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Ruskorinteen asemakaava 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaavan nro:   098 23-268 
 
Kaavan nimi:   Ruskorinteen asemakaava 
 
Kaavan päiväys:   12.4.2021 
 
Alueen määrittely: Asemakaava koskee kiinteistöjä 98-414-1-28 ja 98-414-2-423 (osa) 
 
Kaava laatijat:   Ruusa Degerman, FM YKS-660 

Heli Lievonen DI 
 

Osoite:     FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
     Osmontie 34, PL 950, 00601 HELSINKI 
 
Puhelin:    041 730 2945 
 
Sähköposti:   ruusa.degerman@fcg.fi 
 
Projektinumero:   P42226 
 
Vireilletulo:   20.1.2021 
 
Kunnanvaltuusto hyväksynyt: xx.xx.2021 § xx 

 
 

  

mailto:ruusa.degerman@fcg.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue Hollolan kunnan Kukkilan alueelle ja käsittää noin 2,2 ha:n kokoisen alueen kiinteis-
töistä 98-414-1-28 ja 98-414-2-423.  Kaavoitettava alue sijaitsee Kukkilassa Toisenmäentien var-
ressa liittyen Norolantien ja Perähaanpolun omakotiasutukseen. Suunnittelualue on yksityis-
omistuksessa. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti punaisella katkoviivalla. 
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Kuva 2. Maastokarttaote suunnittelualueesta, kiinteistörajat punaisella ja kaava-alueen 
likimääräinen rajaus sinisellä katkoviivalla.   

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitustyö on käynnistetty Ruskorinne ry:n aloitteesta, joka on tehnyt marraskuussa 2020 ha-
kemuksen Hollolan kunnalle asemakaavan laatimisesta. Hollolan elinvoimavaliokunta on käsitel-
lyt kaavoitushakemusta kokouksessaan 24.11.2020 § 92. Kaavoitustyössä noudatetaan maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittä-
miseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus 
esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. 
 

11-12/2020 
Esisuunnitteluvaihe 
 

• Työn käynnistäminen ja kaavoitushakemus kunnalle 
 

01-02/2021 
Aloitusvaihe  
 

 

• Kaavan vireilletulokuulutus 20.1.2021 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja aset-
taminen nähtäville 20.1.-18.2.2021, mahdollisuus jättää mieli-
pide kaavasta 

• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

02-08/2021 
Valmisteluvaihe 

• Kaavaluonnoksen ja mahdollisten lisäselvitysten laatiminen (02-
03/2021) 
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• Kaava-aineiston asettaminen nähtäville, yleisötilaisuus (tarvitta-
essa), mahdollisuus jättää mielipide kaavasta 

• Lausuntopyynnöt (04-05/2021) 

• Lausuntojen ja mahdollisten mielipiteiden käsittely, vastineiden 
laatiminen (06-08/2021) 
 

08-10/2021 
Ehdotusvaihe 

• Kaavaehdotuksen laatiminen, kaava-aineiston asettaminen näh-
täville (08-09/2020), mahdollisuus jättää muistutus kaavasta 

• Lausuntopyynnöt, lausuntojen ja mahdollisten muistutusten kä-
sittely, vastineiden laatiminen (10/2021) 

• Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
 

11-12/2021 
Hyväksymisvaihe 

• Hyväksymiskäsittely (11/2021) 

• Kaavan voimaantulokuulutus (12/2021) 
 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus tulee jättää 30 
päivän kuluessa siitä kuin kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on kuulutettu. 

 

2.2 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle toteutettava palveluasumisen kokonaisuus. 
Rakentaminen osoitetaan siten, että se täydentää ympäröivän alueen maisemaa rakennuksi-
neen. Asemakaavan tavoitteena on ohjata rakentamista riittävän tarkasti, jotta se soveltuu 
osaksi ympäröivää pientaloasutusta.    
 
Kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti kunta pääsääntöisesti asemakaavoittaa ns. ensim-
mäiset asemakaavat omistamilleen maille. Erityistapauksissa kunta voi asemakaavoittaa ensim-
mäisen asemakaavan yksityisen maille esimerkiksi elinkeinopoliittisista tai työllisyyspoliittisista 
syistä. Tästä johtuen kunta on esittänyt asemakaavan tavoitteeksi, että alueelle muodostuu 
pientaloalueelle soveltuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. 

