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Hollolan kunta

Kiventöyryntien asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
28.3.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liit-
tyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

1. Suunnittelualue

Kaava-alue sijoittuu Hollolan kunnan Rajaharjun alueelle. Alueen läpi kulkee Kiventöyryn-
tie. Idässä alue rajautuu valtatie 24 (Vesikansantie), muilta osin kaava-alue rajautuu kiin-
teistörajojen mukaan. Alueen pinta-ala on noin 33 ha.

Asemakaava koskee seuraavia kiinteistöjä:

Kaava-alueen rajaus ja sijainti.

2. Asemakaavan tarkoitus ja tavoitteet

Tehtävänä on laatia asemakaava Kiventöyryntien ympäristöön kaavarungon pohjalta.
Tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitalotontteja. Asemakaavatyön yhteydessä tarkas-
teltavaksi tulevat myös erityisesti seuraavat näkökulmat:

· Tonttimäärän mitoitus
· Liikenne: alueen liittyminen osaksi ympäröivää liikenneverkkoa, uuden katuver-

kon suunnittelu, alueen sisäiset reitit (erityisesti olemassa oleva polkuverkosto,
virkistysreitit)

· Hulevesien käsittely, alue on osa Kukkilan pohjavesialuetta
· Alueen rakennettavuus

· 98-414-1-938
· 98-414-1-893
· 98-414-1-738
· 98-414-1-739
· 98-414-1-995
· 98-414-1-994
· 98-414-1-894
· 98-414-1-908
· 98-414-1-911
· 98-414-1-933
· 98-414-1-913
· 98-414-1-688
· 98-414-1-707

sekä osaa tiloista

· 98-414-1-141
· 98-414-1-560
· 98-414-1-706
· 98-414-1-711
· 98-414-1-992
· 98-414-1-993
sekä katu- ja tiealueita
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Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan tarkemmin myös rakentamisen määrä ja sijoittu-
minen, viheryhteydet ja taajamakuva. Samoin arvioitavaksi tulevat kaavan vaikutukset.
Maankäytön suunnittelun rinnalla suunnitellaan alueen yhdyskuntateknistä verkostoa.

3. Nykyinen suunnittelutilanne

3.1 Voimassa oleva maakuntakaava

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014, joka on hyväksytty maakun-
tavaltuustossa 2.12.2016. Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä.
Kuulutukset on julkaistu 10.3.2017 alkaen.
Maakuntakaavassa alueelle tai sen läheisyyteen on osoitettu seuraavat merkinnät:

Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan
asumiseen ja muille taa-
jamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudel-
le rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä
liikennealueita, virkistys-
ja puistoalueita sekä
yhdyskuntateknisen huol-
lon alueita sekä näiden
tarvitsemia laajentumis-
alueita.

Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa läh-
tökohdaksi taajaman rakenteellinen eheyttäminen ja elinympäris-
tön laadun parantaminen niin, että palvelut ja työpaikat ovat
mahdollisimman hyvin saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai
joukkoliikenteellä. Liikennejärjestelyillä tule erityisesti turvata
kävelyn, pyöräilyn, huolto- ja joukkoliikenteen toimivuus ja turvalli-
suus.
Alueiden käyttöönotossa ja mitoituksessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen, toi-
minnalliseen joustavuuteen, ympäristön laatuun ja varautumiseen
myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi.
Alueiden suunnittelussa on osoitettava riittävästi sijoittumismah-
dollisuuksia ympäristöhäiriöitä tuottamattomalle elinkeinotoimin-
nalle.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päi-
vittäisten palveluiden saatavuus, riittävät kanssakäymis-, ulkoilu-
ja virkistysmahdollisuudet sekä ulkoilureittien jatkuvuus taajamien
sisällä, asuinympäristön selkeys ja esteettömyys.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon laajojen yhtenäisten
peltoalueiden säilyminen.

Tärkeä vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialue

Suunnittelumääräys:
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.

Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava
ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunni-
teltava siten, että ehkäistään pohjavesien pilaantuminen raken-
teellisin suojaustoimenpitein.

Merkittävästi parannet-
tava valtatie/kantatie
Tie voidaan parantaa
myös kaksiajorataiseksi.
Tiealueilla on voimassa
MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisra-
joitus.

Merkinnällä on osoitettu valtatie 24 Lahti-Vääksy.

Pääkaasulinja
Merkinnällä osoitetaan
maakaasun runkojohdot
ja päähaarajohdot.

Alueilla on voimassa MRL
33§:n mukainen ehdolli-

Merkinnällä on osoitettu maakaasujohto Lahti-Vääksy.
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Ote voimassa olevasta
maakuntakaavasta
2014, johon suunnitte-
lualue on osoitettu pu-
naisella ympyrällä.

nen rakentamisrajoitus.

Kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta
maakunnallisesti arvokas
alue
Alueen ominaisuuksia
ilmaiseva merkintä, jolla

osoitetaan maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-
alueita tai maisemanäh-
tävyyksiä ja rakennettuja
kulttuuriympäristöjä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja
hyödyntämisessä on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja
omaleimaisuutta sekä huomioitava kokonaisuuden kannalta mer-
kittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.

Keskustatoimintojen
alakeskus (kohdemerkin-
tä)
Merkintää käytetään
osoittamaan seudullisesti
merkittäviä keskustatoi-
mintojen alakeskuksia.
Merkinnän osoittamalle
alueelle voidaan sijoittaa
sellaisia vähittäiskaupan
suuryksiköitä ja myymä-
läkeskittymiä,
jotka palvelevat alakes-
kuksen vaikutusalueen
asukkaita.

Suunnittelumääräys:
Alakeskusten suunnittelussa, yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa ja kehittämisessä tulee asukkaille varata esteettömästi ja
turvallisesti saavutettavissa olevat kaupallisten ja julkisten palve-
luiden alueet.
Alakeskuksen vaikutusalueen asukkaita palvelevien vähittäiskau-
pan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava
huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehit-
täminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai
väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vai-
kuttavia muutoksia.
Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymä-
läkeskittymiä, jotka edellyttävät merkittävää poikkeamista ympä-
ristön mittakaavasta.

3.2 Yleiskaava

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

Ote Hollolan Strategisesta yleiskaavasta.

3.3 Asemakaavat

Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

3.4 Maanomistus

Suunnittelualue on sekä kunnan että yksityisen omistamia maita.

3.5 Muut hankkeet, suunnitelmat, päätökset

Asemakaava työ on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen yksityisten maanomistajien
kanssa on laadittu kaavoitussopimuksia keväällä 2018.

4. Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset

4.1 Vaikutusten arviointi

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi perustuu selvityksiin ja
muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon.

