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Kalliolan-Paimelan osayleiskaavan liikenneselvitys 

1 Lähtökohdat 

1.1 Yleistä 

Työn tehtävänä oli laatia liikenneselvitys Hollolan kunnan Kalliolan-Paimelan osayleiskaavaa varten. Osayleis-
kaavassa maankäytön yleistavoitteita ovat mm. asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muodosta-
misen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden, luonnon- ja kulttuuriympäristöarvojen 
huomioimisen sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen. Kaavasta laaditaan yhdyskuntataloudelli-
sesti järkevä. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoitta-
mista (MRL 44§). Osayleiskaavalla pyritään myös osoittamaan rakennuskannan ja muinaismuistojen suojelu-
tarpeet. Osayleiskaava toimii valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, strategisen 
yleiskaavan ja muiden kunnan strategioiden välittäjänä ja tulkitsijana. 
 
Liikenneselvityksessä on tarkasteltu suunnittelualueen liikenneverkko ja sen kytkeytyminen nykyiseen liiken-
nejärjestelmään eri liikennemuotojen osalta. Osayleiskaavan mahdollistaman maankäytön tuottama liikenne 
on arvioitu ja sen pohjalta on esitetty liikenneverkon kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Vaikutusten 
arvioinnissa on tarkasteltu uuden maankäytön vaikutuksia liikenteeseen ja liikenneverkkoon. 
 
Liikenneselvitys on laadittu Hollolan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työstä ovat 
vastanneet DI Tuomas Miettinen, DI Saara Aavajoki ja DI Max Mannola. 
 

1.2 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Hollolan kunnan koillisosassa, Lahden keskustaajaman pohjoispuolella. Alue on suu-
rimmaksi osaksi haja-asutusaluetta, jonka asutus on pääosin kylämäistä. Alueen eteläosassa on myös asema-
kaavoitettua aluetta. Suunnittelualue on kooltaan noin 2 213 hehtaaria.  Suunnittelualue on merkitty kuvaan 
1 vaaleanpunaisella ja sen tarkempi rajaus on esitetty kuvassa 2.  
 
Idässä suunnittelualue rajautuu Lahden kaupungin alueeseen, koillisessa Hollolan kuntaan kuuluvaan Metsä-
kulman kylään, pohjoisessa Asikkalan kuntaan ja lännessä Vesijärven Vähäselän ja Paimelanlahden ranta-
alueisiin. Valtatie 24 kulkee suunnittelualueen poikki etelä-pohjoissuunnassa. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee Paimelan koulu Paimelan kylässä, Vesijärven rannalla juuri suunnittelualueen 
ulkopuolella. Noin 1 km suunnittelualueen eteläreunasta sijaitsee Kalliolan koulu, terveyskeskuspalvelut, päi-
väkodit, kirjasto yms. Suunnittelualueella ei sijaitse ruokakauppaa, mutta aivan alueen eteläosassa Kalliolassa 
toimii grillikioski. Lähin ruokakauppa sijaitsee Kukkilassa, n. 3 km suunnittelualueen eteläpuolella. Noin 1 km 
päässä suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Route 24 -huoltoasema ja ravintola sekä ST1-tankkaus-
asema. Etelässä noin 5 km etäisyydellä sijaitsevat Lahden Holman isot marketit. 
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Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti, musta viiva kuvaa Hollolan kunnan rajaa 

 

  
Kuva 2: Suunnittelualueen tarkempi rajaus 
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1.3 Aluetta koskevat liikenneselvitykset, -suunnitelmat ja –hankkeet 

Seuraavissa luvuissa 1.3.1 ja 1.3.2 kuvatuista aikaisemmista kaavoituksen ja liikennesuunnitelmien hanke-
ehdotuksista useimmat otetaan osayleiskaavatyössä huomioon. Ehdotuksista hylättiin kuitenkin valtatien 24 
rinnakkaisyhteys sen nykyisen linjauksen itäpuolella, ja siitä huomioidaan vain kokoojakatutasoinen yhteys 
Ilmotuntien ja Pitkänsillantien välillä.  

1.3.1 Kaavoitus 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014: 

• Valtatie 24 on ”merkittävästi parannettava valtatie/kantatie”, joka voidaan parantaa myös 
kaksiajorataiseksi. 

• Valtatien 24 itäpuolella Kalliolan kohdalla on linjattu ”vaihtoehtoinen tai ohjeellinen valta-
tie/kantatie”. 

• Mt 3131 (Vesivehmaantie) on ”merkittävä yhdystie”. 
 

 
Kuva 3: Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 suunnittelualueen kohdalla. 

Hollolan Strateginen yleiskaava 2017: 

• Valtatie 24 on ”valtatie tai kantatie, valtakunnalliseen päätieverkkoon kuuluva tieyhteys”. 

• Mt 3131 (Vesivehmaantie) ja 14119 (Paimelantie) on merkitty ”yhdystie”. 
 
Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarunko (2019): 

• Kalliolanpeltotie tulee jatkumaan aina valtatielle 24 saakka, kun valtatien uudistuksen yhtey-
dessä järjestellään uudestaan myös merkittävimmät liittymäalueet. Suunnittelualueelle si-
joittuu kaksi liittymäaluetta: Kalliolan koulun liittymä (Rajaharjuntie) sekä pohjoisempana 
Paimelantien liittymä. Valtatien itäpuolelle suuntautuu samasta liittymästä Ilmotuntie. Kaa-
varungon kahdessa vaihtoehdossa (VE 1 ja VE 2) on hieman erilaiset liikenneverkot Rajahar-
juntien ja Paimelantien välisellä alueella, mutta kummassakin vaihtoehdossa sekä lopulli-
sessa kaavarungossa valtatien 24 ja Paimelantien liittymä on siirretty nykyisen liittymän ete-
läpuolelle. 
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Kuva 4: Sorvasen ja Kalliolan alueen kaavarungon kaksi vaihtoehtoa VE 1 (ylhäällä vas.) ja VE 2 (ylhäällä oik.) ja lopullinen 
kaavarunko (alhaalla). 
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1.3.2 Liikenneselvitykset ja -suunnitelmat 

Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä, Lahti, Hollola, Asikkala, Padasjoki (2015): suunnittelualueen toi-
menpide-ehdotukset: 

• Holma-Kalliola: 2+2 kaistaa (n. 6 km) TAI rinnakkaisväylä 

• Paimelantien mt 14119 ja Ilmotuntien mt 14122 liittymän parantaminen /js-tarve 

• Kalliolan jk/pp-alikulkukäytävä (Paimelantien ja Ilmotuntien liittymään) 

• mt 14123 Pitkänsillantien liittymän parantaminen /jatkosuunnittelutarve 

• Ryynäsentien ja lähiliittymien liittymäjärjestelyt 

• Paimelan kevyen liikenteen väylän päällystys 

• mt 3131 Vesivehmaantien ja mt 14119 Paimelantien liittymän parantaminen /jatkosuunnit-
telutarve 

 

 
Kuva 5: Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä, jakson 1 Lahti – Vääksy toimenpiteet. 

Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto – Kalliola, Lahti ja Hollola, aluevaraussuunnitelma (2017), jonka läh-
tökohtana oli em. valtatien 24 kehittämisselvityksen palvelutasotavoitteet ja jatkosuunnittelutarpeet seuraa-
ville kohteille: 

• Holma-Kalliola: 2+2 kaistaa (n. 6 km)  

• Paimelantien mt 14119 ja Ilmotuntien mt 14122 liittymän parantaminen  

• Kalliolan alikulkukäytävä (Paimelantien ja Ilmotuntien liittymään) 

• mt 14123 Pitkänsillantien liittymän parantaminen  
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Kuva 6: Valtatien 24 parantaminen välillä Karisto – Kalliola, yleiskartta Kalliolan kohdasta (plv 7000-10700). 

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2019), suunnittelualueella sijaitsevat hankkeet:  

• Pyöräilyverkon täydentämiskohde, 1. kiireellisyysluokka: Vt 24 Paimelan liittymän alikulku-
käytävä. 

• Seudullisesti merkittävä pyöräilyn tavoiteverkko: jakso Lahti – Vääksy, tavoitteena palveluta-
son nostaminen 

• Joukkoliikenteen palvelutaso, 1. kiireellisyysluokka: Nopeiden bussien runkolinjojen toteut-
taminen Lahti – Vääksy 

• Maantieverkon kehittämiskohde, 2. kiireellisyysluokka: Valtatie 24 välin Karisto – Kalliola ne-
likaistaistaminen ja liittymien parantaminen. 

• Maantieverkon kehittämiskohde, 2. kiireellisyysluokka: Parantamistoimenpiteiden tarkenta-
minen ja priorisointi: valtatie 24 Kalliola – Vääksy. 

 
Hollolan strategisen yleiskaavan päivityksen (2019) yhteydessä tehty liikenneyhteyksien suunnitelmakartta, 
suunnittelualueella huomioitu:  

• Vt 24:n parantaminen 2+2 -kaistaiseksi 

• tulevaisuuden yhteystarvevaraus vt 24:n itäpuolella välillä Lepistönmäki – Pitkänsillantie 

• Kalliolanpeltotie-liikenneyhteystarve välillä Rajaharjuntie – Paimelantie (pohjoispäässä osin 
nykyistä Oivantietä) 

• Vt 24:n ja mt 14119 Paimelantien liittymän parantaminen ja siihen kuuluva yhdystie välillä 
Kalliolanpeltotie/Oivantie – Vt 24 

• kevyen liikenteen väylän kehitystarve mt 14119 Paimelantien varressa  
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Kuva 7: Liikenneyhteyksien suunnitelmakarttaluonnos Hollolan strategisen yleiskaavan päivitysaineistosta. 
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2 Liikenteen nykytilanne 

2.1 Ajoneuvoliikenne 

2.1.1 Liikenneverkko 

Suunnittelualueen saavutettavuus maanteitse on esitetty kuvassa 8. Tärkeimmät yhteydet alueen ulkopuo-
lelle kulkevat valtatien 24 kautta, eteläsuunnassa Lahteen ja Vt 4:lle Kariston liittymään ja siitä eteenpäin 
mm. Helsinkiin, Tampereelle, Kouvolaan tai Mikkeliin, sekä pohjoissuunnassa Asikkalaan (Vääksyn taajama) 
ja Jämsään ja siitä eteenpäin mm. Jyväskylään. Muita, lyhyempiä maantieyhteyksiä on pohjoiseen Lahti-Ve-
sivehmaan lentokentälle ja Vesivehmaalle (mt 3131), länteen Vaaniaan (mt 14121), itään Metsäkulmaan ja 
Urajärvelle (mt 14123 ja mt 14127) sekä Arkiomaalle ja mt 140:lle (mt 14122). Vt 4:n ja mt 140:n varrella 
olevan Vierumäen voi saavuttaa useaa reittiä pitkin, eli joko Vesivehmaan, Arkiomaan tai Kariston kautta. 
 

