulkemaan kiinteistön rajoja pitkin Niipalan 
tilan kohdalla. Kaavaluonnoksessa rajaus kulkee virheellisesti Niipalan tilan puolella. 
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Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta 
 
Kaavaehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa ja 0 muistutukset, joista ohessa lyhennelmät ja 
kaavoittajan vastineet. 
 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 
Lähimmälle linja-autoliikenteen pysäkille on kaavoitettavan alueen pohjoisosista reilusti yli 
kilometrin matka. Kunnan kannattaa tutkia mahdollisuutta lisätä pysäkeille 
pyöräliityntäpysäköintiä. Näin voitaisiin lisätä joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta siinä 
vaiheessa, kun linja ei vielä kulje asuinalueen läpi. 
 
Kaava-alueen ympäröiville liittymille on tehty toisen luonnosvaiheen jälkeen 
toimivuustarkastelut, joissa on todettu liittymien toimivan hyvin myös ennustetilanteessa. 
Toimivuustarkastelun tuloksia voisi kuvata selostuksessa tarkemmin, esimerkiksi mihin 
vuoden 2040 ennuste perustuu ja toteutettiinko tarkastelu nykyisillä liittymätyypeillä. 
Toimivuustarkastelu ei ollut kaava-aineiston liitteenä, joten sen sisällön arviointi ei ollut 
mahdollista. Tarkastelu tulee lisätä kaava-aineistoon. 
 
Kaikissa Rouvintiehen rajoittuvissa asuinkortteleissa on merkittynä istutettava alueen osa 
kadun puoleiselle laidalle. Kaavaehdotuskartalla korttelin 1043 kohdalta puuttuu istutettava 
alueen osa –merkinnän pistetäyttö. 
 
Nykyiselle Rouvin yksityistielle on esitetty kulku Tartanpolun kautta ohjeellisena ajoyhteytenä 
lähivirkistysalueen poikki. Merkintä tulee korjata merkinnäksi "ajoyhteys", jota reunustaa 
pistekatkoviiva. 
 
Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että kunta on velvollinen rakentamaan ja 
kunnossapitämään VL-alueella olevan ajoyhteyden yksityiselle tielle. Rouvin yksityistie on 
lakkautettava eteläpäästä siltä osin, kun sitä ei enää käytetä kiinteistöille kulkuun. Kaava-
alueen rajausta tulee vielä tarkastaa kaavan itälaidassa niin, että yksityistie jää 
kokonaisuudessaan kaava-alueen ulkopuolelle. Rouvin yksityistien järjestelyt tien 
pohjoispäässä jää kaava-aineistossa hieman epäselväksi. Miten Rouvintien katulinjaus on 
tarkoitus yhdistää nykyiseen Rouvin yksityistiehen kaavan itäkulmalla ja onko kunnan 
tarkoitus tulevaisuudessa jatkaa Rouvintietä katuna Kirkkotielle saakka? Uudenmaan ELY-
keskus huomauttaa, että yksityisen tien jättäminen kahden kaavoitetun alueen (Kukonkangas 
ja Krouvi) väliin ikään kuin odottamaan alueen kehitystä ei ole ratkaisuna hyvä. Kunnan olisi 
hyvä selvittää mahdollisuuttaan ottaa yksityisen tien kunnossapito hoitaakseen, sillä tie 
palvelee kaavan toteutumisen jälkeen pääosin asemakaava-alueen liikennettä. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Pyöräliityntäpysäköintimahdollisuutta voidaan selvittää kaava-alueen ulkopuolella erikseen. 
 
Liikenteen toimivuustarkastelu voidaan liittää kaava-aineistoon liitteeksi. Täydennetään 
kaavaselostusta toimivuustarkastelusta tarkemmin kohtaan 2.3.4. 
 
Lisätään istutettava alueen osa Rouvintien varteen, joka on tekninen korjaus. 

