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1.  MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.   

2.  MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 

Hollolan kunnan itäosaan Kukkilan alueelle tiloille 98-414-1-28 ja 98-414-2-423 (osa) on tar-
koitus laatia asemakaavan muutos ja laajennus. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,2 ha. 
Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Kaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus on 
esitetty seuraavissa kuvissa. 

  

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

 
3.  MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa yksityisen, useam-
masta rakennuksesta muodostuvan palveluasumisen kokonaisuuden toteuttamisen kaava-
alueelle. Asemakaavan myötä alueelle voitaisiin rakentaa palveluasumiseen soveltuvia puu-
rivitaloja tai erillispientaloja sekä palvelutoimintaa tukevia tiloja. 

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. 

4.  MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakoko-
naisuuksia: 
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
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).  
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Kuva 3. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.    

Yleiskaava 
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 hyväksytty valtuustossa 10.5.2021. Strateginen 
yleiskaava ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen valituksista johtuen. 
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta Strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimäärin sijainti pu-
naisella katkoviivalla.  

Asemakaava 
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 5. Hollolan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella katko-
viivalla. 
 

5.  MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 

 MRL:n 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suun-
nitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä 
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
 
MRA:n 1 §:ssä edellytetään, että selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvi-
oida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
 maaperään, vesiin ja luonnonarvoihin 
 maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 
 uudisrakentamisen edellytyksiin ja palveluihin 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 

 
Kaavamuutos tukeutuu olemassa olevaan selvitysaineistoon. Lähtökohtana ovat aiemmat 
suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä prosessin aikana esille nousseet asiat. Li-
säselvityksiä teetetään, mikäli ne osoittautuvat kaavaprosessin edetessä tarpeelliseksi. Kaa-
van laadinnan yhteydessä arvioitavat vaikutukset esitetään asemakaavan selostuksessa. 
 
Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.  
 

6. KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 
 

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. 
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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. 

  
7. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 

11-12/2020 
Esisuunnitteluvaihe 
 

 Työn käynnistäminen 
 

01-02/2021 
Aloitusvaihe  
 

 

 Kaavan vireilletulokuulutus 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja aset-

taminen nähtäville, mahdollisuus jättää mielipide kaavasta 
 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

02-08/2021 
Valmisteluvaihe 

 Kaavaluonnoksen ja mahdollisten lisäselvitysten laatiminen (02-
03/2021) 

 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 (08-10/2021), mahdollisuus jättää muistutus kaavasta 

 Lausuntopyynnöt, lausuntojen ja mahdollisten muistutusten kä-
sittely, vastineiden laatiminen (10-12/2021) 

 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
 

11-12/2021 
Hyväksymisvaihe 

 Hyväksymiskäsittely (01/2022) 
 Kaavan voimaantulokuulutus (01-02/2022) 
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Hollolan kunta kuuluttaa vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä-
olosta, kaavaluonnoksesta, kaavaehdotuksesta, kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta il-
moituksellaan Hollolan Sanomissa, kunnan verkkosivuilla ja kunnan sähköisellä ilmoitustau-
lulla. 
 
Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa 
nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla sekä kunnan verk-
kosivuilla www.hollola.fi 

 
8. KUKA VALMISTELEE? 

Kunnan kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa hankekaavoittaja Henna Kuro-
sawa. Asemakaavamuutoksen laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy projekti-
päällikkönä DI Maria Ouni.  
 

9. MISTÄ SAA TIETOA? 

Kirjalliset mielipiteet, muistutukset, lausunnot: 
 
Kirjaamon palvelupiste 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
Virastotalo, 4. kerros 
Puh. +35844 7801364 
kirjaamo@hollola.fi 
 
Lisätiedot sekä suullinen palaute: 
 
Hollolan kunta    
Henna Kurosawa 
puh. 044 780 1358 
henna.kurosawa@hollola.fi  
     
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy    
Osmontie 34, PL 950     
00601 Helsinki      
   
projektipäällikkö DI Maria Ouni, YKS-600 
puh. 041 730 8490 
maria.ouni@fcg.fi  
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Ruskonrinteen asemakaavan luontoselvitys 
1 Johdanto 

Tämä työ on Hollolan Ruskonrinteen alueen asemakaavoitusta palveleva luontoselvitys. Kaavan ta-
voitteena on mahdollistaa alueelle toteutettava palveluasumisen kokonaisuus. Luontoselvitys on laa-
dittu maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) asemakaavalle asettamien sisältövaatimusten mukai-
sella tarkkuudella (MRL 54 §). Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden säilyminen sekä kasvillisuudeltaan ja 
eläimistöltään arvokkaat alueet. 

Selvitysalue sijaitsee Hollolan kunnan Kukkilan alueella ja käsittää noin 2,2 ha:n kokoisen alueen kiin-
teistöistä 98-414-1-28 ja 98-414-2-423.  Alue sijaitsee Kukkilassa Toisenmäentien varressa liittyen No-
rolantien ja Perähaanpolun omakotiasutukseen. Suunnittelualueen omistaa Ruskorinne RY. 

Selvityksestä on vastannut FCG Finnish Consulting Group Oy:n Helsingin toimistosta biologi FM Tiina 
Mäkelä. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

 
Kuva 1. Selvitysalue sijaitsee Hollolan kunnan Kukkilan alueella. 
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2 Aineisto ja menetelmät 

2.1 Lähtöaineisto, analysointi ja maastotöiden suunnittelu 

Taustatietoina luontoselvityksessä on hyödynnetty seuraavia avoimia paikkatietoaineistoja ja tieto-
lähteitä maastoselvitysten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi. Käytetty lähdeaineisto il-
menee kokonaisuudessaan lähdeluettelosta.  

Selvitysalueen etelä- ja lounaispuolelle on laadittu luontoselvityksiä Raikkosen (Lehtoranta) kaava-
alueelle vuonna 2016 ja 2015 (Ramboll 2016) sekä liito-oravia vuonna 2015 (Metsänen 2015). 

- Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot 
- kaavoituksen taustatiedot ja alueelta aiemmin tehdyt luontoselvitykset 
- GTK, kallio- ja maaperäkartta (http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/) 
- Suomen Metsäkeskus, metsälain erityisen tärkeät elinympäristökuviot ja ympäristötukikohteet 

(https://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot 20.8.2021). 
- Suomen ympäristökeskus, ympäristöhallinnon avoin tieto Latauspalvelu LAPIO (25.8.2021). 
- Suomen lajitietokeskuksen tietokannat (Lajitietokeskus, www.laji.fi) 
- muu kirjallinen aineisto 

 
Selvitys perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Alueelta selvitettiin kasvillisuuden, eläi-
mistön ja maiseman yleiskuva sekä tarkasteltiin erityisesti mahdollisia arvokkaita luontokohteita sekä 
huomionarvoisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymiä ja niille soveltuvia elinympäristöjä (mm. uhanalai-
set lajit, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja erityisesti suojellut lajit). Tiedot selvitysalueen linnus-
tosta sekä muusta eläimistöstä perustuvat maastotöiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä saa-
tavilla oleviin lähtötietoihin. 

2.2 Maastotyöt 

Maastotöissä koko selvitysalue kierrettiin kattavasti lävitse. Luonnonympäristön nykytila selvitettiin 
maastokäynnillä 12.7.2021. Alueen kasvillisuus ja luontotyypit on arvotettu kappaleessa 2.3. (Kohtei-
den ja lajiston arvottaminen) esitetyllä perusteella.  
 
Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen tavoitteena oli saada tietoa selvitysalueen kaikista osista ja 
kartoittaa kasvillisuuden yleispiirteet. Inventoinnissa tarkasteltiin erityisesti luonnonsuojelulain suo-
jeltavia luontotyyppejä (LsL 29§), metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10§), vesilain 
suojeltavia luontotyyppejä (VesiL 2 luku 11 §) sekä luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia 
arvokkaita luontotyyppejä. Erityishuomiota kiinnitettiin uhanalaisen tai muutoin alueellisesti arvok-
kaan kasvilajiston esiintymiseen.  
 
Maastotöiden aikana havainnoitiin myös uhanalaisten ja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien (mm. 
liito-oravan) esiintymistä alueella ajankohdan sallimalla tarkkuudella ja arvioitiin alueen soveltumista 
uhanalaisten ja luontodirektiivilajien elinympäristöksi (ns. elinympäristöpotentiaalia). Luontodirektii-
vin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat laissa suojattuja ympäristöjä ja niiden hä-
vittäminen ja heikentäminen on kielletty (LSL 49§).  
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Maastotöiden yhteydessä liito-oravien elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-ora-
vien papanoita mahdollisten pesä-, oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). 
Työn suorittamisessa huomioitiin ohjeistukset (mm. Nieminen ja Ahola 2017).  
 
Maastossa tehtyjen havaintojen ja arvioiden perusteella arvioitiin mahdollisten lajikohtaisten lisäsel-
vitysten tarve. 

2.3 Arvokkaat luontokohteet ja niiden arvottaminen 

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet, joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkasteltavan 
alueen luontoarvoja. Arvokkaalla luontokohteella esiintyy usein myös huomionarvoista eliölajistoa. 
Luontokohteita suojellaan tai huomioidaan muuten maankäytössä luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.  

2.3.1 Kohteiden luokittelu 

Luontokohteiden arvotuskriteereinä käytettiin kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinai-
suutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merki-
tystä lajistolle. Luontokohteiden arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003):  

 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 
Natura 2000 -verkoston alueet, Ramsar-alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualu-
eet (IBA-alueet) 

 Kansallisesti arvokkaat kohteet 
Kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mu-
kaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät 
lintuvesialueet (FINIBA-alueet) sekä kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä.  Äärim-
mäisen, erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, edustavat luontotyypit ja 
niiden kokonaisuudet, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnon-
suojelualueet. Lisäksi valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.  

 Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 
Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja 
maakuntakaavojen suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maa-
kunnallisesti /seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten edustavat uhanalaiset luontotyy-
pit.  

 Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet 
Kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, yleis- ja asemakaavojen suojelualueva-
raus, paikallisesti uhanalaisen ja harvinaisen lajin esiintymispaikka sekä muu paikallisesti harvinai-
nen ja edustava luontokohde, kuten pienialainen uhanalainen tai silmälläpidettävä luontotyyppi.  

 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 
Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säily-
misen kannalta tärkeitä (esim. suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytä-
vät). Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit.  
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2.3.2 Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusluokitus 

Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi1 on tehty Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luo-
kituksen ja kriteerien mukaisesti. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset 
(EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät lajit (NT) eivät ole uhanalaisia lajeja.  

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa2 luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu ylei-
sesti koko maassa sekä erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa, johon selvitysalue kuuluu. 
Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole turvattu lakisääteisesti, mutta ne ovat yleensä hyvä indikaattori 
arvokkaista luontokohteista. Luontotyypit on luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit.  

2.3.3 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja lintudirektiivi 

Luontodirektiivin liitteessä IV(a) on lueteltu eläinlajeja ja liitteessä IV(b) kasvilajeja, jotka ovat tiukasti 
suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi liito-orava, viitasam-
makko ja hajuheinä. Liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on kielletty ilman erillistä suojelupäätöstä (LSL 49 §). Käytännössä EU:n maat ovat velvoitettuja rau-
hoittamaan omalla alueellaan elävät IV-liitteen lajit kansallisessa luonnonsuojelulainsäädännössään.  

Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja. Direktiivin yleistavoite on ylläpitää tietyt 
lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. 

2.3.4 Luonnonsuojelulain luontotyypit 

Luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §, LSA 10 §) määritellään yhdeksän suojeltua luontotyyppiä. Näihin 
luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, 
että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Alueellinen ELY-keskus tekee luontotyyppien ra-
jauspäätökset, minkä jälkeen edellä mainittu muuttamiskielto tulee voimaan.  

2.3.5 Vesilain luontotyypit 

Vesilain suojeltuja luontotyyppejä ovat luonnontilaiset enintään kymmenen hehtaarin suuruiset fla-
dat, kluuvijärvet ja lähteet sekä muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevat norot tai enintään heh-
taarin suuruiset lammet (VesiL 2 luku 11 §). Niiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

2.3.6 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. rehevät lehtolaikut, rehevät korvet, 
pienvesistöjen (lähteet, purot, norot, pienet lammet) välittömät lähiympäristöt, kivikot ja louhikot. 
Metsälaki ja siinä annetut säädökset koskevat ainoastaan metsätalouteen liittyviä toimia. Niillä ei ole 
sitovia vaikutuksia muuhun maankäyttöön. Ne ovat kuitenkin tärkeitä luonnon monimuotoisuuden 

 
 
 
 
1 Hyvärinen ym. 2019 
2 Raunio ym. 2008; Kontula & Raunio 2018 
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kannalta ja siksi suositeltavia huomioida kaavoituksessa (Meriluoto & Soininen 2002). Erityisen tär-
keät elinympäristökuviot ja kohdetiedot on saatu metsäkeskuksen avoimesta paikkatiedosta. 