2.3  Yhteystiedot 

Hollolan kunta 
Hankekaavoittaja  
 
Henna Kurosawa  
etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
044 780 1358 
 
Virastotie 3 
PL 66, 15871 Hollola 
 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy KAAVASELOSTUS 5 (23) 
   
12.4.2021   
   
 
 
 

 

   
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3     

Kotipaikka Helsinki 

 

Konsultti 
Kaavanlaatija  
 
Ruusa Degerman 
ruusa.degerman(at)fcg.fi 
041 730 2945 
 
Osmontie 34, 
PL 950, 00601 Helsinki 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Kukkilassa Toisenmäentien varressa liittyen Norolantien ja Perähaan-
polun omakotiasutukseen noin 10 km etäisyydellä Hollolan keskustasta. Suunnittelualueelle on 
kulku Toisenmäentieltä. Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella Perähaantien varressa olevaan 
kahteen omakotitalotonttiin ja pohjoisessa Toisenmäentien varressa olevaan asemakaavoitta-
mattomaan rakennuspaikkaan. Suunnittelualueella sijaitseva kiinteistö 98-414-1-28 on pääosin 
asemakaavoittamatonta peltoa ja kiinteistö 98-414-2-243 on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu VL-merkinnällä lähivirkistysalueeksi.  

3.1.2 Pinnanmuodot ja maaperä 

Suunnittelualueen korkeimmalta kohdalta alueen eteläosassa maasto on noin 98 metriä meren 
pintaa korkeammalla. Pääasiassa suunnittelualue on savimaalla sijaitsevaa loivapiirteistä pelto-
aluetta. Alueelle on tehty pohjatutkimus (Geo-Hydro Oy 2021), jossa on tutkittu mm. pohjave-
den nousukorkeutta ja silmämääräinen maalaji ja routivuus. Selvityksen perusteella alueen maa-
perä koostuu 3.2-11.8 metrin paksuisesta sitkeästä savi- ja silttikerrostumasta ja tiiviistä moree-
nikerrostumasta. Luonnontilaiset savi- ja silttikerrostumat ovat routivia. 

3.1.3 Pohjavesi 

Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita, mutta suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee 
Kukkilan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Pohjatutkimuksessa veden nousukorkeu-
deksi on mitattu +83.33…+81.60. Korkealla oleva pohjavesi tulee huomioida alueen tarkem-
massa suunnittelussa ja rakentamisessa.  
 
Suunnittelualueella ei ole merkittäviä lähteitä tai puroja. 
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Kuva 3. Kaava-alueen pinnanmuodot. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella rajauksella. 

3.1.4 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue sijoittuu maakunnallisesti arvokkaan Vesivehmaan kulttuurimaiseman alueen 
eteläosaan. Vesivehmaan kulttuurimaisema on laaja Asikkalan ja Hollolan kunnan alueelle levit-
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täytyvä II Salpausselän ja Vesijärven laakson maisematyyppiä edustava monipuolinen maata-
lousmaisema. Viljelysmaisemalle on ominaista mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtele-
vuus.  

3.1.5 Muinaisjäännökset 

Alueella ei sijaitse tunnettuja muinaismuistoja. 

3.1.6 Luonnonympäristö ja luonnon suojelu 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 600 metrin etäi-
syydellä suunnittelualueen eteläreunasta. Kaava-alueen rajaus on osoitettu sinisellä katkoviivalla. 

 
Sokonpohjan-Raikkosen luonnon ydinalue, jolla on Rambollin 2019 laatiman Kalliola-Kukkilan vi-
herverkosto-selvityksen mukaan huomattavia luontoarvoja sijoittuu suunnittelualueen länsi-
puolelle. Kyseisen alueen arvot liittyvät lepakoiden ja liito-oravien elinympäristöön, arvokkaisiin 
luontotyyppeihin ja huomionarvoiseen lintulajistoon.  
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Lähimmät luonnonsuojelualueet Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualue I ja II (YSA042520, 
YSA042726) sekä luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojellut Raikkosen lehmusalueet 
(LTA205818) sijaitsevat noin 600 metrin etäisyydellä kaava-alueen eteläreunasta.  
 