 
Kaavaselostukseen on täydennetty tarkemmin liikennejärjestelyjä. Ehdotusvaiheen jälkeen 
kaavasta tehtiin versio, jossa päätettiin poistaa Tartanpolun ajo-yhteys, jolloin kaava-alueen 
lähivirkistysaluetta pienennettiin siten, että vanha eteläinen osa Rouvintiestä jää 
kaavoittamattomaksi yksityistieksi. Näin ollen kulkuyhteys kaava-alueen ulkopuolella oleville 
kiinteistöiltä olisi tapahtunut Rouvintieltä kadun eteläpäästä vanhaa Rouvintien linjausta pitkin. 
Kaava-alueen pohjoisosassa virkistysalueeksi osoitettu Rouvintien esitettiin katkaistavaksi 
ajoneuvoliikenteeltä pohjoiseen.  
Maanomistajille, joiden kiinteistöjen kulkuyhteydessä tapahtui ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen muutoksia, järjestettiin erillinen kuuleminen. Kaavaa on muutettu muistutuksen 
pohjalta siten, että eteläinen ajoyhteys palautetaan alkuperäisen ehdotusvaiheen mukaiseksi 
kulkemaan Tartanpolun kautta. Pohjoiseen on lisätty ajoyhteys suoraan Rouvintien kadulle. 
Ratkaisussa pyritään saamaan liittymä kohtisuoraan Rouvintiehen, joka on turvallisempi 
vaihtoehto, kuin jos kulku tapahtuisi kokonaan vanhaa Rouvintien pohjoispuolta pitkin. 
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Yksityistieksi jäävä Rouvintien pohjoispää kaava-alueelta Kirkkotien risteykseen saakka säilyy 
entisellään. 
 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä lausuu, että ehdotusvaiheessa kaavaselostuksessa 
ja kaavakartassa on otettu huomioon terveydensuojeluviranomaisen aiemmissa lausunnoissa 
esittämät huomiot. Ehdotusvaiheesta ei ole huomautettavaa. 
 
Päijät-Hämeen liitto vastasi, ettei anna lausuntoa. 
 
 
Muistutukset erillisestä kuulemisesta kaavaehdotuksen nähtävilläolon 
jälkeen 
 
Maanomistajille, joiden kiinteistöjen kulkuyhteydessä tapahtui ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen muutoksia, järjestettiin erillinen kuuleminen.  Kaavaehdotuksesta saatiin 2 
muistutusta, joista ohessa lyhennelmät ja kaavoittajan vastineet. 
 
Kiinteistön 2:80 omistajat haluavat vastauksia siihen, miten Rouvintien muuttumista 
yksityistieksi hoidetaan, kuka yksityistietä hallinnoi ja hoitaako kunta myös jatkossa tien 
aurauksen. Kiinteistölle ajo tulisi toteuttaa ns. yläkautta esim. Ennätyksenkujan päästä 
vanhalle Rouvintielle, ja siitä edelleen Rouvintie 101 ja naapuriin Rouvintie 99. Myös 
Tartanpolun päästä ajoyhteys kiinteistöille, jolloin Rouvintie voidaan poistaa kokonaan 
käytöstä ja silloin ei tarvita vanhaa Rouvintietä yksityistienä. 
 

  
Kiinteistöjen 2:34 ja 2:71 omistaja muistuttaa, että muutossuunnitelmat vaikuttavat 
oleellisesti kiinteistöön osoitteessa Rouvintie 99 kuten myös naapuriin Rouvintie 101. 
Ehdotuksessa oli merkitty yksityistieksi yli kilometrin pätkä. Onko kunta ajatellut tien 
hallinnointia ja hoitoa, esimerkiksi aurausta talvella? Onko suunniteltu, että se jää näiden 
kahden kiinteistön vastuulle, joka tuntuisi melko kohtuuttomalta ratkaisulta. Toimivampi 
ratkaisu, jota naapurikin on ehdottanut, olisi Ennätyksenkujan puhkaisu nykyiselle Rouvintien 
osuudelle ja kulku näille kiinteistöille sitä kautta. Rouvintie 99:stä kuljetaan pääasiassa 
Pyhäniemen suuntaan, joten kulku sieltä kautta olisi sikälikin järkevää. 

