
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 17.05.2021
Kaavan nimi Parinpellontien asemakaava
Hyväksymispvm 10.05.2021 Ehdotuspvm 02.02.2021
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 04.09.2019
Hyväksymispykälä 24 Kunnan kaavatunnus 098 19-263
Generoitu kaavatunnus 098V100521A24
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,2280 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,2094
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,0000 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,0186
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
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 2,2280 100,0 0  2,2094 0
A yhteensä 0,0000  0  -0,0178 0
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,0000    -0,0008  
R yhteensä       
L yhteensä 2,2280 100,0   2,2280  
E yhteensä       
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 2,2280 100,0 0  2,2094 0
A yhteensä 0,0000  0  -0,0178 0
AO 0,0000  0  -0,0178 0
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,0000    -0,0008  
VL 0,0000    -0,0008  
R yhteensä       
L yhteensä 2,2280 100,0   2,2280  
Kadut 2,2280 100,0   2,2280  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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PARINPELLONTIEN ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
2.10.2020 
 

 
 
Kirkonseudun (19) kunnanosa, osittain tiloja 98-437-1-69, 98-437-11-0, 98-437-1-70, 98-437-4-2, 98-437-6-
55, 98-437-6-24, 98-437-6-62, 98-437-878-1, 98-437-6-13, 98-437-6-28, 98-437-6-10, 98-437-6-26, 98-437-
6-36, 98-439-1-47, 98-439-1-32, 98-439-12-0, 98-439-11-0, 98-439-3-11, 98-439-3-1, 98-439-9-0, 98-439-3-
30, 98-439-3-2, 98-439-3-10, 98-439-3-15, 98-437-2-230, 98-437-2-171, 98-437-2-51, 98-437-2-18, 98-437-
2-233 koskeva asemakaava. 
 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. Rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä, jonka mukaan 
määräytyvät kaava-alueessa mukana olevien kiinteistöjen osat. 
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Suunnittelualue 

Kaavoitettava alue on Parinpellontietä, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja 
päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

 
Alue on yksityistä tiealuetta ja osittain alue ulottuu piha-alueille ja muuhun maastoon. Kaava-
alueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria, kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,3 km. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä 
Parinpellontie on yksityistie. 

 

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). Alue on 
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta (sininen 
vaakaviivoitus); alue on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti 
merkittävää aluetta Kastari-Hatsina-Kutajoki (kmv 36) (vihreä pistekatkoviiva). Alue sivuaa 
Hollolan kirkon ja historiallisen pitäjänkeskuksen aluetta (kmv 32) (vihreä pistekatkoviiva), joka 
on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue on pohjavesialuetta 
(pv60/sininen pistekatkoviiva) ja alue reunustaa Iiliäissuon luonnonsuojelualuetta (SL 116). 
Alueen eteläosa on matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv12) (vihreä viiva). 
Alueen lähettyvillä on Kapatuosianmäen muinaismuistoalue (SM1). 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
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Päijät-Hämeen liitossa on vireillä Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava, 
joka ei koska tätä kaava-aluetta. 

 
 
Strateginen yleiskaava 

Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on pohjoisosaltaan kyläaluetta 
(vaaleanpunainen pohja). 
 
Kirkonkylän alueelle on annettu aluekohtainen määräys: 
Paimelan, Kirkonkylän ja Pyhäniemen kyläalueilla tulee huolehtia siitä, että vesihuollon toiminta-
alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaava. Uusien 
rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista maankäytön ja tieyhteyksien 
suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyydestä. Uusien 
rakennuspaikkojen on liityttävä keskitettyyn vesi ja viemäriverkostoon. 
 
Alueen keskivaiheilla on maaseutuelinkeinojen ja asumisen aluetta (vaaleanvihreä pohja). 
 
Eteläosaltaan alue on matkailun kehittämisen aluetta (keltainen pohja). Matkailun kehittämisen 
kohdealueelle on annettu aluekohtainen määräys: Kirkonkylän ja Pyhäniemen alueita 
kehitetään monipuolisena kulttuurimatkailun alueena. Rakentamisen määrä ja laatu tulee 
sovittaa valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvioihin. 
 
Alue on eteläosaltaan kylätaajamaa (punainen pompula). Kylätaajamalle on annettu 
aluekohtainen määräys: Kirkonkylä-Pyhäniemi aluetta kehitetään kulttuuri- ja 
matkailupalveluiden kyläalueena. Asutuksen sijoittaminen ja täydennysrakentaminen sovitetaan 
olemassa olevaan kylä- ja maisemarakenteeseen ja rakennustapaan. Alueen valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilytetään. 
 
