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1. JOHDANTO 

Kalliolan ja Paimelan alueille laaditaan osayleiskaava, jonka vireille tulosta kunnanvaltuusto päät-

ti 17.6.2019. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin Lahden kau-

pungin rajaan. Etelässä aluerajaus mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu 

Vesijärven rantavyöhykkeeseen. Kaava-alue on noin 22 neliökilometrin suuruinen. Kaavaan mer-

kitään asuinrakennuspaikat, joihin voidaan myöntää rakennuslupa suoraan kaavan perusteella. 

Tärkeää on, että alueen maisema ja tyypillinen kylämäinen luonne säilyy. 

 

Tämän luontoselvityksen tarkoituksena on tuottaa osayleiskaavaa varten tietoa suunnittelualueen 

luonnonoloista ja arvokkaista ympäristöistä kaavasuunnittelun tueksi. Luontoselvitys tehdään 

kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen tehtiin kesällä 2019 palvelemaan luonnosvaiheen suun-

nittelua hyödyntäen olemassa olevia aineistoja. Toisessa vaiheessa selvitetään luontoarvoja 

suunnittelualueella maastokäyntien avulla. Luontoselvityksen on laatinut Ramboll Finland Hollolan 

kunnan toimeksiannosta. 

 

 

Kuva 1-1 Selvitysalueen rajaus. 
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2. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 

2.1 Sijainti 

Paimelan kylä sijaitsee Hollolan kunnassa Päijät-Hämeen maakunnan lounaisosassa, noin 20 ki-

lometriä Lahdesta pohjoiseen. Asutus on alueella melko harvaa, mutta se on painottunut pääasi-

assa suunnittelualueen eteläosiin Söyrilään sekä Paimelanlahden tuntumaan. Suunnittelualue 

edustaa perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hal-

litsevat laajat peltoalueet. 

 

2.2 Luonnonolosuhteet 

Suomi jakautuu pohjoiseteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden ra-

jat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voidaan 

edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen 

määräämiin lohkoihin. Hollolan seutu lukeutuu jaottelussa Järvi-Suomen eteläboreaalisen metsä-

kasvillisuusvyöhykkeeseen. Hollolan luontonolosuhteita hallitsevat myös paikoitellen ensimmäisen 

Salpausselän harjumuodostumat.  

 

Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa havupuuvaltaisia, lehtomaisen tai tuoreen kankaan 

metsiä. Paikoin esiintyy myös lehtipuuvaltaisia metsäaloja ja lehtokuvioita. Soita ja turvemaita 

selvitysalueella on vain pienialaisesti. 

 

Selvitysalue on maanpinnan muodoiltaan melko alavaa ja loivasti kumpuilevaa. Selvitysalueen 

alavimmat alueet sijoittuvat lännessä lähelle Vesijärven rantaa, pohjoisessa Myllyojan laaksoon 

sekä selvitysalueen eteläosassa Haritunjoen laaksoon. Selvitysalueen maanpinta on korkeimmil-

laan alueen itäosassa, jossa Haritunjoen itäpuolella lounas-koillis -suuntainen selännealue kohoaa 

korkeimmillaan 160 m mpy tasolle Sudenpesänmäellä. Selvitysalueen maisemassa selvästi erot-

tuva Paimelanvuori kaava-alueen pohjoisosassa nousee korkeimmillaan korkeustasolle 141 m 

mpy. 

 

2.3 Pinta- ja pohjavedet 

Kaava-alue sijoittuu Kymijoen vesistöalueelle ja siinä edelleen Suur-Päijänteen alueelle ja Vesi-

järven valuma-alueelle sijoittuen siinä vielä Vesijärven, Paimelan Myllyojan ja Haritunjoen valu-

ma-alueille. Suunnittelualueella ei sijaitse järviä, mutta alueen halki virtaavat Myllyoja ja Haritun-

joki, joista Myllyoja laskee Vesijärven Paimelanlahteen ja Haritunjoki Vähäselkään. Lisäksi alueel-

la on myös pienempiä puroja, jotka lukeutuvat osaksi Haritunjoen sivuhaaroja (Kuva 2-1) sekä 

metsä- ja suomaan ojituksia. Kaava-alueelle sijoittuu myös muutamia pieniä lampareita, joista 

valtaosa on joko vedellä täyttyneitä kaivantoja tai ihmistoimin muokattuja pieniä lampia. 