 
Kaavoittajan vastine molempiin muistutuksiin: 
Rouvintie on tähän saakka ollut asemakaavoittamattomilta alueiltaan yksityistie, jolla ei ole 
järjestäytynyttä tiekuntaa. Kunta on tähän saakka auttanut tien kunnossapidossa. Jatkossa 
Rouvintien uusi linjaus on katualuetta, jota kunta hoitaa. Yksityistieksi jäävät alueet ovat 
jatkossakin yksityisteitä, joille on mahdollisuus perustaa tiekunta, jolloin on mahdollisuus 
hakea kunnossapitoavustusta. Tiekunnan perustaminen ei ole välttämätöntä, mutta silloin 
tienkäyttäjät sopivat keskenään yksityistien hoitamisesta. Yksityisteistä voi kysyä lisää 
maaseutusihteeri Heimo Mattilalta p. 044 770 2238 heimo.mattila(at)karkola.fi. 
 
Kaavaa on muutettu muistutuksen pohjalta siten, että eteläinen ajoyhteys palautetaan 
alkuperäisen ehdotusvaiheen mukaiseksi kulkemaan Tartanpolun kautta. Pohjoiseen on 
lisätty ajoyhteys suoraan Rouvintien kadulle. Ratkaisussa pyritään saamaan liittymä 
kohtisuoraan Rouvintiehen, joka on turvallisempi vaihtoehto, kuin jos kulku tapahtuisi 
kokonaan vanhaa Rouvintien pohjoispuolta pitkin. Ennätyksenkujalle esitettyä kulkua pidetään 
hankalampana vaihtoehtona. Kaavan tonttialueita on tarkoitus toteuttaa osissa, jolloin 
Ennätyksenkujan rakentaminen voi tapahtua vasta myöhemmin. Toteuttamisajankohdan 
suhteen ajoyhteys on parempi osoittaa suoraan Rouvintielle. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluetta on pienennetty viljankuivurin 
meluselvityksen tulosten perusteella. Kaava-alueelle muodostuu 91 tonttia, joista kolme on 
rivitalotontteja ja loput erillispientalotontteja. Kuivurimelu ulottuu muutamalle tontille, joita 
toteuttaessa piha-alueen yöajan melutason ohjearvot tulee ottaa huomioon. 
 
Kortteleiden väliin jää lähivirkistysaluetta, johon on osoitettu ohjeellisia kulkuyhteyksiä sekä 
leikkikentän ja koirapuiston sijoittuminen. Lähivirkistysalueelle on osoitettu myös kaksi 
hulevesialuetta katujen ja pysäköintialueiden hulevesien johtamiseksi. Pienempi alue sijaitsee 
alueen keskivaiheilla Valmentajantien läheisyydessä. Suurempi alue sijaitsee alueen 
eteläosassa vanhalla sorakuopalla. Hulevedet on imeytettävä biosuodattavan rakenteen läpi 
maaperään. Alueen rakentamisessa tulee jättää riittävän korkuinen suojakerros pohjaveden 
pinnan yläpuolelle. Pohjaveden pinta on selvitettävä rakennussuunnittelun yhteydessä. 
Tarvittaessa hulevesien käsittelyaluetta voidaan nostaa nykyistä maanpintaa ylemmäs. 
Hulevesijärjestelmä on sovitettava maisemallisesti ympäristöön. Sorakuoppa tulee 
maisemoida turvallisuus huomioiden. Kaava-alueen rakentamisesta kertyviä puhtaita 
ylijäämämaita on mahdollista sijoittaa sorakuopan alueelle ajatellen maisemointia ja 
hulevesijärjestelmän rakentamista. 
 
Kaavan pohjoisosaan on osoitettu maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun 
ohjaamistarvetta. Sen eteläpuolelle, asuinalueen ja viereisen Kukonkoivun teollisuusalueen 
väliin on osoitettu suojaviheralue, jolle tulee rakentaa asutusta varten 6-8 metriä korkea 
meluvalli ennen viereisissä kortteleissa sijaitsevien asuinrakennusten käyttöönottoa. Kaava-
alueen rakentamisessa kertyviä puhtaita ylijäämämaita on mahdollista sijoittaa meluvalliin. 
Meluvalli tulee maisemoida ja sen yli saa rakentaa kevyen liikenteen kulkureitin.  
 