Valtakunnallisesti arvokas lehtokohde, Pähkinäkukkula (FI0306004), on lähin Natura 2000 -alue, 
joka sijoittuu noin 1,7 km etäisyydelle suunnittelualueen pohjoisreunasta. 
 
Varsinainen suunnittelualue kuitenkin sijoittuu pääasiassa peltoalueelle, jolla ei ole erityisiä 
luontoarvoja. Suunnittelualueen eteläosassa olevan pienen mäen päällä olevalla metsäkaista-
leella kasvaa havu- ja sekametsää.  
 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä yhteydessä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittäviä luontoarvoja.  

3.1.7 Maanomistus 

Kaavoitettava alue on yksityisessä omistuksessa.  

3.1.8 Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Hollolan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 23 410. Hollolan kunnan väestökehitys on kääntynyt 
laskuun vuonna 2012. Kaava-alue sijaitsee Hollolan kunnan pohjoispuolella, Kalliola-Kukkilan -
alueella, jonne on muodostunut 2000-luvun alusta alkaen merkittävä uusi taajama, jonne kun-
nan kasvu on keskittynyt 1990-2013 välisenä aikana. Kalliola-Kukkilan alue tukeutuu Lahden kau-
punkirakenteeseen. Koko Kalliola-Kukkilan sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan Paimelan alu-
eella oli vuonna 2016 yhteensä noin 4200 asukasta ja väestönkasvun on arvioitu vuoteen 2040 
mennessä olevan arviolta yhteensä noin 600 asukasta. 

 
3.1.9 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kalliolan koulu sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Kukkilaan, Kalliolaan ja 
Miekkiöön on myös keskittynyt työpaikkoja tarjoavaa elinkeinotoimintaa, mutta suurin osa Hol-
lolan työpaikoista sijoittuu Salpakankaalle ja Kukonkoivun teollisuusalueelle.  
 
Lähin päivittäistavarakauppa on noin 2,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta vt 24 var-
ressa. Hollolan vähittäiskaupan palvelut ovat keskittyneet kuntakeskus Salpakankaan ympäris-
töön. Suunnittelu alue kuitenkin tukeutuu kaupallisten palveluiden osalta Lahden kaupungin 
puolella oleviin palveluihin. Suunnittelualueelta on noin 4 kilometriä Lahden keskustaan.  

3.1.10 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue sijoittuu asemakaava-alueen ja kunnallistekniikan verkostojen välittömään läheisyyteen.  

3.1.11 Liikenneyhteydet 

Kaava-alue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Vesikansantien (valtatie 24) länsipuolelle. 
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Kuva 4. Keskimääräinen vuorokausiliikenne yleisillä teillä. 

Kaava-alueen ympäristössä liikennemäärät ovat kuitenkin maltillisia. Kukkilantien keskimääräi-
nen vuorokausi liikenne on 885 ajoneuvoa. Suunnittelualue sijaitsee joukkoliikennereittien lä-
heisyydessä ja lähimmälle bussipysäkille on matkaa noin 400 metriä. 

 
3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. 
14.12.2017 valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tuli-
vat voimaan 1.4.2018. 
 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien 
ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  

• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  

• toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä 
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yh-
tenäisyyttä sekä 

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa  
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otet-
tava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaa-
voituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vä-
littyvät ranta-asemakaavaan osin maakuntakaavan kautta. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, jotka ovat kes-
keisiä myös laadittavana olevassa ranta-asemakaavassa: 
 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: 
www.ymparisto.fi/vat. 

3.2.2 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014, jonka maakuntaval-
tuusto hyväksyi 2.12.2016 ja joka sai lainvoiman 14.5.2019. Suunnittelualue sijoittuu maa-
kuntakaavan Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialueelle (ka), taajamatoimintojen alu-
eelle (A52) ja Vesivehmaan kulttuurimaisema-alueelle (ma).  

    
Kuva 5. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. 

