
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 23.02.2021
Kaavan nimi Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos
Hyväksymispvm 22.02.2021 Ehdotuspvm 22.09.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 04.09.2019
Hyväksymispykälä 7 Kunnan kaavatunnus 098 06-264
Generoitu kaavatunnus 098V220221A7  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 30,2730 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 27,1456
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,0000 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]3,1275
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,00
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 30,2730 100,0 18720 0,06 27,1456 15431
A yhteensä 8,2528 27,3 18720 0,23 6,6543 15431
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 14,7273 48,6   14,6159  
R yhteensä       
L yhteensä 6,0086 19,8   4,5911  
E yhteensä 1,2843 4,2   1,2843  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 30,2730 100,0 18720 0,06 27,1456 15431
A yhteensä 8,2528 27,3 18720 0,23 6,6543 15431
AP 1,2387 15,0 2477 0,20 1,2387 2477
AR 2,0711 25,1 4142 0,20 0,8766 1753
AO 4,9430 59,9 12101 0,24 4,5390 11201
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 14,7273 48,6   14,6159  
VL 14,4721 98,3   14,3607  
VK 0,2552 1,7   0,2552  
R yhteensä       
L yhteensä 6,0086 19,8   4,5911  
Kadut 5,6393 93,9   4,2218  
Pihakadut 0,2611 4,3   0,2611  
LP 0,1082 1,8   0,1082  
E yhteensä 1,2843 4,2   1,2843  
EV 1,2843 100,0   1,2843  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
7.9.2020 
 
 

Kartanon (06) kunnanosan asemakaava, joka koskee tiloja 98-435-1-57 ja 98-435-7-808, sekä osittain 
tilaa 98-435-18-142 sekä asemakaavan muutos, joka koskee korttelin 1402 tontteja 1-2, korttelin 1403 
tontteja 1-3 ja korttelin 1404 tonttia 1 sekä Kuunlilja-nimistä katua ja osittain Hirvikalliontietä ja 
Kurjenkello-nimistä katua sekä lähivirkistysaluetta. 
 

Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. 
 
 
 

Suunnittelualue 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon 
asuinalueiden väliin Hirvikalliontien varrelle. 

 
Alue on metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 30,3 hehtaaria, josta asemakaavan 
muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria. 
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Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Tavoitteena on asemakaavoittaa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja 
tarkastella katu- ja korttelialueiden rajauksia. Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten 
että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan 
eritasoliittymälle. 

 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet 
jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• tehokas liikennejärjestelmä 
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa 2014 alue on taajamatoimintojen aluetta (A/ruskea pohja). Alueelle tai sen 
läheisyyteen on merkitty voimalinja (z) ja ohjeellinen pääkaasulinja (k/punainen katkoviiva). Alue 
rajautuu Kaupunkialueeseen (ka3/oranssi katkoviiva) kuuluen siihen. Alueen läheisyydessä 
kulkee uusi kaksiajoratainen päätie (vt(u)16). 
 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
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Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) 
VAIHEMAAKUNTAKAAVA on käynnistynyt 18.6.2018 Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 
päätöksellä. 
 
Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa kierrätyspuiston sijaintipaikka 
jätteenkäsittelyalueen merkinnällä. Kaavassa ratkaistaan yleispiirteisellä tasolla 
jätteenkäsittelyalueen rajaus ja alueen tukitoiminnot kuten tieyhteydet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2019. Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.1.-
28.2.2020, jolloin sijoittumisvaihtoehtoja oli neljällä eri alueella. Kaavaluonnoksessa olleista 
alueista on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely) kaavatyön rinnalla. 
Kaavaehdotukseen on jatkosuunnittelun pohjalta valikoitunut Hollolassa sijaitseva Kehätien 
alue. 
 
Hirvimäen alue sijoittuu vaihemaakuntakaavassa Hollolaan tarkasteltavan 
kierrätyspuistovaihtoehdon vaikutusten tarkastelualueelle sijoittuen 1-3 kilometrin päähän 
aluevaihtoehdosta koilliseen. 
 

 
 

Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 23.6.2020, jossa Hirvimäen asemakaava-alue on 
merkitty likimääräisesti punaisella ympyrällä. (Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen 
(Lahden seudun kierrätyspuisto), Päijät-Hämeen liitto) 
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Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on pientalotaajaman aluetta. 
Alueella kulkee uuden kehätien rinnakkainen liikenneväylä ja -yhteys (punainen katkoviivanuoli) 
ja alue kuuluu taajama-alueeseen (sininen katkoviiva) Alueen eteläpuolella yleiskaavassa on 
osoitettu työpaikkojen ja palveluiden alue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia sekä 
Valtatie/ uusi: Eteläinen kehätie (punainen viiva). Alueen läheisyyteen on osoitettu 
viheryhteystarve (vihreä nuoli). (kartta 1/5). 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, pääkartta (kartta 1/5) 
 
 
Strategisen yleiskaavan mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Alueen läheisyydessä on 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittäviä kohteita. (kartta 2/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, luontoarvot (kartta 2/5) 
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Alueella ei ole erityisiä maisemallisia, kulttuuriympäristöllisiä tai virkistyksellisiä arvoja. Alueen 
läheisyydessä sijaitsee muinaismuisto ja alueen läheisyyteen on osoitettu viheryhteystarve 
(vihreä nuoli). (kartta 3/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5) 
 
 
Strategisen yleiskaavan vesitalouskartalla ei ole osoitettu kohteita. Alueen itäpuolelle on 
osoitettu Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin 
piirissä. (kartta 4/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot -kartalle on osoitettu voimalinja (keltainen viiva), 
ohjeellinen pääkaasulinja (vaaleansininen katkoviiva), alueen läheisyyteen valtatie/uusi 
(punainen viiva) ja alue sisältyy liikennemääriin perustuvaan ohjeellisen päivärajan 55 dB:n 
melualueelle (harmaa alue). (kartta 5/5) 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot (kartta 5/5) 

 
 

Hollolan strategisen yleiskaavan päivitys on käynnistynyt. Hollolan strategisen yleiskaavan 
2020 vireille tulemisesta päätettiin kunnanvaltuustossa 23.9.2019. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.11.-9.12.2019. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 21.5.-
26.6.2020. Alue on merkitty kaavaluonnoksessa pientalotaajamaksi (AP) ja viheralueeksi 
(vihreä alue). Alueen halki kulkee ohjeellinen ekologinen virkistysyhteys (keltainen katkoviiva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos, johon kaava-alue on merkitty likimääräisesti 
punaisella ympyrällä. 
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Asemakaava 
Alueen pohjoisosassa on voimassa asemakaava (hyv.30.1.2012). Kaavamuutokseen kuuluu 
Hirvikalliontien katualuetta ja osittain Kurjenkellon ja Kuunliljan katualuetta, lähivirkistysaluetta 
sekä erillispientalojen (AO) kortteli 1403 ja rivitalojen (AR) tontit kortteleista 1402 ja 1404. 
Muutoin alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueen vieressä on pientaloasutukseen 
osoitettuja alueita.  

 
Ajantasa-asemakaavaa. 
 
 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarungossa alue on merkitty asuinalueeksi. Alueen ja 
kehätien väli on merkitty liikerakentamisen alueeksi. Alueen itälaidalle on merkitty kulkemaan 
yhtenäinen viherverkosto. Alueen pohjoisosaan on merkitty kokoojakatuja ja kiertoliittymä. 

 
Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko. 
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Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Käynnissä olevan vaihemaakuntakaavan aineisto 
• Käynnissä olevan Kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-aineisto 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Asemakaavan ja viereisten asemakaavojen aineistot 
• Eteläisen kehätien ympäristön kaavarunko ja siihen liittyvät suunnitelmat ja 

selvitykset 
• Hirvikalliontien kadun yleissuunnitelmat 
• VT 12 Lahden eteläisen kehätien rakennussuunnitelmat 
• VT 12 Lahden eteläisen kehätien melukartat 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 
Selvitystarpeet 

• Luontoselvitys 
• Meluselvitys 
• Kadun ja kunnallistekniikan yleissuunnittelua tehdään kaavatyön aikana. 

 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 

• yhdyskuntarakenteeseen 
• rakennettuun ympäristöön 
• luontoon 
• maisemaan 
• liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
• talouteen 
• terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
• eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
• sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 
• muut kaavan merkittävät vaikutukset 

 

Osalliset 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä 
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat: 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Lahden kaupunginmuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/ 
arkeologia 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan valvontajaosto/ ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
-Gasgrid Finland 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa 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 sähköisellä ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 

Elinvoimavaliokunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 63 §:n ja 
MRA 30 §:n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi. OAS asetetaan nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta kirjallisesti tai suullisesti. 