Aluetta sivuaa pyöräilyn laatukävtävänä kehitettävä ohjeellinen pääyhteys Messilästä 
Kukonkankaalle (vihreät pompulat). 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, pääkartta (kartta 1/5) 
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Alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (musta pisterasteri). Alue kuuluu osittain 
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (punainen pystyviivoitus, kartta) ja aluetta 
sivuaa valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (paksumpi punainen 
pystyviivoitus) sekä pyörämatkailureitti (punainen katkoviiva). (Kartta 3/5) 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5) 
 
Alue on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (sininen pohja) ja aluetta sivuaa 
Hollolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin piirissä (musta 
pisterasteri) (kartta 4/5). 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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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 pääosin kyläalueeksi (AT-1) ja alueen 
eteläosasta matkailun kehittämisen alueeksi (RM). Alueen halki kulkee ohjeellinen 
virkistysyhteys (vihreä pisteviiva). Alueen eteläpäässä on kylätaajamamerkintä (punainen piste); 
Kirkonkylä-Pyhäniemi alue, joka on maaseudun asutuskeskittymä, jota kehitetään kulttuuri- ja 
matkailupalveluiden kyläalueena. 
 

 
Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos, johon kaava-alue on merkitty likimääräisesti 
punaisella soikiolla. 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Aluetta sivuaa asemakaavoitettu erillispientalojen alue. 
 

 
Ajantasa-asemakaavaa opaskarttapohjalla. 
 
 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Parinpellon kylän tiloja 11:0, 12:0 sekä tilan 1:27 osaa koskeva asemakaava (hyv. 

4.2.2008) 
• Parinpellon asemakaava-alueen laajennus aineisto 
• Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan raportit 
• Pyhäniemi – Kirkonseutu, Luonto-, kulttuurihistoria- ja maisemaselvitys 2007 

(Ramboll Finland Oy) 
• Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Hämeen valtakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (Katriina Koski, Hämeen ELY-
keskus, 2011) 

• Seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma 2012-2021 (Lahden seudun 
ympäristöpalvelut toim. Riikka Mäyränpää) 

• Hollolan kylien vedenhankinnan kapasiteettitarkastelu (Ramboll 5.3.2018) 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 
Selvitystarpeet 

• Kadun yleissuunnittelu Parinpellontielle 
• Luontoselvitys: Parinpellontien asemakaava: Luontovaikutusten arviointi (Ramboll 

30.7.2020) 
 

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

• yhdyskuntarakenteeseen 
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• rakennettuun ympäristöön 
• luontoon ja luonnonympäristöön 
• vesitalouteen 
• yhdyskuntarakenteeseen 
• liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
• maisemaan, kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen 

kulttuuriperintöön 
• sosiaalisiin oloihin 
• terveyteen ja turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
• talouteen 
• eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
• 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 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri/ Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
-Parinpellon yksityistiekunta 
-Hollolan kotiseutuyhdistys 
 
 
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. 
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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       9/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  9-10/2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    11/2020 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     5/2021 
Hyväksymiskäsittely      9-10/2021 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. 
 

 
Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353, 27.10.2020 asti 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa, puh 044 780 1358, 28.10.2020 lähtien 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
 
 
Hollolassa 2.10.2020 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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PARINPELLONTIEN ASEMAKAAVA: LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

 

 

 
 
 

 

1. JOHDANTO 

Tämä luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi on laadittu Hollolan kunnalle Parinpellontien 

asemakaavan taustaselvitykseksi. Asemakaavan tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä 

asemakaavoitetuille asuinalueille, tällä hetkellä Parinpellontie on yksityistie.  

 

Luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää Parinpellontien varresta huomionarvoisen lajiston 

esiintymistä, keskittyen erityisesti EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun liito-oravan 

esiintymiseen ja elinympäristöihin, sekä kasvillisuutta ja luontotyyppejä (uhanalaiset, metsälain 

10 §, vesilain 2 luvun 11 § ja luonnonsuojelulain 29 § mukaiset), sekä tarkistaa Parinpellontiehen 

rajoittuvien luonnonsuojelualueiden luontotyypit ja kasvillisuus. Selvityksen maastotyöt tehtiin 

toukokuussa 2020. Maastotöistä vastasi FM biologi ja luontokartoittaja Satu Laitinen Ramboll Fin-

land Oy:sta. Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista on vastannut FM bio-

logi Kaisa Torri. 

