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Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä 10 10
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1  JOHDANTO  

Hollolan Pyhäniemen kartanon maille on valmisteilla asemakaava ja asemakaavan 
muutos. Kaavan tarkoituksena on säilyttää historiallista Pyhäniemen kartanomil-
jöötä ja samalla mahdollistaa elinkeinotoiminnan sekä matkailu- ja kulttuuripalve-
lujen kehittämistä (Hollolan kunta 2012). Kaavaluonnos on valmistunut 18.2.2014 
ja ollut nähtävillä maaliskuussa 2014. Luonnoksessa kartanon ympäristö on mer-
kitty matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rantatien ja Pyhänie-
menlahden väliselle alueelle on osoitettu loma- ja matkailualue, josta johtaa ka-
pea kanava Pyhäniemenlahdelle. 

Pyhäniemenlahti on osa Kutajärven alue -nimistä Natura 2000 -aluetta (tunnus 
FI0306006). Pyhäniemenlahti on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Suunniteltu 
loma- ja matkailualue sijoittuu lähimmillään noin 60 metrin etäisyydelle Natura-
alueen rajasta. Kaavaan ohjeellisena merkitty kanava ulottuu Natura-alueen puo-
lelle. 

Pyhäniemen asemakaavaa varten on tehty luontoselvitys vuonna 2013. Kaavasta 
ei ole tehty luontovaikutusten arviointia, eikä kaavan toteutumisen vaikutuksia 
Kutajärven Natura-alueeseen ole arvioitu. Hankkeesta vastaava Pyhäniemen Kiin-
teistöt Oy tilasi kaavan luontovaikutusarvioinnin Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy:ltä. Pääpaino on Natura-alueeseen kohdistuvissa vaikutuksissa. Arvio ei ole 
varsinainen luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio, vaan sen tarkoituksena 
on kuvata Natura-alueen luonnonoloja, ennakoida kaavasta aiheutuvia vaikutuk-
sia ja esittää suosituksia kaavan viimeistelyä varten. Arvion ovat laatineet biologit 
FM Esa Lammi ja FM Marko Vauhkonen.  

2  ASEMAKAAVALUONNOS JA MUU LÄHTÖAINEISTO  

2.1  Kaavaluonnos 

Arvio on laadittu Pyhäniemen kartanoympäristön 18.4.2014 päivätystä asemakaa-
valuonnoksesta (liite 1). Luonnoksessa esitetään kartanoympäristön asemakaavan 
ja asemakaavan muutosalueen korttelivaraukset ja rakennusoikeudet. Tarkastelu-
alue käsittää Rantatien ja Pyhäniemenlahden välisen matkailupalveluun osoitetun 
alueen, jossa on asumiskäyttöön ja työtiloiksi kunnostettu vanha kärrynpyöräteh-
das, mutta ei muita olemassa olevia rakennuksia. Uusien rakennusten sijoittu-
mista tarkastellaan matkailupalvelualuetta varten tehdyn Master Planin (liite 2) 
perusteella.  

Asemakaavaluonnoksen suunnittelualueen pinta-ala on 20,87 hehtaaria ja Ranta-
tien pohjoispuolelle osoitetun matkailupalvelujen alueen pinta-ala 2,6 hehtaaria. 
Matkailupalveluihin varatun alueen reuna sijaitsee keskimäärin 75 metrin päässä 
Pyhäniemenlahden Natura-rajauksesta (kuva 1). Lähimmillään alue on noin 60 
metrin päässä Natura-alueesta. Matkailupalvelualueen ja Pyhäniemenlahden vä-
lissä on maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (kaavamerkintä 
MY). Kaavamääräyksen mukaan alueella ei sallita avohakkuita. Pyhäniemenlahti 
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on merkitty SL-alueeksi Natura-rajauksen mukaisesti. Matkailupalvelualueen 
länsi- ja kaakkoispuolella on asuinkäytössä olevat, jo rakennetut korttelialueet, 
jonne kaava sallii vähäisen lisärakentamisen (muutama uusi rakennuspaikka). 

 
Kuva 1. Arviossa tarkasteltava lomarakentamisalue (R). Rakentamisalueen ja Natura-alueen (vihreä rajaus, kaa-
vamerkintä SL) välissä on linnustollisesti arvokas rantalehto (MY). 

Matkailupalvelujen alueelle on tarkoitus sijoittaa enintään 30 ateljeeasuntoa (liite 
2), jotka tulevat ympärivuotiseen vapaa-ajan käyttöön. Arvioinnissa tarkastellaan 
kahta tilannetta: 1) kaikki rakennusoikeus käytetään (30 rakennusta) tai 2) raken-
nusoikeudesta toteutuu 70 % (noin 20 rakennusta). Käyttäjämäärä olisi tällöin 
noin 85 henkilöä ja 55 henkilöä (yksikkönä perhekohtainen henkilömäärä (2,77; 
Tilastokeskus 2014)). 

Rantatien eteläpuolinen alue on kartanon pihamaata. Sinne mahdollisesti tulevien 
uudisrakennusten käyttöä ei ole tarpeen ottaa huomioon luontovaikutusten arvi-
oinnissa. 

2.2  Muut hankkeet ja suunnitelmat 

Kaavassa osoitetun MY-alueen (kuva 1) pohjoispuoliskoon on suunniteltu huleve-
siallasta, josta johtaisi kanava Pyhäniemenlahteen (liite 2). Alustavan suunnitel-
man mukaan allas olisi n. 2500 m2:n laajuinen ja siitä Pyhäniemenlahteen johdet-
tava kanava olisi n. 120 metriä pitkä ja n. 8 metriä leveä. Hankkeen tavoitteena on 
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pidättää altaan avulla pelloilta tulevaa ravinnekuormaa, avata veneilymahdolli-
suudet järvelle ja muokata kanavan ympäristöä siten, että se voidaan osoittaa mo-
nikäyttöalueeksi, joka palvelee kulttuuria, matkailua ja asumista. Kanavahank-
keesta on tehty erillinen Natura-arvio (Lammi & Vauhkonen 2015). 

2.3  Muu aineisto 

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavaa varten vuonna 2013 tehtyihin sel-
vityksiin (Ojala ym. 2013, Hagner-Wahlsten 2013) kuuluivat linnustoinventointi, 
kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointi, lepakkoselvitys sekä liito-oravaselvi-
tys. Asemakaava-alue rajautuu Pyhäniemenlahden Natura-alueeseen, mutta kaa-
vaa varten tehdyt inventoinnit eivät ulottuneet Natura-alueen puolelle. 

Kutajärven Natura 2000 -alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 
2009 (Lammi 2009). Suunnitelmaa varten inventoitiin kesällä 2007 Pyhäniemen-
lahden vesi- ja kosteikkolinnusto sekä kartoitettiin vesi- ja ranta-alueiden kasvilli-
suus ja Natura-luontotyypit (Lammi 2008a, b). Hoito- ja käyttösuunnitelmaan si-
sältyi myös luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a) mainittujen lajien inventointi Na-
tura-alueelta. Selvityskohteina olivat viitasammakko, sudenkorennot ja luontodi-
rektiivin liitteen II kasvilajit. Viitasammakoiden kutupaikkoja selvitettiin keväällä 
2007 lintulaskentojen yhteydessä. Sudenkorentolajisto tutkittiin kesällä 2007 
(Mäkinen 2007). Alueen kasvilajistoa on selvitetty viimeksi vuosina 2005 ja 2007 
(Lammi 2008c). Aineistot olivat käytettävissä tätä arviointia tehtäessä. 

Pesimälinnuista oli käytettävissä myös tuoretta tietoa, sillä Pyhäniemenlahden 
vesi- ja rantalinnusto laskettiin keväällä ja kesällä 2013 osana maakunnallisesti ar-
vokkaiden lintualueiden inventointia. Hankkeesta vastasi Päijät-Hämeen lintutie-
teellinen yhdistys ry. Pyhäniemenlahden linnuston inventoivat Esa Lammi ja Pekka 
Saikko (julkaisematon aineisto). 

Käytettävissä oleva luontotieto on arviomme mukaan riittävä asemakaavan toteu-
tumisesta luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseen ja niiden mer-
kittävyyden arviointiin. Arviointia varten ei tämän vuoksi tehty täydentäviä inven-
tointeja. Kanavahankkeen arvioinnin yhteydessä alueelle tehtiin maastokatselmus 
6.6.2014 (Esa Lammi), jolloin tarkasteltiin Pyhäniemen Kiinteistöt Oy:n suunnitel-
mia ja arvioitiin alustavasti luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 

3  VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN 

Asemakaavan tehtävänä on osoittaa alueen maankäyttö. Kaava ohjaa alueen yk-
sityiskohtaista suunnittelua. Asemakaavamääräyksissä voidaan huomioida Na-
tura-alueen suojeluperusteiden asettamat reunaehdot. Kaavamääräyksissä voi-
daan ottaa huomioon myös merkittävimpien luonnonarvojen säilyminen raken-
nettavilla alueilla. 

Kartanoalueen kaavaluonnoksen rakentamisalueet sijaitsevat Natura-alueen ulko-
puolella, eikä kaavaluonnoksella siten ole suoria, välittömiä vaikutuksia Natura-
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alueen suojeluperusteisiin lukuun ottamatta kaavaan ohjeellisesti merkittyä kana-
vaa, joka ulottuu Natura-alueen puolelle. Mahdollisia välillisiä vaikutuksia ovat: 

1) Kaava-alueen asukkaiden virkistyskäyttö ja muu liikkuminen Natura-alueella 
sekä siitä seuraava eläimistön häiriintyminen ja kasvillisuuden kuluminen. 

2) Natura-alueen ulkopuolisen maankäytön muutokset, jotka heijastuvat linnus-
toon muuttuvien elinympäristöjen kautta. 

3) Ekologisten yhteyksien heikentyminen ranta-alueella. 

4) Muutokset veden laadussa. 

3.1  Virkistyskäyttö 

Pyhäniemen kartanon ranta-alue on 1900-luvun alussa päättyneen puunjalostus-
teollisen toiminnan jälkeen palautunut luonnontilaan. Pyhäniemenlahden peruk-
kaa reunustavat leveä, hankalakulkuinen ruokoluhta ja tulvavaikutteinen lehti-
puumetsä. Vesialueen kasvillisuus on runsasta ja kasvillisuusvyöhykkeet leveitä. 
Lahden perukka on säilynyt rakentamattomana yli kilometrin mittaisella matkalla. 
Perukassa on vain yksi 1970-luvulla kaivettu veneoja, jonka käyttö on päättynyt 
ojan lähes umpeuduttua. Alueen virkistyskäyttö sulan veden aikaan on satun-
naista veneellä liikkumista ja vähäistä kotitarvekalastusta. Kartanon ranta-aluetta 
lähin venelaituri on 500 metrin päässä Kotomäen rannassa. Veneliikenne suun-
tautuu Kotomäeltä pohjoiseen Kirkonselälle ja Laitialanselälle. Kartanon läheisellä 
vesialueella ei liikuta moottoriveneillä runsaan vesikasvillisuuden vuoksi. 

Matkailupalvelujen alueelta Pyhäniemenlahden avovesialueen reunaan johtavan 
kanavan avaaminen mahdollistaisi soutuveneillä liikkumisen Pyhäniemenlahdelle. 
Natura-alueelle kohdistuisi ainakin jonkin verran uutta käyttöpainetta. Ihmisten 
liikkuminen Natura-alueelle lisääntyisi ja lisääntyvä liikkuminen aiheuttaisi häiri-
öitä linnustolle. Lajista riippuen häiriytymiskynnys voi olla matala tai korkea. Tyy-
pillisiä häiriöitä syntyy retkeilijöiden tai kalastajien aiheuttamista äänistä ja liikku-
misesta liian lähellä lintujen pesiä tai alueella muuttoaikoina oleskelevia vesilintu-
parvia. Ulkoilukäyttö karkottaa arimpia lajeja ja vähentää muiden lintulajien ruo-
kailuun sekä pesien ja poikasten suojaamiseen käyttämää aikaa. Useissa tutkimuk-
sissa on osoitettu, että virkistyskäytön aiheuttamien vaikutusten ja alueen käytön 
määrän välillä ei ole lineaarista yhteyttä, vaan suurimmat muutokset luonnonym-
päristössä tapahtuvat jo alhaisella käyttömäärällä ja ensimmäisten vuosien ai-
kana. Tämän jälkeen virkistyskäyttö aiheuttaa vain hieman lisävaikutuksia ympä-
ristöön (Cole 2004). 

Ulkoilukäytön aiheuttamat haitalliset vaikutukset voivat kohdistua myös kasvilli-
suuteen. Pyhäniemenlahden rannat ovat hyvin märkiä ja upottavia, joten kaava ei 
lisää niiden virkistyskäyttöä talviaikaa lukuun ottamatta. Mahdollisen talvisen ul-
koilukäytön vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kasvillisuuden muutokset ovat todennä-
köisempiä vesialueella, jonka kasvillisuus voi kärsiä veneiden käytöstä. 
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3.2  Rakentamisesta aiheutuvat häiriöt 

Lintulajeihin kohdistuu taajamamaisesta maankäytöstä monenlaisia vaikutuksia. 
Rakentaminen vaikuttaa lintujen pesimä- ja ruokailuympäristöihin, muuttaa lin-
nuston rakennetta ja heijastuu mm. ulkoilukäytön vuoksi kauaksi rakennettujen 
alueiden ulkopuolelle. Vaikutusten arviointia hankaloittaa se, että linnut käyttävät 
elämiseen laajoja alueita ja voivat hakea ravintonsa satojen metrien tai jopa kilo-
metrien päästä pesimäpaikoiltaan. Lintulajien ja yksilömäärien on todettu useissa 
tutkimuksissa vähenevän ympäristön muuttuessa rakennetuksi (esim. Blair 1996). 
Konkreettisin elinympäristömuutos on ympäristön häviäminen tai voimakas 
muuttuminen rakentamisen seurauksena, jolloin se ei enää ole alkuperäisille la-
jeille sovelias. 

Uusien asuinalueiden vaikutukset linnustoon voivat johtua mm. seuraavista syistä: 

1) Alueella liikkuvien lemmikkieläinten määrä kasvaa. Irrallaan olevat kissat ja 
koirat aiheuttavat samanlaista häiriötä kuin ihmiset. Lisäksi ne saalistavat lin-
tuja, niiden pesiä ja poikasia. 

2) Varislintujen määrä kasvaa. Varislintujen parimäärät voivat olla asuttujen alu-
eiden lähellä monikymmenkertaisia kauempana sijaitseviin metsä- ja maaseu-
tuympäristöihin verrattuna. Varislintujen runsastuminen lisää linnunpesien ja 
lintupoikueiden tuhoutumisriskiä. 

3) Rakennetun alueen karkottava vaikutus. Monet linnut karttavat rakennettua 
ympäristöä. Karkottava vaikutus lienee monen eri tekijän yhteisvaikutusta. 

4) Ihmisasutuksesta hyötyvät lajit runsastuvat ja kilpailevat muiden lajien kans-
sapesimäpaikoista. Asutuksen tieltä väistyvät lajit ovat usein harvalukuisia, 
mutta asuinalueilla toimeen tulevat lajit ovat kaikkiruokaisia, laajalle levinneitä 
ja runsaslukuisia (Schlesinger ym. 2008, Le Viol ym. 2012). 

5) Elinympäristöjen muuttuminen. Metsänhoito, pensaikon raivaukset, ulkoilu-
reittien lähiympäristöjen hoito sekä muut toimenpiteet, joilla Natura-alueiden 
ulkopuolisia ympäristöjä muutetaan ihmisten liikkumiseen paremmin sopi-
viksi, vaikuttavat linnustoon. Ihmisasutuksesta hyötyvät lajit runsastuvat ja 
vaateliaammat lintulajit vähenevät. 

6) Rakentaminen seurauksena ranta-alueiden kasvillisuutta käsitellään usein 
esim. maiseman avaamiseksi. Lintujen elinympäristö muuttuu ja häiriöt voivat 
ulottua aiempaa kauemmas vesialueelle. 