 

http://www.ymparisto.fi/vat


FCG Finnish Consulting Group Oy KAAVASELOSTUS 11 (23) 
   
12.4.2021   
   
 
 
 

 

   
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3     

Kotipaikka Helsinki 

 

3.2.3 Yleis- ja asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Hollolan koko kunnan Strateginen yleiskaava 2017, joka on 
saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 23.5.2019. Suunnittelualue on 
osoitettu pientaloasutuksen alueeksi ja taajama-alueeksi. Strateginen yleiskaava päivitetään 
valtuustokausittain. Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötie-
dot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen. Vuonna 2017 hy-
väksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on meneillään. Strategisen yleiskaavan 2020 kaava-
ehdotus on ollut nähtävillä 19.11.-21.12.2020. 

 
 

  
Kuva 6. Ote voimassa olevasta Strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimäärin sijainti punaisella 
katkoviivalla. 

Osassa suunnittelualuetta on voimassa Norolantien asemakaava, joka on saanut lainvoiman 
vuonna 1991. Voimassa olevassa asemakaavassa osa suunnittelualueesta on osoitettu lähi-
virkistysalueeksi (VL).  
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Kuva 7. Hollolan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella katko-
viivalla. 

 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

Hollolan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 7.11.2016 ja tullut voimaan 1.1.2017. 

3.2.5 Suunnitelmat, selvitykset sekä pohjakartta 

Kaavamuutos tukeutuu olemassa olevaan selvitysaineistoon. Lähtökohtana ovat aiemmat suun-
nitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä prosessin aikana esille nousseet asiat. Lisäselvityk-
siä teetetään, mikäli ne osoittautuvat kaavaprosessin edetessä tarpeelliseksi. 
 
Pohjakarttana käytetään Hollolan kunnan pohjakarttaa. 
 

3.2.6 Sopimukset 

Kunnan ja maanomistajan kesken on tarkoitus neuvotella maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n 
mukainen maankäyttösopimus. Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen 
jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.   
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavoitustyö on käynnistetty Ruskorinne ry:n aloitteesta, joka on tehnyt marraskuussa 2020 ha-
kemuksen Hollolan kunnalle asemakaavan laatimisesta. Hollolan elinvoimavaliokunta on käsitel-
lyt kaavoitushakemusta kokouksessaan 24.11.2020 § 92. Kaavoitustyössä noudatetaan maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat, kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomis-
tajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia 
ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 
Lisäksi osallisia ovat: 
 
- Hämeen ELY-keskus 
- Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö /raken-

nuskulttuuriyksikkö 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/ arkeologia 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Hollolan kunnan  

o Ympäristönsuojelu 
o Rakennusvalvonta 
o Vesihuoltolaitos 
o Kuntatekniikka 

- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Lahti Aqua 
- L-E Sähköverkko Oy 

Listaa voidaan täydentää prosessin aikana. 

 
4.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavoituksen eri vaiheista kuulutetaan Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi 
vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta, kaavaluonnoksesta, 
kaavaehdotuksesta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa. 
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Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa 
nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla sekä kunnan verk-
kosivuilla www.hollola.fi 

Vireillepano ja valmisteluvaihe 
 

• Elinvoimavaliokunta on käsitellyt kaavoituksen käynnistämistä 24.11.2020. 

• Asemakaava on kuulutettu vireille 20.1.2021 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ollut nähtävillä 20.1. – 18.2.2021. Kaa-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoituksen edetessä.  

• Sen jälkeen, kun OAS on ollut nähtävänä, järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvot-
telu (MRA 26 §) ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista.  

 
Luonnosvaihe 

 

• Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus 
esittää mielipide kaavaluonnoksesta.  

 
Ehdotusvaihe 

 

• Elinvoimavaliokunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §); arvi-
oitu ajankohta 17.8.2021.  

• Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 28 §). Kunnan jäsenillä ja osalli-
silla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRA 27 §).  

• Sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä ja lausunnot on saatu, järjestetään 
tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26 §): arviolta 09/2021.  

 
Hyväksymisvaihe 

 

• Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan arviolta 11-12/2021. Hyväksymispäätöksestä 
voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 188 §). 

 

4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisneuvottelut pidetään tarpeen mukaan. 