2.4 Epävarmuustekijät 

Selvitysalueen kasvillisuus ja luontotyypit on inventoitu luotettavasti kasvukauden aikaan toteute-
tussa kartoituksessa. Mm. liito-oravan ja linnuston kannalta selvitysajankohta oli myöhäinen, mutta 
maastokäynnillä on pystytty arvioimaan alueella olevien elinympäristöjen soveltuvuutta huomionar-
voiselle lajistolle. Havaintojen perusteella alueella ei ole uhanalaisten tai luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajien kannalta erityisen merkittäviä elinympäristöjä, eikä tarkempia lajikohtaisia kartoituksia ole 
arvioitu tarpeellisiksi. Selvityksen tuloksena on saatu riittävät tiedot alueen luonnonympäristön ny-
kytilasta alueen maankäytön suunnittelua varten. 

 

3 Luonnonolojen sekä luonto- ja maisema-arvojen kuvaus 

3.1 Kallioperä, maaperä sekä topografia 

Selvitysalueen pohjoisosat (viljelty peltoalue) ovat maaperältään savea. Eteläosan metsäalue on hiek-
kamoreenia (GKT 2021). Alueen kallioperä on muodostunut kvartsista ja granodioriitista (GKT 2021).  

Alueen pohjoisosa on topografisesti alavaa ja sijoittuu noin tasolle 85 mmpy. Eteläosaan sijoittuu 
maastonmuodoiltaan korkeampi mäki, jonka lakiosat nousevat noin kymmenen metriä ympäröivää 
aluetta korkeammalle (MML 2021). 

3.2 Pintavedet ja pohjavedet  

Vesistöjä, vesistöalueita ja pohjavesialueita koskevia tietoja on saatu mm. ympäristöhallinnon läh-
teistä (Suomen ympäristökeskus latauspalvelu LAPIO; www.ymparisto.fi; www.jarviwiki.fi).  

Selvitysalue kuuluu Kymijoen vesistöön (14), Suur-Päijänteen alueen (14.2), Vesijärven valuma-alu-
een (14.24) Vesijärven lähialueeseen (14.241).  

Selvitysalueella ei ole erityisiä pintavesimuodostumia lukuun ottamatta peltoalueen ojituksia. 

Selvitysalueen pohjoisosan läheisyydessä sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu (lk. 1) 
Kukkilan pohjavesialue.   Pohjavesialueen antoisuus on 600 m3 / vuorokaudessa ja sen tila on luoki-
teltu hyväksi. Pohjavesialue muodostuu epäyhtenäisistä pitkittäisharjuselänteistä. 
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Kuva 2.  Selvitysalueen läheisyydessä sijaitseva Kukkilan pohjavesialue. 

 

3.3 Suojelualueet 

Selvitysalueella ei ole Natura 2000 -ohjelman kohteita, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin 
kuuluvia kohteita (soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjel-
mat) eikä luonnonsuojelualueita.   

Lähimmät luonnonsuojelualueet sijoittuvat noin 600 metrin etäisyydelle selvitysalueesta. Raikkosen 
Lehmusalueet sijoittuvat selvitysalueesta lounaaseen ja Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueet lä-
hes vastaavalle etäisyydelle selvitysalueesta etelään. 

Lähin Natura-alue sijoittuu noin 1 670 metrin etäisyydelle selvitysalueesta. Kyseessä on Pähkinäkuk-
kulan Natura-alue (SAC/FI03060004), joka sijaitsee Isosaaressa, selvitysalueesta luoteeseen. 
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Kuva 3. Luonnonsuojelualueet selvitysalueen läheisyydessä (Syke 2021). 

3.4 Muut lähiympäristön luontokohteet 

Sokonsaarensuon alueella on metsätalouden Kemera ympäristötukikohteena suojeltu rehevä kor-
pialue (0,8 ha), joka sijoittuu hieman alle 250 metrin etäisyydelle selvitysalueesta.   

Sokonsaarensuon alueella on myös Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka sijoittuvat lä-
himmillään noin 50 metrin etäisyydelle selvitysalueesta (Metsäkeskus 2021).  
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Kuva 4. Sokonsaaren tuntumassa oleva Kemera ympäristötukikohde sekä Metsäkeskuksen tietokan-
nan mukaiset Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt selvitysalueen läheisyydessä (Metsäkeskus 
2021). 

 

3.5 Kasvillisuus 

Hollola sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon kas-
vimaantieteellisellä alueella (2a). Hollolan kunta kuuluu Etelä-Hämeen eliömaakuntaan. 

Valtaosa selvitysalueesta on peltomaata, joka on yhä viljelykäytössä (maastokäynnin aikaan ns. mo-
nimuotoisuuspeltona / maisemakesantona). Alueen eteläosat ovat metsätalouskäytössä olevaa met-
sämaata, joka on pääkasvupaikkatyypeiltään osin mäntyvaltaista kangasmetsää ja kuivaa lehtoa, osin 
rehevää ja lehtipuuvaltaista lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa.  Selvitysalueen pääkasvupaikka-
tyypit on esitetty kuvassa 5 perustuen Luonnonvarakeskuksen tuottamaan, Valtakunnan metsien in-
ventointiaineistoon (VMI).  
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Kuva 5. Selvitysalueen pääkasvupaikkatyypit VMI (Valtion metsien inventointi) aineiston perusteella 
(Luke 2019).  

 
Kuva 6. Ilmakuva selvitysalueesta. 
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Kuva 7. Selvitysalueen eteläosan mäenrinnettä. 

Selvitysalueen luontotyyppikuviointi on esitetty kuvassa 8.  Tekstin numerointi vastaa kuvassa esitet-
tyä kuvionumerointia. 

1. Selvitysalueen eteläosassa olevalla mäellä luontotyyppi on tuoretta kangasta. Alueen puusto on 
voimakkaasti harvennettua ja lahopuustoa on hyvin vähän. Alueella kasvaa varttuneita mäntyjä 
ja rauduskoivuja. Sekapuuna kasvaa nuorta haapaa, pihlajaa ja paikoin myös muutamia tammen 
taimia. Luontotyyppi vaihettuu pohjoiseen päin mentäessä mosaiikkimaisesti kuivaan lehtoon.  