3.3  Ekologisten yhteyksien heikentyminen 

Kutajärven alueen Natura-alueen lintuvedet muodostavat laajan, epäyhtenäisen 
kokonaisuuden, joka koostuu toisistaan erillisistä vesialueista. Kohteet muodosta-
vat lintuvesien verkoston, jota pitkin linnut voivat siirtyä alueelta toiselle. Monet 
lintulajit ja nisäkkäät liikkuvat ranta-alueita pitkin ja tarvitsevat päivittäiseen liik-
kumiseensa sopivia kulkuyhteyksiä. Ranta-alueelle tai sen lähelle osoitettu raken-
taminen voi katkaista eläinten tarvitsemia kulkuyhteyksiä ja heikentää niiden ra-
vinnonsaantia ja lisääntymismenestystä. 
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3.4  Muutokset veden laadussa 

Muutokset veden laadussa (muutokset valuma-alueessa, imeytymisessä, vesi-
määrissä jne.) voivat vaikuttaa rantavyöhykkeen ja vesialueen luontotyyppeihin. 
Suurimmat muutokset voivat aiheutua hulevesien määrän ja laadun muuttumi-
sesta sekä rannan läheisten tulva-alueiden vesitalouden muuttumisesta. 

4  ALUEEN LUONNONOLOT 

Lahden, Hollolan ja Asikkalan alueella sijaitseva Vesijärvi on laaja, pohjavesivaikut-
teinen järvi, jonka luonnonoloja ovat muovanneet aiemmat pinnanlaskut ja ranta-
alueiden maatalouskäyttö. Myöhemmin järven tilaan on vaikuttanut veden rehe-
vöityminen ja rantojen rakentaminen. Vesijärven vesikasvilajisto on poikkeukselli-
sen monipuolinen ja järvellä on monia linnustoltaan merkittäviä alueita. Vuonna 
1982 vahvistettuun lintuvesiensuojeluohjelmaan otettiin mukaan viisi Vesijärven 
lahtea sekä Hollolan Kirkonkylän kaakkoispuolella sijaitseva Kutajärvi. Kutajärven 
ja Vesijärven lahtien muodostama kokonaisuus luokiteltiin kansainvälisesti arvok-
kaaksi lintuvedeksi, ja se on hyväksytty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen 
luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.  

 

 
Kuva 2. Kutajärven alueen Natura 2000 -alue (vihreä rajaus). Arviossa tarkasteltava kartanon suunnittelualue 
on rajattu punaisella. 
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Kutajärven alue sisällytettiin myöhemmin Natura 2000 -verkostoon (tunnus 
FI0306006). Natura-alueeseen kohteet sijaitsevat hajallaan Vesijärven länsiran-
nalla viiden kilometrin säteellä Hollolan kirkonkylästä (kuva 2). Kutajärven alueen 
Natura-alueen pinta-ala on 1051 hehtaaria. Lähes koko Natura-alue on rauhoi-
tettu luonnonsuojelualueeksi. Laajan Natura-alueen suojelutavoitteena on linnus-
ton ja vesikasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden suojelu. 

Kutajärven alueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Alueella pesii useita EU:n 
lintudirektiivin liitteen I lintulajeja ja vesilinnusto sekä ruovikkoisten rantojen var-
puslinnusto ovat erittäin runsaita. Alueella on myös huomattava merkitys muut-
tavien vesilintujen ruokailu- ja lepäilykohteena. Lintulahtien kasvillisuus on poik-
keuksellisen edustava ja monipuolinen. Kasvistoltaan arvokkaimmalta Kirkonse-
lältä on tavattu useita uhanalaisia vesikasvilajeja. Lajistoon on ainakin aiemmin 
kuulunut myös EU:n luontodirektiivin liitteessä II mainittu vesikasvilaji, not-
keanäkinruoho. Kutajärven alue on liitetty Natura 2000 -suojelualueverkostoon 
lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena ja luontodirektiivin mukaisena SCI-
alueena. 

Natura-alueen osakohteista suurin on Kirkonselkä (390 ha), jonka kaakkoisosan 
muodostaa matala, rannoiltaan laajalti umpeenkasvanut Pyhäniemenlahti. Pyhä-
niemen kartanon matkailupalvelujen alue sijaitsee perukan lounaisrannalla (kuva 
2). 

Matkailupalvelujen alue ja itäpuolinen Natura-alueelle ulottuva lehtoalue (kaava-
merkintä MY) on linnustollisesti arvokas (Ramboll 2013). Alueen pesimälinnus-
toon kuuluvat mm. lehtopöllö, pikkutikka, sirittäjä, kultarinta, mustapääkerttu ja 
satakieli. Linnustollisesti arvokkaan alueen puustoa on harvennettu voimakkaasti 
talvella 2013/2014. Vuonna 2014 linnustoon kuuluivat edelleen kaikki huomion-
arvoiset lajit, mutta lehtopöllön pesintää ei enää varmistettu (E. Lammi, julkaise-
maton aineisto). Lintujen reviirit keskittyivät rantavyöhykkeen tuntumaan harven-
netun alueen itäreunaan. 

Kaava-alueen itäpuolella Natura-rajan tuntumassa on edustava tervaleppäkorpi, 
joka on arvioitu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiseksi suojeltavaksi luontotyypiksi 
(Ramboll 2013). MY-alueen itäreunassa on myös metsäluhtaa (Lammi & Vauhko-
nen 2015), joka on Natura-alueilla priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luonto-
tyyppi. 

5  PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN KAAVALUONNOKSEN 
VAIKUTUKSET NATURA-ALUEESEEN 

5.1 Arvion perusteista 

Seuraavassa tarkastellaan kartanympäristön kaavaluonnoksen toteutumisen vai-
kutuksia Kutajärven alueen Natura-alueen suojeluperusteina oleviin luonnonar-
voihin. Lisäksi arvioidaan hankeen vaikutuksia muihin alueen harvinaisiin eliölajei-
hin sekä kaava-alueen linnustollisesti arvokkaaseen MY-alueeseen. 
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Kaavan rakentamisalue ei ulotu Natura-alueelle lukuun ottamatta mahdollisesti 
rakennettavaa kanavaa, josta on tehty erillinen Natura-arvio (Lammi & Vauhko-
nen 2015). Tässä arviossa tarkastellaan välillisiä, suunnitellun lomarakentamisalu-
een käytöstä Natura-alueelle kohdistuvia vaikutuksia. Kartanon alueelle suunni-
tellun matkailupalvelualueen toteutuminen lisää ihmisten liikkumista Pyhänie-
menlahdella. Mahdolliset muutkin vaikutukset kohdistuvat Pyhäniemenlahteen, 
mutta eivät vaikuta moniosaisen Natura-alueen muihin osakohteisiin. Natura-alu-
eeseen kohdistuvien vaikutusten tarkastelu on alueen sijainnin vuoksi perusteltua 
rajoittaa Pyhäniemeen rajautuville vesi- ja ranta-alueille. 

Lintujen elinpaikkavaatimusten tarkastelussa on käytetty hyväksi mm. Väisäsen 
ym. (1998) teosta ja Natura-luontotyyppien tarkastelussa Airaksisen ja Karttusen 
(2001) luontotyyppiopasta. 

5.2  Epävarmuustekijät 

Kaavahankkeen luontovaikutukset ovat riippuvaisia suunnitellusta kanavasta, joka 
on merkitty kaavaan ohjeellisena. Jos kanavaa ei toteuteta, liikkuminen matkailu-
alueelta Pyhäniemenlahdelle on vaikeaa. Natura-alueelle kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset jäävät tällöin vähäisiksi. Kanavan rakentamisen on arvioitu vaikutta-
van haitallisesti kahteen Natura-alueella suojeltavaan luontotyyppiin, joista toi-
nen on priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi (Lammi & Vauhkonen 
2015). Natura-alueen linnustoon kohdistuu välillisiä, vesialueen käytöstä aiheutu-
via vaikutuksia, joista merkittävin on vesilinnuston häiriintyminen kanavan kautta 
tapahtuvan vesillä liikkumisen alkaessa. Natura-alueen suojeluperusteina mainit-
tuihin lintulajeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin ei kanavan rakentamisesta 
arvioida kohdistuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Kaavahankkeen vaikutusarvio perustuu oletukseen, jonka mukaan kanava toteu-
tuu ja liikkuminen ranta- ja vesialueelle olisi mahdollista kanavaa ja kanavan vartta 
pitkin. Muusta vesi- ja rantarakentamisesta (Master Planiin merkityt laiturit, reitit 
ym.) Natura-alueen suojeluperusteisiin aiheutuvia muutoksia ei voida luotetta-
vasti tarkastella. 

Pyhäniemenlahden luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset kieltävät mm. ve-
sialueella tehtävät ruoppaukset, kuivattamisen sekä muut vesirakennushankkeet. 
Vesi- ja ranta-alueelle tehtävien kulkureittien, laitureiden ja muiden rakentamis-
hankkeiden Natura-vaikutuksia voidaan arvioida erikseen yksityiskohtaisten ra-
kentamissuunnitelmien valmistuttua. 
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5.3  Vaikutukset valintaperusteina oleviin luontodirektiivin  
luontotyyppeihin ja lajeihin 

5.3.1  Luontodirektiivin luontotyypit 

Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteessä I esitetään luontotyypit, jotka ovat 
vaarassa hävitä EU:n alueelta, tai joiden levinneisyysalue on pieni tai jotka ovat 
hyviä esimerkkejä kyseisen alueen luonnonmaantieteestä (Airaksinen ja Karttu-
nen 2001). Kutajärven alueen Natura-tietolomakkeen (Hämeen ympäristökeskus 
1998) mukaan alueella esiintyy kahta luontodirektiivin liitteessä I mainittua luon-
totyyppiä, jotka ovat Magmopotamion- tai Hydrocharition-kasvustoiset luontai-
sesti ravinteiset järvet (89 % Natura-alueen pinta-alasta) sekä vaihettumissuot ja 
rantasuot (8 % Natura-alueen pinta-alasta). Hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadit-
taessa alueella todettiin olevan myös kostea suurruohokasvillisuus -luontotyyp-
piin ja metsäluhdat-luontotyyppiin kuuluvia alueita. Molempien pinta-ala on vä-
häinen (<0,5 % koko alueesta). Metsäluhta on priorisoitu eli ensisijaisesti suojel-
tava luontotyyppi. 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Natura-koodi 3150) on laaja-alainen luonto-
tyyppi, johon kuuluu luonnostaan runsasravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi-
kasvilajisto on monipuolinen ja käsittää kasvupaikan ravinteisuuden suhteen vaa-
teliaita lajeja. Pyhäniemenlahden vesialue kuuluu kokonaisuudessaan luontaisesti 
runsasravinteiset järvet -luontotyyppiin. 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet -luontotyyppi on herkkä veden samentumi-
selle, ravinnekuormitukselle ja vedenpinnankorkeuden pysyville muutoksille, 
jotka kaikki voivat heikentää luontotyypin tilaa. Myös laajamittaiset kasvillisuuden 
poistot voivat vaikuttaa luontotyyppiin. 

Luontotyyppi sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Mahdollinen veneilykäyttö saat-
taa edellyttää kasvillisuuden vähentämistä kulkureittien kohdalta. Tästä ei ole ole-
massa suunnitelmia, joten luontotyyppiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on 
hankalaa. Toimenpidealue olisi luontotyypin kokonaispinta-alaan nähden pieni, 
mutta rikkoisi luontotyypin eheyttä, sillä toimenpidealue sijoittuisi keskelle laajaa, 
luonnontilaisena säilynyttä kasvillisuusaluetta. 

Matkailupalvelualueen rakentaminen todennäköisesti lisää järveen kulkeutuvien 
ravinteiden määriä (valunta esim. pihanurmilta). MY-alueelle suunniteltua hule-
vesiallasta voitaneen käyttää uusien piha-alueiden hulevesien käsittelyyn, mutta 
nykytilaan verrattuna tämä ei vähennä järveen päätyvien ravinteiden määrää. Hu-
levesiä muodostuu vähemmän, jos matkailualue toteutetaan pienemmän vaihto-
ehdon (noin 20 rakennusta) mukaan. 

Vaihettumissuot ja rantasuot (Natura-koodi 7140) -luontotyyppiin kuuluu monen-
laisia tulvivien ranta-alueiden kasviyhdyskuntia, mm. luhtanevoja ja pensaikkoluh-
tia, joihin voi liittyä myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia (Airaksinen & Karttunen 
2001). Pyhäniemenlahdella vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan kesällä 2007 teh-
dyn kasvillisuusselvityksen mukaan lukea sara- ja ruoholuhdat, pajukkoluhdat sekä 
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ruokoluhdat, joihin kuuluvat kaikki turvetta muodostavat järviruovikot ja leveäos-
mankäämiköt. Vaihettumissuot ja rantasuot kattavat lahden perukan kaikki maa-
tuneet rannat (ns. vesijättömaat). Pyhäniemen kartanon suunnittelualueen koh-
dalla vaihettumis- ja rantasuon leveys on 50–80 metriä.  

Luontotyyppi sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Virkistyskäyttö ja muu liikkumi-
nen vaihettumis- ja rantasuolla on mahdollista lähinnä talviaikaan. Matkailupalve-
lualueen rakentamisen ei voida arvioida vaikuttavan vaihettumissoihin ja ranta-
soihin. Suunniteltu kanava kulkisi vaihettumis- ja rantasuon läpi ja heikentäisi 
luontotyypin tilaa (Lammi & Vauhkonen 2015). 

 

 

Kuva 3. Harmaaleppää, tervaleppää ja hieskoivua kasvavaa metsäluhtaa suunnilleen Natura-alueen rajan koh-
dalla. Maasto on vetistä ja upottavaa. Kesäkuu 2014. 

Metsäluhdat (Natura-koodi 9080). Pyhäniemenlahden rantametsien reunoissa on 
metsäluhdat-luontotyyppiin kuuluvia alueita. Metsäluhdat ovat pysyvästi veden 
vaikutuksen alaisia lehtipuumetsiä, jotka yleensä jäävät vuosittain tulvavesien alle. 
Niille on ominaista märkien painanteiden ja kuivempien pintojen vuorottelu ja nii-
hin purkautuu usein myös pohjavesiä. Natura-alueen reunavyöhyke suunnitel-
lusta kanavasta kaakkoon päin aina kiinteistön rajalle saakka on metsäluhtaa. Alu-
een terva- ja harmaalepästä koostuva puusto ei vielä ole vanhaa, mutta kasvilli-
suus on muutoin hyvin edustavaa (kuva 3). Alueella on myös pohjavesivaikutusta 
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eli lähteisyyttä ilmentäviä kasvilajeja. Puustoltaan vanhin metsäluhta sijaitsee kiin-
teistön rajan kaakkoispuolella, ja se on todettu luonnonsuojelulain mukaiseksi 
luontotyypiksi (tervaleppäkorpi; Ojala ym. 2013). Metsäluhta sijoittuu vain osit-
tain Natura-alueen puolelle. Metsäluhdan säilyminen on riippuvainen alueelle 
päätyvän pohjaveden ja pintavalunnan määrästä. Maanpinnan muokkaukset, oji-
tukset ja puuston harvennukset heikentäisivät luototyypin tilaa. 

Matkailupalvelualue ulottuu lähimmillään noin 50 metrin päähän metsäluhdasta. 
Rakennuspaikat sijaitsevat loivassa rinteessä luhdan valuma-alueella noin 0,5-6 
metriä luhdan tason yläpuolella. Miltei puolet metsäluhdasta on kaavan MY-
alueella (kuva 4), jota on tarkoitus muuttaa kanavasta saatavaa kaivuainesta levit-
tämällä virkistyskäyttöön sopivaksi. Muutokset metsäluhdan valuma-alueella ovat 
suuria. Hankkeen toteutuminen todennäköisesti heikentää metsäluhdan tilaa, 
vaikka itse luhdalla ei tehtäisi ojituksia tai puuston harvennuksia. Muutoksia on 
hankala tarkemmin arvioida, sillä MY-alueella mahdollisesti tehtävistä maan-
muokkaus- tai täyttötoimenpiteistä ei ole tehty tarkkoja suunnitelmia. Luonto-
tyyppiin kohdistuvat haitalliset muutokset jäävät todennäköisesti sitä pienem-
miksi, mitä kauempana metsäluhdasta toimenpiteitä toteutetaan. 