4.3 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet 

4.3.1 Valmisteluaineistosta saatu palaute 

Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan kaavoit-
tajan vastineet ja lausunnoissa esille nostetut asiat on huomioitu tarvittavilta osin kaavan laa-
dinnassa. 

4.3.2 Ehdotuksesta saatu palaute 

Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan kaavoit-
tajan vastineet ja lausunnoissa esille nostetut asiat on huomioitu tarvittavilta osin kaavan laa-
dinnassa. 

http://www.hollola.fi/
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Kaavamuutoksen ja laajennuksen hakijan tavoitteet 

Ruskorinne ry:n eli kaavamuutoksen ja laajennuksen hakijan tavoitteena on toteuttaa alueelle 
monimuotoista palveluasumista sekä palvelurakennus mahdollistamaan monipuolisten palve-
luiden toteuttamisen alueen asukkaille. Tavoitteena on osoittaa alueelle noin 3000 kerrosne-
liömetriä rakennusoikeutta esteettömälle ja yhteisölliselle senioreiden hirsitaloalueelle, joka to-
teutetaan vuosina 2022-2023. Alla on esitetty hakijan esittämät tavoitteet alueen toteutukselle: 
 
Palveluasumisen tavoitteet 
Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joiden palvelutarve ei ole ympärivuorokautista, 
mutta joiden kaikkia palvelutarpeita ei pystytä järjestämään kotiin vietävien palvelujen avulla. 
Asunnot on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat turvallista omistus- ja vuokra-asumista 
sekä erilaisia tuki-, hoiva- ja ateriapalveluja. Rivitaloihin sekä erillispientaloihin toteutettavat 
asunnot ovat kooltaan noin 25-75m2, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.  
 
Palvelurakentamisen tavoitteet 
Palvelurakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi lounaskahvila, harrastustiloja sekä muita yh-
teisiä oleskelutiloja ja noin 20 pienempää senioriasuntoa. Alueen palveluasuminen on avohoitoa, 
jossa Kelan etuudet kuten asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja muut vammaisetuudet sekä 
sairausvakuutuksen korvaukset määräytyvät samoin kuin kotona asuessa. Palvelut määritellään 
aina henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan ja niissä hyödynnetään laajasti nykyaikaisia ja di-
gitaalisia ratkaisuja. Palvelurakennuksen välittömään yhteyteen on tarkoitus rakentaa yleinen 
saunarakennus sekä liiketilaa. 
 
Rakentamisen ja toteutuksen laadulliset tavoitteet 
Rakennusten elinikä halutaan mahdollisimman pitkäksi ja rakentamisessa panostetaan kestäviin 
ja ekologisiin materiaaleihin. Tavoitteena on viedä puurakentaminen seuraavalle asteelle ja 
tuoda samalla asukkaille asumismukavuutta ja turvallisuutta. 
 
Ruskorinne pihalle on tarkoitus toteuttaa hyötypuutarha marjapensaine ja omenapuineen, mikä 
tarjoaa asukkaille sekä syötävää että tekemistä. Tavoitteena on, että iso osa Ruskorinteen keit-
tiön raaka-aineista saadaan asuinalueen yhteydessä olevalta maatilalta ja viereisestä Vesijär-
vestä. Viereisen maatilan alueelta löytyy myös mahdollisuus omaan viljelypalstaan, jossa voit 
itse kasvattaa ruokaa. Maaseudun ja luonnon läsnäolo halutaan tuoda myös sisätiloihin. Näin 
pystytään ulottamaan luonnon myönteiset vaikutukset kaikkiin vuodenaikoihin sekä myös niille 
asukkaille, joille pihalla ja lähiluonnossa liikkuminen on vaikeaa. Ruskorinne on yhdistelmä luon-
non läsnäoloa ja nykyaikaisia palveluja.  
 