2. Mäkialueen rinteet ovat kuivaa lehtoa. Alueen kasvillisuutta edustavat mm. kielo, lillukka, taiki-
nanmarja, kivikkoalvejuuri, nuokkuhelmikkä, sananjalka, mustikka ja metsäkastikka. Maaperä on 
paikoin kivikkoista ja paikoin lehtomultaa. Pensaskerroksessa esiintyy pihlajaa ja lehtipuiden tai-
mia. Varttuneempaa puustoa kasvaa vain harvassa ja lahopuustoa on hyvin vähän. 

3. Mäen alarinteillä luontotyyppi on rehevää tuoretta lehtoa ja pensaskerros on tiheä. Alueella kas-
vaa pihlajan ohella runsaasti tuomea, punaherukkaa ja lehtokuusamaa sekä vaahteran taimia. 
Kenttäkerroksen lajistoa edustavat mm. lillukka, metsäimarre, sudenmarja ja jänönsalaatti. Vart-
tuneempaa puustoa (yksittäisiä haapoja ja rauduskoivuja) kasvaa vain harvassa. Melko vähäistä 
lahopuustoa edustavat alueella olevat vanhat, suuret kuusenkannot sekä pääosin nuoresta puus-
tosta muodostuva riukumaapuu. 
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4. Pellon reuna-alueet ovat reheväkasvuista, pensaikkoista ja kosteaa suurruoholehtoa ja pieneltä 
osin savikkomaalle syntynyttä vuohenputkilehtoa. Lajistoa edustavat mm. mesiangervo, vuohen-
putki, huopaohdake, kiiltolehtipaju ja hiirenporras. 

5. Muut osat selvitysalueesta ovat viljelykäytössä olevaa peltomaata.  
 

 

Kuva 8.  Selvitysalueen luontotyyppikuviointi. 
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Kuva 9. Eteläosan mäen alarinteet ovat pensaikkoista tuoretta lehtoa. 

 
Kuva 10.  Pellonreunassa luontotyyppi on savikkomaalle muodostunutta kosteaa lehtoa. 
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Kuva 11. Selvitysalueen pohjoisosan peltoaluetta. 

3.6 Vieraslajit 

Selvitysalueen läheisyydessä, Perähaanpolun eteläpuolella on havaittu jättipalsamia, joka on haitalli-
nen vieraslaji. Laji kuuluu EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon. Runsaasti siemeniä tuottava jätti-
palsami muodostaa nopeasti laajoja yhden lajin kasvustoja, jotka vievät tilaa alkuperäiseltä kasvilli-
suudelta. Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa, kun puutarhajätteitä on kuljetettu tonttien ulko-
puolelle. Selvitysalueella ei kuitenkaan havaittu jättipalsamia maastokartoitusten yhteydessä. Selvi-
tysaluetta sivuavan Toisenmäentien pientareilla esiintyy komealupiinia, joka on säädetty kansallisesti 
haitalliseksi vieraslajiksi. 
 

3.7 Eläimistö 

Pesimälinnustosta tehtiin yleisiä havaintoja maastokäynnin yhteydessä. Alueen pesimälinnustoon 
kuuluu pääosin yleisiä lehtisekametsien lintulajeja. Tyypillisiä lajeja ovat mm. peippo, pajulintu, tali-
tiainen, sinitiainen, punakylkirastas, laulurastas ja räkättirastas.   

Selvitysalueella esiintyy Etelä-Hämeen alueelle tyypillistä eläinlajistoa. Maastoinventoinneissa havait-
tiin merkkejä mm. metsäkauriista, hirvestä, oravasta ja mäyrästä.  

3.8 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa eikä todettu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja, lintudirektiivin liit-
teen I lajeja tai valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja (Suomen Lajitietokeskus 2021). Palokärki (lintudi-
rektiivin liite I) havaittiin selvitysalueen länsipuoleisella metsäalueella. 
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Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista havainnoitiin liito-oravan esiintymistä alueella kartoitusajan-
kohdan sallimalla tarkkuudella. Alueella ei havaittu liito-oravan papanoita eikä todettu lajin lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja.  

Liito-oravaa on havaittu vuonna 2016 selvitysalueen länsipuolelta Raikkolan alueen luontoselvityksen 
yhteydessä (Ramboll 2016)(kuva 12). Ko. alueella on yhä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä 
(varttunutta kuusikkoa ja kookkaita haapoja).  Mänty- ja lehtipuuvaltaisella, puustoltaan pääosin hy-
vin nuorella selvitysalueella ei ole kuusikoita suosivalle liito-oravalle erityisen soveltuvaa elinympä-
ristöä. Laji voi kuitenkin käyttää alueen eteläosan varttunutta puustoa liikkumisreittinään. 

 

 
Kuva 12. Ote Raikkolan luontoselvityksestä (Ramboll 2016), jossa liito-oravan papanapuita löydettiin 
kolmelta eri alueelta. Ruskonrinteen selvitysalueen puustoisen eteläosan sijainti on osoitettu kuvassa 
punaisella ympyrällä.  

Selvitysalueella ei ole viitasammakon lisääntymisalueeksi soveltuvia alueita. Lähimmät tiedossa ole-
vat viitasammakon lisääntymispaikat ovat Vesijärven Sokonpohjan alueella, noin 400 metriä selvitys-
alueelta länteen (Metsänen & Kekki 2014). Raikkosen alueen viitasammakkoselvityksessä lajin leväh-
dysalueeksi on puolestaan määritelty lähes koko Sokonsaarensuon kosteapohjaiset alueet. 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista selvitysalueella voi ruokailla lepakoita, mutta alueella ei ole 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi erityisen hyvin soveltuvia kohteita kuten vanhoja raken-
nuksia tai laho/kolopuustoa. Alueen merkitys lepakoiden ruokailualueena arvioidaan melko 
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tavanomaiseksi, huomioiden mm. alueen puuston keskimäärin melko nuori ikä (pl. mäen lakialueen 
männikkö). Valtaosa selvitysalueesta on avointa peltoaluetta, joiden merkitys lepakoiden elinympä-
ristönä on Suomessa hyvin vähäinen. Raikkolan alueen luontoselvityksessä selvitysalueen läheisyy-
dessä on havaittu pohjanlepakoita ja vesisiippoja ja rakentamattomat metsäalueet Toisenmäentien 
tien ja Vesijärven rannan välissä on arvioitu lepakoille tärkeiksi ruokailualueiksi. Nämä alueet ovat 
kuitenkin puustoltaan keskimäärin hieman varttuneempia verrattuna Ruskonrinteen selvitysaluee-
seen. 
 