 
Asemakaavaluonnos 

Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 

 
Asemakaavaehdotus 

Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavaehdotus. 
Elinvoimavaliokunta asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 
nähtävilläoloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
Hyväksymiskäsittely 

Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle, joka puolestaan esittää sen 
Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Jos kaavaehdotuksesta on tehty muistutuksia, lähetetään niihin annetut vastineet tiedoksi 
muistutuksen tekijälle elinvoimavaliokunnan käsittelyn jälkeen, ennen kaavan etenemistä 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       8/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  8-9/2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    5-6/2020 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     10/2020 
Hyväksymiskäsittely      12/2020 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. 
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Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
Hollolassa 7.9.2020 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1 Johdanto

Hollolan kunnassa Kartanon kunnanosassa Vanhantalonrinteen ja Perhoslehdon väli-
sellä alueella on käynnissä asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mm. asemakaavoit-
taa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja tarkastella katu- ja kortteli-
alueiden rajauksia.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja en-
nustetilanteessa 2040. Laskentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualueen me-
luntorjuntatarpeita ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaavamääräyksiä sekä an-
nettu ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten. Nykytilanteen 2019 melutilannekuvana
on hyödynnetty Liikenneviraston Maanteiden meluselvityksen 2017 tuloksia.

Työn tilaajana on Hollolan kunta, jossa yhteyshenkilönä on toiminut kaavasuunnittelija
Sini Utriainen. Selvityksen on laatinut Sitowise Oy, jossa meluselvityksen ovat laatineet
Ins. AMK Tiina Kumpula (projektipäällikkö ja laadunvarmistus) sekä Ins. AMK Kirsi-
Maarit Hiekka (melumallinnus ja raportointi).

Kaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa 1 punaisella viivalla.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus (OAS, Hollolan kunta 2.8.2019).
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä
(993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päivä-
(klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisätilojen
keskiäänitasoille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko oh-
jearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä
aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia
jaksoja.

Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun tai las-
kettuun arvoon lisätä 5 dB.

Kaava-alue tulkittaneen ns. uudeksi alueeksi, jolloin alueelle sovelletaan päiväajan oh-
jearvoa 55 dB ja yöajan ohjearvoa 45 dB. Liikenteen päivä-yö -jakaumasta johtuen
yöajan 45 dB keskiäänitasoalue leviää laajemmalla kuin päiväajan 55 dB keskiäänita-
soalue. Näin ollen yöajan keskiääntiaso on kaava-alueella meluntorjunnan tarvetta
määrittävä.

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Asuin-, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

SISÄLLÄ

ULKONA

3) Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmäisarvo

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä,
loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

55 dB 50 dB1,2

45 dB 40 dB3
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2.2 Maastomalli

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu
melulähteet, rakennukset, meluesteet ja maastonmuodot sekä näiden akustiset omi-
naisuudet.

Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen pistemuotoisen korkeusdatan perus-
teella. Rakennukset ja vesialueet ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.
Rakennuksille on määritetty keskimääräinen korkeus rakennusluokituksen mukaan.

Lahden eteläisen kehätien geometriatiedot ovat rakennussuunnitelman mukaiset. Hir-
vimäen asemakaava-alueen vaikutusalueella ei Lahden eteläisen kehätien varrelle ole
esitetty tie- tai rakennussuunnitelmassa rakenteellista meluntorjuntaa.

2.3 Liikennetiedot

Meluselvityksessä on hyödynnetty Lahden eteläisen kehätien liittymien ja ympäröivien
alueiden liikennesuunnitelman yhteydessä laadittua liikenne-ennustetta (laadittu
6.11.2017). Kehätien eteläpuolelle on mahdollisesti toteutumassa Lahden seudun kier-
rätyspuisto. Kehätien raskaan liikenteen määrässä on huomioitu mahdollisen kierrä-
tyspuiston raskaan liikenteen tuotos kehätien liikenteessä.

Melutasot on laskettu ennustevuodelle 2040. Laskennoissa käytetyt liikenteen määrä-
ja ominaisuustiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Ennustevuoden 2040 liikennetiedot

Liikennesuoritteesta 90 % on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22.

2.4 Laskentamenetelmät

Melulaskennat on suoritettu SoundPlan 8.1 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perus-
tuu yleisesti Suomessa käytettävään yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskenta-
malliin (Nordic Prediction Method). Laskentamallien tarkkuus on lähietäisyydellä tyypil-
lisesti ± 2 dB.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

• Laskentaruudukon koko 15 x 15 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia.

• Laskentasäde 1500 metriä
• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset
• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella
• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raidelii-

kennelaskentamallin mukaisesti)
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Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata
valtioneuvoston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Melutasot on laskettu kahden met-
rin korkeudelle, minkä perusteella voidaan arvioida piha-alueiden melutasoja. Lisäksi
on laskettu julkisivuihin kohdistuvat melutasot, jotta voidaan arvioida suositukset ulko-
vaipan ääneneristävyydelle ja lasituksen tarve mahdollisille huoneistokohtaisille par-
vekkeille.

3 Tulokset ja johtopäätökset

3.1 Nykytilanne

Kuvassa 2 on esitetty ote Liikenneviraston Maanteiden meluselvityksen 2017 kansal-
listen laskentojen päiväajan keskiäänitasotuloksesta LAeq7-22. Kaava-alueen viitteellinen
sijainti on esitetty kuvassa sinisellä ellipsillä.

Kuva 2. Ote maanteiden meluselvityksen 2017 päiväajan keskiäänitasokartasta LAeq7-

22, kaava-alueen suuntaa antava sijainti esitetty sinisellä

Nykytilanteessa 2019 Lahden eteläistä kehätietä ei kaava-alueen kohdalla ole vielä
avattu liikenteelle, mistä syystä tie- ja katuliikenteen keskiääntiasot alueella ovat alle
VNp 993/92 mukaisten melutason ohjearvojen.

3.2 Ennustetilanne 2040

Melulaskennat tehtiin päivälle ja yölle ennustevuodelle 2040. Keskiäänitasoalueet on
esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB keskiäänitasoalue
on väriltään tummanvihreä.

Selvitysalueella yöajan ohjearvotasot ovat meluntorjuntaa määrittäviä.

Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1-4. Liitekuvissa 1 ja 2 on esitetty päivä- ja
yöajan keskiäänitasoalueet LAeq7-22 ja LAeq22-7 uudella tie- ja katuverkolla nykyisillä ra-
kennusmassoilla. Liitekuvissa 3-4 on esitetty vastaavat laskentakuvat viitteellisten uu-
sien rakennusmassojen kanssa.
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Melutason ohjearvot 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä alittuvat suurimmalla osaa suunni-
teltuja uusia asuinkäyttöön tarkoitettuja alueita (liitteet 1 ja 2). Aivan valtatietä lähim-
millä alueilla tulee suunniteltaessa varmistaa, että ohjearvot toteutuvat pihan oleskelu-
alueilla, tämä onnistuu sijoittamalla oleskeluun tarkoitetut pihat rakennusten suojan
puolelle (liitteet 3 ja 4).

Laskentojen mukaan ennustetilanteessa 2040 uudisrakennusten julkisivuihin kohdis-
tuvat melutasot ovat laskentojen perusteella enimmillään noin 57 dB päivällä ja 50 dB
yöllä, mikäli rakennuksia ei sijoiteta liitekuvissa 3 ja 4 esitettyä lähemmäs katuverkkoa.
Laskentojen perusteella kaava-alueella ei ole tarvetta erilliselle ulkovaipan ääneneris-
tävyysvaatimukselle. Ääniympäristöasetuksen (asetus 796/2017) mukainen ulkovai-
pan vähimmäiseristävyysvaatimus ∆L 30 dB on riittävä sisämelun ohjearvojen saavut-
tamiseksi.

Liikennemelulähteiden puoleiset mahdolliset huoneistokohtaiset parvekkeet on lasken-
tojen perusteella suositeltavaa lasittaa.

4 Liitteet

Liite 1. Päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö.

Liite 2. Yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö.

Liite 3. Päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö,
johon on lisätty viitteellisiä rakennusmassoja.

Liite 4. Yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö, jo-
hon on lisätty viitteellisiä rakennusmassoja.
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1. JOHDANTO 

Tämä luontoselvitys on laadittu Hollolan kunnan Hirvimäen alueen asemakaavatyön tarpeisiin. 

Luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää asemakaavoitettavalta alueelta (myöhemmin selvi-

tysalue) EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen liito-oravan ja lepakoiden esiintymistä 

ja elinympäristöjä, pesimälinnustoa sekä kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Linnustoselvityksessä 

keskityttiin erityisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuihin lajeihin (Hyvärinen ym. 