Ruskorinteen palveluiden ympärille on tarkoitus muodostaa kehityshanke yhdessä LAB-ammat-
tikorkeakoulun kanssa. Kaksivuotisessa hankkeessa tehdään taustatyötä ja suunnittelua palve-
luasumisen palveluiden kehittämiseksi. Keskeisessä roolissa hankkeessa on palvelujen ja eri rat-
kaisujen osallistava testaus demoympäristössä. Lopputuloksena pyritään luomaan palveluasu-
misen konsepti sekä sille yhteissuunnittelun toimintamalli ja opas. 
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4.4.2 Kunnan tavoitteet 

Kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti kunta pääsääntöisesti asemakaavoittaa ns. ensim-
mäiset asemakaavat omistamilleen maille. Erityistapauksissa kunta voi asemakaavoittaa ensim-
mäisen asemakaavan yksityisen maille esimerkiksi elinkeinopoliittisista tai työllisyyspoliittisista 
syistä. Tästä johtuen kunta on esittänyt asemakaavan tavoitteeksi, että alueelle muodostuu 
pientaloalueelle soveltuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. 

4.4.3 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti kunta pääsääntöisesti asemakaavoittaa ns. ensim-
mäiset asemakaavat omistamilleen maille. Erityistapauksissa kunta voi asemakaavoittaa ensim-
mäisen asemakaavan yksityisen maille esimerkiksi elinkeinopoliittisista tai työllisyyspoliittisista 
syistä. Tästä johtuen kunta on esittänyt asemakaavan tavoitteeksi, että alueelle muodostuu 
pientaloalueelle soveltuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. 
 
Alueella on voimassa 3.4.2017 hyväksytty strateginen yleiskaava ja alue on osoitettu pientalo-
asutuksen alueeksi, jota kehitetään väljänä pientaloalueena. Alueella voi sijaita myös lähipalve-
luja ja asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työpaikkoja. Alueen rakentaminen edellyttää ase-
makaavaa. Lisäksi alueella on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja alue kuuluu vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueeseen. 
 
Asemakaavassa on huomioitu yleiskaavassa osoitettu käyttötarkoitus, maakunnallisesti merkit-
tävä maisema-alue sekä kunnan maapoliittinen linjaus, jonka mukaan alueelle pyritään muodos-
tamaan pientaloalueelle soveltuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja.  Asemakaavassa on annettu 
muun muassa korttelialueelle sijoittuvaa toimintaa koskevia määräyksiä sekä rakennusten julki-
sivua ja rakentamista koskevia määräyksiä, joiden tavoitteena on varmistaa rakentamisen so-
peutuminen ympäröivään maisemaan ja taajamakuvaan.  
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4.5 Asemakaavaluonnos 

  

Kuva 8. Asemakaavaluonnos. 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy KAAVASELOSTUS 18 (23) 
   
12.4.2021   
   
 
 
 

 

   
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3     

Kotipaikka Helsinki 

 

4.6 Asemakaavaehdotus 

Kuva asemakaavasta ja merkinnöistä ja määräyksistä.. (täydentyy luonnosvaiheen jälkeen) 
 
Selostus asemakaavaehdotuksen sisällöstä... 

4.7 Asemakaava 

Kuva asemakaavasta (täydentyy ehdotusvaiheen jälkeen) 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Asemakaavan yleiskuvaus 

Asemakaavalla on osoitettu suunnittelualueelle palvelu- ja asuinrakennusten korttelialuetta 
(PA) sekä lähivirkistysaluetta (VL).   
 
Asemakaava mahdollistaa alueelle rakennettavan palveluasumiseen sopivia asuntoja sekä niitä 
palvelevan palvelurakennuksen. Rakennusoikeutta on osoitettu noin 3000 kerrosneliömetriä. 
Suunnittelualueen eteläosassa on lähivirkistysalue, jonka pinta-ala pienenee jonkin verran suh-
teessa voimassa olevaan asemakaavaan. 
 
Tavoitteena on tarjota asukkaille aktiivinen, yhteisöllinen ja virikkeellinen asuinalue, joka mah-
dollistaa arvokkaan ikääntymisen. Asuinalueen asunnot mahdollistavat itsenäisen asumisen 
sekä tuetut asumispalvelut palvelutarpeen mukaan.  
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakentamisen laadulle on asetettu asemakaavassa reunaehtoja, joiden tavoitteena on edistää 
rakennusten soveltumista Vesivehmaan kulttuurimaiseman alueeseen ja pientaloalueeseen. 