 

Kuva 13. Karttaote Raikkolan alueen luontoselvityksen lepakkohavainnoista ja lepakoille tärkeä ruo-
kailualue (vihreä rasteri)(Ramboll 2016). Ruskonrinteen selvitysalueen metsäisen eteläosan sijainti on 
osoitettu kuvassa punaisella ympyrällä.  

 

3.9 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä luontotyypeistä (Kontula & Raunio 2018) alueella ovat edustet-
tuina seuraavat luontotyypit (EN= erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut uhanalainen, NT=silmälläpi-
dettävä).  

 Kuivat keskiravinteiset lehdot (NT) 
 Tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) 
 Tuoreet runsasravinteiset lehdot (EN) 
 Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) 

 
Alueen uhanalaiset luontotyypit eivät ole edustavia, sillä alueiden puusto ei ole luonnontilassa, vaan metsänra-
kenne on muuttunutta ja mm. lahopuustoa on hyvin vähän. 
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3.10 Arvokkaat luontokohteet  

Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia 
kohteita, luonnonsuojelualueita eikä luonnonsuojelulain (LSL 29 §) mukaisia suojeltuja luontotyyp-
pejä.  

Selvitysalueen länsipuolelle jäävää Sokonsaarensuon aluetta on tarkasteltu soidensuojeluohjelman 
täydennysohjelman kohteena vuonna 2014, mutta aluetta ei kuitenkaan ole sisällytetty lopulliseen 
ehdotukseen soidensuojeluohjelman täydennysohjelmakohteista (Alanen & Aapala 2015, Syke 2021). 

 

4 Johtopäätökset ja suositukset 

Selvitysalue soveltuu pääosin hyvin rakentamiseen. Peltoalueen eteläpuolelle jäävällä, pienellä met-
säkuviolla esiintyy kuivaa-, tuoretta ja kosteaa lehtoa. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on uusimmassa 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneiksi ja runsasravinteiset lehdot erittäin 
uhanalaisiksi. Alueella esiintyvä luontotyypit eivät kuitenkaan ole luonnontilaisia, vaan niiden puus-
toa on voimakkaasti käsitelty metsätaloustoimenpitein ja lehtoalueet on joitain vuosia sitten avoha-
kattu. Lehtojen luontotyyppikuviot ovat myös hyvin pienialalaisia ja niiden alueellinen merkitys luon-
non monimuotoisuudelle arvioidaan vähäiseksi. 

Selvitysalueelta ei havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja, joista tarkemmin havainnoitiin liito-
oravan esiintymistä alueella. Alueen länsireunalla on liito-oravalle soveltuvaa metsää ja yksi tiedossa 
olevista, vuonna 2016 asutuksi todetuista elinalueista sijoittuu välittömästi selvitysalueen länsipuo-
lelle. Selvitysalueella ei havaittu liito-oravan papanoita eikä alueella ole lajille erityisen hyvin soveltu-
vaa elinympäristöä. On epätodennäköistä, että selvitysalueelle sijoittuisi liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja. 

Toisenmäentien itä- ja länsipuolisten metsäalueiden välillä olevat viheryhteydet ovat Kukkilan alu-
eella hieman heikentyneet peltojen, asutuksen ja avohakkuiden vuoksi. Olemassa olevat viheryhtey-
det muodostuvat liito-oravan kannalta pääosin melko nuorista metsäkuvioista, lukuun ottamatta 
kaava-alueen eteläosan varttuneempaa puustoa (kuva 15). Kaava-alueen eteläosien varttunutta 
puustoa suositellaankin mahdollisuuksien mukaan säästettäväksi. Tämä turvaa liito-oravien liikkumis-
reittejä Toisenmäentien itä- ja länsipuolisten metsäalueiden välillä (kuva 16). Kulkuyhteytenä voivat 
toimia myös yksittäiset puut, kunhan niiden välinen etäisyys ei ylitä puiden pituutta ja puut ovat vä-
hintään kymmenen metriä korkeita. 
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Kuva 14. Varttunetta puustoa selvitysalueen eteläreunalla, jotka voivat muodostaa liito-oraville liik-
kumisväylän Toisenmäentien yli. 

 

 
Kuva 15. Suositeltu, säilytettävä viheryhteys selvitysalueen eteläosassa turvaa mm. liito-oraville liik-
kumisväylän Toisenmäentien länsi- ja itäpuolisten metsäalueiden välillä. Liikkumisväyläksi liito-ora-
valle riittää vähimmillään puurivistö, jossa puut ovat korkeintaan pituutensa etäisyydellä toisistaan 
ja vähintään kymmenen metriä korkeita.  
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GEO 2878 
RIVITALOT 
Toisenmäentie 
15270 Kukkila 

 
POHJATUTKIMUS 
 

 
1. SUORITETUT  TUTKIMUKSET 

Geo-Hydro Oy on tehnyt liitepiirustuksessa esitetyn rakennusalueen pohjatutkimuksen. Maastotutkimukset ovat 
käsittäneet 
- paino- ja tärykairausta yhteensä kymmenessä tutkimuspisteessä 
- häiriintyneiden maanäytteiden ottamisen 
- pohjaveden nousukorkeuden havainnoinnin ja 
- tutkimuspisteiden korkeuksien vaaitsemisen. 

 
Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy:n toimesta laadittu perustamistapalausunto perustuu Geo - Hydro 
Oy:n tekemiin maastotutkimuksiin ja pohjatutkimuspiirustuksiin. 

 
2. POHJASUHTEET 

 
Maaperä. Kairauspisteiden korkeudet vaihtelevat +83.31 - +84.36 välillä. Maaperä koostuu 
- 3..2 – 11.8 metrin paksuisesta sitkeästä savi- ja silttikerrostumasta ja 
- tiiviistä moreenikerrostumasta. 

 
Tutkimuspisteestä 2 ja 6 on otettu häiriintyneitä maanäytteitä 0.5 – 3.0 metrin syvyydestä, mitkä on 
silmämääräisesti määritetty routivaksi saveksi ja siltiksi. 
 
Paino- ja tärykairaukset ovat päättyneet 3.6 – 12.3 metrin syvyydessä moreenikerrostuman kiviin tai kallioon. 

 
Orsi- ja pohjavesi. Veden nousukorkeudeksi on mitattu +83.33 tutkimuspisteessä 1, +81.60 tutkimuspisteessä 
6 ja +82.53 tutkimuspisteessä 9. 
 