Rouvintie ja Kilpailijantie muodostavat alueen kokoojakatuverkoston, ja ne yhtyvät alueen 
keskellä sijaitsevaan kiertoliittymään. Kilpailijantien pohjoispäässä on pysäköintipaikka. 
Rouvintie mahdollistaa joukkoliikenteen pysäkit kadun varteen. Kulkuyhteys kaikille tonteille 
tapahtuu tonttikatujen kautta. Rouvintien yksityistien pohjoispuoli katkeaa kaava-alueen 
pohjoisosassa, ja jatkuu katuna etelään uuden linjauksen mukaisesti. Katkaistavan kohdan 
eteläpuolella, kaava-alueen ulkopuolelle sijaitseville kiinteistöille kulku tapahtuu pohjoisesta 
Rouvintieltä osoitetun ajoyhteyden kautta ja etelästä Tartanpolulta osoitetun ajoyhteyden 
kautta. Väliin jäävä yksityistie on nimettävä uudelleen esimerkiksi jatkuen Tartanpolkuna. 
 
Kaavan eteläosaan on osoitettu yleinen pysäköintialue, joka on tarkoitettu pääasiassa 
urheilukentän, koirapuiston, leikkikentän ja virkistysalueiden käyttäjille. 
 
Valmentajantien ja Mitalikujan väliin on osoitettu ET-alue pumppaamolle. Myös Kilpailijantien 
läheisyyteen on osoitettu ET-alue tietoliikenteen pylvästä ja laiterakennelmia varten. 

 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaavalla osoitetaan yhteensä 91 tonttia, joista 88 on erillispientalotontteja. Alue 
mahdollistaa n. 103 uuden asunnon rakentamisen, jolloin alueelle tulee n. 280 uutta 
asukasta. 

 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueita (AR) on yhteensä 1,7506 
ha. 
 
Erillispientalojen korttelialueita (AO) on yhteensä 11,7099 ha. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueita (ET) on 
yhteensä 0,0230 ha. 
 



 

 

38 

 

Lähivirkistysaluetta (VL) on yhteensä 17,9800 ha. 
 
Suojaviheraluetta (EV) on yhteensä 6,2830 ha. 
 
Maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) on yhteensä 
5,5829 ha. 
 
Yleistä pysäköintialuetta (LP) on yhteensä 0,3143 ha. 

 
Katualueita on yhteensä 6,5296 ha.  
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 50 ha. 
 

Aluevaraukset 
 
Korttelialueet 

 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) 
Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Tonttien 
rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0,20. Tonteille saa rakentaa korkeintaan 
yksikerroksisia (I) 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. 
 
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, leikkikentän ja hulevesialtaita 
ohjeellisesti osoitettuihin paikkoihin. 
 
Suojaviheralue (EV) 
Suojaviheralueelle voidaan sijoittaa maisema-/meluvalli. 
Suojaviheralueelle tulee rakentaa asutusta varten 6-8 metriä korkea meluvalli. 
Meluvallirakenteiden tulee soveltua pohjavesialueelle. Meluvalli on toteutettava ennen 
viereisissä kortteleissa sijaitsevien asuinrakennusten käyttöönottoa. Meluvalli tulee 
maisemoida. Suojaviheralueella tulee olla puustoa ja muuta kasvillisuutta. Suojaviheralueen 
yli saa rakentaa kevyen liikenteen kulkureitin siten, ettei se vähennä melusuojaa. 
 
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) 
Alueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkureittejä. 
 
 
Yleinen pysäköintialue (LP) 
Yleinen pysäköintialue palvelee pääasiassa virkistysalueen leikkikenttien ja koirapuiston 
käyttäjiä sekä viereisen urheilukentän käyttäjiä. 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat, jalankulku/pyörätiet, joukkoliikennepysäkit ja niihin liittyvät 
penkereet. Rouvintien ja Kilpailijantien kokoojakaduilta ei sallita tonttiliittymiä 
asuinkorttelialueille. Kilpailijantien päähän on osoitettu pysäköintipaikka yleiseen pysäköintiin. 
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5.2 Kaavan vaikutukset 

5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Alue on pääosin luonnonympäristöä. 
 
Uuden rakentamisen ja maankäytön liittyminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
muuhun rakennettuun ympäristöön sekä taajamakuvaan on selostettu kohdassa 3.1.3. 

 

5.2.2 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. 