 
Kuva 8: Suunnittelualueen saavutettavuus. 
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Suunnittelualueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee valtatie 24 (Vesikansantie). Toinen pohjois-eteläsuun-
tainen väylä on Vesijärven rannan suuntaisesti kulkeva yhdystie 14119 (Paimelantie).  Itä-länsisuunnassa val-
tatien 24 itäpuolella on kolme yhdystietä: 14122 (Ilmotuntie), 14123 (Pitkänsillantie) ja 14127 (Paimelanraitti 
& Metsäkulmantie). Valtatien 24 länsipuolella, suunnittelualueen luoteisosassa on yhdystie 14121 (Vaanian-
tie). Aivan suunnittelualueen pohjoisosassa valtatien 24 itäpuolella kulkee myös yhdystie 3131 (Vesiveh-
maantie). Suunnittelualueen tieverkko on esitetty kuvassa 9. 
 
Katuverkosta mainittakoon Tommolantie ja Lintumäentie (jotka yhdistävät Paimelantien Vesikansantien 
poikki Pitkänsillantiehen), Oivantie (joka yhdistää Paimelantien valtatien läheltä etelän Rajaharjuntiehen) 
sekä Kalliolan pitemmät tonttikadut Palotie, Kustintie ja Söyriläntie. 
 

 
Kuva 9: Suunnittelualueen tieverkko tienumeroineen. (Luvut 1-4 tarkoittavat kyseisen tien tieosia.) 
 
Valtatien 24 nopeusrajoitus suunnittelualueella on 80 km/h. Yhdystien 14119 nopeusrajoitus on pääosin 60 
km/h, mutta valtatien eteläisemmän liittymän läheisyydessä 50 km/h ja yhdystien 14127 liittymän läheisyy-
dessä 40 km/h. Yhdysteillä valtatien 24 itäpuolella nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, mutta paikoin liitty-
mien läheisyydessä 60 km/h tai 50 km/h. Yhdystien 14121 nopeusrajoitus suunnittelualueella on 80 km/h. 
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Yhdystien 3131 nopeusrajoitus suunnittelualueella on 60 km/h. Suunnittelualueen nopeusrajoitukset on esi-
tetty kuvassa 10. 
 

 
Kuva 10: Suunnittelualueen nopeusrajoitukset (Väylä 2017) 

Suunnittelualueen pääväylistä valtatiellä 24, Paimelantiellä ja Ilmotuntiellä on asfalttipäällyste. Pitkänsillan-
tiellä ja Metsäkulmantiellä on sorapäällyste. Teiden päällystys on esitetty kuvassa 11. Suunnittelualueen tie-
verkko on vain osittain valaistu valtatie 24 mukaan lukien. Tieosuuksista Paimelantie on valaistu osittain sekä 
Vesivehmaantie koko suunnittelualueen osalta. Suunnittelualueen tieverkon valaistu osuus on merkitty pu-
naisella kuvaan 12. 
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Kuva 11: Suunnittelualueen teiden päällysteet (Väylä 2017) 

 

 

Kuva 12: Suunnittelualueen valaistut tieosuudet (Väylä 2017) 
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2.1.2 Liikennemäärät 

Nykytilanne 
 
Valtatien 24 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella vuonna 2018 on ollut noin 8 520 ajoneu-
voa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 5 %. Yhdystien 14119 (Paimelantie) keskimääräinen vuo-
rokausiliikenne vuonna 2018 on ollut tien eteläisimmässä osassa noin 1 320 ajoneuvoa vuorokaudessa ja ras-
kaan liikenteen osuus noin 3 %. Yhdystien 14119 keskivaiheilla keskimääräinen vuorokausiliikenne on ollut 
noin 620–730 ajoneuvoa vuorokaudessa (raskas liikenne 3–5 %) ja tien pohjoisosassa noin 350 ajoneuvoa 
vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 8 %. Yhdystien 14122 (Ilmotuntie) keskimääräinen 
vuorokausiliikenne vuonna 2018 on ollut noin 240 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden ol-
lessa noin 5 %. Yhdystien 14123 (Pitkänsillantie) keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella 
vuonna 2018 on ollut noin 250 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 4 %. 
 
Yhdystien 14127 keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli Paimelanraitilla noin 590 ajoneuvoa 
vuorokaudessa (raskas liikenne 4 %) ja Metsäkulmantiellä vain noin 70 ajoneuvoa vuorokaudessa (raskas lii-
kenne 7 %). Yhdystien 14121 (Vaaniantie) keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli noin 530 ajo-
neuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 6 %. Yhdystien 3131 (Vesivehmaantie) keski-
määräinen vuorokausiliikenne vuonna 2018 oli noin 1 440 ajoneuvoa vuorokaudessa raskaan liikenteen osuu-
den ollessa noin 5 %. Suunnittelualueen liikennemäärät vuonna 2018 on esitetty kuvassa 13 ja raskaan liiken-
teen määrät kuvassa 14. 
 

 
Kuva 13: Suunnittelualueen tieverkon liikennemäärät 2018 (Väylä, liikennemääräkartat) 
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Kuva 14: Suunnittelualueen tieverkon raskaan liikenteen määrät 2018 (Väylä, liikennemääräkartat) 

Liikenne-ennuste 
 
Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenne-ennusteet -raportin (57/2018) mukaan maanteille laadittiin lii-
kenne-ennuste vuodelle 2040. Liikenne-ennusteen mukaan aikavälin 2018–2040 kasvukertoimiksi saatiin val-
tatien kevyille autoille 1,156 ja raskaille autoille 1,221. Yhdysteille vastaaviksi kasvukertoimiksi saatiin kevyille 
autoille 1,099 ja raskaille autoille 1,111. 
 