3. PERUSTAMINEN 

 
3.1 Rakennukset 
 
Suunnitteilla olevat puurakenteiset rivitalot voidaan perustaa anturaperustusta käyttäen kohdassa 5 annettuja 
maarakennusohjeita noudattaen. Anturat perustetaan savi- ja silttikerrostumien varaan tehdylle koneellisesti 
tiivistetylle sora- tai mursketäytölle.  
 
Suunnittelun geotekninen luokka on GL2, seuraamusluokka CC2 ja luotettavuusluokka RC2. Murtorajatilassa 
geotekninen kantokestävyys määritetään Eurokoodi 7, Geotekninen suunnittelu, mukaisesti huomioiden 
perustuksen kuormitukset, anturaleveys ja perustamissyvyys. Kantokestävyyden määrityksessä suositellaan 
käytettävän  
- perustusten alle tiivistettävän soran tai sepelin leikkauskestävyyskulman (kitkakulman) arvona 38° sekä 

tilavuuspainona 19 kN/m³ ja 
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- savi- ja silttikerrostuman suljettuna leikkauslujuutena 40 kN/m² ja tilavuuspainona pohjavedenpinnan 
yläpuolella 17 kN/m³ ja alapuolella 9 kN/m³. 
 

Perustuksen tehollinen leveys, jossa on huomioitu kuormitusten epäkeskisyys, on oltava vähintään 300 mm. 
 
Käyttörajatilassa tarkistetaan perustusten ja täyttökerrosten savi- ja silttikerrostumaan aiheuttama 
pohjapaine. Suurimpana sallittuna pohjapaineena käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa 100 kN/m², 
kun perustamissyvyys on vähintään 500 mm. 

Perustamistasot voidaan porrastaa <1:3 kaltevuutta käyttäen. 

Lattiat voidaan myös perustaa maanvaraisesti. Lattioiden korkeudet määräytyvät suunnittelun edistyessä. 
 
Suunnitteilla olevan rakennuksen ja täyttöjen kuormitusten aiheuttaman luonnontilaisten savi- ja 
silttikerrostumien konsolidaatiopainuman voidaan alustavasti laskea olevan 6 – 10 mm. 

l 
3.2 Kunnallistekniikan putkijohdot, piha- ja liikennealueet ja maalämpö 

 
Kunnallistekniikan putkijohdot voidaan perustaa savi- ja silttikerrostuman varaan tehdyn täyttökerroksen varaan 
kohdassa 5 annettuja maarakennusohjeita noudattaen. 

 
Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset suunnitellaan ja rakennetaan kantavuusluokan E ja ohjeen RIL 234 - 
2007 (Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 2007) mukaisesti.  
 
Maalämpökaivot ulotettaessa kallioperään lävistettävän savi-, siltti- ja moreenikerrostuman paksuus 
kairauspisteiden alueilla on vähintään 3.6 – 12.3 metriä. 

 
4. ROUTASUOJAUS JA SALAOJITUS 
 
Luonnontilaiset savi- ja silttikerrostumat ovat routivia. 

Perustukset varustetaan salaojilla. Hulevedet suositellaan johdettavan erillistä viemäröintiä käyttäen kadun 
sadevesijärjestelmään tai rakennuslupaehtojen salliessa ympäristöön. Savi- ja silttikerrostumat ovat heikosti 
vettä läpäiseviä. 

 
5. MAARAKENNUS 
 
Rakennusalueelta poistetaan humuspitoiset kerrostumat ja rakentamiseen kelpaamattomat vanhat 
täyttökerrostumat luonnontilaiseen savi- ja silttikerrostumaan saakka. Lyhytaikaisten maakaivantojen seinämien 
kaltevuutena voidaan käyttää liitteen 1 mukaisesti (RIL 132 – 2000 Talonrakennuksen Maarakenteet) sitkeälle 
savelle sallittuja luiskankaltevuuksia. Kaivutasot täsmentyvät rakennus- ja rakennesuunnittelun edistyessä. 
 
Anturaperustukset perustetaan savi- ja silttikerrostuman varaan huolellisesti tiivistetyn yleistäytön ja sen päälle 
tehtävän tasauskerroksen varaan. Anturoiden yleistäytöt tehdään routimattomasta sorasta, murskeesta tai 
sepelistä kerroksittain huolellisesti tiivistäen. Tasauskerroksen täyttömateriaalina voidaan käyttää routimatonta 
salaojituskerroksen vaatimukset täyttävää soraa tai sepeliä. Tasauskerroksen paksuus on vähintään 300 mm. 
Perustusten alapuoliset tiivistetyt täyttökerrokset ulotetaan täyttökerroksen alapinnassa vähintään tulevan 
täyttökerroksen paksuuden verran ja vähintään yhden metrin perustuslinjojen ulkopuolelle sekä 
perustamistasossa vähintään yhden metrin verran perustuslinjojen ulkopuolelle. 
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Perustusten sisä- ja ulkopuolinen vierustäyttö tehdään huolellisesti kerroksittain tiivistäen vähintään 300 mm 
leveydeltä salaojitussorasta tai salaojituskerroksen vaatimukset täyttävästä sorasta tai sepelistä. 

Maanvaraisten alapohjien yleistäytöt tehdään routimattomasta sorasta, murskeesta tai sepelistä kerroksittain 
huolellisesti tiivistäen. Alapohjan salaojituskerroksen tulee olla paksuudeltaan vähintään 300 mm 
salaojituskerroksen vaatimukset täyttävää soraa tai sepeliä. 

Salaojakaivannoissa liitteen 3 rakeisuusohjealueen 1 mukaista salaojasoraa pitää olla putken alapuolella 150 
mm sekä sivuilla ja yläpuolella vähintään 200 mm. Salaojaa ei saa vahingoittaa alkutäytön yhteydessä 
koneellisella tiivistyksellä tai rakennustyön aikana raskaalla liikenteellä. 

Ohjeelliset pysäköinti- ja piha-alueen rakennekerrokset (kevyt ajoneuvoliikenne tai vähän raskasta liikennettä) 
ovat 
- kulutuskerros, kivituhka tai asfaltti   50 mm 
- kantavakerros, murskesora 0 – 35 mm   100 mm 
- jakavakerros, sora    750 mm 
- suodatinkangas 
- siltti 

   Yhteensä vähintään  900 mm. 

6. LAADUNVALVONTA 
 
Täyttömateriaalien rakeisuusvaatimukset on esitetty liitteessä 2 ja 3. Käytettävien täyttömateriaalien 
kelvollisuus todetaan määrittämällä rakeisuuskäyrä.  
 