2019), EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin ja Suomen kansainvälisiin linnuston-

suojelun erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä keski-

tyttiin erityisesti uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin (Hyvärinen ym. 2019), rauhoitettuihin tai 

muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Kontula & Raunio 2018), 

luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuihin luontotyyppeihin, metsälain 10 § tarkoittamiin erityisen 

tärkeisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 § mukaisiin luontotyyppeihin. Selvityksen 

maastotyöt tehtiin kevään ja kesän 2019 aikana. Maastotöistä ja raportoinnista vastasivat FM 

biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen (lepakot, linnusto ja kasvillisuus) sekä FM biologi Heli 

Lehvola (liito-oravat) Ramboll Finland Oy:sta. 

 

Selvitysalue sijaitsee noin kilometrin päässä Hollolan keskustasta sen eteläpuolella. Selvitysalu-

een pinta-ala on noin 65 ha. Alue rajautuu länsiosastaan Lahden eteläisen kehätien linjaukseen. 

Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvissa 1-1 ja 1-2. 

 

Tässä selvityksessä huomionarvoisten lajien havaintotietoja ei ole esitetty kartoilla, sillä tiedon 

antaminen julkisesti saattaisi vaarantaa ko. lajin suojelun (JulkL 621/1999 24.1 §:n 14 k).  

 

 

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti. 
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Kuva 1-2. Selvitysalueen rajaus. Kehätien rakentaminen oli maastotöiden aikaan käynnissä. 

 

2. UHANALAISET LAJIT JA LUONNONSUOJELUALUEET 

Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä selvitysalueelle ei sijoitu uhanalaisten 

tai muiden huomionarvoisten lajien havaintoja (aineistopyyntö 4.4.2019). Suunnittelualuetta lä-

himmät huomionarvoisten lajien havainnot koskevat liito-oravaa alle 100 metrin etäisyydellä sel-

vitysalueesta. Uusimmat havainnot ovat Eliölajit-tietojärjestelmän mukaan vuodelta 2009. 

 

Kahden kilometrin säteellä selvitysalueesta sijaitsee useita pieniä yksityismaan luonnonsuojelu-

alueita, joista valtaosa on luontotyypin suojelualueita. Lähin on Vahtermäen pähkinälehto 

(LTA300097), joka sijoittuu noin 600 metrin päähän selvitysalueen itäpuolelle. 

 

Lähimmät Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä selvi-

tysalueesta. 
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3. LIITO-ORAVASELVITYS 

3.1 Liito-oravan elintavat ja suojelu 

Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla. 

Sen levinneisyys painottuu eteläiseen Suomeen ja länsirannikolle ja yltää pohjoisessa Kuusamoon 

saakka. Kanta ei ole tasaisesti jakautunut vaan tiheydet vaihtelevat suuresti alueelta toiselle. 

Elinympäristönään liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on riittävästi 

lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Laji pystyy hyödyntämään myös nuorempia 

ja yksipuolisempia metsiköitä siirtymiseen ja ruokailuun. Tyypillinen liito-oravan asuttaman met-

sän puusto on vaihtelevan ikäistä ja muodostaa useita latvuskerroksia. Joukossa on yleensä jä-

reitä kuusia sekä haapoja, leppiä tai koivuja, ja usein elinpiirit ovat pienvesien varsilla. Aikuiset 

liito-oravat liikkuvat laajalla alueella. Naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4–10 hehtaaria, koi-

raan keskimäärin noin 60 hehtaaria. Yhden koiraan elinpiirillä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. 

Elinpiirillä on usein 1–3 ydinaluetta, jotka saattavat olla 100–200 metrin päässä toisistaan. Näillä 

ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pääasiassa oleskelevat. Jokaisella liito-oravalla on eri puolil-

la elinpiiriä useita pesiä, joita ne säännöllisesti käyttävät. Pesät ovat yleensä tikkojen tekemissä 

koloissa, usein haavassa, ja osa pesistä on tavallisen oravan tekemiä risupesiä.  

 

Kaikki keväällä syntyneet nuoret naaraat ja suurin osa koiraista lähtevät loppukesällä emonsa 

elinpiiriltä ja asettuvat uusille alueille viimeistään syyskuussa. Keskimääräinen dispersaalimatka 

on noin kaksi kilometriä. Vaelluksillaan uusille elinalueille nuoret liito-oravat suosivat kuusivaltai-

sia metsiä, mutta voivat käyttää siirtymiseen myös mm. varttuneita taimikoita. Laajoja puutto-

mia alueita, kuten peltoaukeita, liito-orava ei kykene ylittämään. Uudelle elinpiirille levittäytynyt 

liito-orava voi lisääntyä jo seuraavana keväänä. Liito-oravan biologiaan liittyvä huomionarvoinen 

erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se voidaan 

asuttaa myöhemmin uudestaan. 

 

Liito-oravakanta on pienentynyt 1940-luvulta lähtien ja pienenee edelleen (Hanski 2016). Laji 

kärsii nykyisenkaltaisesta tehometsätaloudesta: metsien pirstoutumisesta, puustorakenteen nuo-

rentumisesta ja yksipuolistumisesta sekä kolopuiden vähenemisestä. Liito-orava on luokiteltu 

viimeisimmässä nisäkkäiden uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) vaarantuneeksi (VU). 

Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV 

(a) lajeihin. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnon-

suojelulain nojalla kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kuuluvat pesintään, 

levähtämiseen ja ravinnon varastointiin käytettävät puut sekä riittävä määrä suoja- ja ruokailu-

puita (Nieminen & Ahola 2017). Alueelta on kulkuyhteys toisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin 

puustoyhteyden kautta. 

 

3.2 Aikaisemmat havainnot 

Selvitysalueelta ei ole tehty aikaisempia havaintoja liito-oravasta, mutta selvitysalueen läheisyy-

destä alle 100 metrin etäisyydeltä on samasta havaintopaikasta useita havaintoja liito-oravasta. 

Näistä uusimmat ovat vuodelta 2011 ja vanhimmat vuodelta 2004.  

 

3.3 Menetelmät 

Etukäteen arvioitiin liito-oravalle soveliaiden alueiden esiintymistä selvitysalueella ilmakuvien 

avulla. Maastokäynneillä tällaisilta alueilta tarkastettiin metsikön isoimpien kuusten ja lehtipuiden 

tyvet liito-oravan ulostepapanoiden löytämiseksi sekä kolopuiden ja risupesien esiintyminen. Tä-

mä on yleisin menetelmä liito-oravakartoitusten tekemiseen, koska yöeläimenä liito-orava on 

muutoin vaikeasti havaittava laji (Söderman 2003). Tarkkoja yksilömääriä ei tällä menetelmällä 

saada selville, mutta lajin esiintyminen kyseisellä metsäalueella voidaan varmistaa. Maastokäynti 

alueelle tehtiin 4.4.2019. 

 

3.4 Tulokset 

Selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Selvitysalueen metsäalat eivät 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole liito-oravan kannalta erityisen soveltuvia elinympä-

ristöjä. Elinympäristöksi soveltuvimmat alat ovat kasvillisuuskuvioilla 1 – 3. 
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3.5 Liito-oravan elinaluetarkastelu selvitysalueella ja lähiympäristössä 

Lähin liito-oravan elinalue sijoittuu selvitysalueen itäpuolelle selvitysalueen rajauksen läheisyy-

teen (Kuva 3-1). Lisäksi selvitysalueen eteläpuolelta Koivusillanjoen varrelta on tehty 2004 ha-

vaintoja liito-oravasta. Selvitysalueen läheisyydestä sen pohjois-, luoteis- ja länsipuolelta ei ole 

tiedossa olevia liito-oravan elinympäristöjä. Nykyisen kehätien rakentamisalueelta Vanhatalon 

peltojen länsilaidalta on tehty yksi havainto liito-oravan käyttämästä puusta vuonna 2014. 

 

Hirvimäen selvitysalueen itäpuolelle sijoittuvien liito-oravan elinympäristöjen liito-oravien kulku-

reittien on arvioitu sijoittuvan todetuilta elinalueilta pohjoiseen sekä Koivusillanjoen sivuhaaraa 

mukaillen etelään Koivusillanjoen varteen. Kulkuyhteys tästä etelään pidemmälle Koivusillanjoen 

varteen ja mahdollisesti Nostavan todetuille liito-oravan elinalueille saakka on kuitenkin todennä-

köisesti katkennut kehätien rakentamistöiden seurauksena. 

 

Hirvimäen selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravista eikä alueella juuri esiinny liito-oraville 

soveltuvia elinympäristöjä. Liito-oravan elinympäristöjä ole myöskään havaittu Hedelmätarhan, 

Vanhatalon tai Paassillan alueilta. Myös liito-oravien kulkuyhteydet sijoittuvat tehtyjen selvitysten 

perusteella Hirvimäen alueen itäpuolelle pohjois - eteläsuuntaisina eikä kulkuyhteyksiä todennä-

köisesti sijoitu Hirvimäen alueen kautta, koska liito-oravahavaintoja ei ole tehty yhtä vanhaa ha-

vaintoa lukuun ottamatta Hirvimäen alueen pohjois-, luoteis- tai länsipuolelta. 
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Kuva 3-1 Hirvimäen selvitysalueen sijoittuminen suhteessa aikaisemmin tehtyihin liito-
oravahavaintoihin. 