 

Kuva 4. Kaava-alueen pohjoispää (keltainen rajaus) ja metsäluhdan sijainti kaava-alueella (valkoinen katko-
viiva). Vihreä viiva on Natura-alueen raja ja punainen viiva luonnonsuojelualueen raja. Sininen alue on suunni-
teltu hulevesiallas ja kanava. 
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Kosteat suurruohoniityt (Natura-koodi 6430). Edustavia, mesiangervon ja muiden 
kookkaiden ruohojen luonnehtimia suurruohoniittyjä on Pyhäniemenlahden kaak-
koiskulmassa, mutta ei lahden muilla rannoilla. Kartanoympäristön kaava-alueen 
lähellä suurruohoniittyä on vain pieninä laikkuina märillä, upottavilla ranta-alu-
eilla. Kaavan toteutuminen ei vaikuta Natura-alueen suurruohoniittyihin. 

5.3.2  Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Luontodirektiivin liitteessä II luetellaan ne eläin- ja kasvilajit joiden suojelemiseksi 
on perustettava erityisen suojelun alueita, eli Natura 2000 -alueita. Kutajärven 
alueen Natura 2000 -alueella elää kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia: not-
keanäkinruoho ja täplälampikorento. 

Notkeanäkinruoho on hyvin harvinainen, Suomessa vain muutamasta ravinteik-
kaasta, mutta kirkasvetisestä järvestä tavattu kasvi. Laji on löydetty 1960-luvulla 
Kirkonselän länsirannalta (Sirén 1969), jossa se kasvoi ainakin vielä 1990-luvulla. 
Lajia ei ole etsinnöistä huolimatta tavattu Pyhäniemenlahdelta. Kartanoympäris-
tön kaavan toteutuminen ei vaikuta notkeanäkinruohoon. 

Täplälampikorento on kosteikoilla elävä laji, joka käyttää lisääntymispaikkoinaan 
korkean vesikasvillisuuden suojaamia lampareita ja avovesilahdekkeita. Täplälam-
pikorennolle sopivaa elinympäristöä on laajalti Pyhäniemenlahdella. Vuonna 2007 
tehdyssä inventoinnissa laji tavattiin lähimmillään noin 200 metrin päässä kaavan 
rakentamisalueelta. Kaavan toteutuminen ei vaikuta todettuihin täplälampikoren-
non lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 

5.3.3  Lintudirektiivin liitteen I lajit 

Lintudirektiivin liitteessä I luetellaan ne lintulajit, joiden suojelemiseksi on perus-
tettava erityisen suojelun alueita, eli Natura 2000 -alueita. Kutajärven alueen Na-
tura 2000 -alueen valintaperusteena on kaikkiaan 11 lintudirektiivin liitteen I lajia 
(taulukko 1). Näistä osa on muuttoaikaisia vierailijoita ja osa kuuluun Natura-alu-
een pesimälinnustoon. Lajit ovat mehiläishaukkaa lukuun ottamatta vesi- ja kos-
teikkolintuja. Lajeja ei tavata kartanon kaava-alueella, vaan pelkästään Pyhänie-
menlahden vesi- ja ranta-alueilla. 

Kaulushaikara. Kaulushaikarat pesivät laajoissa, vedestä kasvavissa järviruokokas-
vustoissa, jollaisia ne käyttävät myös ruokailupaikkoinaan. Lajia tavataan kaikilla 
Kutajärven Natura-alueen kohteilla. Pyhäniemenlahdella on perinteisesti yksi kau-
lushaikaran elinalue, joka sijaitsee lahden itärannalla 400–1000 metrin päässä Py-
häniemen kartanoympäristön kaavan rakentamisalueelta (paikka vaihtelee vuosit-
tain). Kartanoalueen kaavan toteutuminen ei vaikuta kaulushaikaraan. 
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Taulukko 1. Kutajärven alueen Natura-alueella esiintyvät lintudirektiivin liitteessä I mainitut lin-
tulajit, luontodirektiivin liitteen II lajit ja muut Natura-tietolomakkeella mainitut lajit (Hämeen 
ympäristökeskus 1998). Tähdellä merkittyjä direktiivilajeja ei mainita Natura-tietolomakkeella, 
mutta ne kuuluvat Kutajärven Natura-alueen lajistoon. Lintudirektiivin lajeista laulujoutsen on 
vakiintunut Natura-kohteiden pesimälinnustoon Natura-ehdotuksen valmistelun jälkeen. 

 

Lintudirektiivin liite I  

kaulushaikara Botaurus stellaris 
mustakurkku-uikku Podiceps auritus 

laulujoutsen* Cygnus cygnus 

mehiläishaukka Pernis apivorus 

ruskosuohaukka Circus aeruginosus 

sääksi Pandion haliaetus 

kurki Grus grus 

luhtahuitti Porzana porzana 

liro Tringa glareola 

kalatiira Sterna hirundo 

mustatiira Chlidonias niger 
  

Luontodirektiivin liite II 

notkeanäkinruoho Najas flexilis 

täplälampikorento* Leucorrhinia pectoralis 
  

Muita huomionarvoisia lajeja 

härkälintu Podiceps grisegena 

harmaasorsa Anas strepera 

jouhisorsa Anas acuta 

heinätavi Anas querquedula 

nuolihaukka Falco subbuteo 

pikkulokki Larus minutus 

uuttukyyhky Columba oenas 

kalvasärviä Myriophyllum sibiricum 

poimuvita Potamogeton crispus  

välkevita Potamogeton lucens 

hentonäkinruoho Najas tenuissima 

silonäkinparta Chara braunii 

Laulujoutsen. Pesimälinnuston uudistulokas, joita pesii nykyisin yhdestä kolmeen 
paria kaikilla Kutajärven Natura-alueen kohteilla. Laulujoutsenen pesät sijaitsevat 
suojaisissa paikoissa järviruokokasvustoissa. Poikueet liikkuvat laajalla alueella pe-
säpaikkansa ympäristössä. Pyhäniemenlahdella pesii vuosittain yksi laulujoutsen-
pari. Pesäpaikka sijaitsee yli kilometrin päässä Pyhäniemen kartanoympäristön 
kaava-alueelta. Laulujoutsen on ihmiseen tottuva lintu, jonka poikueet voivat liik-
kua myös rakennettujen rantojen tuntumassa. Laulujoutsenia ei keräänny muut-
toaikoina merkittäviä määriä Pyhäniemenlahdelle.  

Kaavan myötä vilkastuva veneily voisi häiritä laulujoutsenta. Häiriö jäänee kuiten-
kin vähäiseksi, sillä lajin pesimäpaikka ja poikueiden käyttämät ruokailualueet si-
jaitsevat kaukana hankealueelta lahden itärannalla, jonne veneily ei suuntaudu 
mm. runsaan vesikasvillisuuden vuoksi. 
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Ruskosuohaukka. Ruskosuohaukka pesii rauhallisissa, vedestä kasvavissa järviruo-
kokasvustoissa ja etsii ravintonsa rantaluhdilta, ruovikoista ja pelloilta. Ravinnon-
hakumatkat suuntautuvat usein kauas pesäpaikalta. Laji pesii vuosittain lähes kai-
killa Kutajärven Natura-alueen kohteilla. Pyhäniemenlahdella perinteinen pesimä-
paikka sijaitsee lahden perukassa, mutta viime vuosina ruskosuohaukka on pesi-
nyt pohjoisempana Kirkonselän itärannalla. Pesäpaikoille on Pyhäniemen kartano-
ympäristön kaavan rakentamisalueelta matkaa 500–1000 metriä. Arvioitavan 
hankkeen toteutuminen ei vaikuta ruskosuohaukan pesimäpaikkoihin, mutta ve-
neilyn lisääntyminen ja mahdollinen ranta-alueilla liikkuminen voivat häiritä rus-
kosuohaukan ravinnonhankintaa rauhallisena säilyneessä Pyhäniemenlahden pe-
rukassa. Häiriön lisääntymisen merkittävyyttä on hankala tarkemmin arvioida. To-
dennäköisesti lajin pesimisedellytykset alueella kuitenkin säilyvät. 

Kurki on runsastunut alueella 2000-luvun puolella ja kuuluu nykyisin Kutajärven 
alueen kaikkien osakohteiden pesimälinnustoon. Pyhäniemenlahdelta on tiedossa 
kaksi kurjen pesimäpaikkaa, joista toinen sijaitsee lahden kaakkoiskulmassa ja toi-
nen itärannalla. Lähemmälle paikalle on kaavan rakentamisalueelta matkaa 500 
metriä. Kurjet ruokailevat suojaisilla rantaluhdilla ja pelloilla. Kurkia ei keräänny 
muuttoaikoina Pyhäniemenlahdelle. Kartanoympäristön kaavan toteutuminen ei 
vaikuta kurjen pesimäpaikkoihin, eikä se todennäköisesti heikennä alueella pesi-
vien kurkien ruokailumahdollisuuksia. 

Luhtahuitti on matalakasvuisten rantaluhtien pesimälintu, joka on taantunut viime 
vuosikymmeninä. Laji on Kutajärven Natura-alueella edelleen jokavuotinen, mutta 
sitä ei enää tavata säännöllisesti Pyhäniemenlahdella. Havainnot keskittyvät Pyhä-
niemenlahden perukan luhta-alueelle usean sadan metrin päähän kartanon 
kaava-alueesta. Kartanoympäristön kaavan toteutuminen ei vaikuta luhtahuittiin. 

Liro. Keski- ja Pohjois-Suomen pesimälinnustoon kuuluva liro on Kutajärven alu-
eella säännöllinen muuttoaikainen vierailija, joita tavataan lähinnä toukokuussa ja 
heinä–elokuussa. Laji suosii matalakasvuisia tulva-alueita, joita ei ole Pyhäniemen 
kartanon hankealueen lähellä. Pyhäniemenlahdella tavataan lähinnä yksittäisiä li-
roja ja muutaman liron parvia, jotka ruokailevat luhtien ulkoreunassa vedestä va-
pautuneilla mättäillä ja lietepinnoilla. Kartanoympäristön kaavan toteutumien ei 
todennäköisesti vaikuta Natura-alueella lepäileviin ja ruokaileviin liroihin. 

Kalatiira. Kalatiirat pesivät selkävesien luodoilla ja pikkusaarissa ja ruokailevat var-
sinkin muuttoaikoina rehevillä lintuvesillä. Laji saalistaa hyönteisiä ja vedestä su-
keltamiaan pikkukaloja. Kutajärven Natura 2000 -alueella pesii yksittäisiä kalatii-
rapareja. Laji ei pesi Pyhäniemenlahdella, mutta on siellä tavallinen ruokailuvieras. 
Kalatiira on ihmistä kohtaan melko peloton, eivätkä ruokailevat linnut häiriinny 
esimerkiksi veneilystä. Kartanoympäristön kaavan toteutuminen ei aiheuta mer-
kittäviä haittoja alueella ruokaileville kalatiiroille. 

Mehiläishaukka ja sääksi. Mehiläishaukka ja sääksi pesivät metsäalueilla kaukana 
Pyhäniemenlahden rannoilta, mutta molemmat lajit käyvät alueella ruokaile-
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massa. Sääkset saalistavat kaloja matalasta vedestä ja mehiläishaukat etsivät toi-
sinaan ampiaisen pesiä matalakasvuisilta rantaluhdilta. Kartanoympäristön kaa-
van toteutumisen ei voi arvioida vaikuttavan mehiläishaukkaan ja sääkseen. 

Mustakurkku-uikku ja mustatiira. Kutajärven alueen pesimälinnustoon aiemmin 
kuulunut mustakurkku-uikku on nykyisin satunnainen vierailija alueella. Mustatiira 
on harvinainen muuttoaikainen vierailija, jota ei ole tavattu Pyhäniemenlahdella. 
Kartanoympäristön kaavan toteutuminen ei vaikuta mustakurkku-uikkuun ja mus-
tatiiraan. 

5.3.4  Muut Natura-tietolomakkeella mainitut lajit 

Kutajärven alueen Natura-lomakkeella luetellaan seitsemän lintudirektiivissä mai-
nitsematonta muuttolintulajia, neljä kasvilajia ja yksi levälaji (taulukko 1). Maini-
tuista lajeista härkälintu ja heinätavi ovat aiemmin pesineet Pyhäniemenlahdella, 
mutta kuuluvat nykyisin enää muuttoaikaiseen, epäsäännöllisesti tavattavaan lin-
nustoon. Harmaasorsaa ei tavata Pyhäniemenlahdella ja läpimuuttavaan lajistoon 
lukeutuva jouhisorsa on vähälukuinen muuttoaikainen vierailija, joita oleskelee 
lahdella lähinnä syksyisin muiden sorsalintujen seurassa. Kaikki mainitut lajit viih-
tyvät matalavetisillä, runsaskasvustoisilla vesialueilla. Veneilyn lisääntyminen Py-
häniemenlahdella saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat näihin lajeihin. Vai-
kutusta ei voida pitää merkittävänä lintulajien epäsäännöllisen esiintymisen ja 
vilkkaimman veneilykauden ajoittumisen (muulloin kuin lintujen muuttoaikoina) 
vuoksi. 

Nuolihaukkoja tavataan ruokailevana Pyhäniemenlahdella. Lajin pesimäpaikat si-
jaitsevat yleensä kaukana rannasta, mutta nuolihaukka voi pesiä myös rantamet-
sässä. Pesäpaikkana on vanha variksenpesä, joten pesän sijainti vaihtelee vuo-
desta toiseen. Laji saalistaa kosteikoilta sudenkorentoja. Nuolihaukka voi pesiä 
myös pihamaiden lähellä, eikä se häiriinny veneilystä. Kartanoympäristön kaavan 
toteutuminen ei vaikuta nuolihaukkaan. 

Pikkulokki on rehevien lintuvesien pesimälintu. Laji ei pesi Pyhäniemenlahdella, 
mutta veden päältä hyönteisiä saalistelevia pikkulokkeja tavataan siellä varsinkin 
toukokuussa kevätmuuttoaikaan. Syysmuuton aikaan pikkulokit viihtyvät parem-
min selkävesillä. Kaavan toteutuminen ei vaikuta pikkulokkiin. 

Uuttukyyhky on Kutajärven alueella satunnainen laji. Havaintoja on myös Pyhänie-
men kartanon lehdosta. Uuttukyyhkyt ruokailevat pelloilla ja pesivät metsissä, ei-
vätkä yleensä oleskele kosteikkoalueilla. Kartanoympäristön kaavan toteutuminen 
ei vaikuta uuttukyyhkyyn. 

Poimuvita ja välkevita ovat runsasravinteisten vesien uposkasveja. Lajit ovat sisä-
maassa verraten harvinaisia, mutta Vesijärvellä ne kuuluvat runsaimpiin vesikas-
veihin. Kumpaakin lajia kasvaa yleisesti eri myös puolilla Pyhäniemenlahtea. Var-
sinkin välkevitakasvustot ovat tiheitä ja häiritsevät veneilyä, joten veneilijät kier-
tävät ne. Veneilymahdollisuuksien turvaaminen kartanon kanavaan voi edellyttää 
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välkevitakasvustojen niittämistä. Kaavan toteutuminen ei todennäköisesti muulla 
tavoin vaikuta merkittävästi poimuvidan tai välkevidan esiintymiseen. 

Kalvasärviä kasvaa Kutajärvellä ja Kirkonlahdella. Lajia ei ole löydetty Pyhäniemen-
lahdelta. Hentonäkinruohoa (erittäin uhanalainen, EN) ja näkinpartaisleviin kuulu-
vaa silonäkinpartaa (vaarantunut, VU) on löydetty eri puolilta Kirkonselkää, ei kui-
tenkaan hankealueen läheltä Pyhäniemenlahdelta (Lammi 2008a). Lähin tiedossa 
oleva löytöpaikka (silonäkinparta) on Pyhäniemenlahden itärannalta 700 metrin 
päässä kartanon kaava-alueelta. Molemmat lajit kärsivät veden laadun heikkene-
misestä ja rannan lähellä sijaitsevien kasvupaikkojen umpeenkasvusta. Kaavan to-
teutumisen ei voi arvioida vaikuttavan hentonäkinruohoon tai silonäkinpartaan. 

5.3.5  Muut tärkeät lajit 

Natura-tietolomakkeella mainittujen lajien lisäksi Natura-alueella elää kaksi luon-
todirektiivin liitteessä IV(a) mainittua tiukasti suojeltua lajia (viitasammakko ja 
lummelampikorento), joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on 
kielletty luonnonsuojelulaissa. 