 

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain kaksi luokiteltua pohjavesialuetta (kuva 2-2), joista 

Paimelanvuori on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi ja Kulonpalo ve-

denhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Lisäksi suunnittelualueesta lounaaseen sijoittuu 

Isosaari, joka on luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi. 

 

Suunnittelualueelle sijoittuu peruskarttatarkastelun perusteella yksi lähde. Lähde sijoittuu kuiten-

kin Myyräsuon peltoalueelle, joten on todennäköistä, että lähde on menettänyt luonnontilansa. 
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Kuva 2-1 Suunnittelualueen pintavesialueet.  

 

 

 

Kuva 2-2 Suunnittelualueen pohjavesialueet.  
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2.4 Luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 – verkostoon lukeutuvia kohteita. Kaava-alueen välit-

tömässä läheisyydessä sen koillispuolella sijaitsee Riihikallio-Pilkanmäen (FI0301001) Natu-

ra-aluekokonaisuus, joka on sisällytetty Natura-verkostoon lintu- ja luontodirektiivin perusteel-

la (kuva 2-3). 

 

Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä kolme luonnonsuojelualuetta (kuva 2-3), joista Vähätalon 

(YSA207692) ja Kullerolehdon alueet (YSA239514) lukeutuvat yksityismaiden luonnonsuojelu-

alueisiin ja Sudenpesänmäen lehmusmetsä (LTA203610) luontotyypin suojelualueisiin.  

 

Suunnittelualueen ulkopuolelle alueen läheisyyteen sijoittuvat Niurankiven (YSA232455), Järven-

taustan (YSA207293), Koirasuonmäen Pentinkulman (YSA238753) ja Kalliolan Niinimäen lehmus-

kohteen (LTA203189) luonnonsuojelualueet. 

 

 

Kuva 2-3 Suunnittelualueen luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmien kohteet. 
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2.5 Maankäyttö ja maanpeittävyys 

Suunnittelualueen maankäyttöä ja maanpeittävyyttä selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen 

(SYKE) tuottamasta CORINE Land Cover 2018 aineistosta (tilanne 27.11.2018). Suuri osa suun-

nittelualueesta on peltomaata ja muuta pienimuotoista maatalousmaata (kuva 2-4). Maatalous-

alat sijoittuvat valtaosin Paimelanlahden läheisyyteen, valtatien 24 ympärille, Myllyojan ympärille 

ja Söyrilän kylän itäpuolelle.  

 

 

Kuva 2-4 Suunnittelualueen maankäyttö ja maanpeittävyys (CORINE).  
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2.6 Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat metsäalueet 

Suunnittelualueen monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet sijoittuvat Suomen ympäristökeskuk-

sen valtakunnallisen ns. Zonation -analyysin perusteella selvitysalueen pohjois-koillisosiin Pil-

kanmäen ja Söyrylän väliselle alueelle sekä suunnittelualueen eteläosaan Kivismäen-Kempin 

metsäselänteiden alueelle (kuva 2-5). Pilkanmäen – Söyrylän alueella monimuotoisuuden kannal-

ta arvokas metsäalue jatkuu itään selvitysalueen ulkopuolelle. Monimuotoisuuden kannalta vähi-

ten arvokkaat metsäalueet sijoittuvat suunnittelualueen luoteis- ja länsiosaan sekä eteläosiin, 

joissa sijaitsee asutuskeskittymiä. Zonation-menetelmän mukainen metsäalueiden arvotus perus-

tuu mm. metsien lahopuupotentiaaliin, kytkeytyvyyteen suojelualueverkostoon sekä tiedossa 

oleviin Metsälain 10 § mukaisiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin. SYKEn Zonation-

menetelmää on tarkemmin kuvattu raportissa Mikkonen ym. 2018.  

 

 

 

 

Kuva 2-5 Suunnittelualueen metsien luonnon monimuotoisuus. Mitä punaisempi väri, sitä potentiaalises-
ti arvokkaammasta metsäalueesta on kyse. Tumman siniset alueet kuvaavat vähiten monimuotoisia alu-
eita. Lähde: SYKE, Zonation-aineisto.  

  

Paimela 

Kalliola 
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2.7 Ekologinen verkosto 

Suunnittelualueelle ei sijoitu Päijät-Hämeen laillisessa maakuntakaavassa (maakuntakaava 2014) 

osoitettuja viheryhteystarpeita. 