 

5.2.3 Vesitalouteen 
Pohjaveden suojelemiseksi kaavassa annetaan määräyksiä, jotka ehkäisevät pohjaveden 
tilan vaarantumista. Kaavamääräykissä kielletään maanalaiset öljysäiliöt ja maalämpökaivot. 
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. Katujen ja 
pysäköintialueiden vedet johdetaan alueen eteläosan hulevesialtaaseen tai pieneltä osin 
alueen keskivaiheilla sijaitsevaan pienempään hulevesialtaaseen ja niistä biosuodattavan 
rakenteen läpi maaperään. 

 

5.2.4 Yhdyskuntarakenteeseen 
Yhdyskuntarakenne laajenee ja samalla alue tiivistää taajama-aluetta. Alue voi hyödyntää 
vieressä olevaa kunnallistekniikkaa ja liikenneverkkoa. 
 

5.2.5 Liikenteeseen 
Rouvintien linjaus muuttuu ja uudesta linjauksesta tulee alueen kokoojakatu. Rouvintielle 
osoitettu kiertoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta. Kulkeminen tapahtuu pääosin itään, 
Hollolan kuntakeskuksen suuntaan. Lähialueen nykyiset liittymät toimivat hyvin liittymien 
toimivuustarkastelun mukaan. 

 
Rouvintien osuudet, jotka eivät ole mukana kaavassa, säilyvät yksityistienä. Pohjoisosassa 
tie jatkuu nykyisen linjauksen mukaan yksityistienä kaava-alueen pohjoislaidasta Kirkkotien 
risteykseen. Yksityistie katkeaa ajoneuvoliikenteeltä kohdassa, joka on merkitty kaavassa 
lähivirkistysalueeksi. Kiinteistöille, jotka jäävät katkaistujen kohtien väliin, kulku tapahtuu 
pohjoisesta Rouvintien katualueelta tai etelästä Tartanpolulta lähtevien ajoyhteyksien kautta. 
Väliin jäävä yksityistie tulee nimetä uudelleen esimerkiksi jatkaen Tartanpolkua. 

 
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. 
 
Lähin koulu on Hälvälässä, jonne rakentuu yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto 
asuinalueelta Vanhaa Tampereentietä pitkin. Vanhan Tampereentien yli menee 
keskisaarrekkeellinen suojatie, jonka jälkeen koulu on n. 100-150 metrin päässä. 
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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. 

 

5.2.6 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. 
 

5.2.7 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
Alueen länsiosaan on osoitettu suojaviheralue, jossa sijaitseva 6-8 metriä korkea meluvalli 
estää teollisuusalueelta kantautuvan melun alueelle. Ensimmäisen kaavaluonnosvaiheen 
yhteydessä on keskusteltu ympäristöviranomaisten kanssa, ettei betonituotetehtaista aiheudu 
haittaa omakotialueelle. Betonituotetehtaiden ja lähimmän asuintontin välillä on matkaa 280 
metriä sekä rakennettava meluvalli. Valtatien sekä Hälvälän ampuma-alueen melu eivät vaadi 
kaava-alueella erityistä huomioimista. Kaksi pohjoisinta tonttia ulottuu ampumatoimintojen 50 
dB:n melualueelle, joka alittaa piha-alueiden päiväajan ohjearvon (55 dB). Samat kaksi tonttia 
ulottuvat myös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvon (asumisen alueet 65 dB L 
Almax) alapuolelle melun ollessa 60 dB Almax. Kaava-alue ei tuota terveellisyysriskejä 
muualle ympäristöön. Rouvintien uusi linjaus kiertoliittymineen muodostaa kokoojakadun, 
joka edistää osaltaan liikenneturvallisuutta. 

 
Lähellä sijaitsevasta viljankuivurista syksyllä 2018 tehdyn meluselvityksen myötä kaava-
aluetta on pienennetty. Kaava-alueelle jää muutamia tontteja, joihin melulla on vaikutusta. 
Kyseisillä tonteilla melu on huomioitu kaavamääräyksissä. 
 

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

 

5.3 Nimistö 
 

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

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan rakentamistapaohjeet ennen tonttien luovuttamista alueelta. 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Alueen katu- ja kunnallisteknisten suunnitelmien valmistuttua ja asemakaavan saatua 
lainvoiman, asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan. 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Rakennusvalvonta valvoo alueen toteutumista. 
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