Hankealuetta lähin viitasammakon lisääntymispaikka todettiin keväällä 2007 Py-
häniemenlahden perukassa 500 metrin päässä kaavan rakentamisalueelta (Lammi 
2009). Kaava-alueen rannassa ja myös itse alueella (vanha kanavauoma) on vii-
tasammakolle sopivia lisääntymisympäristöjä. Keväällä 2013 tehdyissä inventoin-
neissa (Ojala ym. 2013) lajia ei kuitenkaan tavattu näiltä alueilta. Käytettävissä ole-
van tiedon perusteella Pyhäniemen kartanympäristön kaavan toteutuminen ei 
vaikuta viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 

Kesällä 2007 löydettiin lummelampikorentoja Pyhäniemenlahden perukasta 200 
metrin päästä kartanon kaava-alueesta (Mäkinen 2007). Lummelampikorento 
elää laajoissa, yleensä korkeamman vesikasvillisuuden suojaamissa lumme- ja ul-
pukkakasvustoissa. Kaava-alueen edustalla on laaja ulpukkakasvusto, mutta se so-
pii suojaa tarjoavan järviruo’on puuttuessa todennäköisesti huonosti lummelam-
pikorennon lisääntymispaikaksi. Käytettävissä olevan tiedon perusteella kartano-
ympäristön kaavan toteutuminen ei vaikuta lummelampikorennon lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoihin. 

Pyhäniemenlahden perukka on vesilintujen tärkeä ruokailu- ja oleskelualue var-
sinkin keskikesällä ja alkusyksyllä, jolloin sinne kerääntyy mm. sinisorsia, haapa-
noita ja taveja. Vesilintujen määrä on suurimmillaan (toisinaan yli sata yksilöä) 
niinä vuosina, jolloin lintujen ruokailupaikkoinaan suosimat vesialueen järvisätkin- 
tai vitakasvustot kukkivat runsaasti. Lisääntyvä veneily muutoin rauhallisena säily-
neellä vesialueella häiritsisi vesilintuja ja vähentäisi alueen merkitystä vesilintujen 
ruokailu- ja oleskelupaikkana. Tiheät järvisätkin- ja vitakasvustot haittaavat myös 
veneilyä. Kartanoympäristön kaavan toteutuminen lisäisi paineita kasvillisuuden 
kurissa pitämiseen venereitin kohdalta. Tämä pienentäisi vesilinnuille sopivaa ruo-
kailualuetta. 

 

5.4  Vaihtoehtojen vertailu 
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Arvioinnissa asetettiin yhdeksi tavoitteeksi kahden vaihtoehdon vertailu:  

1) rakentaminen toteutuu 100 %:sti (30 rakennuspaikkaa, enimmillään n. 85 hen-
kilöä) 

2) rakentaminen toteutuu 70 %:sti (20 rakennuspaikkaa, n. 55 henkilöä). 

Kahden vaihtoehdon vaikutukset Natura-alueeseen eivät arviomme mukaan eroa 
toisistaan merkittävästi. Vähäisempi rakentaminen aiheuttaisi hieman vähemmän 
veneliikennettä ja häiriöitä Pyhäniemenlahdella. Koska alueelle kuljettaisiin 
yleensä maitse, eivätkä kaikki loma-asukkaat käyttäisi ollenkaan venettä, saattaisi 
vaihtoehtojen päiväkohtainen ero jäädä muutamaan veneeseen. Huomattavasti 
suurempi merkitys on sillä, rakennetaanko kanava ja tarvitaanko Natura-alueen 
puolella kasvillisuuden poistoja tai muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä 
veneliikenteen turvaamiseksi. 

5.5  Yhteisvaikutukset 

Kutajärven Natura-alueen tuntumaan on laadittu myös Messilän–Tiirismaan 
osayleiskaava, joka rajautuu Kutajärveen ja Natura-alueeseen kuuluvaan Laason-
pohjaan. Kaavasta ei ole tehty kattavaa Natura-arviointia. Kaavalla saattaa olla Na-
tura-alueen suojeltaviin luontoarvoihin kohdistuvia yhteisvaikutuksia Pyhäniemen 
kartanoympäristön kaavan kanssa, vaikkakaan vaikutukset eivät kohdistu Pyhänie-
men alueelle. 

Kutajärven Natura-alueelta on valmistunut vuonna 2009 hoito- ja käyttösuunni-
telma (Lammi 2009), jossa esitetään kunnostustoimia myös Pyhäniemenlahdelle 
(mm. pensoittuneiden luhtien raivaamista ja ojanvarsipenkkojen poistoa). Hoito- 
ja käyttösuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä Pyhäniemen kartanoympäristön 
kaava-alueen tuntumaan. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole yhteisvaikutuksia 
Pyhäniemen kartanoalueen kaavan kanssa. 

6  PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN KAAVALUONNOKSEN 
MUUT LUONTOVAIKUTUKSET 

Kaava-alueella on voimassa 1.11.1995 vahvistettu Kirkonseudun–Pyhäniemen 
osayleiskaava, jossa Pyhäniemenlahteen viettävä kostea lehto ja rantametsä on 
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Mää-
räystä on tarkennettu sl-1-merkinnällä, jonka mukaan alueen kasvillisuuden säily-
miseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alueella on kaavamääräyksen mukaan 
voimassa rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettu toimenpidekielto. 

Asemakaavaa varten vuonna 2013 tehdyssä luontoselvityksessä (Ojala ym. 2013) 
yleiskaavan sl-1-alueen luontoarvojen todettiin säilyneen. Luontoselvitysrapor-
tissa alue on rajattu arvokkaaksi linnustokohteeksi. Pyhäniemen kartanoympäris-
tön asemakaavaluonnoksessa sl-1-merkintä on korvattu MY-merkinnällä (maa- ja 
metsätalousalue, jolla on erityisiä luontoarvoja, avohakkuita ei sallita). Yleiskaavan 
sl-alueesta pieni osa on lisäksi rajattu mukaan matkailupalvelujen alueeseen (R). 
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MY-alueen puustoa on harvennettu syksyllä 2013 (kuva 4). Hakkuut ovat kohdis-
tuneet MY-alueen länsipuoliskoon ja kaavan R-alueelle. Kesäkuussa 2014 tehdyllä 
maastokäynnillä (E. Lammi) MY-alueella todettiin edelleen useita huomionarvois-
ten lintulajien reviireitä. Lajistoon kuuluivat mm. satakieli, kultarinta, mustapää-
kerttu ja pikkutikka. Huomionarvoisten lintulajien pesimismahdollisuudet alueella 
säilyvät, jos MY-alueella ei tehdä uusia hakkuita. Kaavaan ohjeellisena merkitty 
laskeutusallas sijoittuu kokonaan linnustollisesti arvokkaalle MY-alueelle. Allas 
pienentäisi rantalehdon pinta-alaa arviolta kolmanneksen ja heikentäisi siten 
myös lehtoalueen linnustoa. Altaasta saatavaa kaivuainesta on tarkoitus levittää 
MY-alueelle, joka ei kosteapohjaisena lehtona sovellu virkistyskäyttöön ilman 
maapohjan täyttöä. Rehevän, pensaikkoisen aluskasvillisuuden väheneminen olisi 
haitallista alueen linnustolle. Toimenpiteistä kärsisivät em. huomionarvoisten la-
jien lisäksi mm. silmälläpidettäviin lintuihin kuuluva sirittäjä, joka on tavattu alu-
eella useana vuonna. 

Myös matkailupalvelujen alue (R) on rajattu asemakaavan luontoselvityksessä lin-
nustollisesti arvokkaaksi. Kesäkuun 2014 käynnillä alueella todettiin yksi satakie-
len reviiri, mutta ei muita huomionarvoisia lintulajeja. Alue soveltuu hakkuun jäl-
keen vaateliaille lehtolinnuille selvästi heikommin kuin rehevämpi rantalehto. 

Lepakoiden esiintymistä kartanon asemakaava-alueella on selvitetty vuonna 2013 
(Hagner-Wahlsten 2013). Lepakoille tärkeät ruokailualueet tai mahdolliset lisään-
tymis- ja levähdyspaikat eivät sijoittuneet suunnitellulle matkailupalvelujen alu-
eelle. Matkailupalvelualueen rakentaminen ei vaikuta haitallisesti alueen lepakoi-
hin. Vesialueella tai rantametsissä ruokailevien lepakoiden saalistusolot säilyvät 
kaavan toteutuessakin hyvinä, jos rantametsään ei tehdä aukkoja eikä ranta-alu-
etta valaista. Yöaikaan saalistelevat lepakot eivät häiriinny veneilystä eivätkä mat-
kailupalvelujen alueelle oleskelevista ihmisistä. 

6.1 Vaihtoehtojen vertailu 

Kahdesta vaihtoehdosta (30 ja 20 rakennuspaikkaa) pienempi on luonnonarvojen 
kannalta selvästi haitattomampi. Tähän on useita syitä: 

1) Vähäisempi rakennusmäärä antaa mahdollisuuden sijoittaa rakennukset väl-
jemmin ja säilyttää alue ”puutarhamaisempana”. Tällöin linnuille ja muulle 
eläimistölle tärkeää puustoa ja aluskasvillisuutta säilyy enemmän. 

2) Alueen itäreunassa olevat rakennukset voidaan siirtää kauemmaksi linnustol-
lisesti tärkeältä MY-alueelta. 

3) Vähäisempi käyttäjämäärä vähentää linnustolle aiheutuvaa häiriötä ja kasvilli-
suuden kulumista. 

4) Hulevedet ovat helpommin hallittavissa. 

5) Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. 
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7  SUOSITUKSET 

Jatkosuunnittelun pohjaksi voidaan antaa joitakin suosituksia, joiden noudattami-
nen vähentää kaavan toteutumisesta luontoon aiheutuvia haitallisia vaikutuksia: 

1) Ranta-alueen puustoa ei käsitellä kanavan ulkopuolella. Puusto jätetään ra-
kentamisalueen ja vesialueen väliseksi suojavyöhykkeeksi → Natura-alueen 
linnustoon kohdistuva häiriö pysyy pienempänä, rantametsää noudattava 
ekologinen yhteys (liito-orava, lepakot) säilyy ja lepakoille sopiva rantapuus-
ton suojaama ruokailualue säilyy hyvänä. 

2) MY-alue rajoittuu itäosastaan edustavaan metsäluhtaan, joka ulottuu MY-
alueen puolelle. Metsäluhta on priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luonto-
tyyppi. → Metsäluhta tulisi ottaa huomioon joko kaavamääräyksessä tai rajaa-
malla kanavan eteläpuolella oleva metsäluhta säilytettäväksi luo-alueeksi.  

3) MY-alueen itäpuoliskoa (tulvivaa rantametsää, kosteaa lehtoa) ei käytetä läji-
tysalueena ja sen kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti → Vaikutukset 
metsäluhtaan ja muihin Natura-aluetta reunustaviin alueisiin jäävät pienem-
miksi, linnustolliset arvot säilyvät parempina ja suojavyöhyke Natura-alueen 
suuntaan säilyy parempana. 

4) MY-alueen linnustollisten arvojen turvaamiseen ei riitä pelkkä kaavamääräyk-
sen mukainen avohakkuukielto. Alueella pesivistä vähälukuisista linnuista (pe-
sivät siellä edelleenkin puuston harvennuksesta huolimatta) satakieli, kulta-
rinta ja mustapääkerttu tarvitsevat rehevää, pensaikkoista aluskasvillisuutta. 
Pikkutikka tarvitsee puolestaan lahopuustoa, nuorikin lahopuusto riittää. Puis-
tomaiseksi hoidetuilla alueilla lajit eivät tule toimeen. → Linnut voisi ottaa 
huomioon lisäämällä kaavamääräykseen ”alueen reunaosien kasvillisuuden 
annetaan kehittyä luontaisesti”. Tämän tukisi myös kaavamerkintää. 

5) Hulevesialtaan sijoittaminen MY-alueelle on ristiriidassa kaavamääräyksen 
kanssa (arvokas linnustoalue - avohakkuita ei sallita). → Hulevesialtaan puolis-
kolla tulisi olla oma kaavamerkintä. 

6) Natura-alue tarvitsee altaan kohdalla riittävän suojavyöhykkeen, sillä Natura-
alueen puoli on hyvin märkää pensaikko- ja tervaleppäluhtaa. Altaan tuomi-
nen sen lähelle vaikuttaisi haitallisesti Natura-alueen luontotyyppeihin. → Al-
taan ja Natura-alueen välille tarvitaan vähintään 20 metrin levyinen suojavyö-
hyke, jossa maanpinnan muokkaaminen ja täyttäminen ei ole sallittua. Tämä 
tulisi kirjata kaavamääräykseksi. 

7) Rakennusoikeuden toteutuminen täysimääräisenä tai 70 %:na ei tee olen-
naista eroa Natura-alueelle kohdistuvissa vaikutuksissa, vaikka pienempi ra-
kennusmäärä vähentää Natura-alueella liikkumista. Rakentamisalueen sisällä 
ja muiden luontovaikutusten osalta määrän vähentäminen sitä vastoin olisi 
hyväksi, sillä rakennukset voitaisiin sijoittaa väljemmin ja itäisimmät, MY-
alueeseen kiinni tulevat rakennukset voitaisiin poistaa. → Uusi rakentaminen 
sijoittuu kauemmas Natura-alueesta, alueen käytöstä aiheutuvat häiriöt MY-
alueella vähenevät ja hulevesien hallinta on helpompaa. 



Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset  

 

 

22 
 

 

 

 

8) Pitkospuurakenteena toteutettu polkureitti rannan hankalakulkuisiin kohtiin 
ohjaisi tehokkaasti ihmisten liikkumista. Kuivemmalle maalle reitti voidaan ra-
kentaa hiekkapintaisena. Reitti voitaisiin merkitä kaavaan ohjeellisena, mah-
dollisesti myöhemmin toteutettavana kulkuyhteytenä (sijainti suuntaa antava, 
tarkempi suunnittelu myöhemmin). Reittiä ei valaista ja se toteutetaan niin, 
ettei hyväkasvuista rantapuustoa tarvitse käsitellä. → Natura-alueelle kohdis-
tuvat häiriöt ja maaston kuluminen pysyvät vähäisinä. 

9) Pitkospuureitin varrelle tai sen päähän voidaan luontotyyppien ja linnuston 
suojeluarvoja vaarantamatta rakentaa lintutorni tai muu paalujen varaan (ei 
maanpinnan muokkausta) perustettu katselupaikka (matala lava). → Katselu-
paikka täydentäisi ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. 

10) Vain soutuveneiden käyttö sallittu → Moottoriveneiden käyttö Natura-alu-
eella ei lisäänny, tarve kasvillisuuden vähentämiseen venereitin kohdalta pie-
nenee. 

11) Veneiden säilytys hulevesialtaalla tai kanavassa (ei Naruta-alueella) → Natura-
alueelle kohdistuva häiriö vähenee. 
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Liite 1b. Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavaluonnoksen kaavamääräykset. 



 

 

 

 

Liite 2. Pyhäniemen kartanoympäristön Master Plan. 
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1 JOHDANTO  
Hollolan Pyhäniemen kartanon maille on valmisteilla asemakaava ja 

asemakaavan muutos. Kaavan tarkoituksena on säilyttää historiallista 

Pyhäniemen kartanomiljöötä ja samalla mahdollistaa elinkeinotoiminnan 

sekä matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittämisen. Kaava on tullut vireille 

18.12.2012 ja kaavaluonnos on valmistunut 18.2.2014 ja ollut nähtävillä 

6.3.–4.4.2014.  Kulttuuriympäristövaikutusten arviointi tehtiin 

kaavaehdotuksesta, joka valmistunut 14.10.2015. Luonnoksessa 

kartanoalue on merkitty matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialueeksi. Rantatien ja Pyhäniemenlahden väliselle alueelle on 

osoitettu loma- ja matkailualue. Kartanon lähiympäristössä on myös 

virkistys-, maatalous- ja asuntoalueita. 