Täyttöjen tiivistämisohjeet ja tiiviysvaatimukset on esitetty liitteessä 4 (RIL 132, Talonrakennuksen 
Maarakenteet). Laatuvaatimukset ovat laatuluokan II mukaiset. Täyttökerrosten tiiviys todetaan 
- tiiviysmittauksina volymetrikokeilla, säteilymittauslaitteilla tai itsemittaavilla jyrillä tai 
- kantavuusmittauksilla levykuormituskokeilla tai pudotuspainolaitteella. 
 
Täyttökerrosten rakeisuutta ja tiivistymistä voidaan työn valvojan harkinnan mukaan tarkkailla myös 
työtapamenettelyllä. Työtapamenettelyn käytöstä on tehtävä merkintä työmaapäiväkirjaan. 
 
7. RADONSUOJAUS 
 
Asuinrakennukseen suositellaan tehtäväksi radonsuojaus maanvaraista lattiarakennetta käytettäessä. 

.  
Hollolassa marraskuun 25. päivänä 2019 

 
INSINÖÖRITOIMISTO  INSINÖÖRITOIMISTO  
TJ KOISTINEN OY  GEO-HYDRO OY 

 

Toivo Koistinen  Lauri Pönkkä 
tekn.lis., DI  fil.tri. 
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Ruskorinteen asemakaava 
1 Hämeen ELY-keskus 

1.1 Pohjavesi 

 
1.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kaavan vaikutusten arviointia on tarkennettu laaditun pohjatutkimuksen perusteella. Kaavaan 
on lisätty seuraavat yleismääräykset: ”Korkealla oleva pohjavesi tulee huomioida alueen tar-
kemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa” ja ”Ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä tu-
lee esittää koko tonttia koskeva pinnantasaussuunnitelma”. Kairaustulosten perusteella mah-
dollista on, että suunnittelualueen pohjoisosissa kaivuita ei voida juurikaan toteuttaa, vaan 
alueelle on tuotava maata vesihuoltoverkoston rakentamiseksi maksimissaan noin 2-3 m. Vaa-
dittavien täyttöjen määrä tarkentuu kuitenkin pinnantasaussuunnitelman valmistuttua. 

Lisäksi maaperätutkimuksen perusteella on pyydetty rakennusten perustamistapalausunto In-
sinööritoimisto TJ Koistinen Oy:tä. Lausunnossa on esitetty yksityiskohtaisesti, kuinka perus-
taminen alueella olisi hyvä toteuttaa maasto- ja pohjatutkimusten perusteella.  

Maalämpöjärjestelmä ei ole ainoa mahdollinen lämmitysmuoto, vaan tarvittaessa lämmitys 
voidaan järjestää toisellakin tavalla. 
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1.2 Hulevesi 

 
1.2.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kaavamääräyksiä on tarkennettu hulevesien osalta seuraavasti: ”Korttelialueen vettä läpäise-
mättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee imeyttää maaperään alueella. Mikäli imeyttämi-
nen ei ole mahdollista, hulevesiä tulee viivyttää tontilla. Mahdolliset likaiset hulevedet tulee 
puhdistaa asianmukaisesti. Ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä tulee esittää koko tont-
tia koskeva hulevesien hallintasuunnitelma.” Lisäksi kaavakartalle on lisätty kaava-alueen 
pohjoisreunalle olemassa oleva avo-oja hulevesirasitteena. Oja toimii kunnan hulevesien pur-
kukanavana. 
 
Maanomistajan toiveena on hyödyntää hulevesiä mahdollisuuksien mukaan mm. maisemoin-
nissa ja virkistyksessä. Kaavaselostusta on täydennytty näiltä osin. Hulevesien hallintasuunni-
telma on järkevintä laatia ennen ensimmäisen rakennusluvan hakemista, kun rakennusten ja 
muiden toimintojen tarkempi sijoittelu on lukittu. 

1.3 Maisema, rakennustapa 
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1.3.1 Kaavan laatijan vastine 

Kaavan vaikutusten arviointia on tarkennettu laaditun pohjatutkimuksen perusteella. Kaavaan 
on lisätty seuraavat yleismääräykset: ”Korkealla oleva pohjavesi tulee huomioida alueen tar-
kemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa” ja ”Ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä tu-
lee esittää koko tonttia koskeva pinnantasaussuunnitelma”. Kairaustulosten perusteella mah-
dollista on, että suunnittelualueen pohjoisosissa kaivuita ei voida juurikaan toteuttaa, vaan 
alueelle on tuotava maata vesihuoltoverkoston rakentamiseksi maksimissaan noin 2-3 m. Vaa-
dittavien täyttöjen määrä tarkentuu kuitenkin pinnantasaussuunnitelman valmistuttua. 

Kaavan vaikutusten arviointia on tarkennettu maisemavaikutusten osalta ottaen huomioon 
arvioidut maksimitäytöt suunnittelualueen pohjoisosissa. Rakennusten ja muiden toimintojen 
sijoittelua korttelialueella on tarkasteltu ehdotusvaiheessa tarkemmalla tasolla. Tarkastelua 
tullaan kuitenkin vielä päivittämään pinnantasaussuunnitelman valmistuttua. Pinnantasaus-
suunnitelman laatiminen on käynnistetty. 

1.4 Luonto 

 
1.4.1 Kaavanlaatijan vastine 

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys luonnoksen nähtävillä olon jälkeen kesällä 2021. 
Luontoselvitys on kaava-aineiston liitteenä ja pääkohdat selvityksestä on tiivistetty kaava-
selostukseen. 

1.5 Liikenne 

 
1.5.1 Kaavanlaatijan vastine 

Suunnittelualue sijaitsee kevyenliikenteen reitein saavutettavissa ja lähimmälle bussipysäkille 
on matkaa noin 400 metriä. Kaavaselostusta on täydennetty liikenteen kuvauksen ja vaikutus-
ten arvioinnin osalta. 
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2 Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 

2.1 Arkeologinen kulttuuriperintö 

 
2.1.1 Kaavanlaatijan vastine: 

 Kirjataan tiedoksi. 

 
2.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema 

 
2.2.1 Kaavanlaatijan vastine: 

Kaavan vaikutusten arviointia on tarkennettu laaditun pohjatutkimuksen perusteella. Kaavaan 
on lisätty seuraavat yleismääräykset: ”Korkealla oleva pohjavesi tulee huomioida alueen tar-
kemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa” ja ”Ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä tu-
lee esittää koko tonttia koskeva pinnantasaussuunnitelma”. Kairaustulosten perusteella mah-
dollista on, että suunnittelualueen pohjoisosissa kaivuita ei voida juurikaan toteuttaa, vaan 
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alueelle on tuotava maata vesihuoltoverkoston rakentamiseksi maksimissaan noin 2-3 m. Vaa-
dittavien täyttöjen määrä tarkentuu kuitenkin pinnantasaussuunnitelman valmistuttua. 