 

4. LEPAKKOSELVITYS 

4.1 Suomen lepakot 

Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maas-

samme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), jota tavataan Lap-

pia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksi-

siippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Myös pik-

kulepakon (Pipistrellus nathusii) on todettu lisääntyvän Suomessa ainakin satunnaisesti. Muut 
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Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puut-

teellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta 

tarkkaan. 

 

Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän 

suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot, lepakonpöntöt ja rakennukset, 

jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Sopivissa päiväpiiloissa sijaitsevat myös lisääntymisyh-

dyskunnat. Naaraat kerääntyvät yhdyskuntiin alkukesästä, poikaset syntyvät niissä juhannuksen 

tienoilla ja yhdyskunnat hajoavat taas loppukesällä poikasten itsenäistyessä. Useat lepakkolajit, 

mm. pohjanlepakko, viiksisiipat ja korvayökkö, käyttävät rakennuksia päiväpiiloina ja lisääntymi-

seen. Runsaimmin lepakoita esiintyykin maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. 

 

Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät 

mm. kallioluolat ja maakellarit. Ihanteellisessa talvehtimispaikassa olot pysyvät tasaisena läpi 

talven, ilma on riittävän kosteaa ja lämpötila muutaman asteen nollan yläpuolella. Osa lajeista, 

kuten pikkulepakko, muuttaa syksyllä etelämmäs talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee 

paitsi lajeittain myös elinalueittain ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arvel-

tu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat rannikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita 

pitkin niiden on helppo suunnistaa. 

 

4.2 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. 

Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen 

on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelu-

lain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kan-

sainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päivä-

piilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. 

 

Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousympäristö-

jen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa. 

Rakennusten tiivistyminen ja kolopuiden katoaminen tehometsätalouden myötä puolestaan vai-

keuttavat sopivien päiväpiilopaikkojen löytämistä. Viimeisimmässä Suomen nisäkkäiden 

uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin 

uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös luokiteltu 

luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. 

 

4.3 Menetelmät 

Jokaisella lepakkolajilla on tunnusomainen kaikuluotausääni, jonka perusteella suurin osa lajeista 

voidaan määrittää. Joillakin lähisukuisilla lajeilla, kuten siipoilla, äänet muistuttavat usein suures-

ti toisiaan, ja esimerkiksi viiksisiippa ja isoviiksisiippa on mahdollista erottaa vain tarkkojen ana-

tomisten tuntomerkkien perusteella.  

 

Hirvimäen selvitysalueella kartoitettiin lepakoita kolmena yönä kesällä 2019. Käynnit tehtiin ke-

sä-, heinä- ja elokuussa. Lepakkokartoituksessa käytettiin kahta Anabat-lepakkodetektoria, jotka 

tunnistavat ja nauhoittavat automaattisesti lepakoiden käyttämiä ultraääniä. Toisen detektorin 

kanssa liikuttiin selvitysalueella jalkaisin (aktiivikartoitus) ja toinen jätettiin nauhoittamaan yh-

teen paikkaan koko yöksi (passiivikartoitus). Detektoreilla nauhoitetut äänet analysoitiin Ana-

Look-tietokoneohjelman avulla.  

 

Kartoitusreitti suunniteltiin aiempien maastokäyntien sekä karttatarkastelun perusteella siten, et-

tä selvitysalueella sijaitsevat lepakoille soveliaat ympäristöt tulivat kartoitetuiksi. Passiividetektori 

sijoitettiin kesäkuussa norouoman rinteeseen järeään kuusikkoon rehevän puronvarsilehdon lai-

dalle, heinäkuussa varttunutta männikköä kasvavan vanhan hiekkakuopan rinteeseen ja elokuus-

sa rehevään ojanvarsilehtoon varttuneeseen koivikkoon. Kartoitus aloitettiin noin puoli tuntia au-

ringonlaskun jälkeen ja lopetettiin noin puoli tuntia ennen auringonnousua. Kartoitukset tehtiin 

poutaisina ja kohtuullisen tyyninä öinä, koska voimakas sade tai tuuli voi vähentää lepakoiden 

saalistusaktiivisuutta. Kartoitusaikataulu ja sää on esitetty taulukossa 4-1 ja kartoitusreitit ja 

passiividetektorin sijoituspaikat kuvassa 4-1. 
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Lepakoiden ruokailuun ja levähtämiseen käyttämien alueiden luokittelussa on käytetty seuraavaa 

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suosittelemaa luokittelua: 

 

• Luokka I: Luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

• Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. 

• Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. 

 

Taulukko 4-1. Lepakkokartoituksen aikataulu ja sää. 

Pvm Kello Käytetty aika Sää 

4.6. 23.00 – 3.20 4,5 h Tyyni, puolipilv., +20…+13°C 

10.7. 23.05 – 3.30 4,5 h Heikko tuuli, puolipilv., +14…+10°C 

12.8. 22.05 – 4.10 6 h Heikko tuuli, puolipilv., sumua, +16…+13°C 

 

 

Kuva 4-1. Aktiivisessa kartoituksessa kuljetut reitit ja passiividetektorien sijoituspaikat. 
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Kuva 4-2. Passiividetektori sijoitettuna vanhan hiekkakuopan rinteeseen heinäkuun kartoituskäynnillä. 

 

4.4 Tulokset 

Kartoituksen yhteydessä tehdyt lepakkohavainnot on esitetty taulukossa 4-2. Detektorien nau-

hoittaman aineiston perusteella ei ole mahdollista päätellä havaittujen lepakoiden tarkkoja yksi-

lömääriä. Yhdeksi havainnoksi tulkittiin tässä kaikki yhden minuutin sisällä samasta lepakkolajista 

tehdyt havainnot.  

Taulukko 4-2. Kartoituksen yhteydessä tehtyjen lepakkohavaintojen määrä lajeittain. 

Laji/Pvm 4.6. 10.7. 12.8. Yhteensä 

 Aktiivi Passiivi Aktiivi Passiivi Aktiivi Passiivi  

Pohjanlepakko 11 12 7 5 16 6 57 

Siippalaji 18 23 15 8 19 6 89 

Yhteensä 64 35 47 146 

 

Kaikkiaan lepakoista saatiin selvityksen yhteydessä 146 havaintoa. Havainnoista noin 60 % koski 

siippoja ja loput pohjanlepakkoa.  

 

Aktiivikartoituksen havainnot painottuvat puron- ja ojanvarsiin sekä soistuneisiin ja reheviin kuu-

sikoihin, sekametsiin ja taimikoihin. Kartoituksen perusteella lepakoita liikkuu eri puolilla aluetta 

suhteellisen tasaisesti.  

 

Passiivikartoituksessa eniten havaintoja kertyi puronvarsilehdon laidalle sijoitettuun detektoriin 

kesäkuussa. Hiekkakuopalle ja koivikkoon heinä- ja elokuussa sijoitetuista passiividetektoreista 

havaintoja saatiin selvästi vähemmän.  

 

4.5 Tulosten tulkinta 

Lepakoita havaittiin selvitysalueella melko runsaasti. Ne käyttävät etenkin alueen kosteita ja re-

heviä osia säännöllisesti ruokailuun. Alueella on viiksisiipoille ja pohjanlepakolle runsaasti soveli-

aita, erityyppisiä, sekä metsäisiä että avoimia saalistusympäristöjä, joten lepakoita myös liikkuu 

melko tasaisesti eri puolilla aluetta. Suurin osa havaituista lajeista on siippoja, joista puolestaan 

valtaosa tai kaikki ovat todennäköisesti viiksi- tai isoviiksisiippoja. Vesisiipan ruokailuympäristöt, 

avovesialueet, puuttuvat selvitysalueelta, joten niitä alueella lentää luultavimmin vain satunnai-

sesti.  
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Kuvaan 4-3 on rajattu lepakoille tärkeät ruokailualueet (luokka II) ja muut lepakoiden käyttämät 

alueet (luokka III) eri lajeja koskevien havaintojen sekä havaintojen määrän ja toistuvuuden pe-

rusteella. 

 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (luokka I) alueella voi olla lähinnä puiden koloissa, 

mutta selvitysalueelta ei tehty havaintoja luokan I kriteerit täyttävistä kohteista. 

 

 

Kuva 4-3. Lepakoille tärkeät ruokailualueet (luokka II) ja muut lepakoiden käyttämät alueet (luokka III) 
selvitysalueella. 
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5. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 

5.1 Menetelmät 

Pesimälinnuston selvittämiseksi selvitysalueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä touko-kesäkuussa 

2019. Selvitys tehtiin kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) soveltaen kulkemalla 

alue läpi siten, että mikään osa selvitysalueesta ei jäänyt yli 50 metrin päähän kuljetusta reitistä. 