Tämän liikenne-ennusteen perusteella vuonna 2040 valtatiellä 24 keskivuorokausiliikenne Kalliolan eteläpuo-
lella on n. 15 300, osuudella Kalliola – Vesivehmaan th n. 9 900 ja Vesivehmaan th:sta pohjoiseen n. 8 500 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Nämä arviot ovat samaa suuruusluokkaa kuin Valtatien 24 kehittäminen Päijät-
Hämeessä –raportin liikenne-ennusteessa, joka on esitetty kuvassa 15. 
 
Vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaan liikenne yhdystiellä 3131 on noin 1 600 ajon./vrk, yhdystiellä 14119 
välillä 400 – 1 500 ajon./vrk,  yhdystiellä 14121 580 ajon./vrk, yhdystiellä 14122 270 ajon./vrk, yhdystiellä 
14123 280 ajon./vrk ja yhdystiellä 14127 80 – 650 ajon./vrk. 
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Kuva 15: Liikenne-ennuste Valtatien 24 kehittäminen Päijät-Hämeessä -raportin mukaan, jossa lähtökohtana olivat vuo-
den 2013 liikennemäärät. 

2.1.3 Liikenteen toimivuus 

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman (2019) mukaan valtatien 24 palvelutasotavoite nopeusrajoi-
tusten suhteen ei täyty osuudella Holma – Kalliola (yt 14119 Paimelantien ja yt 14122 Ilmotuntien liittymä), 
koska erotus tavoitteeseen on jopa yli 15 km/h. Sillä osuudella HCM-luku on -1. Sen sijaan tavoite täyttyy 
osuudella Kalliola – yt 3131 Vesivehmaantien liittymä, koska siinä eroa tavoitteeseen ei ole, HCM-luku on 0.   
 
Valtatien 24 suurista liikennemääristä johtuen liikenne ruuhkautuu siis ajoittain etenkin välillä Kalliola – 
Holma. Liittyminen valtatielle tapahtuu tasoliittymien kautta ja saattaa aamuhuipputunnin aikana olla haas-
teellista. Yksiajorataisen, kaksikaistaisen tien palvelutaso ja liikenneturvallisuus heikkenevät ruuhka-aikoina 
selvästi. Valo-ohjaamattomat liittymät toimivat pääsuunnan kannalta hyvin, mutta väistämisvelvolliselta si-
vusuunnalta liittyminen on hankalaa. Muilla suunnittelualueen maanteillä liikennemäärät ovat pienet eivätkä 
ole ympäristössään ongelmallisia.  
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Valtatien 24 jaksolla Lahti – Vääksy kokonaisuutena palvelutaso on nykytilanteessa tyydyttävä Vt 24 kehittä-
misselvityksen (2015) mukaan. Liikennemäärän kasvaessa palvelutaso heikkenee edelleen: ellei ongelmakoh-
teille tehdä toimenpiteitä, usean tekijän palvelutaso laskee jopa alle tyydyttävän.  

2.1.4 Liikenneturvallisuus 

Suuriliikenteisellä valtatiellä 24 on paljon tasoliittymiä, joista monet ovat vilkkaita nelihaaraliittymiä. Tämä 
puoltaisi uusien alikulkujen rakentamista paitsi jalankulku- ja pyöräliikenteelle, myös kenties autoliikenteel-
lekin. Ensimmäinen kohde voisi olla Paimelantien ja Ilmotuntien liittymän yhteydessä alikulku Paimelantieltä 
Ilmotuntielle. 
 
Lisäksi valtatien 24 kehittämisselvityksessä on ehdotettu Ryynäsentien ja sen lähiliittymien liittymäjärjeste-
lyjen parantamista. Kyseessä olisi kanavoinnin tai väistötilan rakentaminen. 

2.1.5 Liikenneonnettomuudet 

Vuosina 2014–2018 suunnittelualueella on tapahtunut 20 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, 
joista valtaosa on tapahtunut alueen läpikulkevalla valtatiellä 24 tai sen liittymissä. Suunnittelualueen onnet-
tomuuksista 6 on johtanut loukkaantumiseen. Valtatiellä 24 suunnittelualueen osalta on tapahtunut 3 louk-
kaantumiseen johtanutta liikenneonnettomuutta, jotka ovat yksittäisonnettomuus, kohtaamisonnettomuus 
sekä mopedionnettomuus. Muut poliisin tietoon tulleet, loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet olivat 
jalankulkijaonnettomuus Palotiellä, polkupyöräonnettomuus Pitkänsillantiellä ja yksittäisonnettomuus 
Paimelantiellä. 
 
Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2014–2018 myös 14 omaisuusvahinkoon johtanutta, polisin tie-
toon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 12 on tapahtunut valtatiellä 24. Onnettomuudet 
ovat olleet risteämisonnettomuuksia, kääntymisonnettomuuksia, peuraonnettomuuksia, peräänajo-onnet-
tomuuksia sekä yksittäisonnettomuuksia. Selkeästi suurin onnettomuuskasauma omaisuusvahinkoon johta-
neista onnettomuuksista on suunnittelualueen etelärajalla, valtatien 24 sekä Paimelantien ja Ilmotuntien ne-
lihaaraliittymässä. Muut suunnittelualueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet, omaisuusvahinkoon johta-
neet liikenneonnettomuudet vuosina 2014–2018 olivat Ilmotuntiellä tapahtunut yksittäisonnettomuus sekä 
Pitkänsillantiellä tapahtunut yksittäisonnettomuus. Vuosina 2014–2018 tapahtuneet poliisin tietoon tulleet 
liikenneonnettomuudet suunnittelualueella on esitetty kuvassa 16. 
 
Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman (2019) mukaan valtatien 24 palvelutasotavoite onnetto-
muusriskin suhteen täyttyy koko osuudella Holma – Vääksy. 
 