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko kaavaprosessin ajan ja se perustuu
riittäviin lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaikutukset kuvataan kaava-
selostuksessa. Tässä työssä keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset:

- yhdyskuntarakenteeseen

- pohjaveteen

- luonnonympäristöön

- maisemaan ja rakennettuun ympäristöön

- asumiseen kaava-alueen lähiympäristössä

4.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset

· Kartat, paikkatietoaineisto ja tilastot:
oSuomen ympäristökeskus (Hertta -tietojärjestelmä ja OIVA –ympäristö- ja

paikkatietopalvelu)
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· Maakuntakaava:
o Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavaehdotus 2014
o Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaava 2006 (YM vahv. 11.03.2008)

· Yleiskaava:
oHollolan strateginen yleiskaava, 2017

· Maisemaselvitykset:
o Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Päijät-Hämeen liitto 2006.

· Kulttuuriympäristö ja arkeologiset selvitykset:
o Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Lahden

kaupunginmuseo. Tikkala, E; Taipale, P ja Sorvali, E. 2012.
oValtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovi-

rasto. 2009.
o Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Päijät-Hämeen liitto. 2008.
o Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto. Wager,

H. 2006.
oMARY- maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt. Wager, H. 2005.
o Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus. Hovi, A. 2000.

· Luonto:
oKukkila-Kiventöyrään luontoselvitys, Ramboll, 2017

4.3 Kaavaa varten laadittavat selvitykset

Asemakaavan yhteydessä laaditaan viherverkostoa, hulevesiä ja rakennettavuutta koske-
vat selvitykset. Työn yhteydessä laaditaan myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

Näiden lisäksi kaavaselostukseen kootaan yleispiirteisesti selvitys alueen lähtötilanteesta.

5. Suunnittelutyön osalliset

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuorovaikutukseen osallisten kanssa ja
myös tätä kautta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia ovat kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Alla on lueteltu
suunnittelutyön keskeiset osalliset:

· Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja elinkeinon
harjoittajat

· Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

o Kunnan hallintokunnat
§ rakennusvalvonta
§ ympäristönsuojelu ja – valvonta
§ kuntatekniikka
§ hyvinvoinnin palvelualue
§ Hollolan vesihuoltolaitos

o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaa-
voitus)

o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne)
o Päijät-Hämeen liitto
o Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Lahden kaupunginmuseo
o Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) / Ympäristöterveyskes-

kus
o Päijät-Hämeen pelastuslaitos

· Muut osalliset

o Lahti Aqua
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o DNA Oy / Etelä-Suomi
o TeliaSonera
o LE Sähköverkko
o Lahti Energia / kaukolämpö

6. Kaavoituksesta tiedottaminen ja osallistuminen

Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavasuunnitelman
nähtävillä olosta valmistelu- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan Hollolan virallisessa tiedotus-
lehdessä (Hollolan sanomat), Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla verkkosivuilla
(www.hollola.fi).

6.1 Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamises-
ta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 30 päivän ajan Hollolan
kunnan internet-sivuilla. Tuona aikana osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.

Kunta voi tarvittaessa neuvotella Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(ELY -keskuksen) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) riittävyydestä ja
toteuttamisesta. Osallisella on mahdollisuus esittää ELY -keskukselle neuvottelun käymis-
tä OAS:n riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Jos
suunnitelma on ilmeisen puutteellinen, ELY -keskuksen on viivytyksettä järjestettävä
kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotte-
luun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaan asia liittyy (MRL 64 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana. Jos
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erik-
seen.

Kaavakävely

OAS:n nähtävilläolo aikana järjestetään kaavakävely suunnittelualueella ja sen päätteeksi
työpaja. Kaavakävelyllä tutustutaan suunnittelualueeseen ja keskustellaan alueen lähtö-
kohdista. Työpajassa kootaan kaavakävelyllä ja keskusteluissa esiin nousevat seikat
suunnittelun lähtökohdiksi.

Paikallisten lähtökohtien huomiointi luo hyvän lähtökohdan kaavasuunnitteluun – erityi-
sesti alueella, joka on jo rakennettu ja toimii asukkaiden lähiympäristönä. Tilaisuuden
ajankohdasta ja sisällöstä tiedotetaan osallisille erikseen.

6.2 Kaavaluonnos, valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto pidetään nähtä-
villä Hollolan kunnan www-sivuilla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan
lehtikuulutuksella kunnan virallisissa ilmoituslehdissä sekä kunnan sähköisellä ilmoitus-
taululla osoitteessa: www.hollola.fi

Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa mielipide kaavaluonnoksesta (MRA
30 §). Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta
sekä muilta tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestetään vuorovaikutteinen yleisötilaisuus,
jossa esitellään kaavaluonnoksen materiaali. Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus
kommentoida ja arvioida kaavaratkaisua. Kommentit kerätään ylös ja huomioidaan kaa-
vaehdotusvaiheessa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtäville
asettamisen yhteydessä.

6.3 Kaavaehdotus

Kaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta asemakaava-
ehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville Hollolan kunnan internet-sivuille 30 päi-
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vän ajaksi. Nähtävillä oloaikana osallisella on mahdollisuus antaa muistutus (MRA 27 §).
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, kunnan hallintokunnilta sekä
muilta tarpeelliseksi katsottavilta osallisilta. Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset
käsitellään kunnassa ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja. Saatu palaute otetaan
huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa hyväksymiskäsittelyä varten. Muistutuksen
tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto
esitettyyn mielipiteeseen.

Rakentamistapaohje

Asemakaava-alueella laaditaan rakentamistapaohje kunnan omistamille kiinteistöille. Ra-
kentamistapaohjeet tarkentavat alueelle laaditun asemakaavan tarkoitusta ja ohjaavat
yhdenmukaista rakentamista.

6.4 Hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku

Asemakaavan hyväksyy Hollolan kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan
MRL 67 § ja MRA 94 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä
yhteydessä osoitteensa ilmoittaneille lähetetään vastine. Valtuuston hyväksymispäätös
lähetetään heille, jotka ovat sitä pyytäneet. Asemakaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen voi hakea muutosta valittamalla päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja
edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli valituksia kunnanvaltuuston hyväksymis-
päätöksestä ei jätetä, kaava saa lainvoiman 30 vuorokauden kuluttua Hollolan kunnanval-
tuuston päätöksestä.

6.5 Viranomaisyhteistyö

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi
viranomaisosallisille ja tarvittaessa järjestetään Hollolan kunnan ja Hämeen ELY-
keskuksen kanssa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Kaavan valmisteluaineistosta ja
kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Ehdotusvaiheessa
järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa kaavatyön edetessä järjeste-
tään työneuvotteluja viranomaisten kanssa.

7. Alustava aikataulu

Kunkin kaavavaiheen osallistumismahdollisuudet on kuvattu edellisessä luvussa. Alla on
esitetty kaavan tavoiteaikataulu, jota päivitetään tarvittaessa:
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KIVENTÖYRYNTIEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET

Hollolan kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä Rajaharjulla sijaitsevan Kiventöyryntien ympä-
ristöön rakennettavuusselvityksen. Kohteen sijainti on esitetty yleiskartassa, piirustuksessa
15100400863.1. Alueella on käynnissä kaavoitus.