Reviirihavainnot merkittiin karttapohjalle. Reviiriksi tulkittiin mm. laulava koiras, varoitteleva tai 

ruokaa kantava koiras tai naaras, reviirikahakka sekä nähty pesä tai poikue. Laskenta suoritettiin 

aamulla kello kolmen ja kymmenen välillä mahdollisimman poutaisella, vähätuulisella säällä. Las-

kenta-aikataulu ja sää on esitetty taulukossa 5-1. Selvitystä täydennettiin lepakkoselvityksen 

maastokäyntien yhteydessä tehdyillä havainnoilla. 

Taulukko 5-1. Linnustoselvityksen laskenta-aikataulu ja sää. 

Pvm Kello Sää 

9.5. 5.05 – 10.00 Tyyni – heikko tuuli, kirkas, lämpötila -2…+9°C 

6.6. 3.30 – 10.00 Tyyni, kirkas, lämpötila +17…+25°C 

 

5.2 Virhelähteet 

Aikaisin pesintänsä aloittavien lajien, kuten tiaisten, tikkojen ja pöllöjen, aktiivisin laulukausi oli 

maastokäyntien aikaan jo ohi. Kaikkien aikaisin pesivien tai muuten hiljaisten ja piilottelevien la-

jien reviirejä ei välttämättä havaittu. 

 

5.3 Tulokset 

 

5.3.1 Linnuston yleiskuvaus 

Selvitysalueella havaittiin kaikkiaan 41 pesiväksi tulkittavaa lintulajia (liite 1). Lajisto on pääosin 

tyypillistä eri-ikäisille talousmetsille ja puoliavoimille maille. Runsaimpia pesimälajeja ovat met-

sien yleislajit peippo, pajulintu, punarinta, talitiainen ja metsäkirvinen. Myös tiltaltteja, sinitiaisia, 

lehtokerttuja ja punakylkirastaita on runsaasti eri puolilla aluetta. Kuusikoissa pesivät usean pa-

rin voimin rautiainen, hippiäinen, vihervarpunen, sirittäjä ja laulurastas, männiköissä harmaa-

sieppo, kulorastas, töyhtö- ja hömötiainen ja aukkopaikoilla keltasirkku, hernekerttu, pikkulepin-

käinen sekä pikkuvarpunen, joka käyttää pesäpaikkanaan alueen poikki kulkevan voimalinjan 

kannatinpylväitä. Kahlaajista metsäviklo ja lehtokurppa suosivat alueen kosteita ja reheviä pai-

nanteita. Tikoista käpytikka on alueella runsas, lisäksi pesiviin lajeihin kuuluu todennäköisesti pa-

lokärki. Kanalinnuista alueella pesii pyy. Petolintuja ei havaittu. 

 

5.3.2 Huomionarvoiset lintulajit ja linnustoalueet 

Selvitysalueella havaittiin kaikkiaan kahdeksan eri suojeluluokituksissa mainittua lintulajia (tau-

lukko 5-2). Uhanalaisiksi viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) luokiteltuja 

lajeja on viisi, pyy, viherpeippo, töyhtö- ja hömötiainen sekä pensastasku. Lisäksi närhi on luoki-

teltu silmälläpidettäväksi. EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja ovat pyy, palokärki ja 

pikkulepinkäinen. Huomionarvoiset lajit on esitelty kappaleessa 5.3.2.1.  

 

Lajistollisesti rikkainta aluetta selvitysalueella on luoteisosan puronvarsi, jossa kostea, rehevä, 

lehtipuuvaltainen lehto ja järeä rinnekuusikko tarjoavat pesimäympäristön useille eri lajeille. Pu-

ronvarren ympäristössä havaittiin mm. kaksi idänuunilinnun reviiriä, peukaloisen, sirittäjän, mus-

tapääkertun ja töyhtötiaisen reviirit sekä närhi ja palokärki. Puronvarsi ja sen rinnekuusikko on 

rajattu linnustollisesti monimuotoiseksi alueeksi kuvaan 5-1. 
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Taulukko 5-2. Suojelullisesti huomionarvoiset lintulajit Hirvimäen selvitysalueella. D = lintudirektiivin 
liitteessä I mainittu laji, NT = silmälläpidettävä laji, VU = vaarantunut laji, EN = erittäin uhanalainen laji. 

Laji Tieteellinen nimi Parimäärä Suojeluluokitus 

Pyy Tetrastes bonasia 1 D, VU 

Palokärki Dryocopus martius 2 D 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio 3 D 

Närhi Garrulus glandarius 2 NT 

Viherpeippo Chloris chloris 1 EN 

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 2 VU 

Hömötiainen Poecile montanus 2 EN 

Pensastasku Saxicola rubetra 1 VU 

 

 

Kuva 5-1. Linnustollisesti monimuotoisen alueen rajaus. 
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5.3.2.1 Suojelullisesti huomionarvoisten lajien esittelyt 

 

• D = EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji 

• NT = silmälläpidettäväksi luokiteltu laji 

• VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji 

• EN = erittäin uhanalaiseksi luokiteltu laji 

 

Pyy (Tetrastes bonasia), D, VU 

Pyy on kuusikoiden laji ja sen levinneisyys Suomessa noudattelee kuusen pohjoisrajaa. Pyy suosii 

elinympäristönään tiheitä metsiä, joista löytyy tarpeeksi suojaavaa aluskasvillisuutta sekä lehti-

puita ruokailuun. Pyyn kanta pienentyi 1900-luvun loppupuolella kuten muidenkin metsäkanalin-

tujen ja pysyi sen jälkeen vakaana pari vuosikymmentä. Viime vuosien aikana kanta on taas ku-

tistunut siinä määrin, että viimeisimmässä lajien uhanalaisarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) pyy 

luokiteltiin vaarantuneeksi. Vähenemisen syyksi on arveltu tehokkaita metsienhoitotoimenpiteitä, 

joilla on siivottu lajin suosimat tiheiköt ja ruokailupuut, sekä mahdollisesti metsästystä. Pyykoi-

raan elinympäristö on yleensä suppea, vain muutaman hehtaarin luokkaa, ja pyypari pysyttelee 

sillä ympäri vuoden. Pyy ei muodosta teeren ja metson tapaan soidinkeskuksia vaan koiras hou-

kuttelee naaraan elinalueelleen vihellyksellä. Selvitysalueella havaittiin viheltelevä koiras ojanvar-

ren koivikossa toukokuussa sekä lajin jätöksiä kahdessa muussa paikassa. Laji on touko-

kesäkuussa hiljainen ja pareja on alueella todennäköisesti useampia. 

 

Palokärki (Dryocopus martius), D 

Palokärki on Suomessa yleinen pesimälaji pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Kanta on kasva-

nut viimeisten vuosikymmenien aikana 1900-luvulla tapahtuneen taantumisen jälkeen, minkä ar-

vellaan johtuvan mm. lajin sopeutumisesta pesimään ihmisasutuksen läheisyydessä. Palokärki 

suosii ikääntyneitä metsiä, joissa on tarpeeksi järeitä puita pesäkolon kaivertamiseen. Kolo on 

yleensä männyssä tai haavassa. Linnun elinympäristö saattaa olla usean neliökilometrin laajuinen 

alue ja vaikka laji on paikkauskollinen, etenkin nuoret yksilöt vaeltavat usein syksyisin. Palokär-

jestä tehtiin selvitysalueella kaksi havaintoa, toinen itäosan järeitä jättöpuita kasvavan taimikon 

laidalla ja toinen länsiosassa järeän kuusikon reunalla. Pesäkoloa ei havaittu, mutta soveliaita pe-

säpuita on molempien havaintopaikkojen ympäristössä. 

 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio), D 

Pikkulepinkäisen levinneisyys kattaa maan eteläpuoliskon, jossa se pesii puoliavoimissa ympäris-

töissä, kuten katajaisilla pellonreunoilla ja pusikkoisilla hakkuuaukeilla. Pikkulepinkäisen Euroo-

pan laajuinen kanta on taantunut 1900-luvulla, minkä arvellaan johtuvan mm. maatalousympä-

ristöjen vähenemisestä. Suomessa pesivien lintujen määrä vaihtelee vuosittain suuresti, mikä 

vaikeuttaa pitkäaikaisten kannanmuutosten tulkintaa. Parimäärät olivat runsaimmillaan 1970-

luvulla, jonka jälkeen ne putosivat alle puoleen huippuvuosista. Viimeiset vuosikymmenet kanta 

on pysynyt kutakuinkin vakaana ja nykyään laji luokitellaan elinvoimaiseksi. Laji on hyönteissyö-

jä ja istuu usein näkyvästi tähystyspaikallaan. Selvitysalueen pienissä taimikoissa havaittiin kol-

me pikkulepinkäisreviiriä. 