 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 16 (25) 
   
18.2.2020   
   
 
 
 

 

   
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva 16: Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosina 2014–2018 

2.2 Kävely ja pyöräily 

Suunnittelualueella sijaitsevia merkittäviä jalankulku- ja pyöräteitä ovat: 
- Vesikansantien (vt 24) länsipuolella kulkeva, välillä Oivantie – Pitkänsillantien liittymä 
- Paimelantien (mt 14119) lounaispuolella kulkeva, välillä Vesikansantie – Peikonpolku 
- Söyriläntien pohjoispuolella kulkeva, välillä Paimelantie – Metsänneidontie 
- metsäalueen poikki kulkeva, välillä Metsänneidontie – Kaivolankuja 
- Vesikansantien (vt 24) länsipuolella kulkeva, välillä Tommolantie – Paimelanraitti 
- Vesivehmaantie (mt 3131) kaakkoispuolella kulkeva 

 
Valtatien 24 alittavia jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulkuja on vierekkäin Muskuntien ja Pitkänsillantien 
kohdalla. Valtatien liikennemäärä on etenkin ennustetilanteen huipputunnin aikana niin suuri, että jalankul-
kijalle tai pyöräilijälle tien ylittäminen tasossa muuten kuin valo-ohjatun suojatien kautta on turvatonta ja 
hankalaa. 
 
Kalliolan liittymän (mt 14119 Paimelantie ja mt 14122 Ilmotuntie) yhteyteen on esitetty jalankulku- ja pyörä-
liikenteen alikulkukäytävän rakentamista. Liittymän tuntumassa on asutusta, eikä liittymän yhteydessä sijait-
seville linja-autopysäkeille ole jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksiä. Liikennemäärien kasvu korostaa ali-
kulun tarvetta, sillä ennustetilanteessa tien ylittäminen on vilkkaimman työ- ja koulumatkaliikenteen aikaan 
erittäin haastavaa ja turvatonta. Kalliolan alikulkukäytävä parantaisi myös joukkoliikenteen palvelutasoa, kun 
kulku pysäkeille olisi sujuvaa ja turvallista. (Vt 24 kehittämisselvitys 2015) 
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Kävelyn ja pyöräilyn palvelutaso valtatien 24 varrella Kalliolasta pohjoiseen on nykytilanteessa tyydyttävä. 
Jakson jalankulku- ja pyörätie välillä Tommolantie – Paimelanraitti on sorapintainen, eikä jalankulku- ja pyö-
räliikenteen ali- tai ylikulkuja ole lainkaan. Liittymien parantaminen ei juurikaan vaikuttaisi kävelyn ja pyöräi-
lyn palvelutasoon, mutta sorapintaisen kevyen liikenteen väylän päällystäminen parantaisi sitä. (Vt 24 kehit-
tämisselvitys 2015) 
 
Paimelantien (mt 14119) varrelle suunnitellaan jalankulku- ja pyörätietä jatkettavaksi Peikonpolulta tien koko 
loppuosuudelle pohjoiseen aina Vesikansantien (vt 24) ja Vesivehmaantien (mt 3131) liittymään asti. 
 
Jalankulku- ja pyöräliikenteen lisäyhteystarpeita saattaisi olla Paimelantieltä Oivantien pohjoisosuuden 
kautta lounaaseen Rajaharjuntien ja Kalliolanpeltotien liittymään asti, mikä oli huomioitu Hollolan strategi-
sen yleiskaavan päivityksessä 2019. 
 

2.3 Joukkoliikenne 

Suunnittelualue kuuluu Lahden seudun liikenteen (LSL) joukkoliikenteen piiriin. Kuvassa 17 on esitetty alueen 
linja-autopysäkit ja kuvassa 18 LSL:n vyöhykejako niiden osalta. Alueen eteläosan pysäkit (Kalliolan kylän koh-
dalla) kuuluvat C-vyöhykkeeseen, muut pysäkit D-vyöhykkeeseen. Kaukoliikenteen pikavuoroilla ei ole pysäk-
kejä suunnittelualueella. Kaukoliikenteen vakiovuorojen linja-autopysäkit sijaitsevat linja-autoreittien var-
rella Vesikansantiellä (Vt 24) ja Paimelantiellä. Lisäksi Pitkänsillantien ja Metsäkulmantien varrella sijaitsee 
virtuaalipysäkeiksi nimettyjä pysähdyspaikkoja, joilla ei ole virallista pysäkin statusta tai pysäkkimerkkiä 
maastossa. 
 
Kalliolan kohdan Ilmotuntien tienhaaran (mt 14119 ja mt 14122) ja Vesivehmaan tienhaaran (mt 14119 ja mt 
3131) välillä on kaksi säännöllisen liikenteen linja-autoreittiä, joko valtatie 24:ää tai Paimelantietä (mt 14119) 
pitkin. Valtatietä 24 pitkin liikennöivät sekä Padasjoelle tai Sysmään suuntautuvat kaukoliikennevakiovuorot 
että paikallislinjat 40B, 40K tai 40R, ja osuudella on arkisin 10–12 vuoroa suuntaansa. Paimelantietä pitkin 
liikennöivät paikallislinjat 40, 40A tai 40C, ja osuudella on arkisin 8 vuoroa suuntaansa. Lisäksi Pitkänsillan-
tietä ja Metsäkulmantietä pitkin kulkee arkiaamuisin yksi etelästä Paimelan koululle suuntautuva paikallislin-
jan 45 vuoro. 
 
Molemmat reitit yhteenlaskettuina arkisin on siis 18–20 vuoroa suuntaansa, ja kaikki vuorot liikennöivät vä-
lillä klo 07-21, vuorovälin ollessa noin 1-2 tuntia paitsi aamun tiheämpi vuoroväli klo 07–08. Ilmotuntien tien-
haarasta etelään Lahden kaupungin rajalle kaikilla linjoilla on yhteinen reitti. 
 