Selvitystä varten tutkimusalueella tehtiin seuraavat tutkimukset:

- Painokairauksia 24 pisteessä
- Pysyvän pohjavesiputken asennus kahteen tutkimuspisteeseen
- Tutkimustenaikaisen pohjavesiputken asennus kahteen tutkimuspisteeseen
- Maanäytteiden otto neljästä tutkimuspisteestä

Neljästä tutkimuspisteestä otettiin yhteensä 10 näytettä, joista kaikista määritettiin vesipitoisuus.
Neljästä näytteestä määritettiin rakeisuus ja kuudesta näytteestä tehtiin silmävarainen maalaji-
määritys.

2. MAAPERÄOLOSUHTEET

2.1 Nykytilanne

Tutkimuskohde jakautuu kahteen osaan A ja B. Alueen A koillis- , länsi- ja pohjoispuolella on
asuinkiinteistöjä. Itäpuolella sijaitsee Vesikansantie. Aluetta B ympäröivät asuinkiinteistöt.

Pinta-alaltaan käsiteltävä alue on noin 18 ha. Kohde on nykytilaltaan peltoaluetta sekä metsä-
maastoa.

Alueen A maanpinnan korkeudet vaihtelevat noin välillä +87…+95. Maanpinta laskee alueen kes-
kiosia kohti. Korkeimmillaan maanpinta on alueen länsiosassa.

Alueen B maanpinnan korkeudet vaihtelevat noin välillä +89…+94. Maanpinta laskee pohjoisen
suuntaan. Korkeimmillaan maanpinta on alueen itäosassa.

2.2 Pohjasuhteet

Pohjatutkimusten perusteella tutkimusalue on jaettu neljään rakennettavuusalueeseen. Aluera-
jaukset on esitetty tutkimuskartassa, piirustuksessa 15150040863.2.

2.2.1 Alue 1

Alue 1 sijoittuu tutkimusalueen A itä-, etelä- ja länsiosaan. Alueen 1 maanpinnan korkeus on
muuta aluetta ylempänä.

Alueen ylimpänä maakerroksena on 0 – 4,1 m paksu kova savikerros tai löyhä silttinen kerros.
Savi-/silttikerroksen alapuolinen maakerros on 0,8 – 7,8 m paksu löyhä- keskitiivis hiekkakerros
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tai tiiveydeltään keskitiiviistä tiiviiseen vaihteleva moreenikerros. Hiekkakerrosta seuraa moreeni-
kerros tai kallio. Moreenikerroksen paksuus ennen kairausten päättymistä on 0,2 – 14,2 m.

Alueen 1 kairaukset päättyivät 2,15 – 14,2 m syvyydellä kiilautumalla, kiveen, lohkareeseen tai
kallioon. Kalliota ei varmistettu porakonekairauksin.

2.2.2 Alue 2

Alue 2 sijoittuu tutkimusalueen B keskiosaan.

Ylimpänä maakerroksena on 2,0 – 4,6 m löyhä silttikerros / sitkeä savikerros, jonka alapuolella
on 1,2 – 4,2 m paksu löyhä – keskitiivis hiekkakerros. Hiekkakerroksen alla on tiivismoreeni ker-
ros tai arvioitu kalliopinta.

Alueella 2 tehdyt kairaukset päättyivät 5,47 – 12,17 m syvyydellä tiiviiseen maakerrokseen, ki-
veen, lohkareeseen tai arvioituun kalliopintaan. Kalliota ei varmistettu porakonekairauksin

2.2.3 Alue 3

Alue 3 sijoittuu tutkimusalueen A keskiosaan.

Ylimpänä maakerroksena on 6,8 – 17,0 m löyhää – keskitiivistä silttiä tai sitkeää savea. Ylim-
mänkerroksen alla on 1,4 – 4,8 m löyhää – keskitiivistä hiekkaa, jonka alla on löyhää – tiivistä
moreenia tai arvioitu kalliopinta.

Kairaukset päättyivät 15,2 – 29,0 m syvyydellä kiilautumalla, tiiviiseen maakerrokseen, kiveen,
lohkareeseen tai arvioituun kalliopintaan. Kalliota ei varmistettu porakonekairauksin.

Alueen keskiosassa on alue, jossa pohja- ja maaperäkarttojen perusteella voida todeta ylimpänä
maakerroksena olevan turvekerros.

2.2.4 Alue 4

Alue 4 sijoittuu tutkimusalueen A koillisosaan, sekä alueen B koillisosaan.

Ylimpänä maakerroksena on 2,8 – 3,8 m kuivakuorisavikerros. Ylimmänkerroksen alapuolella on
5,6 – 8,2 m pehmeää – sitkeää savea. Savikerroksen alla keskitiivistä hiekkaa ja silttiä. jota seu-
raa löyhää – tiivistä moreenia.

Kairaukset päättyivät 12,17 – 16,54 m syvyydellä kiveen, lohkareeseen tai arvioituun kalliopin-
taan. Kalliota ei varmistettu porakonekairauksin.

Tutkimusalueella otettiin neljästä tutkimuspisteestä yhteensä 10 maanäytettä. Näytteiden tutki-
mustulokset on esitetty taulukossa 1 ja laboratorion tutkimuslomakkeet liitteessä 1.

Taulukko 1. Alueen maanäytteiden tutkimustulokset

Näytteenottopiste ja -syvyys Maalaji w %

2 (alue 3) 1,0 – 1,5 m Savinen siltti 27,7 %

2.5 – 3,0 m Savi 27,5 %

5 (alue 1) 1,0 – 1,5 m Hiekkainen siltti 26,3 %

2,5 – 3,0 m Hiekka (silttinen) 6,9 %

204

(alue 2)
0,5 – 1,0 m Savinen siltti 26,3 %

1,5 – 2,0 m Savinen siltti 31,2 %
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2,5 – 3,0 m Siltti (hiekkainen) 23,6 %

210

 (alue 1)
0,5 – 1,0 m Sorainen hiekkamo-

reeni
12,8 %

1,5 – 2,0 m Hiekkamoreeni 10,3 %

2,5 – 3,0 m Hiekkamoreeni 14,1 %

Tutkimusalueella havaittiin työnaikainen vesipinta neljästä tutkimuspisteestä. Havainnot on esi-
tetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Vesipintahavainnot

Tutkimus-
piste

Vesipinta
maanpinnasta

Vesipinnan taso Mittausaika

204

(alue 2)
3,78 m +87,96 13.4.2018

210

(alue 1)

9,08 m +83,77 18.4.2018

2 (alue 3) 2,22 m +85,69 22.6.2017

5 (alue 1) Kuiva tasolla +85,69 21.6.2017

3. RAKENNETTAVUUS

3.1 Perustaminen

Asemakaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu pientalorakentamista.

Alueen perustaminen on tarkasteltu noudattaen seuraavaa aluejakoa. Alueiden väliset rajat ovat
suuntaa antavia ja tiedot edustavat alueiden keskimääräisiä olosuhteita. Alueelle suunniteltui-
hin rakennuksiin ja täyttöihin tulee tehdä kohdekohtaiset pohjatutkimukset. Perusta-
mistavat tulee tarkentaa rakennuspaikkakohtaisten pohjatutkimusten perusteella.