5.3 Aluevaraukset ja mitoitus 

Asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 2,26 hehtaaria, josta rakentamiseen tarkoitetun alu-
een pinta-ala on noin 1,95 hehtaaria. Kaavassa osoitettava rakennusoikeus yhteensä 3 000 k-m². 
Asemakaavan muutoksella muodostuu -palvelu- ja asuinrakennusten korttelialuetta  PA ja VL-
aluetta. Aluetehokkuudeksi muodostuu ea=0.13 ja PA alueen rakennustehokkuudeksi e=0.15, 
joka vastaa ympäröivän pientaloalueen tehokkuutta. 
 

Aluevaraus Pinta-ala (m2) Kerrosala (k-m²) 

PA 19 514 3 000 

VL 3 078 0 

Yhteensä 22 592 3 000 
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5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa. Kaa-
van tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). MRA 1 §:ssä on määritelty 
tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikai-
semmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten 
on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät 
välittömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa on lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaiku-
tukset tulee selvittää: 
 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
 

6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Vaikutukset asumiseen 

Asemakaavan muutos ja laajennus mahdollistaa sekä itsenäisen asumisen että tuetut asumis-
palvelut iäkkäille. Kaavamuutoksen ja laajennuksen myötä alueen asukasmäärä kasvaa muuta-
malla kymmenellä asukkaalla. 
 

Vaikutukset palveluihin 

Alueelle rakennetaan palvelurakennus, joka mahdollistaa tuki-, hoiva- ja ateriapalvelujen tarjoa-
misen alueen asukkaille.  
 
Toteutuessaan asemakaavan muutos ja laajennus lisää välillisesti lähialueen muiden palvelujen 
kysyntään esim. kauppa, apteekki ja lähiruuan tuottajat.  
 
Kaavamääräyksellä on ohjattu toteutusta siten, että palvelukeskuksen rakennus tulee rakentaa 
ennen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Näin on tarkoitus varmistaa, että 
alueen rakentamisella toteutetaan kaavalle asetettuja tavoitteita. Päärakennuksen lisäksi ase-
makaavan myötä alueelle on mahdollista rakentaa palveluasumiseen tarkoitettuja rivitaloja sekä 
erillispientaloja.  
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Vaikutukset virkistykseen 

Asemakaava-alueelle osoitetaan lähivirkistysalue ja kaavamääräyksen mukaan tontin rakenta-
mattomat osat, joita ei käytetä tontille välttämättömiin kulkuteihin, pysäköintiin tai oleskelu- ja 
liikunta-alueeksi, on istutettava ja pidettävä huolitellussa kunnossa. 
 
Muuta maastoa selkeästi korkeammalle sijoittuvan mäen korkein kohta suunnittelualueen ete-
läosassa on osoitettu VL-alueena, jolle ei ole osoitettu rakentamista. 

6.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Maa- ja kallioperään kohdistuu tavanomaisia vaikutuksia asuntojen ja niihin liittyvien piha-alu-
eiden rakentamisesta. Vaikutukset ovat vähäisiä ja paikallisia.  

Vaikutukset pohja- ja pintavesiin 

Suunnittelualue ei sijaitse veden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, joten asema-
kaavalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia vedenhankinnan kannalta tärkeisiin pohjave-
siin. Korkealla oleva pohjavesi suunnittelualueella edellyttää kuitenkin pohjaveden huomioi-
mista osana tarkempaa suunnittelua ja rakennusten perustamistavan valintaa.  

Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 

Rakentamisen määrä ei ole niin merkittävää, että sillä olisi huomattavia vaikutuksia ilmastoon. 
 

6.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Vaikutukset kasvilajeihin 

Kaavan toteuttaminen ei hävitä tiedossa olevia arvokkaita kasvilajeja, sillä asemakaavassa osoi-
tettu rakennusala sijoittuu pääasiassa viljelyskäytössä olevalle peltoalueelle. Rakentamisen 
tieltä joudutaan jossain määrin raivaamaan puita ja muuta kasvillisuutta rinnealueelta. Pääasi-
assa rakentaminen kuitenkin sijoittuu peltoalueelle. Rakentamattomat tontin osat tulee istut-
taa. 