Viikonloppuisin liikennöivät vain vt 24:ää pitkin kulkevat Lahden ja Sysmän väliset vakiovuorot. Lauantaisin 
niitä on 2 vuoroa ja sunnuntaisin 1–2 vuoroa suuntaansa. 
 
Suunnittelualueen joukkoliikenne voi tarjota alueen asukkaille tietyt säännölliset ja tarkkaan suunnitellut työ-
matkayhteydet Lahteen tai Vääksyyn, mutta ei tarjoa tällä vuorotarjonnalla kovin kohtuullisia epäsäännöllisiä 
yhteyksiä saati iltavuoroja, jotka kannustaisivat joukkoliikenteen jatkuvaan käyttöön. Reittitarjonta kattaa 
silti suunnittelualueen tärkeimmät asuinalueet. 
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Kuva 17: Suunnittelualueen linja-autopysäkit. 

 

 
Kuva 18: Suunnittelualueen linja-autopysäkkien LSL-vyöhykkeet: vaaleanvihreä C, tummanvihreä D, keltainen E. 

2.4 Pysäköinti 

Erityisiä auto- ja pyöräpysäköinnin periaatteita ei suunnittelualueella ole, sillä se on haja-asutusaluetta. Lii-
tyntäpysäköintijärjestelyjä ei suunnittelualueella ole. 
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3 Kaavaratkaisu 

3.1 Uuden maankäytön tuottama liikenne 

3.1.1 Asuminen 

Kaavassa osoitetaan sekä asemakaavoitettavaa aluetta, joille tavoitellaan pientalovaltaista tiivistä asumista 
riittävine virkistysalueineen, että pientalojen rakennuspaikkoja, joille voi myöntää rakentamisluvan suoraan 
tämän yleiskaavan perusteella. Suunnittelualueen väestötavoite on noin 300 uutta rakennuspaikkaa, ja niistä 
arvioidaan noin puolet eli 150 tulevan asemakaavoitetulle alueelle ja toiset 150 pientalojen suoran rakenta-
misluvan rakennuspaikoille.  
 
Uusia asemakaavoitettavia A-asuntoalueita on osoitettu osayleiskaava-alueen eteläreunalle Kalliolan kylään 
Söyrilän asuinalueen ja kaava-alueen etelärajan välille sekä valtatien 24 itäpuolelle Ilmotuntien pohjoispuo-
lelle. Jälkimmäinen A-alue on tosin ajateltu enimmäkseen työpaikka-alueeksi, sillä on TP-merkintä ja sillä tut-
kitaan mahdollisuuksia yritystoiminnan lomaan sopivalle asutukselle. A-asuntoalueen 150 uudesta rakennus-
paikasta 100:n arvioidaan sijoittuvan valtatien 24 länsipuolelle ja 50:n sijoittuvan valtatien 24 itäpuolelle. 
 
Uusia rakennusoikeuspaikkoja pyritään ensisijaisesti ohjaamaan tiiviille täydentyville pientaloalueille tai nii-
den välittömään läheisyyteen. Näiden 150 uuden rakennuspaikan oletetaan jakautuvan tasaisesti valtatien 
24 länsi- ja itäpuolelle. 

 
Kuva 19: Uudet asemakaavoitettavat A- ja TP-alueet harmaalla, uudet rakennusoikeuspaikat mustarajaisilla palluk-
koina. 
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3.1.2 Teollisuus- ja työpaikka-alueet 

Kaavassa osoitetaan valtatien 24 itäpuolelle Ilmotuntien pohjoispuolelle asemakaavoitettavaa TP-aluetta, 
joka varataan työpaikkatoiminnoille ja pientalovaltaiselle asumiselle. Alueelle sijoittuvien työpaikkatoiminto-
jen tulee olla luonteeltaan asumisen yhteyteen sopivia, eivätkä ne saa aiheuttaa ympäristöönsä melua, ilman 
pilaantumista tai muuta häiriötä. Asumiseen ja yritystoimintaan osoitettavien alueiden tarkempi sijainti rat-
kaistaan asemakaavassa. 
 
Liikenne-ennusteessa yllä mainitun TP-alueen rakennuspaikat on laskettu mukaan luvun 3.1.1 rakennuspaik-
koihin ja luvun 3.1.3 liikenne-ennustelaskelmiin. Ei siis ole tehty eroa sen suhteen, olisiko jokin rakennus-
paikka asuin- vai työpaikka-aluetta. 

3.1.3 Uuden maankäytön arvioidut liikennetuotokset ja liikenteen suuntautuminen 

Uusien rakennuspaikkojen liikennetuotokset on arvioitu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnitte-
lussa (Ympäristöministeriö 27/2008) -julkaisun mukaan. Suunnittelualue sijoittuu Lahden kaupunkiseudulla 
keskuskaupungin reunuskuntien taajama-alueille, autovyöhykkeelle. Kaikki rakennuspaikat (joiden keskimää-
räiseksi kooksi on arvioitu 175 kerrosneliömetriä) on jaettu sijainnin perusteella osa-alueisiin, ja jokaisen osa-
alueen liikennetuotoksen on arvioitu olevan 4,37 matkaa 100 kerrosneliömetriä kohden, henkilöauton kul-
kutapaosuuden ollessa 0,59, keskikuormituksen 1,56 henkilöä/matka ja vierailumatkat huomioon ottavan 
korjauskertoimen 1,22. 
 