Pyhäniemen asemakaavaa varten on tehty kulttuuriympäristöselvitys ja 

rakennusinventointi vuonna 2013. Kaavasta ei ole tehty 

kulttuuriympäristövaikutusten arviointia, jolla olisi tarkasteltu kaavan 

toteutumisen vaikutuksia valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja maisema-alueeseen taikka alueelta inventoituihin 

paikallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristökohteisiin. Hankkeesta 

vastaava Pyhäniemen Kiinteistöt Oy tilasi kaavan 

kulttuuriympäristöarvioinnin Selvitystyö Aholalta. Arvion on laatinut FM 

Teija Ahola. 

2 ASEMAKAAVA  

2.1 Kaavaehdotus 

Arvio on laadittu Pyhäniemen kartanoympäristön 14.10.2015 päivätystä 

kaavaehdotuksesta (ks. luku 5.2).    

Asemakaavaehdotuksen suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria.  

Suunnittelualueen sisälle jää valtakunnallisesti merkittävä Pyhäniemen 

kartanon rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualue vuorostaan jää 

kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaan Kastari–Hatsina–Kutajoen 

maisema-alueen sisälle. Kyseinen maisema-alue säilytti valtakunnallisen 

merkityksensä myös 2011 valmistuneessa valtakunnallisten maisema-

alueiden päivitysinventoinnissa, alueen uudeksi nimeksi esitettiin Länsi-

Hollolan kulttuurimaisemat. Aluetta laajennettiin siten, että myös 

Kotomäen kallioinen niemenkärki rajattiin mukaan.  

2.2 Muu aineisto 

Vaikutusten arvioinnin tietolähteenä käytettiin seuraavia Pyhäniemen 

kartanoympäristön asemakaavaa varten vuonna 2011–14 tehtyjä 

selvityksiä.  

• Pyhäniemen kartano, arkeologisten kohteiden selvitys ja 

arvottaminen (Lahden museot, Teemu Tiainen 2014)  

• Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys ja rakennusinventointi 

(Selvitystyö Ahola, Teija Ahola 2013)  

• Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitysinventointi (Hämeen ELY-keskus, Katriina Koski 2011).    

Vaikutusten arvioinnin oppaina käytettiin ympäristöministeriön julkaisuja: 

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SY 14/2013 ja Vaikutusten 

arviointi kaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006 sekä 

Pohjoismaisen ministeriöneuvoston julkaisua Kulttuuriympäristö 

ympäristövaikutusten arvioinnissa - opas pohjoismaiseen käytäntöön, Nord 

2002:5.  
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3 VAIKUTUSTEN TUNNISTAMINEN  
Asemakaavan tehtävänä on osoittaa alueen maankäyttö. Kaava ohjaa 

alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Asemakaavamääräyksissä voidaan 

huomioida valtakunnallisten kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen 

edellyttämät reunaehdot.   

Käytettävissä oleva rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemia koskeva 

tieto arvioitiin riittäväksi ja ajantasaiseksi asemakaavan toteutumisesta 

rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan kohdistuvien 

vaikutusten tunnistamiseen ja niiden merkittävyyden arviointiin. Arviointia 

varten ei tämän vuoksi tehty täydentäviä inventointeja.   

3.1 Alueen kulttuuriympäristön tunnuspiirteet ja arvot   

Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitykseen (2013) sisältyi rakennetun 

ympäristön ja kulttuurimaiseman osalta mm. maisemarakenneselvitys, 

maisema- ja kyläkuva-analyysi ja arvoluokittelu.   

 
Kuva 1. Kuvaan on merkitty arvokas maisema-alue ja RKY-alueet. 

Pyhäniemen kartanoalue on osa laajaa Kastari–Hatsina–Kutajoen 

valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä Hollolan kirkon ja 

pitäjänkeskuksen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä, joka käsittää kaksi erillistä aluekokonaisuutta.  

 
Kuva 2. Kuvaan on merkitty RKY-alueet ja kartanot (siniset renkaat). 

Pyhäniemen kartanoympäristölle antaa luonnetta maisemarakenne ja 

vuosisatoja jatkuneeseen maankäyttöön pohjautuvat peltomaisemat ja osa 

tieverkosta sekä kartanon päärakennusta edelleen ympäröivä puutarha ja 

puistoalueet. Teitä reunustavat vanhat puukujat ovat yksi tieympäristöjä 

yhtenäistävä tekijä, samalla ne jäsentävät maisemaa tavalla, joka erottaa 

Pyhäniemen kartanon muusta ympäristöstä. Rakennetusta ympäristöstä 

löytyy edelleen merkkejä kartanossa harjoitetusta teollisuustoiminnasta ja 

edistyksellisestä maataloudesta (tiiliset tuotanto/talousrakennukset). 

Vesijärven rannoilla sijaitsee useita kartanoita tai suurtiloja, jotka ovat 

sijoittuneet alueelle viljelykelpoisten maiden ja hyvien kulkuyhteyksien 

ansiosta. Kartanoiden merkitystä maisemassa on korostanut yleensä 

muusta asutuksesta erillään oleviin sijaintipaikkoihin liittyvät 
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tunnusmerkit, laajat avoimet maisematilat, rakennusryhmän arvokkuutta 

korostavat sisääntuloteiden puukujat ja laajat puisto- ja puutarha-alueet 

päärakennuksen ympärillä.     

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 3: Arvoluokituksen kuvaus (kulttuuriympäristöselvitys 2013) 

S, K1 ja K2 Rakennushistoriallisia arvokohteita.  

 

A1 r Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

 

A2 r Kyläkuvallisesti arvokasta aluetta, jonka ominaispiirteet tulee ottaa 

huomioon maankäytössä ja rakennustoiminnassa. 

 

A1 m  Maisemahistoriallista merkittävyyttä omaava peltoalue / 

kartanoympäristön maisemakuvan kannalta tärkeä metsäalue. 

 

A2 m  Kartanoympäristön maisemakuvan kannalta tärkeä avoin maisema-

alue / maisemahistorialliseen peltomaisemaan rajautuva viheralue. 
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4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

4.1 Työmenetelmät  

Työ tehtiin kaksivaiheisena. Vaikutusten arvioinnin ensimmäinen työvaihe 

tehtiin kaavaluonnoksen pohjalta, toinen kaavaehdotuksesta.  

Arvioinnissa hyödynnettiin vuonna 2013 laadittuun Pyhäniemen 

kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvää taulukkomuotoista yhteenvetoa 

kulttuuriympäristön ominaispiirteistä.  Taulukko oli laadittu erityisesti 

kaavoituksen yhteydessä tehtävää vaikutusten arviointia varten, ja siinä 

kuvataan maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta alueen 

kehitykseen vaikuttaneet tekijät ja se miten ne ovat säilyneet nykyisessä 

ympäristössä. 

Arvioinnin tietolähteet on luoteltu edellä luvussa 2.2.    

Kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin 

kaavasuunnitelman vaikutuksia aikaisemmissa selvityksissä tunnistettuihin  

A) maisemapiirteisiin 

B) historiallisiin kulkuyhteyksiin (ja toiminnallisiin yhteyksiin)  

C) rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan sekä valtakunnallisesti 

merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön 

D) maankäytön jatkuvuuteen ja maisemakuvaan sekä valtakunnallisesti 

arvokkaaseen maisema-alueeseen.  

4.2 Luokitus  

Vaikutusselvityksessä arvioitiin ennen kaikkea kaavan mukaisen 

maankäytön ja rakentamisen vaikutuksia suhteessa alueella harjoitettuun 

aikaisempaan rakentamiseen ja maankäyttöön sekä rakennetun 

kulttuuriympäristön ja maiseman tunnustettuihin arvopiirteisiin. 

Menettelyyn päädyttiin sen takia, että kaava ei itsessään ole niin 

yksityiskohtainen, että sen pohjalta olisi esimerkiksi rakentamisen 

haitallisia tai eheyttäviä vaikutuksia arvioitavissa ilman merkittävää 

epävarmuutta.    

Neutraali vaikutus  

Ei haitallisia vaikutuksia nykytilanteeseen rakennetussa ympäristössä, kylä- 

tai maisemakuvassa. Neutraali vaikutus voi olla myös eheyttävää ja alueen 

ominaispiirteitä ja kulttuuriympäristöarvoja vahvistavia vaikutuksia. 

Vähäinen vaikutus 

Vaikutus ei merkitse suurta muutosta nykytilanteeseen rakennetussa 

kulttuuriympäristössä, kylä- tai maisemakuvassa.    

Vaikutus merkitsee muutosta pienellä alueella.   

 

Kohtalainen vaikutus 

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta maankäytössä. 

Vaikutus ei merkitsee muutosta laajalla alueella.   

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta kylä- tai maisemakuvassa, mutta 

muutoksella ei ole suurta vaikutusta kulttuurihistoriallisesti merkittävään 

kohteeseen.  

 

Merkittävä vaikutus 

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta maankäytössä ja pitkäaikaisen, 

historiallisen toiminnan loppumista (esim. maatalousmaa muuttuu 

rakennusmaaksi). 

Vaikutus merkitsee muutosta laajalla alueella.   

Vaikutus merkitsee pysyvää muutosta kylä- tai maisemakuvassa ja 

muutoksella on suurta vaikutusta kulttuurihistoriallisesti merkittävään 

kohteeseen.  
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4.3 Käsitteet 

Maisemapiirre: Tässä selvityksessä käsitteellä tarkoitetaan ensisijaisesti 

maiseman luonnonelementtejä, kuten maa- ja kallioperää, topografiaa ja 

vesistöjä, jotka ovat ohjanneet alueen maankäyttöä ja maisemakuvan 

muodostumista.    

Historiallinen yhteys, kulkuyhteys: Kyläalueen vanhat tiet ja muut 

toiminnallisesti yhteen kytkeytyneet osa-alueet, kuten kartano ja sitä 

ympäröivät puisto- ja puutarhat, kartano ja työväen asuntoalueet. 

Rakennettu kulttuuriympäristö: Rakennettu kulttuuriympäristö 

muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista, pihoista, puistoista 

sekä erilaisista rakenteista, kuten kaduista ja kanavista. Käsitteellä viitataan 

konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja 

rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. 

Kyläkuva: Maaseutukylän visuaalisesti hahmotettava ilmiasu.  

Maisemakuva: Maiseman visuaalisesti hahmotettava ilmiasu. 

Maankäytön jatkuvuus: Pitkään jatkunut, maisemakuvaa luonut 

maankäyttö, yleensä yhteen päätoimintaan, kuten elinkeinotoimintaan 

liittyvää.    

 

 

 

 

 

 

5 TULOKSET 
Seuraavana on tiivistelmä ja varsinaisena aineistona taulukko 

kulttuuriympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista.  

5.1 Tiivistelmä arvioinnin tuloksista   

A) Vaikutukset maisemapiirteisiin 

Asumista ja matkailua palvelevat alueet sijoittuvat pääosin perinteiselle 

toimintavyöhykkeelle (korkeustasolle), mutta osa loma- ja 

matkailualueesta alavalle rantavyöhykkeelle, jossa aikaisemmin on ollut 

teollisuutta.  Vaikutukset alueen maisemapiirteisiin ovat neutraaleja tai 

vähäisiä. 

Ranta-alueen luonnonsuojelutavoitteet eivät mahdollista ranta-alueen 

palauttamista yhtä avoimeksi, mitä se oli teollisen toiminnan aikaan 1900-

luvun alkupuolella.  Tämä tulee vähentämään loma- ja matkailualueen 

rakentamisen maisemallista vaikutusta vesistön suuntaan, mutta ei 

myöskään palauta vesistön ja kylän maisemallista vuorovaikutusta. Alueen 

korkeimman mäen, Aittomäen, rakentamattomat ylärinteet ja lakialue 

pysyvät kaukomaisemassa vaikuttavana vihreänä maisemareunana. 

Kartanokylää ympäröivät vuosisatoja viljelyksessä olleet pellot. Jatkossakin 

saviperäiset maat ovat maatalouden käytössä. Kalaojantien 

ulkokaarteessa, teiden ja kuusiaidan rajaamassa kolmiossa vanhaa 

peltomaata siirtyy rakennusmaaksi. Alue ei ole kovin suuri, noin 5200 m2.   

Maisemallisen vaikutuksen suuruus liittyy siihen, miten luontevasti 

rakentaminen sovitetaan metsämaisemaan ja toisaalta viereiseen 

kartanopuiston luonteeseen.      

  

 



8 

 

B) Vaikutukset historiallisiin kulkuyhteyksiin (ja toiminnallisiin 

yhteyksiin) 

Tieluokituksen muutoksista syntyy vaikutuksia, jotka liikenneturvallisuuden 

kannalta ovat positiivisia ja vanhojen yhteyksien kannalta neutraaleja. 

Alueella säilyvät vanhat historialliset kulkuyhteydet, mutta maantie ja 

kyläteitä muutetaan kaduiksi. Kaavassa ei ratkaista muutamilla tonteilla 

sijaitsevien vanhojen kulkureittien säilyttämistä. Näitä on esimerkiksi 

nykyinen Rantatieltä tykinpyörätehtaan tontille vielä tonttitie.  

Kotomäentien muuttuminen kaduksi ei muuta vanhaa historiallista 

kulkuyhteyttä niemeen, mutta soratien päällystäminen ja 

perusparantaminen kaduksi tuo uudenlaista tieympäristöä vanhan 

maatalousmaiseman reunalle. 

Rantatien muuttuminen kaduksi rauhoittaa liikennettä, alentaa 

meluhaittoja ja tukee välillisesti kartanomiljöön arvopiirteisiin lukeutuvan 

puiston kehittämistä osana nykyistä matkailutoimintaa.  Maantien muutos 

kaduksi voi vahvistaa kartanon ja ranta-alueen vanhaa toiminnallista 

yhteyttä. Tieluokituksen muutos siirtää muutamalta tontilta 

ajoneuvoliittymän toisaalle.  Lähinnä Poppelin ja tykinpyörätehtaan 

tonttien osalta olisi toivottavaa saada vanhat porttikohdat ja kulkureitit 

säilymään jalankulun käytössä.     

   

 

 

 

  

C) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kyläkuvaan sekä 

valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Kaava mahdollistaa maankäytön ja rakentamisen, joiden vaikutukset 

voidaan arvioida neutraaleiksi (suojelumääräyksillä eheyttävää vaikutusta) 

siltä osin, kuin niillä on vaikutusta valtakunnallisesti merkittävän 

Pyhäniemen kartanon piha- ja puistoalueen (RKY-alue) luonteeseen ja 

arvopiirteisiin (rakennukset ja niitä ympäröivä puisto ja puistokuja kirkon 

suuntaan). Kartano voi säilyttää todistusvoimansa suurtilataloudesta 

kertovana historiallisena kohteena (kortteli 1201).   

Aittomäen länsirinne muodostaa sarkapeltoalueelle maiseman reunan, ja 

näin ollen kaavan mukaisesta rinteeseen ja teiden rajaamaan peltolohkoon 

sijoittuvasta asuntorakentamisesta syntyvän vaikutuksen laatu määrittyy 

lopullisesti, kun selviää, miten luontevasti rakentaminen sovitetaan 

ympäristöönsä ja toisaalta kartanopuiston maisemakuvaan. 

Rakentamisesta voi syntyä kohtalaista tai merkittävää vaikutusta 

kyläkuvaan ja peltomaiseman reunavyöhykkeen visuaalisiin painopisteisiin, 

kuten kartanon ja puistokolmion asemaan kirkon suuntaan aukeavassa 

maisemassa. 

Kaava mahdollistaa kartanon aikaisemmasta maatalous- ja 

teollisuustoiminnasta jäljellä olevien rakennusten säilymisen RKY-alueen 

välittämässä läheisyydessä.  

Yleisesti kaavan mukainen täydennysrakentaminen olemassa olevien 

asuntotonttien ympärillä ja teiden muuttaminen kaduiksi tuo muutosta 

kyläkuvaan. Rakentaminen palauttaa kartanon ympäristöön sieltä välillä 

hävinnyttä asutusta, mutta modernilla tavalla, uudistaen samalla 

luonteeltaan maaseutumaista rakennettua ympäristöä. Vaikutukset 

vaihtelevat vähäisestä kohtalaiseen. Rantaan tulevan loma- ja 

matkailualueen rakentamisesta syntyvien vaikutusten laatu kyläkuvaan 

määräytyy sen mukaan, miten suuresti rakentaminen nousee esille 

Rantatien suuntaan, kartanopuiston rinnalle, ja miten se asettuu suhteessa 

korttelin reunoilla olevaan vanhempaan asutukseen.      
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D) Vaikutukset maankäytön jatkuvuuteen ja maisemakuvaan sekä 

valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen  

Kaava mahdollistaa maankäytön jatkumisen nykyistä maisemakuvaa 

vaalivana Pyhäniemen kartanon piha- ja puistoalueilla sekä kohteeseen 

välittömästi liittyvillä peltomailla. 