Vaikutukset eläinlajeihin 

Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia arvokkaita eläinlajeja eikä kaavalla arvioida olevan merkit-
täviä vaikutuksia ympäröivän alueen eläinlajeihin.  

Vaikutukset luonnonmonimuotoisuuteen 

Pääasiassa peltoalueella sijaitsevalla kaava-alueella ei ole suojelua edellyttäviä luonnon arvo-
kohteita. Kokonaisuutena arvioituna kaavalla ei ole heikentävää vaikutusta luonnonmonimuo-
toisuuteen. 
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6.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

Alueella sijaitsee asutusta ja asemakaavassa osoitettava palvelu- ja asuinrakentamisen kortteli-
alue (PA) soveltuu alueelle ja hyödyntää alueella, jo olevaa tiestöä ja muuta yhdyskuntateknistä 
verkostoa, joten kaavan toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia muu-
toksia. Rakentamisen määrän kasvu ei rasita olemassa olevaa tieverkostoa merkittävästi. 
 
Hanke työllistää rakentamisvaiheessa paikallisia toimijoita ja hankkeen valmistuttua alueelle 
syntyy uusia työpaikkoja. Henkilöstön määrään vaikuttaa asukkaiden palvelutarve. Asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen myötä alueelle muodostuu pientaloalueelle soveltuvaa yritys-
toimintaa ja työpaikkoja.  
 
Alueen rakennuksissa on tarkoitus käyttää uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä ja maa-
lämpöä. 

6.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavan toteuttamisen myötä alueelle syntyy uutta rakennettua ympäristöä. Kaavassa on an-
nettu rakentamista koskevia määräyksiä, joiden tavoitteena on varmistaa uudisrakentamisen 
soveltuminen ympäröivään alueeseen. Asemakaavalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia 
rakennettuun ympäristöön. 
 

 

Kuva 9. Hahmotelma rakennusten sijoittumisesta suunnittelualueelle. 
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Kaavassa annetaan rakentamista ohjaavia määräyksiä, joiden mukaan suunnittelussa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota uudisrakennusten sopeuttamiseen osaksi alueen taajamakuvaa ja 
korttelialueen rakennukset tulee rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Lisäksi anne-
taan rakennusten julkisivuja koskevia määräyksiä, joiden mukaan julkisivujen päämateriaalin tu-
lee olla puuta.  
 
Rakentamisen myötä alueen maisemaan kohdistuu pienessä mittakaavassa tapahtuvaa muu-
tosta. Maaseudun rakennemuutosten vuoksi kulttuuriympäristötkin kerrostuvat uudelleen ja vi-
suaalinen ympäristö muuttuu. Kaavamuutoksen myötä pienialainen peltoalue muuttuu osaksi 
Toisenmäentien varren nauhamaista asutusta. Vesivehmaan kulttuurimaisemaan liittyvät laa-
jemmat ja yhtenäiset peltokokonaisuudet kuitenkin sijoittuvat suunnittelualueen pohjoispuo-
lelle, joten kaavamuutoksesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia maakunnallisesti ar-
vokkaalle maisema-alueelle. 

6.6 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

Palvelutalojen ja hoivapalvelupalvelujen tarve on kasvanut ja tulee kasvamaan lähivuosina vä-
estön ikääntymisen. Kunta voi edesauttaa palveluasumista tarjoavien toimivien markkinoiden 
muodostumista muun muassa kaavoituksella, jolla mahdollistetaan erityyppisiä palvelutarverat-
kaisuja.  
 
Asemakaavan toteuttamisella vastataan Päijät-Hämeen kasvavaan palveluasumisen tarpeeseen 
tarjoamalla uusi palveluasumisen vaihtoehto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella 
ja näin ollen kaavalla edistetään elinkeinoelämän toimivaa kilpailua. 

 

7 Asemakaavan toteutus 

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Tavoitteena on, että alue 
toteutetaan vuosina 2022-2023. 

 

7.2 Toteutuksen seuranta 

Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutu-
mista alueen yleisilmeeseen sekä alueen hule- ja jätevesien käsittelyä. 
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