 

Hollolan kunnan teettämässä Kalliola-Kukkilan viherverkostoselvityksessä (Ramboll 2019) osoite-

tuista ekologisista yhteyksistä alueelle sijoittuu Valtatien 24 ylityksen mahdollistava Kivismäki-

Kemppi -yhteys sekä Vesijärveen laskevan Haritunjoen ja sen rantavyöhykkeen muodostama 

ekologinen yhteys. Lisäksi Valtatien 24 ylitys välillä Kalliola – Uusi-Söyrilä on osoitettu kehitettä-

vänä ekologisena yhteytenä (Kuva 2-6).  

 

Hollolan strategisen yleiskaavan yhteydessä laaditaan vuonna 2019 koko Hollolan kattava selvi-

tys viherverkostosta (Ramboll, julkaisematon). Selvitys valmistuu talvella 2019-2020. 

 

 

Kuva 2-6. Selvitysalueelle sijoittuvat aiemmin tunnistetut ekologiset yhteydet ja kehitettävät ekologiset 
yhteydet (Ramboll 2019).  

  

Kivismäki-Kemppi 
Haritunjoki 

Kalliola – Uusi-Söyrilä 
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2.8 Arvokkaat luontokohteet 

2.8.1 Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt 

Selvitysalueelle sijoittuu Metsäkeskuksen aineistojen perusteella kahdeksan Metsälain 10§ 

tarkoittamaa erityisen tärkeää elinympäristöä (Kuva 2-7). Metsälain nojalla näiden kohtei-

den osalta metsätaloutta tulee harjoittaa siten, ettei kohteiden ominaispiirteitä vaaranneta. Raja-

tut kahdeksan aluetta ovat vähäpuustoisia soita, jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä sekä purojen 

lähiympäristöjä. 

 

 

 

Kuva 2-7. Selvitysalueelle Metsäkeskuksen aineistojen perusteella sijoittuvat Metsälain 10 § tarkoitta-
mat erityisen arvokkaat elinympäristöt (ETE). 

 

2.8.2 Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit  

 

Paimelan suunnittelualueelta on tiedossa ainoastaan kahden uhanalaisen eliölajin havaintoja 

Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -tietokannassa. Lajit ovat liito-orava (Pteromys volans, 

vaarantunut, kolme havaintopaikkaa), vienansara (Carex atherodes, vaarantunut, yksi havain-

topaikka) sekä takkuhankajäkälä (Evernia divaricata, vaarantunut, yksi havaintopaikka). Lisäk-

si silmälläpidettäväksi luokitellusta vankkasarasta (Carex riparia) on tiedossa yksi todennäköi-

sesti hävinnyt esiintymä ja yksi olemassa oleva esiintymä. 

 

Uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tietoa sisältävät asiakirjat ovat salassa pidettäviä viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan, jos tiedon antaminen voi 

vaarantaa kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta). Em. la-

jien esiintymätietoja ei sen vuoksi esitetä tässä raportissa. 

 

Suunnittelualueelta on tiedossa saukon esiintyminen Haritunjoessa. Saukko on luokiteltu elin-

voimaiseksi (LC), mutta se kuuluu Euroopan luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
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2.8.3 Arvokkaat lintualueet 

Suunnittelualueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja linnus-

toalueita (IBA- ja FINIBA-alueet), mutta heti suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuva Vesijärvi 

ja itäpuolelle sijoittuva Riihikallio-Pilkanmäen kokonaisuus ovat luokiteltu valtakunnallisesti 

arvokkaiksi linnustoalueiksi. 

 

Paimelan selvitysalueella sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua linnustoaluetta 

(Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 2019). Kohteet ovat myös yksityisinä luonnonsuojelu-

alueina rauhoitetut Vähätalon ja Kullerolehdon luonnonsuojelualueet. Näiden linnus-

toaleuiden rajaukset ovat vastaavat kuin luonnonsuojelualueiden rajaukset (Kuva 2-3). 

 

 

3. LAADITTAVAT LUONTOSELVITYKSET 

Kaava-alueelle laaditaan maankäytönsuunnittelun kannalta tarpeelliset ja lähtötietoja täydentä-
vät luontoselvitykset kevään-kesän 2020 aikana. 