Uusien rakennuspaikkojen liikenteen on arvioitu suuntautuvan kokonaan valtatielle 24, ja siinä 75 %:sesti 
etelän (Lahden) suuntaan ja 25 %:sesti pohjoisen (Vääksyn) suuntaan. Tämän liikenteen on arvioitu hakeutu-
van valtatielle haluttu suunta huomioiden lyhintä mahdollista reittiä.  
 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Raportti 21 (25) 
   
18.2.2020   
   
 
 
 

 

   
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva 20: Liikenne-ennuste 2040, maankäytön lisäykset huomioituina. 

 

3.2 Liikenneverkon kehittäminen ja suositukset 

3.2.1 Uudet katu- ja tieyhteydet 

Uudessa osayleiskaavassa on jatkosuunnittelua vaativana yhteystarpeena varauduttu seuraaviin mahdollisiin 
katu- ja tieverkoston parantamistarpeisiin (ks. kuva 21): 

- Valtatien 24 liittymä yt 14119 Paimelantien ja yt 14122 Ilmotuntien kanssa voidaan järjestellä uudel-
leen siten, että Paimelantien liittymä siirretään nykyisen eteläpuolelle Sorvasen-Kalliolan kaavarun-
gon tai kuvan 21 mukaan.  

- Paimelantieltä voidaan Oivantien kautta rakentaa katuyhteys Rajaharjuntielle asti, Kalliolanpeltotien 
pidennyksenä, Sorvasen-Kalliolan kaavarungon mukaisesti. 

- Molemmat yllä mainitut yhteystarpeet saattavat vaatia Oivantien tason parantamista eli leventä-
mistä osayleiskaavan alueella. 

- Ilmotuntie voidaan liittää Paimelantiehen valtatien 24 ali, poistamalla nykyinen tasoliittymä. Tässä 
ratkaisussa valtatiellä 24 olisi näiden teiden kanssa vain yksi liittymä (jota voidaan Ilmotuntien suh-
teen pitää eritasoliittymänä), yllä mainitussa Sorvasen-Kalliolan kaavarungon tai kuvan 21 mukai-
sessa paikassa nykyisen liittymän eteläpuolella. 

- Yt 14123 Pitkänsillantie ja yt 14122 Ilmotuntie voidaan liittää toisiinsa valtatien 24 itäpuolella, suurin 
piirtein valtatien 24 itäpuoleistä tielinjavarausta pitkin. Tämän ansiosta liikenteen, joka suuntautuu 
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Paimelantieltä tai Ilmotuntieltä Pitkänsillantielle, ei tarvitsisi käyttää valtatietä 24. Tosin mainittujen 
yhdysteiden varrella olevien palveluiden vähyyden johdosta myös liikenne niiden välillä on vähäistä. 

 

 
Kuva 21: Paimelantien liittymän siirto etelämmäksi, Vt 24:n parantaminen Karisto – Kalliola, aluevaraussuunnitelma. 
Kuvassa ei ole huomioitu Paimelantien ja Ilmotuntien välistä alikulkutietä, ja Ilmotuntien puolella järjestely on siksi toi-
senlainen kuin tässä liikenneselvityksessä ehdotettu. Yhteys Rajaharjuntielle (oik.alh.) on sen sijaan huomioitu. 

Lisäksi osayleiskaavassa on otettava huomioon seuraavien liittymien vähäisemmät parantamistarpeet: 
- mt 14123 Pitkänsillantien liittymän vähäinen siirto, kanavointeineen 
- Ryynäsentien ja sen lähellä olevien yksityistieliittymien yhdistäminen (jatkosuunnittelu Soltti-Vesi-

vehmaa -tiesuunnitelmassa), arvion mukaan Ryynäsentien yhdistäminen Lintumäentiehen sekä Ta-
kalan tilan tien ja vt 24:n liittymän poisto  

- mt 3131 Vesivehmaantien ja mt 14119 Paimelantien liittymän parantaminen (jatkosuunnittelu Soltti-
Vesivehmaa -tiesuunnitelmassa). 
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Kuva 22: Vt 24:n ja Pitkänsillantien liittymän vähäinen siirto ja sen kanavointi. Vt 24:n parantaminen Karisto – Kalliola, 
aluevaraussuunnitelma. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun mukaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ei ole aikomusta 
kehittää valtatien 24 itäpuolista vaihtoehtoista tieyhteyttä.  
 

3.2.2 Kävely ja pyöräily 

Uudessa osayleiskaavassa on varauduttu seuraaviin kävely- ja pyörätieverkoston parantamistarpeisiin: 
- Kävely- ja pyörätien rakentaminen Paimelantien varteen sen koko loppumatkalle Vesivehmaantielle 

asti, eteläisimmän nykyisen osuuden jatkeeksi. 
- Kävely- ja pyörätien rakentaminen Paimelantien ja Rajaharjuntien välisen katuyhteyden, eli Kalliolan-

peltotien jatkeen viereen. 
- Kävely- ja pyörätien alikulun rakentaminen Paimelantien ja Ilmotuntien välille valtatien 24 ali joko 

kuvan 21 mukaisesti tai näiden teiden nykyisen yhteisen valtatieliittymän kohdalle. 
 

3.2.3 Joukkoliikenne 

Osayleiskaavassa ei ole esitetty varsinaisia toimenpiteitä joukkoliikenteen kehittämiseksi, mutta maankäytön 
kehittyminen parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenteen käytön helpottamiseksi vilk-
kaimpien pysäkkien yhteydessä olisi hyvä tarjota liityntäpysäköintimahdollisuus pyörille. Alueella voisi mah-
dollisesti olla potentiaalisia käyttäjiä myös autojen liityntäpysäköinnille. 
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4 Vaikutusten arviointi 

4.1 Liikennejärjestelmä ja liikenteen suuntautuminen 

Alueiden kehittäminen nykyisen yhdyskuntarakenteen välittömässä läheisyydessä edistää jalankulkua ja pyö-
räliikennettä, ja väestönkasvu tukee joukkoliikenteen ylläpitoa ja kehitystä. Uudet yksittäisetkin rakennus-
paikat sijaitsevat nykyisten rakennuspaikkojen läheisyydessä. 
 