 

Närhi (Garrulus glandarius), NT 

Närhi on paikkalintu, jonka yhtenäinen levinneisyysalue yltää Suomessa Etelä-Lappiin. Sen tyy-

pillistä pesimäympäristöä ovat suojaisat kuusikot, eikä laji ole harakan ja variksen lailla levittäy-

tynyt kaupunkeihin. Närhikannan vuosivaihtelut ovat melko suuria. Viime vuosikymmenten aika-

na kanta on kokonaisuudessaan pysynyt melko vakaana, mutta aivan viime vuosina kannan koko 

on pienentynyt siinä määrin, että närhi luokiteltiin silmälläpidettäväksi tuoreimmassa lajien 

uhanalaisarvioinnissa. Taantumisen syyt ovat hämärän peitossa. Selvitysalueella havaittiin kaksi 

närheä kuusivaltaisten metsiköiden reunoilla alueen itä- ja länsiosassa. Alueella on närhelle sove-

liasta pesimäympäristöä melko runsaasti, eikä pesimäaikaan hiljaisen lajin kaikkia reviirejä luul-

tavasti havaittu. 

 

Viherpeippo (Chloris chloris), EN 

Viherpeipon levinneisyys yltää nykyään koko maahan, mutta kanta on tihein Etelä-Suomessa. La-

ji pesii monenlaisissa kulttuuriympäristöissä ja metsänreunoissa. Viherpeippokanta runsastui 

voimakkaasti 1900-luvulla ja vielä 2000-luvun alkuvuosina, mutta on sen jälkeen pienentynyt loi-

sepidemian seurauksena. Loinen leviää helposti etenkin ruokintapaikoilla. Viherpeippo luokiteltiin 



13 

HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa jo erittäin uhanalaiseksi kannan nopean laskun vuoksi. 

Selvitysalueen valoisassa koivikossa havaittiin yksi viherpeipporeviiri. 

 

Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus), VU 

Töyhtötiaista tavataan Suomen eteläisessä puoliskossa Etelä-Lappiin saakka. Töyhtötiainen on 

paikkalintu, jonka elinympäristöä ovat varttuneet ja ikääntyneet havumetsät. Suuria puuttomia 

aukeita laji kaihtaa. Lajin kanta kasvoi 1900-luvun alkupuolella, mutta on viime vuosisadan lop-

pupuoliskolla ja 2000-luvun alkupuolella pienentynyt ajoittain voimakkaastikin. Kannan pienene-

misen syyt löytyvät metsien pirstoutumisesta sekä vanhojen metsien ja lahopuuston vähenemi-

sestä. Laji on kahdessa viimeisimmässä lajien uhanalaisarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi. 

Selvitysalueella havaittiin kaksi töyhtötiaisreviiriä, toinen varttuneessa männikössä, toinen järe-

ässä kuusikossa. 

 

Hömötiainen (Poecile montanus), EN 

Hömötiainen on varttuneiden havu- ja sekametsien laji, joka pesii koko maassa, joskin pohjoi-

simmassa Lapissa sen levinneisyys on aukkoinen. Hömötiainen on ollut yksi runsaimmista met-

siemme lintulajeista. Lajin kanta kuitenkin pieneni huomattavasti jo 1950- ja -80-lukujen välillä, 

pysyi sen jälkeen vakaana noin 30 vuotta, ja viimeisen noin kymmenen vuoden aikana on jälleen 

kutistunut niin voimakkaasti, että laji luokiteltiin uusimmassa lajien uhanalaisarvioinnissa erittäin 

uhanalaiseksi. Myös Euroopan tasolla laji on taantunut ja uhanalainen. Hömötiainen tarvitsee la-

hopuuta pesän kovertamiseen ja lajin vähenemisen merkittävänä syynä on tehometsätalouden 

seurauksena tapahtunut vanhojen metsien ja lahopuuston väheneminen. Selvitysalueella havait-

tiin kaksi paria hömötiaisia, toinen järeässä kuusikossa ja toinen vanhan hiekkakuopan varttu-

neessa männikössä. 

 

Pensastasku (Saxicola rubetra), VU 

Pensastaskun levinneisyys kattaa koko maan pohjoisimpia tunturialueita lukuun ottamatta. Laji 

pesii yleisenä avosoilla, hakkuuaukoilla, kesantopelloilla ja pensaikkoisilla niityillä. Lajin kanta on 

ollut laskusuunnassa jo puolen vuosisadan ajan, voimakkaimmin Etelä-Suomessa. Taantumisen 

merkittävimpiä syitä ovat maatalouden tehostuminen ja sitä kautta lajin pesimäympäristöjen hä-

viäminen, sekä talvehtimisolosuhteiden muutokset kuivuuden myötä Afrikassa. Selvitysalueella 

havaittiin yksi pensastaskureviiri eteläosan laajassa taimikossa. 
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6. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS 

6.1 Menetelmät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien selvittämiseksi alueelle tehtiin maastokäynti 6.6.2019. Selvitys-

alue kierrettiin jalkaisin ja kuvioitiin puuston ja kasvillisuustyyppien perusteella. Kuvioinnissa 

käytettiin apuna GPS-laitetta ja ilmakuvia. Huomionarvoiset havainnot merkittiin GPS-laitteelle. 

Kasvillisuusselvitystä täydennettiin toukokuun maastokäynnin yhteydessä tehdyillä havainnoilla. 

 

6.2 Tulokset 

 

6.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Hollola kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaossa eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen ja siinä vuokko-

vyöhykkeeseen eli lounaismaahan. Selvitysalue on lähes kokonaan metsätalouskäytössä ja puus-

to voimakkaasti hoidettua. Metsätyyppi on pääosin tuoretta kangasta, mutta rinteillä on myös 

laajoja alueita lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa, ja uomien varsilla lisäksi kosteaa lehtoa. 

Pääpuulaji alueella vaihtelee kuusen, männyn ja koivun välillä. Puusto on pääosin varttunutta, 

alueen kaakkoisosassa on myös laajoja taimikoita. Alueen kaakkoiskulmassa on vanha sorakuop-

pa ja itäosassa vanhaa peltoa. Aluetta halkoo kaksi voimalinjaa. Länsiosastaan alue rajautuu noin 

kilometrin matkalta Lahden eteläisen kehätien rakennustyömaahan. Lähteitä ei selvitysalueelta 

havaittu. 

 

6.2.2 Huomionarvoiset luontotyypit ja kasvilajit 

Selvitysalueen luoteisosassa sijaitsevan kasvillisuuskuvion 1 puronvarsi ja kostea lehto täyttävät 

metsälain 10 § tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön, puron välittömän lähiympäristön, 

kriteerit. Kuvion purouomaa on suoristettu ja syvennetty, mutta sen ympäristö on edelleen luh-

tainen ja märkä, puu- ja pensaskerros monilajista ja lahopuuta melko runsaasti. Metsätyyppi on 

kosteaa runsasravinteista lehtoa, osin lehtokorpea, ja kenttäkerroksen lajisto monilajista ja rehe-

vää. Huomionarvoista kasvilajistoa kuviolla ovat mm. kotkansiipi ja lehtopalsami.  

 

Kuvion 2 norot ovat vesilain 2 luvun 11 § mukaisia luonnontilaisia vesiluontotyyppejä, joiden 

luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Norouomat ovat myös luontotyyppeinä arvokkaita niissä 

säilyneen rehevän lehtokasvillisuutensa ja kostean, varjoisan pienilmastonsa vuoksi. Kuvion leh-

totyyppi on kuvion 1 kaltaista kosteaa runsasravinteista lehtoa sekä kuvion 3 kaltaista tuoretta 

runsasravinteista lehtoa. 

 

Myös kuvio 3 on järeän puustonsa ja sillä esiintyvän tuoreen runsasravinteisen lehdon vuoksi 

huomionarvoinen. Kuviot 1, 2 ja 3 yhdessä muodostavat arvokkaan, luontotyypeiltään, puustol-

taan ja kasvillisuudeltaan monimuotoisen kokonaisuuden. Kyseisillä kuvioilla esiintyvistä luonto-

tyypeistä kosteat runsasravinteiset lehdot on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi (VU) ja 

lehtokorvet ja tuoreet runsasravinteiset lehdot erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi (Kontula 

& Raunio 2018). 
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6.2.3 Kasvillisuuskuviot 

 

 

Kuva 6-1. Kasvillisuuskuviot. 

 

Kuvio 1. Puronvarsilehto. Purouomaa on jonkin verran syvennetty ja suoristettu, mutta se on 

oleellisilta osin säilyttänyt ominaispiirteensä ja on edelleen meanderoiva ja tulviva. Maa on savis-

ta ja märkää. Metsäyypiltään kuvio on enimmäkseen kosteaa runsasravinteista käenkaali-

mesiangervotyypin (OFiT) lehtoa, joka märimmillä paikoilla vaihettuu luhtakasvillisuutta kasva-

vaan lehtokorpeen. Puustossa on järeää kuusta sekä harmaaleppää ja haapaa ja pensaskerrok-

sessa runsaasti kiiltopajua. Kuolleita ja kuolevia puita on melko paljon. Runsaslajisessa, reheväs-

sä kenttäkerroksessa on mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, ojakellukkaa, vehkaa, rentukkaa ja 

rönsyleinikkiä, paikoin myös vaateliampiin lehtolajeihin kuuluvia kotkansiipeä, lehtopalsamia ja 
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lehtotähtimöä. Kuvio on edustava ja se muodostaa arvokkaan kokonaisuuden kuvioiden 2 ja 3 

kanssa. 