 
Selvitykset kohdennetaan koko kaava-alueelle yleispiirteisellä tasolla kuitenkin siten, että selvi-
tyksiä painotetaan sellaisille alueille, joille on suunnitteilla maankäytön muutoksia. Lähtöaineisto-
na käytetään alueelle nyt laadittua olemassa oleviin tietoihin perustuvaa selvitystä. 
 

Seuraavat selvitykset tullaan laatimaan vuonna 2020: 
 
Liito-oravaselvitys 
 
Kartoitukset aloitetaan tarkastelemalla ilmakuvapohjalta liito-oravalle soveltuvia metsiköitä sekä 
tarkastamalla lähtöaineistosta aiemmat liito-oravahavainnot. Liito-oravaselvitykset kohdennetaan 

ennakkotarkastelussa potentiaalisiksi katsotuille alueille sekä alueille, joilta on liito-
oravahavaintoja. Maastokartoitus tehdään maalis-huhtikuussa etsimällä liito-oravan ulostepapa-
noita suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Elinalueen löytyessä pyritään etsimään myös liito-
oravan käyttämät pesäpuut sekä arvioimaan liito-oravan todennäköisesti käyttämät kulkuyhtey-
det. 
 

Pesimälinnustoselvitys 

 
Pesimälinnustoselvitys kohdistetaan pääosin rakentamisalueille, mutta pesimälinnustoa havain-
noidaan yleispiirteisesti myös muualla suunnittelualueella. Pesimälinnustoa havainnoidaan kasvil-
lisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä ja pääpaino selvityksessä on huomionarvoisissa la-
jeissa. 
 
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

 
Selvityksessä hyödynnetään olemassa olevia tietoja alueen luonnonympäristöstä sekä aikaisem-
pia maastokäyntejä alueelle. Maastokäynnit kohdennetaan toukokuun lopussa - kesäkuussa em. 
tietojen sekä ilmakuvatarkastelun pohjalta luontoarvojen kannalta arvokkaimmiksi arvioiduille 
alueille. Pääpaino selvityksessä on luonnonsuojelulain 29 § mukaisissa luontotyypeissä, vesilain 
2. luvun 11 § mukaisissa arvokkaissa pienvesissä, metsälain 10 § kriteerit täyttävissä erityisen 

arvokkaissa elinympäristöissä, uhanalaisissa ja rauhoitetuissa kasvilajeissa sekä luontodirektiivin 
liitteiden II ja IV kasvilajeissa. Tämän pohjalta tarkastellaan lisäksi luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen ja eliölajien liikkuvuuden kannalta soveltuvimpia ekologisia käytäviä. 
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4. YHTEENVETO ALUEEN LUONTOARVOISTA 

Suunnittelualueelle sijoittuu yhteensä kolme luonnonsuojelualuetta, joista kaksi lukeutuvat yksi-

tyismaiden luonnonsuojelualueisiin ja yksi luontotyypin suojelualueisiin. 

 

Suunnittelualueen merkittävimmät tunnistetut ekologiset yhteydet ovat suunnittelualueen etelä-

osassa sijaitseva Haritunjoen muodostama ekologinen kokonaisuus sekä Valtatien 24 ylittävä 

poikittainen Kivismäki-Kemppi -yhteys. 

 

Suunnittelualueella on tehty havaintoja liito-oravasta sekä saukosta, jotka molemmat lukeutuvat 

luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin. Liito-orava on lisäksi luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa 

vaarantuneeksi. Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen 

on kielletty (LSL 49 §). Liito-oravien esiintymisen osalta tietoja täydennetään liito-

oravakartoituksessa vuonna 2020.  

 

Suunnittelualueelta on tehty havaintoja uhanlaisista ja huomionarvoisista kasvilajeista; takku-

hankajäkälästä sekä vankka- ja vienansarasta, jotka on huomioitava kaavoituksen maankäytön 

suunnittelussa.  

 

Suunnittelualueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokkaita linnustoalueita. Lisäksi suunnittelualu-

een välittömään läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaita linnustoalueita (Vesijärvi ja 

Pilkanmäki-Riihikallio), joiden linnustoarvot tulee ottaa huomioon myös kaava-alueen lähimpien 

alueiden maankäytön suunnittelussa. Suunnittelualueen muita linnustollisia arvoja selvitetään 

yleispiirteisesti vuonna 2020 tehtävien muiden selvitysten yhteydessä. 
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