Kaavan vaikutusten arviointia on tarkennettu maisemavaikutusten osalta ottaen huomioon 
arvioidut maksimitäytöt suunnittelualueen pohjoisosissa. Rakennusten ja muiden toimintojen 
sijoittelua korttelialueella on tarkasteltu ehdotusvaiheessa tarkemmalla tasolla. Tarkastelua 
tullaan kuitenkin vielä päivittämään pinnantasaussuunnitelman valmistuttua. Pinnantasaus-
suunnitelman laatiminen on käynnistetty. 

Myös palvelu- ja asuinrakentamisen korttelialuetta PA koskevia rakentamistapamääräyksiä on 
tarkennettu. 
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3 Päijät-Hämeen liitto 

 

3.1 Ei huomautettavaa 

 
3.1.1 Kaavanlaatijan vastine: 

Kirjataan tiedoksi. 
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4 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

4.1 lausunto OAS:sta 

 
Lausunto OAS:sta: 

 
4.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kaavamääräyksiä on tarkennettu hulevesien osalta seuraavasti: ”Korttelialueen vettä läpäise-
mättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee imeyttää maaperään alueella. Mikäli imeyttämi-
nen ei ole mahdollista, hulevesiä tulee viivyttää tontilla. Mahdolliset likaiset hulevedet tulee 
puhdistaa asianmukaisesti. Ensimmäisen rakennusluvan yhteydessä tulee esittää koko tont-
tia koskeva hulevesien hallintasuunnitelma.” Lisäksi kaavakartalle on lisätty kaava-alueen 
pohjoisreunalle olemassa oleva avo-oja hulevesirasitteena. Oja toimii kunnan hulevesien pur-
kukanavana. 
 
Maanomistajan toiveena on hyödyntää hulevesiä mahdollisuuksien mukaan mm. maisemoin-
nissa ja virkistyksessä. Kaavaselostusta on täydennytty näiltä osin. Hulevesien hallintasuunni-
telma on järkevintä laatia ennen ensimmäisen rakennusluvan hakemista, kun rakennusten ja 
muiden toimintojen tarkempi sijoittelu on lukittu. 

Radonin osalta kaavaan on lisätty seuraava yleismääräys: ”Rakennuslupaa haettaessa on sel-
vitettävä, ettei radonista aiheudu terveydellistä haittaa”. 

Alueelta on laadittu rakennettavuusselvitys, jonka kuvausta kaavaselostuksessa on tarken-
nettu. Lisäksi kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty erityisesti tarvittavan maantasauk-
sen osalta. 
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5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

5.1 Ei huomautettavaa 

 
5.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kirjataan tiedoksi. 
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6 Lahti Energia sähköverkko Oy 

6.1 Maakaapeli ja varaputkia 

 

 
6.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

 Kaapeleille on lisätty merkintä kaavakartalle. 
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7 Yksityinen maanomistaja 1 

7.1 98-414-1-409 

 
7.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kulku kiinteistölle järjestetään tarvittaessa yksityistietoimituksessa, jota voi hakea maanmit-
tauslaitokselta. 
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8 Yksityinen maanomistaja 2 

8.1 Purola 98-414-1-409 

 

 

 

 

 
8.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Ruskorinteen asemakaava on käynnistetty yksityisen yhdistyksen Ruskorinne RY hakemuk-
sesta. Ruskorinne RY katsoo, että kaava-alueeseen kuuluvat kiinteistöt ovat riittävät hanketta 
varten, eikä lisämaalle ole tarvetta. 
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8.2 Tiedottaminen 

 
8.2.1 Kaavan laatijan vastine 

Kaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisista on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla mm. ilmoituksilla kunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä. Maanomista-
jakirjeet lähetetään kiinteistötietojärjestelmään kirjatuille maanomistajille järjestelmään kir-
jattuihin osoitteisiin. Yhteystiedot voi päivittää olemalla yhteydessä maanmittauslaitokseen. 
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9 Yksityinen maanomistaja 3 

9.1 Liikennemäärien kasvu Toisenmäentiellä 

Rakennattavaksi suunnitellusta palvelutalosta aiheutuu liikenteen kasvua, aluksi erityisen raskasta lii-
kennettä alueen rakentamisesta johtuen ja rakentamisen päätyttyä esimerkiksi talon henkilökunnan 
työmatkoista ja talon toiminnalle välttämättömästä huoltoliikenteestä (mm. tuki-, hoiva- ja ateriapal-
velut ja kiinteistön hoitoon liittyvät palvelut) sekä vierailuista johtuen. Oletettavasti palvelutalon 
asukkaat hyödyntäisivät Kukkilassa sijaitsevan Vesikansan terveysaseman palveluita, jonne kulku hoi-
tuisi Toisenmäentien kautta. 

 

9.1.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kaavan mahdollistaman toiminnan aiheuttamia liikennemäärien kasvun vaikutuksia on arvi-
oitu kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

 

9.2 Kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu  

Olemme huolissamme siitä, että kaavoitusasioissa kunta ei kohtele alueen asukkaita tasa-arvoisesti. 
Päätökset suosivat tiettyjä asukkaita/tiettyjen alueiden asukkaita. 

 

9.2.1 Kaavanlaatijan vastine 

Kunta noudattaa kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslakia ja kohtelee maanomistajia ja 
asukkaita lain edellyttämällä tavalla yhdenvertaisesti. 
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10 Yksityinen maanomistaja 4 

10.1 98-414-1-173 (1:190?) 

 
10.1.1 Kaavanlaatijan vastine: 

Rajaoja toimii myös kunnan hulevesien purkukanavana ja se on siten osoitettu kaavassa mer-
kinnällä ”hule”, jonka määräyksen mukaan ”Hulevesien johtamista varten varattu alueen osa. 
Avo-oja tulee säilyttää avoimena." 
 
Kaavaluonnoksessa on kiinteistön rajan suuntaisesti osoitettu istutettava alueen osa, jonka 
leveys on nyt 10 m. 

Rakentamisen vaatimat luiskat tulee mahtua kiinteistölle. Luiskista määrätään lisäksi seuraa-
vasti: ”Maansiirrosta syntyvät luiskat tulee toteuttaa riittävän loivina ja korkeuserot tulee mai-
semoida luontevasti osaksi muuta ympäristöä.” 

 