Osayleiskaavassa hyödynnetään olemassa olevia liikenneyhteyksiä sekä osoitetaan uusia tieyhteystarpeita, 
jotka tukevat liikenteen sujuvuutta alueella. Yleiskaavassa uusiin tieyhteystarpeisiin on varauduttu suunnit-
telualueen eteläosassa Ilmotuntien ja Pitkänsillantien välille, Paimelantie kaartaen Oivantien linjauksen poh-
joisosan kautta nykyistä eteläisempään liittymään valtatien 24 kanssa, mainitulta Oivantieltä Rajaharjuntielle 
Kalliolanpeltotien jatkeena, sekä valtatien 24 ali Paimelantien ja Ilmotuntien välille. 
 
Kalliolan keskustatoimintojen alakeskus sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella, mutta suunnittelualueen 
asukkaat hyödyntävät osittain Kalliolan palveluita. Kävely- ja pyöräliikenteen yhteydet niihin paranevat eten-
kin Kalliolanpeltotien jatkeen myötä.  
 
Uusi maankäyttö kasvattaa liikennemääriä yt 14122 Ilmotuntiellä ja yt 14123 Pitkänsillantiellä noin 2-kertai-
sesti nykyliikenteeseen verrattuna. Myös yt 14119 Paimelantien eteläisimmällä 5,5 km:n osuudella liikenne 
kasvaa merkittävästi eli noin 1,5–1,7-kertaisesti. Valtatiellä 24 liikenne kasvaa vain noin 1,2-kertaisesti. Lii-
kenteen kasvuluvuissa on uuden maankäytön lisäksi huomioitu liikenne-ennusteen mukainen liikenteen ylei-
nen kasvu (kuva 20). 
 

4.2 Liikenteen toimivuus 

Kaavaratkaisu tukee valtatien 24 parantamista. Kaavassa ei ole osoitettu sellaista maankäyttöä, joka estäisi 
valtatien muuttamisen nelikaistaiseksi. 
 
Osayleiskaavan ratkaisut perustuvat liikenneselvityksen suosituksiin, joiden pohjalta on osoitettu merkittä-
västi parannettava tie- tai katuosuus sekä uudet tieliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarpeet, jotka pa-
rantavat lähipalveluiden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta.  
 
Paimelantien ja Ilmotuntien liittymän järjestelyn muuttaminen yhdessä valtatien nelikaistaistamisen ja siihen 
liittyvien kaista- ja kanavointijärjestelyjen kanssa saattavat helpottaa valtatielle liittymistä eli liikenteen suju-
vuutta ja toimivuutta. 
 

4.3 Liikenneturvallisuus 

Uuden valtatien 24 ali kulkevan alikulkutien Paimelantie – Ilmotuntie myötä paranisivat niin jalankulku-, 
pyörä- kuin autoliikenteenkin turvallisuus kyseisen risteyksen kohdalla, mukaan luettuna myös linja-auto-
pysäkkien kulkureittien liikenneturvallisuus. 
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4.4 Kävely ja pyöräily 

Uusia rakentamisen alueita on sijoitettu olemassa olevan rakenteen välittömään läheisyyteen. Asemakaavoi-
tettavat alueet sijaitsevat lähellä Kalliolan olemassa olevaa palvelurakennetta. Osayleiskaavassa osoitetaan 
myös uusia kevyen liikenteen väylien yhteystarpeita, niin pohjoisen ja etelän (Paimelantien ja Kalliolan) kuin 
lännen ja idän (valtatien 24 poikki) suunnissa. 
 
Uusi jalankulku- ja pyörätie Paimelantien varrella parantaisi merkittävästi jalankulku- ja pyöräliikenteen tur-
vallisuutta. Sen tarpeellisuus nousee muutenkin lisääntyvän asutuksen myötä. 
 

4.5 Joukkoliikenne 

Maankäytön kehittymisen myötä linja-autoliikenteen, varsinkin paikallislinjojen, vuorovälin tihentämisen 
edellytykset paranevat. Lisäksi valtatien 24 varren linja-autopysäkkien, ainakin vilkkaimmin käytettyjen, tur-
vallisuuden parantaminen on eduksi joukkoliikenteelle kulkumuotona. Tällainen pysäkki on esim. Ilmotuntien 
liittymän kohdalla, ja sen kohdalla alikulun rakentaminen valtatien 24 ali on tärkeää.  
 
Myös uuden paikallislinjan perustamisen edellytykset valtatien 24 itäpuolelle Ilmotuntielle ja Pitkänsillan-
tielle saattavat kasvaa, ja tätä edesauttaisi myös uusi tieyhteys mainittujen teiden välille. 
 

4.6 Ilmastovaikutukset 

Kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimet parantavat ilmastovaikutuksia suoraan eli vähentävät ilmastoa lämmit-
täviä kasvihuonepäästöjä, etenkin mikäli matkanteko tapahtuu näillä kulkumuodoilla auton sijasta. Joukko-
liikennettä edistävät toimet parantavat ilmastovaikutuksia myös, edellyttäen että joukkoliikenne on vähä-
päästöistä ja osa laajempaa järjestelmää, joka tarjoaisi alueen väestölle riittävän hyvää palvelua, jotta väestö 
pystyisi minimoimaan oman auton käytön. 