3.1.1 Alue 1

Rakennusten ja maarakenteiden alta poistetaan ylin löyhä savi/silttikerros ja pintamaat. Kevyet
omakoti- ja rivitalorakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti antura- tai laattaperustukselle,
murskearinalle käyttäen alustavaa geoteknistä kantavuutta p = 100 – 220 kN/m2. Lattiat voidaan
perustaa maanvaraisina.

Mikäli kaavaluonnoksessa tapahtuu muutoksia ja alueelle rakennetaan raskaampia laajarunkoisia
rakennuksia, kuten kerrostaloja, perustetaan ne länsiosaa lukuun ottamatta moreenikerrokseen
ulotetulle massanvaihtotäytölle tai teräsbetoni- tai teräsputkipaalujen varaan. Paalupituudeksi
arvioidaan alustavasti kairaussyvyys eli noin 7,8…14,2 m. Paalutettujen rakennusten lattiat ra-
kennetaan kantavina. Länsiosassa raskaat rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti.

Kellaritilojen rakentamista saattaa vaikeuttaa pohjavesi ja hiekkainen - silttinen maakerros, joka
on jossain määrin vettä johtavaa.
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3.1.2 Alue 2

Rakennusten ja maarakenteiden alta poistetaan ylin löyhä kerros. Kevyet omakoti- ja rivitalora-
kennukset, joille sallitaan vähäisiä painumia, voidaan perustaa maanvaraisesti antura- tai laatta-
perustukselle murskearinalle käyttäen alustavaa geoteknistä kantavuutta p = 90 – 140 kN/m2.
Lattiat voidaan perustaa maanvaraisina.

Jos kaavaluonnoksesta poiketen alueelle rakennetaan kerrostaloja tms. raskaampia laajarunkoi-
sia rakennuksia, on ne perustettava kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Paalupituu-
deksi arvioidaan kairaussyvyys eli noin 5,5…12,3 m. Paalutettujen rakennusten lattiat rakenne-
taan kantavina.

Korkean pohjavedenpinnan vuoksi kellareiden rakentamista ei suositella.

3.1.3 Alue 3

Rakennusten ja maarakenteiden alta poistetaan ylin löyhä kerros. Kevyet omakotirakennukset,
joille sallitaan painumia ja odotetut painumat ovat tasaisia, voidaan perustaa maanvaraisesti an-
tura- tai laattaperustukselle murskearinalle käyttäen alustavaa geoteknistä kantavuutta p = 80 –
90 kN/m2.

Raskaammat ja laajemmat rakennukset tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen
varaan. Paalupituudeksi arvioidaan kairaussyvyys eli noin 15,2…29,0 m. Paalutettujen rakennus-
ten lattiat rakennetaan kantavina.

Korkean pohjavedenpinnan vuoksi kellareiden rakentamista ei suositella.

Alueen 3 keskellä sijaitsevalla alueella, jossa turvetta on ylimpänä maakerroksena, ei rakenta-
mista suositella.

3.1.4 Alue 4

Rakennusten ja maarakenteiden alta poistetaan ylin löyhä kerros. Kevyet puurakenteiset, yksi-
kerroksiset omakotirakennukset, joille sallitaan painumia ja odotetut painumat ovat tasaisia, voi-
daan perustaa maanvaraisesti reunavahvistetun laatan varaan käyttäen alustavaa geoteknistä
kantavuutta p = 40 – 50 kN/m2.

Raskaammat ja laajemmat rakennukset tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen
varaan. Paalupituudeksi arvioidaan kairaussyvyys eli noin 12,2…16,6 m. Paalutettujen rakennus-
ten lattiat rakennetaan kantavina.

Korkean pohjavedenpinnan vuoksi kellareiden rakentamista ei suositella.

3.2 Pihojen, katujen ja putkijohtojen perustaminen

Alueen  4 katujen alle rakennettavat vesihuoltolinjat voivat vaatia kaivannon ja katurakenteen
keventämistä. Muulla alueella putkijohdot voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti.

Koko alueella pihat ja kadut voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti. Alueella 4 suositellaan,
ettei katujen ja pihojen tasaus nouse merkittävästi nykyisestä maanpinnan tasosta.
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3.3 Kuivatus ja routasuojaus

Rakennukset tulee salaojittaa ja pintavedet tulee johtaa pois erillisen kuivatussuunnitelman mu-
kaisesti.

Tutkimusalueen maaperä on routivaa. Rakennusten ja rakenteiden routasuojaus suunnitellaan
RIL 261–2013, Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet, mukaisesti. Lämpimille (RIL 261-
2013 taulukon 6.1 mukaisille) rakennuksille routimaton perustussyvyys on seinälinjoilla 1,3 m ja
nurkissa 1,6 m. Routimaton perustussyvyys kylmille rakennuksille ja rakenteille on 2,0 m. (RIL
261-2013). Routarajan yläpuolelle rakennettavat vesijohto- ja viemärilinjat tulee routasuojata
asianmukaisesti. Routarajan yläpuolelle perustettavat rakenteet on routasuojattava.

3.4 Radonin huomioiminen

Alueen 1 ja 2 maaperä on osittain radonkaasuja läpäisevää. Alueilla 3 ja 4 maaperä ei johda hy-
vin radonia. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) uusissa asunnoissa radonpitoi-
suus saa olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Postinumeroalueella 15270 mi-
tattujen asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo on 552 Bq/m3 (Lähde: STUK).

Radon tulee huomioida rakenteita suunniteltaessa. Radonhaittojen ehkäisemiseksi alapohjaraken-
teet tulee tarvittaessa tiivistää sekä maata vasten olevien lattioiden salaojakerrokseen on raken-
nettava radon -imuputkisto, jossa on varauduttava koneelliseen ilmanpoistoon.

4. JATKOTOIMENPITEET

Tämä tutkimus on alustava alueellinen tutkimus. Ennen rakentamista alueelle suunniteltaviin ra-
kennuksiin ja katuihin tulee tehdä kohdekohtaiset pohjatutkimukset, joiden perusteella tehdään
yksityiskohtaiset pohjarakennussuunnitelmat.

Lahdessa 7. päivänä kesäkuuta 2018

RAMBOLL FINLAND OY

Ismo Läspä Essi Auvinen
ryhmäpäällikkö suunnittelija
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pohjatutkimus

Alueiden välinen raja

0,8 - 7,8 m löyhää - keskitiivistä
hiekkaa / silttiä, alla löyhää - tiivistä
moreenia tai arvioitu kalliopinta.

- Kevyet rakennukset maanvaraisesti
antura- tai laattaperustuksilla,
murskearinalle.
Geotekninen kantavuus p= 100- 220
kN/m2

- Kellaritilojen rakentamista saattaa
vaikeuttaa jossain määrin pohja vesi ja
vettä johtavat maakerrokset

6,8 - 17,0 m löyhää - keskitiivistä silttiä
tai sitkeää savea, alla löyhää -
keskitiivistä hiekkaa, jonka alla on löyhää
- tiivistä moreenia tai arvioitu kalliopinta.
Pisteessä 102 on n. 1m savea, alla löyhää
- keskitiivistä hiekkaa.