 

 

Kuva 6-2. Kosteaa lehtoa kesäkuun alussa kuviolla 1. 

 

Kuvio 2. Norouoman lehto. Kuviolla on kaksi selkeää norouomaa, joiden vesi laskee kuvion 1 

puroon. Uomissa ei virtaa pysyvästi vettä, mutta maa on märkää. Uomat ovat ylärinteestään loh-

kareisia ja niiden vesitalous on luonnontilaista. Jyrkähköt rinteet ja järeä kuusikko pitävät kuviol-

la pienilmaston varjoisana ja kosteana. Lahopuuta on muutamien järeiden kuusimaapuiden ver-

ran. Lehtotyyppi on uoman pohjalla samantapaista kosteaa runsasravinteista (OFiT) lehtoa kuin 

kuviolla 1, joskin lehtipuuta on vähemmän. Tyyppi vaihettuu rinteillä tuoreeseen runsasravintei-

seen sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehtoon, jonka puustossa on järeää kuusta ja kenttäker-

roksen kasvillisuus kuten kuviolla 3. Kuvio on edustava ja muodostaa arvokkaan, monimuotoisen 

kokonaisuuden kuvioiden 2 ja 3 kanssa. 
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Kuva 6-3. Norouomaa toukokuussa kuviolla 2. 

 

Kuvio 3. Tuoreen lehdon (HeOT) järeä kuusikko. Kuvio sijoittuu purouomaan viettävään län-

sirinteeseen. Sekapuuna on jonkin verran koivua ja haapaa. Puustoa on harvennettu, joskaan ei 

viime aikoina, ja lahopuuta on hieman. Pensaskerroksessa on taikinamarjaa ja lehtokuusamaa, 

paikoin myös mustaherukkaa ja näsiää. Monilajisessa kenttäkerroksessa on runsaasti käenkaalia 

ja oravanmarjaa ja näiden lisäksi metsäalvejuurta, metsäimarretta, valkovuokkoa, kieloa, metsä-

kurjenpolvea, metsäorvokkia, lillukkaa ja tesmaa, ravinteisimmilla paikoin myös sinivuokkoa, leh-

totähtimöä ja mustakonnanmarjaa. Kuvio muodostaa arvokkaan kokonaisuuden kuvioiden 1 ja 2 

kanssa. 
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Kuva 6-4. Järeää rinnekuusikkoa kuviolla 3. 

 

Kuvio 4. Tuoreen lehdon nuori kuusikko. Kuusen seassa on runsaasti nuorta koivua ja sie-

menpuina on harvassa järeitä mäntyjä ja koivuja. Metsätyypiltään kuvio on lähinnä tuoretta kes-

kiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, jonka kenttäkerroksessa on käenkaa-

lia, oravanmarjaa, metsäkastikkaa, tesmaa, metsäalvejuurta ja lehtotähtimöä.  

 

Kuvio 5. Lehtomaisen kankaan varttunut kuusikko. Lehtomaisen käenkaali-mustikkatyypin 

(OMT) kankaan kuusikko on hyvin tiheä. Kenttäkerros valon puutteen vuoksi harva ja siinä kas-

vaa lähinnä käenkaalia ja metsäalvejuurta.  

 

 

 



19 

HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kuva 6-5. Varttunutta kuusikkoa kuviolla 5. 

 

Kuvio 6. Tuoreen kankaan nuori kuusikko. Metsätyyppi on mustikkatyypin (MT) tuoretta 

kangasta ja sekapuuna on mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, metsäkastikkaa, 

metsälauhaa, metsätähteä ja kanervaa. 

 

Kuvio 7. Tuoreen kankaan (MT) varttunut kuusikko. Sekapuuna on vaihtelevasti mäntyä ja 

koivua ja kenttäkerroksessa lähinnä mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä ja metsälauhaa. Kuvion 

länsiosan kosteassa painanteessa norouoman alussa, rakennustyömaan vieressä, on pienialaises-

ti säilynyt kostean lehdon kasvillisuutta: hiirenporrasta, mesiangervoa, suo-orvokkia ja lehtopal-

samia. 
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Kuva 6-6. Varttunutta sekapuustoista kuusikkoa kuviolla 7. 

 

Kuvio 8. Tuoreen kankaan (MT) varttunut männikkö. Paikoin on sekapuuna kuusta. Puusto 

on voimakkaasti hoidettua ja pesaskerroksessa on koivun ja pihlajan taimia. Kenttäkerroksessa 

on runsaasti mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa ja metsätähteä sekä oravanmarjaa, kangasmai-

tikkaa ja vanamoa. 

 

 

Kuva 6-7. Varttunutta männikköä kuviolla 8. 
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Kuvio 9. Tuoreen kankaan (MT) järeä kuusikko. Paikoin on koivua sekapuuna. Lahopuuta on 

hieman, lähinnä yksittäisiä tuulenkaatoja. Pensaskerroksessa on pihlajantaimia. Kenttäkerrokses-

sa on mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä, metsälauhaa ja oravanmarjaa. Kuvion läpi kulkevan 

ojan varressa kasvillisuus on rehevämpää: hiirenporrasta, käenkaalia ja metsäimarretta.  

 

Kuvio 10. Tuoreen lehdon (OMaT) varttunut koivikko. Puusto on harvennettua ja alikasvok-

sena on kuusentaimia. Kasvillisuus on rehevää ja monilajista. Pensaskerroksessa on vadelmaa. 

Rinteillä kasvaa mm. valkovuokkoa, metsäimarretta, tesmaa, metsäalvejuurta, metsätähteä, 

puolukkaa, metsämaitikkaa, nuokkuhelmikkää ja sinivuokkoa. Ojanvarressa on kostean lehdon 

kasvillisuutta, jonka puustossa on harmaaleppää, pensaskerroksessa kiiltopajua ja kenttäkerrok-

sessa hiirenporrasta, mesiangervoa, ojakellukkaa, maitohorsmaa, rönsyleinikkiä, suo-orvokkia, 

metsäkortetta, lehtotähtimöä ja rentukkaa. 

 

 

Kuva 6-8. Varttunutta koivikkoa kuviolla 10. 

 

Kuvio 11. Voimalinja-aukio. Valtaosin kuvio on tiheää koivu-pihlajataimikkoa ja rehevässä 

kenttäkerroksessa on lähinnä sananjalkaa, kieloa, metsäkastikkaa ja nurmitädykettä. Paikoin ku-

violla on pienialaisia poronjäkäläpeitteisiä kalliopaljastumia, joilla kasvaa katajaa, kanervaa ja 

kangasmaitikkaa. 
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Kuva 6-9. Kalliota voimalinja-aukiolla kuviolla 11. 

 

Kuvio 12. Lehtomaisen kankaan (OMT) varttunut kuusikko. Sekapuuna on koivua ja haa-

paa. Kenttäkerroksessa mustikkaa, kieloa, sananjalkaa, valkovuokkoa, metsäkastikkaa ja nuok-

kuhelmikkää. 

 

Kuvio 13. Kulttuurivaikutteinen lehto. Kuvio on vanha pelto, jolla kasvaa vanhojen sarkaojien 

varsilla varttunutta harmaaleppää, koivua ja raitaa. Maaperä on kosteaa. Pensaskerroksessa on 

vadelmaa ja kiiltopajua. Kenttäkerroksen kasvillisuus on rehevää ja monilajista ja siinä on run-

saasti vuohenputkea, valkovuokkoa, huopaohdaketta ja aitovirnaa sekä mm. metsäkortetta, 

tesmaa, niittyleinikkiä, lehtotähtimöä, koiranputkea ja imikkää. 

 



23 

HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kuva 6-10. Vanhaa peltoa kuviolla 13. 

 

Kuvio 14. Kulttuurivaikutteisen lehdon varttunut koivikko. Myös kuvio 14 on vanha pelto, 

jonka maaperä on kuitenkin kuivempi kuin kuviolla 13. Alikasvoksena on nuorta kuusta. Kenttä-

kerros on heinävaltainen ja heinien lisäksi siinä on mm. vuohen- ja koiranputkea, metsäalvejuur-

ta, maitohorsmaa, metsäapilaa ja metsäkurjenpolvea. 