Aittomäen länsirinteeseen sekä mäen ja rinteen reunavyöhykkeelle 

osoitetusta asuinpientalojen korttelialueen rakentamisesta syntyvät 

vaikutukset jäävät paikallisiksi, mutta rakentamisen tavasta riippuen 

muutoksen vaikutus voi olla joko kohtalaista tai merkittävää. Sen sijaan 

vaikutuksilla ei ole merkitystä niihin perusteisiin, joiden vuoksi Pyhäniemen 

kartano on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.  

Pyhäniemen kartano pysyy hämäläistä suurtilataloutta edustavana 

kartanona, jota ympäröi tasapainoinen, laaja ja tilallisesti mielenkiintoinen 

maatalousmaisema.  

Uusi maankäyttö ja voimaperäinen rakentaminen ei katkaise rannassa 

merkittävää historiallista maankäyttöä, koska teollisuutta alueella ei ole 

harjoitettu vuosikymmeniin. Muutos tuo vaikutuksia maisemakuvaan, 

koska jo alueen kasvillisuuden raivaus palauttaa alueelle sen 1900-luvun 

alun ilmettä. 

5.2 Taulukko ja kartta 

Seuraavan vaikutusten arviointitaulukon kolme sinisellä korostettua 

saraketta ovat kulttuuriympäristöselvityksen liitetaulukosta ja ne sisältävät 

tietoa alueen kulttuurihistoriallisen ja maisemallisen luonteen kannalta 

keskeisistä ympäristötekijöistä. Näihin kohdentuvia kaavamerkintöjä ja 

ohjausvaikutusta on esitetty vihreällä korostetuissa sarakkeissa. Kahdessa 

viimeisessä sarakkeessa, punaisella korostetuissa, on arvioitu vaikutuksen 

merkitystä kulttuuriympäristöarvoille ja esitetty vaikutusluokitus.      

  

 



 Selvitystyö Ahola 15.10.2015

TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys  

Maisemarakenteen 

vaikutus asutuksen 

sijoittumiseen ja 

elinkeinotoimintaan

Maaperä: kallio, moreeni Vanhin asutus keskittyy 

moreenipeitteisten mäkien alarinteille, 

pääasiassa 87 m - 100 m mpy väliselle 

tasolle. 

AO Erillispientalojen korttelialue, 

AP Asuinpientalojen korttelialue, 

RM matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialue ja R 

Loma- ja matkailualue.

1 Asumista ja matkailua palvelevat alueet 

sijoittuvat pääosin perinteiselle 

toimintavyöhykkeelle, mutta osa R-alueesta sitä 

alavammalle rantavyöhykkeelle, jossa ennenkin 

on ollut rakennustoimintaa. 

Rakentaminen ja maankäyttö jatkuvat 

alueilla, joita on ennenkin käytetty 

rakentamiseen. Poikkeuksena alava 

rantavyöhyke, jonne ensimmäistä kertaa 

ohjataan  asuntorakentamista.

Neutraali vaikutus. 

Kotomäentien varrella 

vähäinen  vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Maaperä: eloperäiset 

maalajit (savi, turve)

Savimaille raivatut pellot ympäröivät 

metsäisiä moreenimäkiä ja 

kartanokeskusta.  

MA maisemallisesti arvokas 

peltoalue, R Loma- ja 

matkailualue ja EV-1 

Suojaviheralue.

2 Ainoa laajempi kaava-alueelle jäävä pelto on 

osoitettu avoimena, rakentamiselta vapaana 

pidettävänä alueena. Kotomäen peltomaasta n. 

30 m leveä alue AO-tontin jälkeen jää 

viheralueeksi ja ajoyhteydeksi R-kortteliin.   

Rakentamista ohjataan vähäisessä märin 

alueille, joita on perinteisesti käytetty 

maataloudessa. Pienialainen peltomaata 

koskeva muutos sijaitsee Kotomäentiehen 

rajautuvan AO-korttelin pohjoisreunalla. 

Neutraali, tai 

Kotomäentiellä vähäinen 

vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Topografia Lähimaisemassa Kotomäki, Myllymäki, 

Aittomäki ja Tiskallio erottuvat 

loivapiirteisessä peltomaisemassa 

itsenäisinä asutusta keskittäneinä 

metsäkumpareina.

VL/s Lähivirkistysalue, arvokas 

viheralue ja AP.

3 Aittomäelle ohjattu asuntorakentaminen on 

enintään kaksikerroksista ja sijoittuu mäen 

alarinteeseen.  Yli puolet mäellä sijaitsevat 

kaava-alueesta jää viheralueeksi. Kotomäki, 

Myllymäki ja Tiskallio jäävät kaavarajauksen 

ulkopuolelle. 

Rakentaminen jatkuu alueilla, joita on 

ennenkin käytetty rakentamiseen.  Alueen 

korkeimman mäen, Aittomäen, 

rakentamattomat ylärinteet ja lakialue 

pysyvät kaukomaisemassa vaikuttavana 

vihreänä maisemareunana. 

Neutraali vaikutus 

maisemapiirteisiin.

Vesistö: järvet Hollolan vanhimpia asutusalueita 

yhdistävä Vesijärvi ei enää näy 

Pyhäniemen maisemassa  (jää 

rantapuuston taakse).

SL Luonnonsuojelualue. MY Maa- 

ja metsätalousalue, jolla on 

erityisiä ympäristöarvoja ja R.  

4 Vesijärven Kirkonselän arvo lintujärvenä on 

tuonut rajoituksia ranta-alueen puuston 

käsittelylle ja maankäytölle.  

Ranta-alueen luonnonsuojelutavoitteet 

eivät mahdollista ranta-alueen 

palauttamista yhtä avoimeksi, mitä se oli 

teollisen toiminnan aikaan 1900-luvun 

alkupuolella.  Tämä tulee vähentämään 

loma- ja matkailualueen rakentamisen 

maisemallista vaikutusta vesistön suuntaan.

Neutraali vaikutus 

maisemapiirteisiin (ks. 

Maisemakuva-

vaikutukset)

PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

TULOKSET

A) VAIKUTUKSET  MAISEMAPIIRTEISIIN  



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys 

arvopiirteille

Liikenne Maantiet: Rantatie Vanhaan kylätiehen pohjautuva 

Rantatie (mt. 2956) on 

kestopäällystetty yhdystie Hollolan 

kirkolta Lahteen; osa matkailureittiä 

"Hollolan kulttuuritie". 

Katualue, katualueen rajan osa, 

jonka kohdalta ei saa järjestää 

ajoneuvoliittymää. Osin RKY 

2009 -aluerajaus.   

5 Rantatie muuttuu kaava-alueen kohdalla 

kaduksi.  Kunn.tekn.yleissuunnitelmassa 

todetaan tien leveyden pysyvänä samana, 6 m. 

Kaavakartassa katualue noudattelee 

kiinteistörajoja ja on siksi pohjakartan 

tiemerkintää leveämpi, ja riittävä myös kevyen 

liikenteen väylälle.  Muutaman tontin kohdalla 

ajoneuvoliittymät suljetaan.  

Rantatien muuttuminen kaduksi rauhoit-taa 

liikennettä, alentaa meluhaittoja ja tukee 

välillisesti kartanomiljöön arvopiir-teisiin 

lukeutuvan puiston matkailullista 

kehittämistä.  Tieluokituksen muutos 

paremmin kevyttä liikennettä palvele-

vammaksi voi vahvistaa kartanon ja ranta-

alueen vanhaa toiminnallista yhteyttä.

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen (ei 

arvioitu kevyen 

liikenteen väylän 

vaikutuksia).  

Kylätiet Sorapäällysteinen Kotomäentie lienee 

yhtä vanha kuin niemessä sijaitsevat 

sarkapellot.

Katualue   6 Tie muuttuu kaava-alueen osalta kaduksi ja AO-

tonttien ajoneuvoliittymät osoitetaan 

Kotomäentieltä. Kaavakartassa katualue on 

kokonaisuudessaan tietä leveämpi, koska 

kaavassa on huomioitu kevyen liikenteen  

väylän vaatima tila. 

Kotomäentien muuttuminen kaduksi ei 

muuta vanhaa historiallista kulkuyhteyttä 

niemeen. Soratien päällystäminen ja 

perusparantaminen kaduksi tuo uudenlaista 

tieympäristöä vanhan maatalousmaiseman 

reunalle.

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen. 

Kotomäentien 

katurakentamisella 

kohtalainen vaikutus  

vanhan Kotoniemen 

maisemakuvaan.  

 Oikotie Pyhäniemestä Kirkkotielle eli 

etelään on kulkenut vuosisatoja 

Kalasillanojan yli, nykyistä Kalaojantien 

linjausta (kartanon puiston vierestä) 

ainakin jo 1800-luvulla.  Kuusirivin 

eteläpuolelta kaartuva Kalaojantie on 

1900-luvulta.

Katualueena nykyinen 

Kalaojantie. Vanha kartanon 

puutarhan ja puiston välistä 

kulkeva  kylätie  pp/h Yleiselle 

jalankululle ja polkupyöräilylle 

varattu alueen osa.  RM/s 

Matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään. Sp-1 

Alueen osa, jolla olevan 

kartanopuiston 

kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta 

arvokkaat ominaispiirteet tulee 

säilyttää. RKY 2009 -aluerajaus.  

7 Vanha tie Rantatieltä nykyiselle Kalaojantielle 

on merkitty yleiselle kevyelle liikenteelle, vaikka 

se jää yksityisen kartanoalueen sisälle.  Ei 

puukujaa koskevia merkintöjä, mutta 

suojelumääräysten mukaan kartanopuiston 

ominaispiirteet säilytetään.  

Vanha kylätie säilyy paikallaan ja 

nykyisenlaisena päällystämättömänä ja 

kapeana puistotienä, jota reunustavat 

puurivit.   

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen.  

Puistokäytävä lännestä suoraan 

kartanolle perustuu vähintään 1700-

luvun jälkipuolen kulkuväylään.

Säilytettävä/istutettava puurivi, 

RM/s  ja sp-2 Alueen osa, joka 

voidaan rakentaa 

kartanopuistoksi ja jonka 

käytössä tulee huomioida alueen 

kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta 

arvokkaat ominaispiirteet.  RKY 

2009 -aluerajaus.  

8 Lännen-idän suuntaista puistokäytävää 

reunustava puukujanne on merkitty 

säilytettäväksi/istutettavaksi puuriviksi.  

Vanha historiallinen kulkuyhteys kartanolle 

ja alueen puistosommitelman keskeinen 

elementti säilyy.   

Neutraali vaikutus 

historialliseen 

kulkuyhteyteen. 

 Aittomäen itärinteessä ja laitosalueen 

sivuitse kulkevat raitit myötäilevät 

vanhaa talvitietä  Kutajärven suunnalta 

Pyhäniemeen.  

Katualue 9 Ritanraitti (n. 3 m) muuttuu  kaduksi, jonka 

linjaus ja tasaus noudattelee nykyistä tien 

pintaa. Kunn.tekn.yleissuunnitelman mukaan 

5,5 m levyiseksi muuttuva katu päällystetään.

Tielinjaus säilyy, mutta nykyistä 

leveämpänä.

Neutraali vaikutus 

vanhaan 

kulkuyhteyteen,  

vähäinen vaikutus 

kyläkuvaan.

B) VAIKUTUKSET HISTORIALLISIIN KULKUYHTEYKSIIN (JA TOIMINNALLISIIN YHTEYKSIIN)   



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys 

arvopiirteille

Asutus Kylätontti Kylä sijainnut karttalähteiden mukaan 

ainakin 1700-luvulta lähtien  nykyisellä 

paikalla Rantatien varrella; on 

saattanut sijaita aikaisemmin 

Kotomäen niemessä, vanhojen 

peltojen keskellä sijaitsevassa 

metsäsaarekkeessa, josta on löytynyt 

kuppikiviä (ei tutkimustietoa tai 

karttalähteitä).

AO, RM/s, sp-1 ja sp-2 sekä rm I 

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa 

sijoittaa aluetta palvelevia 

rakennuksia ja rakennelmia. RKY 

2009 -aluerajaus.   

10  Kaavan suojelumääräykset kohdentuvat 

asianmukaisesti suurtilavaiheen luoman 

kulttuuriympäristön vaalimiseen. Kyseinen 

kartanomiljöö on myös RKY-aluetta. Kaavassa ei 

ole otettu huomioon kaava-alueella 

mahdollisesti sijainnutta keskiaikaista 

kylätonttia, koska sitä ei ole pystytty 

paikantamaan eikä siitä ole löytynyt 

maanpäällisiä merkkejä.    

Ympäristö voi säilyttää todistusvoimansa 

suurtilataloudesta kertovana historiallisena 

kohteena.

Neutraali vaikutus 

suurtilavaiheesta 

säilyneen 

kartanokeskuksen 

rakennettuun 

ympäristöön ja 

kyläkuvalliseen 

asemaan. 

Kylätyyppi Peltoaukean reunoille ja tien varteen 

kartanokeskuksen ympärille 

rakentunut kumpukyläasutus.  

Suurtilatalouden aikaan kylärakenne oli 

moniryhmäinen -  nykyään 

aikaisempaa väljempi ja ajallisesti 

kerroksellinen (suunnittelematonta ja 

suunniteltua rakentamista).

RM/s, AO, AP, R ja MA, RKY 2009 

-aluerajaus.  

11 Kaavamääräyksillä suojellaan kylän korkeimman 

mäen alarinteeseen perustettu kartanokeskus 

ja ohjataan säilyttämään länsipuolelle jäävä 

sarkapeltoalue avoimena. Asuntorakentamista 

ohjataan vanhoille työväen asuntoalueille sekä 

teollisuustontille.  - Merkittävä osa 

kumpukyläalueesta jää kaavarajauksen 

ulkopuolella.  

Kartanossa harjoitettavaa 

matkailuelinkeinoa palveleva 

asuntorakentaminen sijoittuu olemassa 

olevaa rakentamista tiivistäen, mutta 

laajentuen myös vanhan toiminnan 

päättymisen jälkeen luonnontilaan 

palautuneille alueille laaksoon sekä jyrkkään 

rinteeseen, levittäytyen hieman perinteisen 

toimintavyöhykkeen ulkopuolella 

(korkeustaso, peltomaa). 

Vähäinen vaikutus 

alueelle tyypillisen 

rakennustavan 

(asutuksen 

sijoittuminen) 

synnyttämään 

kyläkuvaan. 

Kylävaiheet a)  Tiivis ryhmäkylä: maanomistuksen 

keskittyminen hävittänyt jo vuosisatoja 

sitten talonpoikaisen ryhmäkylän 

rakenteen.

12 ks. kohdat  10 ja 11

b)  Kartanokeskus, teollisuutta ja 

työväen asutusta: jäljellä suurtilan 

ydinalue peltomaisemineen sekä 

fragmentteja muusta rakennetusta 

ympäristöstä.

RM/s, sp-1 ja sp-2, rm, RM ja R, 

RKY 2009 -aluerajaus.  

13 Suojelu-, rakentamis- ja suunnittelumääräykset 

kohdetuvat korttelissa 1201 vanhimman 

tunnetun historiallisen toimijan eli 

suurtilatalouden aikaisiin rakennuksiin, 

puistoon ja puutarhaan, tiestöön ja 

näkymälinjoihin Rantatieltä kartanolle. Kaava 

edellyttää kartanomiljöön visuaalisten 

piirteiden säilyttämistä.  Korttelissa 1202 

tyhjilleen jäänyt alue on osoitettu matkailua 

palvelevien rakennusten alueeksi, pieni osa-alue 

loma- ja matkailualueeksi. 

Valtakunnallisesti merkittävä kartanoalue 

(RKY-alue) voi säilyttää todistusvoimansa 

suurtilataloudesta kertovana historiallisena 

kohteena (kortteli 1201). Konttorin ja 

väentuvan purkamisen jälkeen joutomaaksi 

jäänyt alue korttelissa 1202 on matkailua 

palvelevan rakentamisen ohella mahdollista 

rakentaa puistomaiseksi ja sovittaa 

kartanopuiston luonteeseen.