- Kevyet rakennukset maanvaraisesti
antura- tai laattaperustuksilla,
murskearinalle.
Geotekninen kantavuus p= 80- 90 kN/m2

- Raskaammat ja laajemmat rakennukset
tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien
tukipaalujen varaan.

- Korkean pohjavedenpinnan vuoksi
kellareiden rakentamista ei suositella.

Ylimpänä maakerroksena 2,8 - 3,8 m
paksu kuivakuorisavikerros, alapuolella
5,6 - 8,2 m pehmeää - sitkeää savea.
Savikerroksen alla keskitiivistä hiekkaa ja
silttiä, jota seuraa löyhää - tiivistä
moreenia.

- Kevyet rakennukset maanvaraisesti
reunavahvistetun laatan varaan.
Geotekninen kantavuus p= 40 - 50 kN/m2

- Raskaammat ja laajemmat rakennukset
tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien
tukipaalujen varaan.

- Korkean pohjavedenpinnan vuoksi
kellareiden rakentamista ei suositella.
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1. JOHDANTO 

Hollolan kunta laatii asemakaavaa Kukkilan Kiventöyrään alueelle ja osana alueen kaavoitusta 

alueelta laadittiin luontoselvitys (Kuva 1-1). Kevään ja kesän 2017 aikana kaavoitettavalta alu-

eelta laadituissa selvityksissä tarkasteltiin liito-oravien ja viitasammakoiden esiintymistä, alueen 

kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä linnustollisia arvoja.  

 

Selvityksen laatimisesta on vastannut FM biologi Heli Lehvola Ramboll Finland Oy:stä. Selvitys on 

laadittu Hollolan kunnan toimeksiannosta.  

  

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.  
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2. LIITO-ORAVAT 

2.1 Liito-oravan uhanalaisuus 

Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. 

Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa (Liukko ym. 2015) liito-orava on luo-

kiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) la-

jeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan, että luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuihin 

eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-

nen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuiden lisäksi niiden läheisyydessä 

sijaitsevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

2.2 Yleistä liito-oravista 

Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen nuoremmissakin 

metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Luontaisessa 

elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan 

asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia. Lii-

to-oravan reviirit ovat usein kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekamet-

sien puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Lii-

to-oravan pääravintopuu on haapa ja leppä, mutta myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. Lii-

to-orava pesii mielellään tikan tekemässä haavankolossa, oravan tekemässä kuusen risupesässä 

tai pöntössä. Liito-orava käyttää keskimäärin 3-8 pesäpaikkaa. Aikuisen liito-oravanaaraan elin-

piiri on yleensä kooltaan 4-10 hehtaaria, koiraan keskimäärin 60 hehtaaria. Yhden uroksen elin-

piirissä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Reviirillä on usein 1-3 ydinaluetta, jotka saattavat ol-

la 100–200 metrin päässä toisistaan; näillä ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pääasiassa 

oleskelevatkin. Ydinalueet ovat usein haapa- ja leppävaltaisia reheviä lehtolaikkuja, joilla on sekä 

ravinto- että kolopuita ja myös sopivaa suojapuustoa näiden välillä. Liito-oravan ydinalueet ovat 

kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-

oravan biologiaan liittyvä huomionarvoinen erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue 

voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se voidaan asuttaa myöhemmin uudestaan. 

Liito-orava liitää ihopoimunsa varassa puusta toiseen ja pystyy liitämään n. 20–30 metriä levei-

den aukkojen yli, riippuen puuston korkeudesta. Yli 40 metriä leveät aukeat alkavat muodostaa 

esteitä liito-oravan liikkumiselle. Maassa laji on kömpelö. 

2.3 Aikaisemmat liito-oravahavainnot 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä uhanalaisten eliölajien rekisterissä (poiminta 

10.4.2017) on yksi havainto liito-oravasta, joka sijoittuu Kiventöyrään suunnittelualueelle. Ha-

vainto on tehty vuonna 2014, mutta se on sijaintitiedoiltaan epätarkka. 

2.4 Menetelmät 

Liito-oravan esiintymistä alueella kartoitettiin etsimällä lajin ruokailu- ja pesimäpaikoiksi sopivien 

puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin kolopuiden, met-

sikön suurempien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. Papanoita kertyy yleensä eniten talven ai-

kana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina 

havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta. 

Maastokäynti suunnittelualueelle tehtiin 4.4.2017. 

2.5 Tulokset 

Suunnittelualueelta tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä (Kuva 2-1). Havainnot keskitty-

vät suunnittelualueen eteläosaan, mutta yksittäisiä havaintoja liito-oravan esiintymisestä tehtiin 

myös hieman pohjoisempana. Liito-oravan papana- tai pesäpuuhavaintoja ei esitetä kartoilla, sillä 

tiedon antaminen julkisesti saattaisi vaarantaa ko. lajin suojelun (JulkL 621/1999 24.1 §:n 14 k). 

 

Suunnittelualueen eteläosan havainnot käsittävät pääasiassa puita, joiden tyvillä on papanoita, 

mutta ei pesää (=papanapuu). Lisäksi suunnittelualueelta havaittiin kaksi pesäpuuta. Tässä selvi-

tyksessä pesäpuuksi on tulkittu puu, jossa on kolo, risupesä tai sopiva pönttö sekä papanoita 

puun tyvellä. Yksi pesäpuu ja yksi papanapuu sijoittuivat suunnittelualuerajauksen ulkopuolelle. 

 



 
 
 
KUKKILAN KIVENTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSEVITYS 3 

 

Metsikkö, jossa havainnot tehtiin, käsittää varttunutta kuusisekametsää (Kuva 2-1). Kuusen 

ohella kasvaa koivua, haapaa ja raitaa. Luontotyyppiä alueella edustaa tuore lehto. Metsikkö ra-

joittuu luoteessa varttuneeseen männikköön, pohjoisessa ja idässä nuoriin metsäaloihin ja ete-

lässä metsikkö jatkuu suunnittelualueen ulkopuolelle, jossa se rajautuu omakotitaloalueeseen. 

 

Havaintojen perusteella pienialainen varttunut kuusisekametsä tulkitaan liito-oravan reviirin 

ydinalueeksi, joka vastaa luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista liito-oravan lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkaa (Kuva 2-2). Alue, jolta tehtiin yksittäisiä papanapuuhavaintoja, lukeutuu liito-oravan 

elinpiiriksi, mutta sitä ei luokitella lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. 

 

  

Kuva 2-1 Vasemmalla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi rajattua metsikköä. Oikealla liito-
oravan elinympäristöä. 
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Kuva 2-2 Liito-oravan käyttämä reviiri, lisääntymis- ja levähdyspaikka ja oletetut kulkuyhteydet. 

3. VIITASAMMAKOT 

3.1 Viitasammakon ekologia 

Viitasammakon (Rana arvalis) esiintyminen, elinympäristövaatimukset ja elintavat ovat puutteel-

lisesti tunnettuja. Nykytiedon mukaan viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa, mutta 

pohjoiseen päin mentäessä kanta harvenee. Viimeisimmässä Suomen eliölajien uhanalaisuus-

luokituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC). Keski-

Suomessa ja perämeren rannikolla viitasammakko on ilmeisesti paikoin jopa tavallista sammak-

koa (Rana temporaria) runsaslukuisempi. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji1. 