 

Kuvio 15. Lehtomaisen kankaan (OMT) kuusitaimikko. Taimikko on tiheää, seassa on run-

saasti koivun ja pihlajan taimia ja jättö- ja siemenpuina yksittäisiä järeitä mäntyjä, koivuja ja 

haapoja. Kenttäkerroksessa on mm. metsäkastikkaa, metsäkortetta, metsäimarretta ja oravan-

marjaa. 

 

Kuvio 16. Tuoreen kankaan (MT) järeä männikkö. Kuviolla on pieni kalliopaljastuma ja sitä 

ympäröivää järeää puustoa. Sekapuuna on koivua ja kuusta ja pensaskerroksessa katajaa. Kent-

täkerroksessa on mustikkaa, metsälauhaa, metsäkastikkaa ja kieloa. 

 

Kuvio 17. Tuoreen kankaan (MT) pieni kuusitaimikko. Osin kuvion maaperä on soistunutta. 

Kuusen seassa on runsaasti koivun ja pihlajan taimia ja vadelmaa. Kenttäkerroksessa on mustik-

kaa, sananjalkaa, metsäkastikkaa ja maitohorsmaa, soistuneilla paikoilla harmaasaraa, metsä-

kortetta ja keräpäävihvilää. 
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Kuva 6-11. Pientä kuusitaimikkoa tietyömaan vieressä toukokuussa kuviolla 17. 

 

Kuvio 18. Lehtomaisen kankaan (OMT) järeä kuusikko. Puusto on harvennettua ja seka-

puuna on koivua. Rehevässä kenttäkerroksessa on mustikkaa, käenkaalia, metsäimarretta, val-

kovuokkoa, tesmaa, vanamoa ja oravanmarjaa. Kuvio on osittain soistunut ja ojitus on jonkin 

verran kuivattanut sitä. Soistuneissa painanteissa kasvaa erilaisten rehevien korpityyppien kas-

villisuutta: hiirenporrasta, metsäkortetta, kulleroa, suokelttoa, suo-orvokkia ja märimmillä luhtai-

silla paikoilla terttualpia. 

 

 

Kuva 6-12. Järeää kuusikkoa kuviolla 18. 
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Kuvio 19. Tuoreen kankaan (MT) kuusitaimikko. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puoluk-

kaa, metsäkastikkaa, maitohorsmaa ja oravanmarjaa. 

 

Kuvio 20. Lehtomaisen kankaan (OMT) varttunut kuusikko. Koivua on jonkin verran seka-

puuna. Puusto on tiheää, kenttäkerros aukkoinen ja siinä on lähinnä käenkaalia, oravanmarjaa ja 

metsäalvejuurta. 

 

Kuvio 21. Tuoreen kankaan (MT) nuori koivikko. Sekapuuna on runsaasti mäntyä ja kuusta. 

Kenttäkerros on heinäinen ja siinä kasvaa metsäkastikkaa, metsälauhaa, mustikkaa, oravanmar-

jaa, kieloa ja metsäalvejuurta. 

 

 

Kuva 6-13. Nuorta koivikkoa kuviolla 21. 

 

Kuvio 22. Kuivahkon kankaan nuori männikkö. Metsätyyppi on lähinnä kuivahkoa puolukka-

tyypin (VT) kangasta, jossa on myös kuivan lehdon piirteitä. Puusto on harvaa ja männyn lisäksi 

siinä on kuusta, koivua ja pihlajaa, pensaskerroksessa katajaa. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, 

puolukkaa, kanervaa, kieloa, metsäkastikkaa ja metsätähteä. 
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Kuva 6-14. Nuorta sekapuustoista männikköä kuviolla 22. 

 

Kuvio 23. Vanha hiekkakuoppa. Kuviolla kasvaa paikoin tiheästi varttunutta mäntyä sekä jon-

kin verran raitaa, koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa on lähinnä laajoja kanervakasvustoja sekä 

metsäkastikkaa, keltanoita ja voikukkaa. Laidoilla on paikoin järeää haapaa. 

 

 

Kuva 6-15. Vanhan hiekkakuopan varttunutta männikköä kuviolla 23. 
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Kuvio 24. Kuivahkon kankaan (VT) varttunut männikkö. Puusto on harvennettua ja alikas-

voksena on kuusta. Pensaskerroksessa on katajaa ja kenttäkerroksessa lähinnä mustikkaa, puo-

lukkaa, kanervaa, metsäkastikkaa ja kieloa. 

 

Kuvio 25. Tietyömaa. 

 

7. MUUT HAVAINNOT 

Kesäkuun maastokäynnin yhteydessä selvitysalueella havaittiin yhteensä 12 täpläpapurikkoa 

(Pararge aegeria). Näistä 10 lenteli norouomassa kasvillisuuskuviolla 2. Täpläpapurikko on keski-

kokoinen päiväperhonen, joka on vähentynyt siinä määrin, että se on viimeisimmässä uhanalais-

arvioinnissa luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Lajin elinympäristöä ovat aukkoiset, kuusivaltai-

set tuoreet kankaat, korvet ja rantametsät. Kannan pienenemisen syynä on metsätalouden ai-

heuttama elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen. Eri puolilla selvitysaluetta on melko 

runsaasti lajille soveliasta elinympäristöä. 

 

 

Kuva 7-1. Täpläpapurikko kesäkuussa norouoman rinteessä kasvillisuuskuviolla 2. 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lepakoille tärkeät ruokailualueet eli Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen luokituksen mukai-

sesti luokkaan II kuuluvat alueet on rajattu karttaan kuvassa 4-3. Kyseiset alueet on suositelta-

vaa huomioida maankäytössä EUROBATS-sopimuksen mukaisesti, vaikka niillä ei ole varsinaista 

lainsäädännöllistä suojaa. Alueen koillisosan tärkeään ruokailualueeseen kuuluvat puro- ja no-

rouomat ja niiden läheinen puusto suositellaan jätettäväksi nykytilaan. Muualle tärkeille ruokailu-

alueille suositellaan jätettäväksi riittävästi järeää, monilajista ja kerroksellista puustoa, pieniä 

aukkoja ja kosteita, hyönteisrikkaita painanteita, eikä niitä tulisi valaista voimakkaasti. Myös 

muilla lepakoiden käyttämillä alueilla (luokka III) sekä muualla selvitysalueella lepakot tulisi 

huomioida säilyttämällä alueella mahdollisuuksien mukaan valaisemattomia alueita sekä kosteita, 

reheviä notkelmia ja monipuolisesti erilaisia metsiköitä ja aukkopaikkoja lepakoiden saalistusolo-

suhteiden turvaamiseksi alueella myös jatkossa. 

 

Linnustollisesti monimuotoinen alue (kuva 5-1) suositellaan jätettäväksi nykytilaan ja hoidetta-

vaksi korkeintaan siten, että alueen nykyiset kosteusolosuhteet ja järeä, monilajinen, kerrokselli-

nen puusto säilyvät. Kuolleita ja kuolevia puita suositellaan säästämään alueella lahopuuta tarvit-

sevien lajien, kuten hömö- ja töyhtötiaisen sekä palokärjen, pesimäolosuhteiden säilyttämiseksi. 



28 

HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

Muualla selvitysalueella suositellaan säilytettäväksi mahdollisuuksien mukaan varttunutta ja järe-

ää, eri lajeista koostuvaa ja kerroksellista puustoa, jossa on kuolleita ja kuolevia puita seassa, 

monimuotoisen linnuston säilyttämiseksi alueella myös jatkossa. Osa alueella pesivistä lajeista, 

kuten pensastasku ja pikkulepinkäinen, puolestaan hyötyisivät alueelle jätettävistä niittymäisistä, 

pensaikkoisista, puoliavoimista alueista. Myös puustoisia viherkäytäviä suositellaan jätettäväksi 

alueelle lintujen liikkumisen helpottamiseksi. Mahdollinen puuston raivaus tulee tehdä lintujen 

pääasiallisen pesimäkauden 1.4.-31.7. ulkopuolella. 

 

Täpläpapurikon huomioiseksi suositellaan kuvion 2 jättämistä rakentamisen ulkopuolelle. 

 

Kuvion 2 (kuva 6-1) vesilain 2 luvun 11 § mukaisten norojen luonnontilan vaarantaminen on kiel-

letty. Kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat kuviot 1, 2 ja 3 (kuva 6-1) suositel-

laan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. Niiden puusto ja uomat suositellaan jätettäväksi 

luonnontilaan alueen lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Myös kuvioi-

den 9 ja 18 järeiden kuusikoiden puustoa ja kasvillisuutta suositellaan säästämään etenkin rehe-

vistä kosteista painanteista ja ojanvarresta luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuuden ja eko-

logisten yhteyksien ylläpitämiseksi selvitysalueella. 

 

Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen vesilain 2. luvun 

11 § mukaisesta kiellosta, jos momentissa mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät 

huomattavasti vaarannu. 
 

 

Lahdessa 19.12.2019 

RAMBOLL FINLAND OY 
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