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja 

kyläkuvaan.

c)  Harva-asuttu maalaiskylä: 

suurtilatalouden loppu ja 

maanomistuksen pirstaloituminen 

näkyy elinkeinotoiminnasta 

riippumattomana pientaloasutuksena; 

vanha suunnittelemattomasti 

rakentunut työväen asutus pitkälti 

hävinnyt tai korvautunut paikoin 

uudemmalla suunnitelmallisesti 

rakennetulla asumusryhmällä.  

AO, Istutettava alueen osa. 14 Erillispientalokorttelit on sijoitettu vanhojen 

ajoväylien yhteyteen, korkotasoltaan 

perinteiselle toimintavyöhykkeelle.  

Rakentaminen on enintään kaksikerroksista. 

Tontit ovat erikokoisia ja rakentamista ei ole 

ohjattu tiukoin rakennusalamerkinnöin. 

Asuntotonttien ja matkailualueen välille on 

osoitettu istutettava alueen osa, jolla 

käyttökelpoinen kasvillisuus on säilytettävä. - 

Muut työväen asunnot jäävät kaavarajauksen 

ulkopuolelle.  

Entisen teollisuusalueen ympärille tulevat 

uudet asuntotontit tiivistävät vanhaa 

pientaloasutusta, joka käsittää sekä 

kartanon aikaisia että myöhempinä vuosina 

rakennettuja pientaloja. Kylälle perinteisen 

rakennustavan mukaan rakentaminen tulee 

sovittaa maastonmuotoihin eikä niinkään 

toisiinsa nähden säännönmukaisesti.

Kohtalainen vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön ja 

kyläkuvaan.

C) VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA KYLÄKUVAAN



AP, sp-2 ja RM/s 15 Aittomäen länsirinteelle osoitettu 

asuntorakentaminen (2460 k-m2 

rakennusoikeutta) on sijoitettu olemassa 

olevien ajoväylien varrelle ja maastollisesti  

kuten lähialueella sijaitseva rinnemaiden 

työväenasutusta korvannut omakotiasutus, 

joskin jyrkempään rinteeseen. Kaavassa 

ohjataan ottamaan huomioon kartanopuiston 

maisemakuvan kannalta tärkeitä ominais-

piirteitä. Lisäksi uudesta asuntokorttelista 

kartanomiljöölle mahdollisesti aiheutuvia 

haitallisia vaikutuksia pehmentävät määräykset 

säilyttää tai istuttaa rakentamattomille tontin 

osille puistomaiseen ympäristöön soveltuvaa 

puustoa ja kasvillisuutta. 

Aittomäen länsirinne muodostaa läntiselle 

sarkapeltoalueelle maiseman reunan, ja 

näin ollen rinteeseen ja pellolle sijoittuvasta 

rakentamisesta syntyvän vaikutuksen laatu 

liittyy siihen, miten  luontevasti 

rakentaminen sovitetaan metsämaisemaan 

ja toisaalta kartanopuiston luonteeseen. 

Nyt kuusirivi muodostaa tärkeän 

maisematiloja rajaavan elementin kartanon 

puistoalueen ja uuden  

asuinpientalokorttelin välille, mutta saman 

asian voi toteuttaa pehmeämmillä 

ratkaisuilla, kuitenkin ottaen huomioon 

riittävän näkymälinjan säilyttämisen 

Rantatieltä kartanon päärakennukselle.   

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä vaikutus 

kyläkuvaan ja Aittomäen 

länsipuolella 

reunavyöhykkeen 

visuaalisiin 

painopisteisiin: kartanon 

ja puistokolmion 

asemaan kirkon 

suuntaan aukeavassa 

maisemassa.   

Talot Kartano Tilan loistokauden ajan päärakennus 

puistoalueineen säilynyt, samoin 

kookas sivurakennus ja muutama 

ulkorakennus; yleisölle osan vuotta 

avoimena oleva taidekartano.

RM sp-1,sp-2, VL/s, sr-1, sr-2 ja 

sr-3 Suojelurakennukset, RKY 

2009 -aluerajaus.  

16 Suojelumääräykset kohdentuvat 

kartanokeskukseen, sen vanhoihin rakennuksiin 

ja puukujaan sekä laajemmin koko 

kartanopuistoon. Vanhoihin 

puistoelementteihin (kuja, tasanne) välittömästi 

liittyvä Aittomäen metsäalue osoitetaan 

lähivirkistysalueeksi, jonne voidaan palauttaa 

vanhoja puistorakenteita.   

Rakennettu kulttuuriympäristö voi säilyttää 

todistusvoimansa suurtilataloudesta 

kertovana rakennushistoriallisena kohteena 

sekä ympäristön historiallisena 

maamerkkinä.

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.

Kartanon maatilan ja 

teollisuuden työväen 

asunnot

Vain muutama vanha rakennus 

säilynyt: Poppeli vanha karjakon 

asuintalo ulkorakennuksin, Pajamäki 

II:n työväen sauna, Martti vanha 

puutalo ulkoasultaan säilynyt, Pomola  

ulkoasultaan uudistunut (Puikkeli 

sotien jälkeen perustettu).

AO II sr-2, sr-1, sr-1 17 Suojelumääräykset kohdentuvat Poppelin 

asuinrakennukseen ja saunaan  (ent. 

ylävesisäiliö) ja Pajamäki II:n työväen saunaan.  

Poppelin asuinrakennuksen laajennukselle on 

merkitty oma rakennusoikeus.  

Kartanon talouspihasta säilyvät viimeiset 

toimintaan liittyneet rakennukset, ja 

Pajamäki II:n tontilla kartanon työväen 

sauna (tiili).

Neutraali vaikutus 

rakennettuun 

kulttuuriympäristöön.  

Teollisuus Tehdasrakennukset, 

varastot, muut 

rakennelmat

Pyhäniemen 1880-luvulla perustetusta 

höyrysahasta on jäljellä vähäisiä kivi- ja 

betoniperustusten jäänteitä, 

konehuoneen raunio sekä  vaatimaton 

kaivettu uittokanava, Maamme 

ensimmäisestä kärryn- ja 

tykinpyörätehtaasta on jäljellä  tiilestä 

muurattu puutavaran 

käsittelyrakennus ja paja (AO-tontilla).  

sr-1 ja sr-2, R, AO, k, k-1 18 Suojelumääräykset kohdentuvat 

tykinpyörätehtaan aikaiseen puutavaran 

kuivaamoon (tiili/puu; rakennuksen 

laajennukselle on merkitty oma 

rakennusoikeus) ja Pajamäen tontilla 

sijaitsevaan tehtaan pajaan (tiili).  Paja jää AO-

tontille.  Kaavassa sahan konehuoneen raunio 

jää loma- ja matkailualueen ohjeelliselle 

rakennusalalle.  Uittokanava, konehuoneen 

raunio ja saharakennusten perustusjäänteet 

eivät arkeologisen selvityksen mukaan ole 

historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, mutta 

niiden osittaista säilyttämistä suositellaan.  

Entiselle tehdasalueelle osoitetusta uudesta 

maankäytöstä ja rakentamisesta huolimatta 

säilyy kartanon mailla viimeiset teollisesta 

toiminnasta jäljellä olevat rakennukset eli 

kuivaamo ja paja.   Kaavassa osoitetun 

matkailua palvelevan 8 m leveän kanavan 

rakentaminen  vanhan uittokanava kohdille 

(edellyttää Natura-arvioinnin) pitää 

uutenakin rakenteena viittauksen alueen 

teolliseen historiaan.   

Neutraali vaikutus 

rakennetun 

kulttuuriympäristön 

yksittäisiin historiallisiin 

elementteihin.  Loma- ja 

matkailualueen 

rakentamisesta 

syntyvien vaikutusten 

laatu kyläkuvaan 



TEEMA TARKASTELTAVAT 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TILANNE PYHÄNIEMELLÄ 2013 Pyhäniemen asemakaavan 

kaavamerkinnät

Merkintöjen ohjausvaikutus Kulttuuriympäristövaikutukset Vaikutuksen merkitys  

Maa- ja metsätalous, 

puutarhaviljely

Peltomaat: historiallinen 

jatkuvuus

Kotomäessä ja Kalaojantien ympärillä 

on säilynyt sarkapeltoalue eli kylän 

vanhat rintapellot.

MA, AP, R ja EV-1. 19 Ks. Kotomäentien osalta Kohta 2. Suurin 

yhtenäinen kaava-alueelle jäävä osa viljelyk-

sessä olevista sarkapelloista tulee kaava-

määräyksen mukaan säilyttää avoimena eikä 

rakentamista alueelle sallita. Kolmion muotoi-

nen vanha peltolohko pellon ja metsän rajalla 

muuttuu asuinpientalojen korttelialueeksi.

Kalaojantien ulkokaarteeseen jäävässä 

teiden ja aidan rajaamassa kolmiossa 

vanhaa peltomaata siirtyy rakennusmaaksi. 

Alue ei ole kovin suuri, noin 5200 m2.  

Kohtalainen vaikutus 

maankäytön 

jatkuvuuteen 

Kalaojantien kaarteessa, 

vähäinen vaikutus 

Kotomäentien varrella. 

Peltomaat: 

kartanoympäristön 

maisemakuva

Hämäläistä suurtilataloutta edustavaa 

kartanoa ympäröi tasapainoinen, laaja 

ja tilallisesti mielenkiintoinen 

maatalousmaisema.

ks. kohdat 2 ja 19. 20 ks. Kotomäentien osalta kohdat 2 ja 19. - 

Etelässä, pohjoisessa ja idässä 

kartanokeskukseen rajautuvat viljelymaisemat 

jäävät kaavarajauksen ulkopuolelle.

Avoin maisematila säilyy ja maatalous voi 

jatkua  vanhalla sarkapeltoalueella 

puistokolmion eteläpuolella.  Kalaojantien 

ulkokaarteeseen jäävässä peltokolmiossa 

maankäyttö muuttuu ja maisemakuvaan 

tulee uutta elinkeinotoimintaa palvelevaa 

asuntorakentamista. Vaikutuksia syntyy 

maiseman reunavyöhykkeelle.

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä vaikutus 

maisemakuvaan 

Kalaojantien kaarteessa, 

vähäinen vaikutus 

Kotomäentien varrella.

Kartanopuutarha Pyhäniemen kartanossa harjoitettiin 

ammattimaista kasvihuoneviljelyä. 

Rantatien eteläpuolella oli marja- ja 

hedelmätarhat ja vihannesmaat.

RM/s, sp-1 ja sp-2, RKY 2009 -

aluerajaus.  

21 Kaavassa ohjataan ottamaan huomioon 

kartanopuiston kulttuurihistorialliset ja 

maisemakuvan kannalta arvokkaat 

ominaispiirteet; joihin selvityksen perusteella 

lukeutuvat kolmiossa sijainneet 

puutarhaviljelmät.   

Pyhäniemen kartanon historiaan liittyvät 

puutarha-alueet (marja- ja hedelmätarhat) 

voivat säilyä ja uudistua osana 

kartanopuistoa.  

Neutraali vaikutus 

maankäytön 

jatkuvuuteen ja 

maisemakuvaan

Teollisuus Tehdasalueet; saha ja 

puusepänteollisuus

Pyhäniemen 1880-luvulla perustetusta 

höyrysahasta on jäljellä vaatimaton 

kaivettu uittokanava sekä vähäisiä kivi- 

ja betoniperustusten jäänteitä. 

Teollisuustontti on alavalla maalla ja 

rehevän kasvillisuuden sulkema.

R, MY,  ulkoilureittimerkintä, SL 

Luonnonsuojelualue, hv-1 

Hulevesien  viivytysallas tai 

hulevesikosteikko, K ja K-1 

enintään 8 m leveä kanava, jp 

varauduttava 

kiinteistökohtaiseen jäteveden 

pumppaukseen, nat Natura-

2000 alue, luo Metsäluhta

22 Kaavassa vanhalle teollisuusalueelle ohjataan 

uutta maankäyttöä ja toimintaa sekä n. 6510 k-

m2 rakennusoikeutta, jonka toteutuksesta on 

kartanokiinteistön omistajan toimesta tehty 

Master-Plan luonnos. 

Uusi maankäyttö ja voimaperäinen 

rakentaminen ei  katkaise historiallista 

maankäyttöä, koska teollisuutta alueella ei 

ole harjoitettu vuosikymmeniin. 

Maisemakuvaan kohdistuu vaikutuksia  

uuden käyttötarkoituksen ja rakennustavan 

myötä.

Kohtalainen vaikutus 

luonnontilaan 

palautuneen 

tehdasalueen 

maankäyttöön.  

Rakentamisen tavasta 

riippuen kohtalainen tai 

merkittävä 

maisemakuvallinen 

vaikutus.

Kursiivilla vuoden 2013 taulukkoon tämän työn yhteydessä tehty tarkentava lisäys.

D) VAIKUTUKSET MAANKÄYTÖN JATKUVUUTEEN JA MAISEMAKUVAAN (VISUAALISUUS)



   

Asemakaavaehdotus 14.10.2015, 

Hollolan kunta. 

Kaavaehdotuskarttaan on lisätty eri 

värein numerot, jotka viittaavat 

arviointitaulukossa käytettyyn 

numerointiin.     
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PYHÄNIEMEN KARTANOYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

Kiinteistöjä 98-441-1-251, 1-136, 1-400, 1-472, 1-474, 1-517, 1-518, 1-552, 1-603, 1-648, 
1-656, 1-657, 1-658, 1-659 sekä tiealuetta koskeva asemakaava.  Maatalous-, tie ja 
katualueita koskeva asemakaavan muutos. 
 

 

 
Ylin kuva; viistokuva, otettu 1900-l. alkupuolella Kutajärveltä pohjoiseen päin. Kuvassa on etualalla Pyhäniemen kartano ja taka-
alalla puusepän tehdas ja saha Vesijärven rannalla. 
Alimmat kuvat vasemmalta oikealle; opaskartta, peruskartta, ilmakuva vuodelta 2014 
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Suunnittelualue 

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa, noin kaksi kilometriä Hollolan kirkolta itään. 
Kuntakeskukseen on etäisyyttä noin 12,5 km ja Lahteen 17 km.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 24 
hehtaaria, josta valtaosa on asemakaavoittamatonta. Kaavahankkeen aikana asemakaavoittamattomalle alueelle 
laaditaan ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan muutos laaditaan noin 2,4 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa 
on vanhaa rakennuskaavoitettua aluetta. 
 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien etelä- ja pohjoispuolelle. Rantatien eteläpuolella alueeseen kuuluu Pyhäniemen 
kartano pihapiireineen sekä pelto- ja metsäaluetta. Rantatien pohjoispuolella on kartanon rakennuksiin kuuluva 
vanha tykinpyörätehdas sekä metsäaluetta. 
 
Kaavoitettava alue on esitetty etusivun opaskartalla harmaalla rajauksella. Kaavoitettavan alueen rajausta voidaan 
tarkistaa työn edetessä. 
 

Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 
Pyhäniemen kartanomiljöö on rakennushistoriallisesti merkittävä kohde ja osa valtakunnallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä. Alue on lisäksi osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Suunnittelualueen 
lähiympäristössä on merkittäviä luontoarvoja. Reunaehdot kaavoittamiselle tulevat näistä alueen ominaispiirteistä ja 
niihin kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Myös alueen liikenneturvallisuutta tarkastellaan kaavatyön 
aikana. 
 
Tavoitteena on, että Pyhäniemen kartanon historiallinen miljöö, kehittyvä lähiympäristö ja Tykinpyörätehtaan 
rakennettu ympäristö yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät asuminen, vapaa-ajan elinkeinotoiminta 
ja kulttuuripalvelut. Tykinpyörätehtaasta ja sen ympäristöstä halutaan kehittää korkeatasoinen vapaa-ajankeskus, 
jossa Pyhäniemen kartanon kulttuuritoiminta yhdistyy myös muihin matkailun ja vapaa-ajan toimintoihin 
tehdasmiljöön teemaa kunnioittaen. 
 