 

Viitasammakko suosii keskimäärin kosteampia elinympäristöjä kuin sammakko, asuttaen etenkin 

soita, rantaniittyjä, rantaluhtia ja muita tulvanalaisia rantoja. Toisin kuin tavallinen sammakko ja 

rupikonna, viitasammakko talvehtii Suomessa ilmeisesti ainoastaan vesien pohjassa niin makeas-

sa kuin murtovedessäkin. Keväällä jäiden lähdettyä viitasammakot siirtyvät talvehtimispaikois-

taan kutualueilleen. Kutuajan alku vaihtelee huhtikuun puolesta välistä touko-kesäkuun vaihtee-

seen maantieteellisen sijainnin ja vallitsevien ilmasto-olojen mukaan. Kutupaikakseen viitasam-

makko tarvitsee suuremman vesialueen kuin sammakko, eikä yleensä kelpuuta helposti kuivuvia 

ojanpohjia tai pieniä lätäköitä. Kutupaikkana toimivat yleensä rehevät järvenpohjukat, merenlah-

det tai lammet. Kutevalle naarassammakolle on tiettävästi ensisijaisesti tärkeää itse vesistön laa-

juus, rantojen ominaispiirteet ja vasta sen jälkeen vesistöä ympäröivä kasvillisuus, lähinnä peit-

teisyyden muodossa. Viitasammakolle soveltuva elinympäristö ei välttämättä ole lajille sopiva li-

sääntymisbiotooppi. Optimitilanteessa viitasammakko kuitenkin elää ja lisääntyy samassa paikas-

sa koko elämänsä ajan. 

3.2 Inventointimenetelmä 

Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin selvityskohteella 9.5.2017 (Kuva 3-1). Maastotyöt suori-

tettiin ilta-aikaan selvityskohteiden vesialueiden rannoilla. Tasaisin väliajoin ja potentiaalisissa 

kohdissa pysähdyttiin odottamaan ja kuuntelemaan, sillä viitasammakot usein keskeyttävät ään-

telynsä herkästi tullessaan häirityksi.  
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Tämän selvityksen yhteydessä käytettiin soidinääntelyyn perustuvaa kartoitusmenetelmää, jossa 

lasketaan äänteleviä koiraita kutuaikana. Koska ääntelyyn perustuva lajinmääritys on yksinään-

kin luotettava, ei ulkonäköön perustuvaa lajinmääritystä tarvita. 

 

Viitasammakkokartoituksen selvityskohteet on esitetty kuvassa 3-1. 

 

  

Kuva 3-1 Vasemmalla viitasammakon selvitysalue ja oikealla selvitysalueella sijaitseva oja keväällä vii-
tasammakon kartoitusaikaan.  

3.3 Viitasammakkoinventoinnin tulokset 

Selvitetyiltä kohteilta ei tehty havaintoja viitasammakoista.  



 
 
 
KUKKILAN KIVENTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSEVITYS 6 

 

4. LINNUSTO 

4.1 Menetelmät 

Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin kahden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä. Alue 

kuljettiin kattavasti lävitse 15.5. ja 1.6.2016 siten, että mikään kohta ei jäänyt yli 50 metrin 

päähän. Kartoitukset tehtiin aamun aikana klo 05-08 välillä, jolloin lintujen lauluaktiivisuus oli 

korkeimmillaan.  

 

Kaikki maastossa havaitut lajit kirjattiin ylös. Huomionarvoisten lajien havaintotiedot kirjattiin 

muistiin ja havaintopaikat tallennettiin GPS-laitteeseen. 

4.2 Tulokset 

Suunnittelualueelta havaittiin pesivänä huomionarvoisia lajeja: läheltä asutusta havaittiin hö-

mötiainen, joka on luokiteltu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Tiainen ym. 2016) vaarantu-

neeksi (VU) lajiksi. Lisäksi peltoalueelta havaittiin silmälläpidettäväksi (NT) ja Suomen erityisvas-

tuulajiksi (Suomen ympäristökeskus 2013) luokiteltu kuovi sekä metsäiseltä alueelta silmälläpi-

dettäväksi luokiteltu punavarpunen ja vaarantuneiksi lajeiksi luokitellut viherpeippo ja punatulkku 

(Kuva 4-2). Suunnittelualueelta tehtiin havainto myös lintudirektiivin liitteen I lajeihin lukeutu-

vasta pyystä. Muita valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja, silmälläpidettäviä lajeja, 

lintudirektiivin I-liitteen lajeja tai muuten paikallisesti huomionarvoisia lajeja ei havaittu. 

 

Suunnittelualueella pesiväksi tulkittiin 30 lajia (taulukko 1). Suunnittelualueen ojasta havaittiin 

kesäkuun käynnillä sinisorsakoiras, jota ei tulkittu pesiväksi lajiksi. 

 

Alueen linnustoa voi luonnehtia tyypilliseksi Etelä-Suomen lehtometsien ja asutuksen läheisyyden 

lajeiksi (Kuva 4-1).  

 

 

Kuva 4-1 Punakylkirastaspoikue suunnittelualueella. 

 

 

 

 

 



 
 
 
KUKKILAN KIVENTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSEVITYS 7 

 

Taulukko 1 Kaava-alueella pesivänä havaitut lintulajit ja arvio niiden parimääristä. 

Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Arvio parimäärästä Huomionarvoinen 

laji 

Harakka Pica pica 1 - 

Harmaasieppo Muscicapa striata 4 - 

Hippiäinen Regulus regulus 4 - 

Hömötiainen Parus montanus 1 VU 

Keltasirkku Emberiza citrinella 8 - 

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 - 

Käpytikka Dendrocopos major 2 - 

Kuovi Numenius arquata 1 NT, EVA 

Laulurastas Turdus philomenos 4 - 

Lehtokerttu Sylvia borin 7 - 

Metsäkirvinen Anthus trivialis 2 - 

Mustarastas Turdus merula 4 - 

Naakka Corvus monedula 3 - 

Närhi Garrulus glandarius 2 - 

Pajulintu Phylloscopus trochi-

lus 

12 - 

Peippo Fringilla coelebs 17 - 

Punakylkirastas Turdus iliacus 4 - 

Punarinta Erithacus rubecula 3 - 

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 VU 

Punavarpunen Carpodacus 

erythrinus 

1 NT 

Pyy Tetrastes bonasia 1 direktiivilaji 

Rautiainen Prunella modularis 4 - 

Räkättirastas Turdus pilaris 15 - 

Sepelkyyhky Columba palumbus 2 - 

Sinisorsa Anas platyrhynchos ei pesivä - 

Sinitiainen Parus caeruleus 6 - 

Sirittäjä Phylloscopus si-

bilatrix 

5 - 

Talitiainen Parus major 16 - 

Varis Corvus corone cornix 1 - 

Viherpeippo Carduelis chloris 1 VU 

Vihervarpunen Carduelis spinus 8 - 
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Kuva 4-2 Huomionarvoisten lintulajien havainnot. 

5. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

5.1 Menetelmät 

Alueelle tehtiin luontokartoitus 1.6.2016. Maastokäynnillä kartoitettiin suunnittelualueen kasvilli-

suutta ja luontotyyppejä pääpainon ollessa metsälain 10 § mukaisissa erityisen arvokkaissa 

elinympäristöissä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisissa kohteissa, luonnonsuojelulain 29 §:ssä mai-

nituissa suojelluissa luontotyypeissä, uhanalaisissa luontotyypeissä (Raunio ym. 2008) sekä kas-

vistollisesti arvokkaiden alueiden kartoittamisessa.  

5.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeen eli 

Lounaismaan alueelle. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 52 hehtaaria. Runsas kolmannes 

suunnittelualueesta on viljeltyä peltoalaa ja loput metsätaloustoimin hoidettua metsäalaa. 

 

Suunnittelualue on kaksiosainen (Kuva 1-1). Pohjoisempi osa on pienempi, noin 6,5 hehtaarin 

laajuinen ja käsittää lähinnä peltoa. Se rajautuu joka suunnalta asutusalueisiin. Eteläisempi osa-

alue rajautuu idästä valtatie 24, pohjoisessa ja luoteessa Kiventöyryntiehen ja sen varren asu-

tusalueisiin, lounaassa Kukkilantiehen ja etelässä asutusalueisiin. 

5.3 Arvokkaat luontokohteet 

Luontoselvityksen yhteydessä alueelta ei havaittu metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainit-

tuja suojeltuja luontotyyppejä. 
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Suunnittelualueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä ja niiden lahopuiden osuus on alhainen, 

joten ne eivät täytä uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä. Suunnittelualueelta ei todettu uhan-

alaisten tai silmälläpidettävien kasvilajien esiintymiä. 

5.4 Uhanalaiset eliölajit 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Eliölajit-rekisterissä (poiminta 10.4.2017) ei ollut 

suunnittelualueelta liito-oravahavainnon lisäksi muita havaintoja uhanalaisista eliölajeista. 

5.5 Selvitysalueen luontotyyppien kuvaukset 

Kuvioiden rajaukset on esitetty kuvassa 5-1 ja kuvioiden kuvaukset taulukossa 2. 

 

 

Kuva 5-1 Suunnittelualueen kasvillisuus- ja luontotyyppikuviointi. 

Taulukko 2. Suunnittelualueen kuvioiden kuvaukset. 

Kuvio 1. 

Peltoala ja muu hoidettu ala. 

Kuvio 2. 

Kuviolla kasvaa harvaan asentoon hakattua 

lehtipuuvaltaista metsikköä, jossa koivu ja 

haapa ovat valtapuut. Kuusta ja mäntyä kas-

vaa paikoitellen. Pensaskerroksessa kasvaa 

lehtokuusamaa, tuomea ja pihlajaa. Luonto-

tyyppiä alueella edustavat rinteen yläosassa 

kuiva keskiravinteinen lehto (VRT) ja alaosassa 

paikoin tuore keskiravinteinen (OMaT) ja kos-

tea runsasravinteinen lehto (OFiT). Lajistossa 

vallitsevat mm. mesiangervo, ojakellukka, 

metsäkurjenpolvi, kielo, sudenmarja, metsä-

kastikka, lillukka, tesma, sormisara, hiirenpor-

ras ja kalliokielo (Kuva 5-2). 

Kuvio 3. 

Kuviolle sijoittuu vanha metsittynyt peltoala, 

jossa kasvaa nuorta lehtipuustoa ja kuusta. 

Kuvio 4. 

Kuviolle sijoittuu taimikko, jossa kasvaa yksit-

täisiä mäntyjä, kuusia, koivuja ja haapoja ylis-
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Alaa on voimakkaasti harvennettu kuusta suo-

sien. 

 

puina (Kuva 5-2). 

Kuvio 5. 

Tie. 

Kuvio 6. 

Kuviolla kasvaa pääasiassa kuusivaltaista vart-

tuvaa metsikköä, jossa sekapuuna kasvaa 

mm. koivua, haapaa sekä hieman mäntyä. 

Paikoin tiheässä pensaskerroksessa kasvaa 

mm. tuomea ja pihlajaa. Luontotyyppiä edus-

taa pääasiassa tuore keskiravinteinen lehto 

(OMaT). Lajistoon lukeutuvat mm. mustikka, 

lillukka, oravanmarja, metsäalvejuuri, metsä-

kastikka, vadelma, hiirenporras, kielo, käen-

kaali, valkovuokko, kevätpiippo ja metsätähti. 

 

Kuvio 7. 

Kuviolla kasvaa tuoreen lehdon taimikko sekä 

haapaa ja koivua ylispuina. Valtalajeja ovat 

vadelma ja metsäkastikka. 

Kuvio 8. 

Suomuuttuma, jossa valtapuu on mänty. Li-

säksi kasvaa mm. koivua ja hieman kuusta. 

Kenttäkerroksessa kuivimmilla paikoilla kasvaa 

puolukkaa, mustikkaa ja metsäkortetta, mä-

remmillä pinnoilla puolestaan tupasvillaa, pul-

losaraa ja järvikortetta (Kuva 5-3).  

 

Kuvio 9. 

Peltoala. 

Kuvio 10. 

Lehtipuustoinen lehtoala pellolla.  

 

Kuvio 11. 

Tuoreen kankaan (MT) varttunut mäntyvaltai-

nen metsikkö, jossa kasvaa myös kuusta ja 

pensaskerroksessa lehtipuita. Lajistossa vallit-

sevat mustikka ja puolukka. Paikoin esiintyy 

rehevämpiä aloja, joilla pensaskerroksessa 

kasvaa mm. tuomea, terttuseljaa, vadelmaa ja 

herukoita. 

Kuvio 12. 

Kuvio 11 vaihettuu maaston notkelmaan kos-

teaksi runsasravinteiseksi lehdoksi (OFiT). Ku-

violla kasvaa muutamia varttuneita kuusia, 

muutoin puusto koostuu harmaalepästä ja 

tuomesta. Pensaskerroksessa kasvaa mm. 

tuomea, pihlajaa, herukoita ja vadelmaa. 

Kenttäkerroksen lajistoon lukeutuvat mm. hii-

renporras, nurmilauha, karhunputki, suden-

marja, käenkaali, maitohorsma, tesma, valko-

vuokko, vuohenputki ja kevätlinnunsilmä 

(Kuva 5-3). 

 

Kuvio 13. 

Kuviolla on vanha metsittynyt maa-ainesten 

ottoalue. Puusto on mäntyvaltainen, mutta 

myös koivua esiintyy melko runsaasti. Pensas-

kerroksessa kasvaa paikoin pajuja. 

Kuvio 14. 