Kaavahankkeella suojellaan Pyhäniemen kartanon historiallista miljöötä ja tutkitaan mahdolliset 
lisärakentamistarpeet. Tykinpyörätehdasta ympäristöineen kehitetään palvelemaan kasvavia majoituksen ja 
asumisen tarpeita. Muunneltavien ja ympärivuotisen elinkeinotoiminnan mahdollistavien tilojen toteuttaminen 
Tykinpyörätehtaaseen mahdollistaa nykyisen kausiluonteisen toiminnan ulottamisen ympärivuotiseksi ja 
monipuoliseksi vapaa-ajan toiminnaksi. 
 
Pitkän aikavälin tavoitteena on Pyhäniemen alueen kehittäminen arvostetuksi alueeksi, jossa yhdistyy asuminen, 
korkealuokkainen kulttuuritarjonta sekä hyvät urheilu- ja vapaa-ajanpalvelut. 
 

 
Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 

Historia ja nykytilanne 
Pyhäniemen asutus on todennäköisesti rautakautista perua. Asiakirjoissa kylä mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 
1467. Pyhäniemen kartano muodostettiin yhdistämällä talonpoikaistaloja. 1630-luvulla kartanolla oli ratsutilan arvo, ja 
vuodesta 1666 kartanoa hallitsivat Hollolan papit noin 100 vuoden ajan. Kartanoa ovat hallinneet mm. 
Schmiedefeltien, Ammondtien ja Collinien suvut. 1887 perustettiin kartanoon höyrysaha ja 1900 sahan yhteyteen 
tykin- ja kärrynpyörätehdas. Päärakennuksen nykyinen ulkoasu, jossa sekoittuvat uusrenessanssin ja jugendin 
tyylipiirteet, on arkkitehti A.W. Stenforssin suunnittelemasta korjauksesta vuodelta 1907. Kartanon pihapiirissä on 
suuri uusrenessanssia edustava sivurakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti A. Nordberg 1880-luvun lopulla, sekä 
tiilinen jääkellari 1850-luvulta. Rantatien pohjoispuolella on säilynyt pyörätehtaan tiilinen kuivaamorakennus.  
 
Pyhäniemen kartanossa järjestettiin kuvataidenäyttelyitä kesäisin vuodesta 1982 vuoteen 2003 asti. Näyttelytoiminta 
käynnistettiin uudelleen vuonna 2010 ja se on ollut toiminnasta siitä lähtien. Lisäksi nykyään järjestetään kesäisin 
konserttien sarja. Kartanolla vierailee vuosittain 10.000-15.000 matkailijaa. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-arvot 
Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jolla on huomattavia maisemallisia arvoja, ja Pyhäniemen kartanomiljöö on 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Maakunnallisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on valtakunnallisia 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja. Kaavoitettava alue on osa Hollolan kirkon ja pitäjänkeskuksen 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Kastari-Hatsina-Kutajoen valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta. 
 
Luonnonsuojelu ja vesistöt 
Kaavoitettava alue rajoittuu koillisessa Pyhäniemenlahteen, joka on osa Vesijärveä. Alue ei rajoitu muihin vesistöihin, 
mutta Kutajärvi sijaitsee noin 600 metriä suunnittelualueesta etelään. Molemmat edellä mainitut vesistöt ovat osa 
Kutajärven natura 2000- aluetta (tunnus FI0306006), jonka yhteispinta-ala on 1051 ha. Kutajärven alue on sekä 
luontodirektiivin (SCI), että lintudirektiivin (SPA) mukaista natura-aluetta, ja lisäksi kansainvälisesti arvokasta 
lintuvesialuetta. Kutajärven natura-alue on samalla myös Ramsar-alue.  Ramsarin sopimus velvoittaa valtioita 
edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua perustamalla luonnonsuojelualueita 
vesiperäisille maille. Suomen Ramsar-alueet kuuluvat natura 2000 -verkostoon ja alueiden rajaukset noudattavat 
natura-rajauksia. 



 
 

 
Pyhäniemenlahti on osa Kirkonselkää, joka on luonnonsuojelualuetta. Myös Kutajärvi on luonnonsuojelualuetta. 
Molemmat luonnonsuojelualueet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Valtioneuvosto on 
3.6.1982 hyväksynyt lintuvesiensuojeluohjelman, joka perustuu maa- ja metsätalousministeriön asettaman 
lintuvesityöryhmän vuonna 1981 valmistuneeseen mietintöön (komiteanmietintö 1981:32). 
 
Luonnonolot 
Ramboll on tehnyt vuonna 2007 valmistuneen maisemaselvityksen Pyhäniemen-Kirkonseudun alueelle, jossa 
linnustoinventoinnin yhteydessä Pyhäniemen kartanon ympäristö on havaittu arvokkaaksi yölaulajalintujen 
esiintymispaikaksi. Pyhäniemenlahden länsirannan lehtimetsäaluetta on kuvattu pikkutikan pesintäalueeksi.  
 
Kaavoitettavan alueen keskelle jäävää Pyhäniemen kartanoa ympäröi englantilaistyylinen maisemapuisto. Kartanoa 
ympäröivät alueet voidaan jakaa kolmeen osaan: 
Alue 1. Vallitseva puulaji on leppä, alueella on myös huomattavasti villiintyneitä koristepensaita. 
Alue 2. Puistosta muodostunut sekametsä, jossa muutama ylispuu on elinkaarensa päässä. 
Alue 3. Vanhaa viljelysmaata sekä harvennettua havupuumetsää. 

 
Osa-alueet 1-3 esitetty peruskartalla mustalla rajauksella 
 
Liikenne 
Suunnittelualue jakautuu Rantatien molemmin puolin. Rantatie on maantie 2956 välillä Hollola kk-Messilä-Lahti. 
Rantatien pohjoispuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylää ja se on esitetty vuonna 2010 valmistuneessa 
tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelma on hyväksytty Hollolan kunnan teknisessä lautakunnassa Kutajoentie-
Pyhäniementie välisen tieosuuden osalta. Kyseisellä tieosuudella kevyen liikenteen väylän rakentaminen on aloitettu 
kesällä 2012. Muilta osin tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty. 

 
Kaava-alueella sijaitsee Rantatien lisäksi kolme muuta tieyhteyttä; Ritanraitti, Kotomäentie ja Kalaojantie, jotka ovat 
yksityisteitä. Ritanraitti johtaa Rantatieltä Pyhäniemen kartanolle sekä kaavoitettavan alueen viereiselle kunnan 
rivitaloalueelle. Kotomäentie johtaa Rantatieltä Kotomäen loma-asutusalueelle sekä yleiselle uimarannalle ja 
venepaikoille. Kalaojantien uusi vuonna 1995 rakennettu linjaus kulkee kaavoitettavan alueen reunassa. Kalaojantien 
yksityistien lainvoimainen reitti kulkee kuitenkin kaava-alueen läpi ja liittyy Rantatiehen kartanon kohdalla. 
 
Rantatietä pitkin liikennöi linja-auto Lahteen ja kuntakeskukseen. 
 
Maanomistus 
Kaavoitettava alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 
 
 

Maakuntakaava 2006 
Ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistamassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty 
kyläalueeksi (AT15). Alueella on kulttuurihistoriaan ja maisemaan liittyviä maakunnallisia sekä valtakunnallisia arvoja, 
jotka on maakuntakaavassa osoitettu ma16- ja kmv20-rajauksin. Vesijärveen kuuluva Kirkonselkä on merkitty 
luonnonsuojelualueeksi (SL48) ja natura-alueeksi (nat52-rajaus). Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavan mukaisen 
pohjavesialueen rajaukseen (pv30-rajaus). Maakuntakaavassa on Pyhäniemeen lisäksi osoitettu ohjeellinen 
ulkoilureitti, jolla tarkoitetaan Vesijärveä kiertävää ulkoilun yhteystarvetta Hollolan kirkonkylän ja Lahdenpohjan välillä. 
Alue kuuluu myös maaseudun kehittämisen kohdealue-rajaukseen (mk3-rajaus), jolla tarkoitetaan tiiviimmän 
maaseutumaisen asumisen kehittämiskohdetta Pyhäniemen, Messilän ja Vesijärven tuntumassa. Rantatie on 
maakuntakaavassa merkinnällä yt27 tarkoittaen yhdystietä 2956. 
 



 
 

 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.  

 
 
Maakuntakaava 2014, ehdotus 

Maakuntakaava 2014 on valmistelussa. Maakuntakaavaehdotuksessa kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen 
alueeksi (A37) ja alueelle on merkitty keskustatoimintojen alakeskus ca-kohdemerkinnällä. Pohjavesialueen rajaus on 
poistettu. Kaava-alue on osa maakuntakaavaehdotuksessa esitettyä matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealuetta: Messilä-Pyhäniemi-Kirkonseudun matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue matkailun eri 
muotojen, virkistyksen, asumisen ja vapaa-ajan vieton ja vapaa-ajanasumisen lähtökohdista. 

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta13.4.2015. 

 
 
Osayleiskaava 

Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava on vahvistettu 1.11.1995 ja siinä Pyhäniemen kartanon alue on merkitty 
matkailupalvelujen alueeksi (RM). Kartano on merkitty rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin 
perustein suojeltavaksi rakennuksen tai rakennusryhmän kohdemerkinnällä sr-1/25 (numerointi viittaa 
rakennusinventointiluetteloon). Lisäksi sr-rajauksella on osoitettu kartanon tärkeä rakennushistoriallinen 
aluekokonaisuus, joka ulottuu Rantatien molemmin puolin. Suunnittelualueen eteläosa on osayleiskaavan mukaista 



 
 

virkistysaluetta (VL). Rantatien pohjoispuolelle on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) 
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on ympäristöarvoja metsäalueiden osalta (MU-3). Kaava-alueen 
lounaisnurkka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja pelto- ja avomaisemien osalta (MU-
1). Suunnittelualue on vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (pv-2 -rajaus). Pyhäniemenlahti on merkitty 
tärkeäksi lintuvesialueeksi (sl-1 -rajaus). Osa suunnittelualueesta on erityisiä maisema-, pohjavesi- ja luonnonarvoja 
omaavaa aluetta, joka on osayleiskaavassa merkitty mal-1 –aluerajauksena. 

 
Ote Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty punaisella rajauksella. 

 
 
Asemakaava 

Suunnittelualueen kohdalla osa Rantatietä kuuluu rakennuskaavoitettuun alueeseen. Rakennuskaavassa, jonka 
Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 12.8.1977, Rantatie on merkitty LT-alueeksi eli kauttakulku-, sisääntulo- ja 
ohitustieksi. Muilta osin suunnittelualue ei kuulu kaavoitettuun alueeseen, mutta se rajoittuu peltoalueisiin, jotka 
rakennuskaavassa on merkitty maatalousalueeksi (M). 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavoitettava alue on esitetty harmaalla rajauksella. 



 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

- Kunnan rakennusjärjestys 2011, 1.6.2011 
- valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet –inventointi 
- Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet, Päijät-Hämeen liitto 
- valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), www.rky.fi 
- Tiesuunnitelma Lahti-Hollola maantien 2956 (Rantatie) parantamiseksi rakentamalla kevyen liikenteen 

väylä välille Kirkkotie (mt 3161) -Pyhäniementie (1.rakennusvaihe), laadittu 2010 
- Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset, Päijät-Hämeen liitto 2008 
- Luonto-, kulttuurihistoria- ja maisemaselvitys, 31.12.2007, Ramboll 
- Hollolan rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 110/2006 
- Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto, Henrik Wager 2006 
- MARY - maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, Päijät-Hämeen maakunnallinen inventointi, 

Henrik Wager 2005 
- Hollolan Vesijärven rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi. Timo Sepänmaa, Lahden 

kaupunginmuseo 2002  
- Hollola kk Pappilan kylä. Arkeologinen prospektointi kevyenliikenteen linjalla. Hannu Takala & Hannu 

Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998 
- Hollolan kirkonseudun arkeologinen inventointi. Hannu Poutiainen, Lahden kaupunginmuseo 1998 
- Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavahanketta varten tehdyt ympäristöselvitykset: 

- perustiedot, luonto- ja maisemaselvitys, tavoitteet – raportti, 1991 
- rakennusinventointi, 1992 
- selvitys kaava-alueen viemäröintivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, 1993 

- Erkki Härön tekemä Pyhäniemen kartanon Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen selvitys, 1976 
 
 

Selvitystarpeet / Asemakaavatyön aikana tehdyt selvitykset 
- Pyhäniemen kartanon luontoselvitykset 2013, Ramboll, 30.9.2013 
- Hollolan Pyhäniemen lepakkoselvitys 2013, BatHouse, 30.8.2013 
- Pyhäniemen kulttuuriympäristöselvitys, Selvitystyö Ahola, 22.7.2013 
- Arkeologisten kohteiden selvitys ja arvottaminen, Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen 

maakuntamuseo, Teemu Tiainen 2014 
- Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan ja uittokanavan kunnostuksen vaikutukset Kutajärven alueen Natura 

2000 –alueeseen, Ympäristösuunnittelu Enviro, 10.3.2015 
- Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavan luontovaikutukset, Ympäristösuunnittelu Enviro, 24.9.2015 
- Hulevesiselvitys, Ramboll, 16.7.2015 
- Liikenneselvitys, Ramboll, 2.10.2015 
- Pyhäniemen alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll, 9.10.2015 
- Meluselvitys, Ramboll, 13.10.2015 
- Kulttuurivaikutusten arviointi, Selvitystyö Ahola, 2015 

 

  
Rakennushistoria-, kulttuuriympäristö- sekä luontoselvitysalueen rajaus merkitty karttaan sinisellä pistekatkoviivalla ja 
kaavoitettava alue punaisella. 

 



 
 
Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Kulttuuriympäristöön 
- Luonnonoloihin ja maisemaan 
- Liikenteeseen 
- Matkailuun ja elinkeinoelämään 
- Elinoloihin, terveellisyyteen, viihtyisyyteen 

 
 
Osalliset 

- kaavan lähialueen maanomistajat ja asukkaat, yksityisteiden hoitokunnat 
- Lahden seudun ympäristöpalvelut 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo, rakennuskulttuuriyksikkö ja arkeologian yksikkö 
- rakennuslupa-arkkitehti 
- rakennustarkastaja 
- kunnan rakennuttajapäällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- Telia Sonera 
- Lahti Energia Oy 
- L-E Sähköverkko Oy 
- P-H Sotey, Ympäristöterveyskeskus 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Hollolan ympäristöyhdistys 

 
 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta sekä 
asemakaavaluonnoksen ja asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa, Hollolan 
kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaava-
alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 

Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 

- Tekninen lautakunta päätti asemakaavan vireilletulosta 18.12.2012.  

- Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS asetetaan 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti 
tai suullisesti. 

- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on 
mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään 
tarpeelliset lausunnot. 

- Tekninen lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 
Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 

- Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, käsitellään ne yhdessä lausuntojen ja näihin laadittujen 
vastineiden kanssa uudelleen lautakunnassa. 

- Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

- Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 

- Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

 
Tavoitteellinen aikataulu 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 17.1.-15.2.2013 
Asemakaavaluonnos nähtävillä:  6.3.-4.4.2014 
Asemakaavaehdotus nähtävillä:  5.11.-4.12.2015 
Hyväksymiskäsittely   tammi-helmikuu 2016 

 
  



 
 
Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta 
pyydetään viranomaislausunnot. 

 
MRL 66 ja MRA 18 §: ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu pidettiin 29.8.2012. 
Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 
nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

 
 
Maankäyttösopimukset 

Kaavamuutoksen hakijan ja kunnan välillä tehdään maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä. 
Maankäyttösopimuksessa määritellään tarkemmin kaavamuutoksesta aiheutuvat maankäyttömaksut (MRL 91 b 
§). 
 
Tämän kaavan yhteydessä tehdään kaksi erillistä sopimusta. Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä tehdään 
ennen kaavaluonnoksen nähtävilletuloa. Toinen sopimus (maankäyttösopimus) voidaan osapuolia sitovasti 
tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan käynnistämissopimuksen. Maankäyttösopimuksen hyväksyy 
kunnanhallitus. 

 
 
Yhteystiedot 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh 044 780 1359 
Sähköposti: katariina.tuloisela(at)hollola.fi 
Kaavoittaja Maria Vanhala, puh 044 780 1353 
Sähköposti: maria.vanhala(at)hollola.fi 

 
 
 
 
 
 
Hollolassa 15.1.2013 
päivitetty: 4.3.2014, 26.10.2015 
 
 
 
 
 
Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela 