Lehtomaisen kankaan (OMT) varttunutta kuu-

sikkoa, jossa kasvaa sekapuuna lähinnä yksit-

täisiä koivuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. 

mustikkaa, käenkaalia, metsäalvejuurta, hii-

renporrasta, metsäimarretta, valkovuokkoa, 

oravanmarjaa ja metsätähteä (Kuva 5-4). 

 

Kuvio 15. 

Kuviolla kasvaa nuorta ja varttuvaa kuusival-

taista metsikköä, jossa sekapuuna kasvaa koi-

vua. Luontotyyppejä edustavat lehtomainen 

kangas (OMT) ja tuore lehto (OMaT), lehto-

maisen kankaan ollessa vallitseva. 

Kuvio 16. 

Kuviolla kasvaa tuoreen lehdon (OMaT) varttu-

nutta kuusivaltaista metsikköä, jossa sekapuu-

na kasvaa haapaa, koivua ja raitaa. Kenttäker-

roksessa kasvaa mm. metsäkurjenpolvea, 

käenkaalia, tesmaa, koiranputkea, vadelmaa, 

lillukkaa, ahomansikkaa, oravanmarjaa ja 

mustikkaa (Kuva 5-5). 

 

Kuvio 17. 

Tuoreen lehdon (OMaT) harvennettu varttuvaa 

koivua ja haapaa kasvava ala, jossa kuusta 

Kuvio 18. 

Ylempänä rinteessä esiintyy tuoreen kankaan 

(MT) alaa, jossa lajistossa esiintyy pääasiassa 
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kasvaa alikasvoksena. mustikkaa, lillukkaa, kieloa, oravanamarjaa, 

metsätähteä ja metsäkastikkaa. Alempana rin-

teessä ja pellon laidassa luontotyyppiä edustaa 

tuore lehto, jossa kasvaa edellisten lisäksi mm. 

jänönsalaattia, vadelmaa, lehtokuusamaa, val-

kovuokkoa, metsäorvokkia, kieloa, kevätpiip-

poa, rohtotädykettä, sormisaraa ja metsäalve-

juurta (Kuva 5-4). 

 

Kuvio 19. 

Kuvion puusto on varttunutta sekametsää, jos-

sa kasvaa kuusta, haapaa ja koivua. Pensas-

kerrosta, jossa kasvaa mm. tuomea, herukoi-

ta, lehtokuusamaa ja metsäruusua, on paikoin 

raivattu. Luontotyyppejä alueella edustavat 

kosteat ja tuoreet lehdot. Kosteissa notkelmis-

sa kasvaa mm. hiirenporras, metsäkorte, su-

denmarja, ojakellukka ja rönsyleinikki, kui-

vemmilla paikoilla vallitsevat kielo, valkovuok-

ko ja metsäkastikka sekä lisäksi särmäkuisma, 

metsäorvokki, ahomansikka, niittyleinikki ja 

poimulehdet (Alchemilla sp.) (Kuva 5-6).  

 

Kuvio 20. 

Kuviolla esiintyy reunoiltaan märempi ja kes-

keltä varsin kuiva suoala, johon ympäröivät 

ojitukset ovat vaikuttaneet kuivattavasti. Reu-

na-alueen märimmillä paikoilla kasvaa vehkaa, 

keskemmällä tupasvillaa sekä hieman vaiveroa 

(Kuva 5-6). Puusto on hieskoivua. 

Kuvio 21. 

Ojitettua mustikkaturvekankaaksi kehittyvää 

suomuuttumaa, jossa pääpuulajina on hieskoi-

vu. Paikoin kasvaa lisäksi haapaa ja kuusta. 

 

Kuvio 22. 

Peltoala. 

Kuvio 23. 

Tuoreen lehdon (OMaT) varttunutta kuusival-

taista metsikköä, jossa sekapuuna kasvaa pai-

koin haapaa ja koivua. Kenttäkerroksessa val-

litsevat metsäkastikka, valkovuokko, metsä-

kurjenpolvi, tesma, oravanmarja, metsäimar-

re, metsätähti, käenkaali, sinivuokko, aitovir-

na, koiranputki, kielo ja mustikka (Kuva 5-7). 

Kuvio 24. 

Tuoreen kankaan varttunut männikkö, jossa 

kuusta ja koivua kasvaa paikoin sekapuuna ja 

pihlajaa pensaskerroksessa. Kenttäkerroksen 

valtalaji on mustikka, lisäksi kasvaa metsäkas-

tikkaa, lillukkaa, metsäalvejuurta, kieloa, met-

sätähteä ja oravanmarjaa. 

 

  

Kuva 5-2 Vasemmalla kuvion 2 harvaa metsikköä ja oikealla kuvion 4 ylispuustoista taimikkoa. 
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Kuva 5-3 Vasemmalla kuvion 8 suoalaa ja oikealla kuvion 12 lehtoa. 

  

Kuva 5-4 Vasemmalla kuvion 14 kuusikkoa ja oikealla kuvion 18 männikköä. 

 

Kuva 5-5 Kuvion 16 kenttäkerroksen lajistoa. 
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Kuva 5-6 Vasemmalla kuvion 19 lehtoa ja oikealla kuvion 20 suoalaa. 

 

Kuva 5-7 Kuvion 23 harvaa kuusikkoa. 

   

Kuva 5-8 Alkukesän kukkijoita suunnittelualueella vasemmalta alkaen: lehtokuusama, valkovuokko ja 
kevätlinnunsilmä.  
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6. YHTEENVETO ALUEEN LUONTOARVOISTA JA SUOSITUK-

SET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN  

Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuu luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen liito-oravan lisäänty-

mis- ja levähdysalue. Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja le-

vähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Myös liito-oravan kulkuyhteys lisääntymis- ja le-

vähdyspaikalle tulee huomioida. Hajanaisempien liito-oravahavaintojen perusteella alueella esiin-

tyy myös muita liito-oravan käyttämiä alueita, jotka eivät ole luonnonsuojelulain tarkoittamia li-

sääntymis- tai levähdyspaikkoja.  

 

Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja viitasammakoista. 

 

Suunnittelualueen linnusto on tyypillistä Etelä-Suomen lehtometsien ja asutuksen läheisyyden la-

jistoa. Suunnittelualueella kuitenkin tehtiin havaintoja huomionarvoisiksi luokitelluista lajeista. 

Pesimälinnuston huomioimiseksi alueelle suositellaan jätettävän metsäaloja, jotka voivat olla 

esimerkiksi lähivirkistysmetsiä tai suojaviheralueita. Näiden metsäalojen hoidossa tulisi suosia 

puuston monilajisuutta ja eri-ikäisyyttä sekä säästää pensaskerros raivaukselta.   

 

Suunnittelualueelta ei havaittu metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, ve-

silain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja suojeltuja 

luontotyyppejä. Suunnittelualueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä lehtoja tai lehtomaisia 

kankaita, joissa lahopuiden osuus on alhainen, eivätkä ne täytä uhanalaisten luontotyyppien kri-

teerejä. 

 

Lahdessa 12. päivänä syyskuuta 2016 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

 

   

Tarja Ojala   Heli Lehvola 

FM biologi   FM biologi  
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