 

Parinpellontien suunnittelualue sijaitsee Hollolan kirkonkylällä. Se sijoittuu välille Rantatie-

Mäntytie ja on noin 1,3 km pitkä. Luontoselvitys tehtiin viisi metriä nykyisen tien länsipuolelle ja 

kymmenen metriä sen itäpuolelle ulottuvalla alueella. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvis-

sa 1-1 ja 1-2. 

 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti. 
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PARINPELLONTIEN ASEMAKAAVA: LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kuva 1-2. Parinpellontien suunnittelualueen sijainti peruskartalla. 
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PARINPELLONTIEN ASEMAKAAVA: LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

 

 

 
 
 

 

2. LUONTOSELVITYS 

2.1 Menetelmät 

Luontoarvojen selvittämiseksi Parinpellontien suunnittelualueelle tehtiin maastokäynti 27.5.2020. 

Liito-oravan esiintymistä havainnoitiin tarkistamalla alueen suurimpien kuusten ja lehtipuiden ty-

vet lajin papanoiden havaitsemiseksi. Huomionarvoiset havainnot tallennettiin GPS-laitteelle. Pi-

hoja ei kartoitettu. 

 

2.2 Tulokset 

 

2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Tien varsilla on järeää männikköä ja koivikkoa sekä yksittäisiä kuusia. Puusto on hoidettua. Met-

sätyyppi on enimmäkseen kuivahkoa kangasta. Tommolan kohdalla on avohakkuuala tien länsi-

puolella. Parinpellontien eteläpäässä on hautausmaa ja museoalue. Tien reunoilla on runsaasti 

tienpientareeseen rajautuvia pihapiirejä.  

 

 

Kuva 2-1. Parinpellontie selvitysalueen pohjoisosassa. 

2.2.2 Huomionarvoiset lajit ja luontotyypit 

Liito-oravasta ei tehty havaintoja. Lajin elinympäristöksi soveltuvaa puustoa ei Parinpellontien 

suunnittelualueella ole. Laji voi käyttää tienvarren puustoa lähinnä liikkumisympäristönä. 

 

Huomionarvoista lajistoa ei havaittu. 

 

Maininnanarvoinen on Kapatuosian linnavuoren rinteitä kiertävä järeä männikkö, joka ulottuu Pa-

rinpellontien varteen noin 200 metrin leveydeltä. Metsätyyppi on kuivahkoa puolukkatyypin (VT) 

kangasta, sekapuuna on koivua ja pensaskerroksessa katajaa ja kuusentaimia. Puustoa on 

aiemmin harvennettu eikä lahopuuta juuri ole. 
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3. LUONNONSUOJELUALUEET 

3.1 Yleiskuvaus luonnonsuojelualueista 

Parinpellontien läheisyyteen sijoittuu kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. Parinpellon-

tiehen rajautuu kaksiosainen Iiliäissuon luonnonsuojelualue (YSA206755). Toinen, pohjoisempi-

osa-alue sijaitsee tien itäpuolella ja toinen, eteläisempi osa-alue sen länsipuolella.  Iiliäissuon 

luonnonsuojelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,9 ha. Luonnonsuojelualueet on perustettu 

vuonna 2011 ja aluekuvauksessa kohteena mainitaan olevan kaksi harjun painanteisiin kehitty-

nyttä pientä suota, joiden keskiosat ovat lähes puuttomia mutta reunoilla kasvaa hieskoivua ja 

mäntyä. 

 

Noin 400 metrin etäisyydellä Parinpellontiesta sijaitsee Natura 2000 -verkostoon kuuluva Kuta-

järven alue (FI0306006), josta Kirkonselkä on perustettu Kirkonselän luonnonsuojelualueeksi 

(YSA203480). 

 

 

Kuva 3-1. SL-alueet Parinpellontien välittömässä läheisyydessä. 
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3.2 Parinpellontiehen rajautuvat luonnonsuojelualueet: maastokäynnin tulokset 

Iiliäissuon luonnonsuojelualueen suot ovat luonnontilaisen kaltaisia pieniä avosoita, tyypiltään lä-

hinnä tupasvillarämettä ja lyhytkorsinevaa. Niiden laiteilla kasvaa kituliasta mäntyä ja koivua ja 

kenttäkerroksessa tupasvillaa, suokukkaa ja karpaloa. Molempien suoalueiden ja Parinpellontien 

välissä on noin viisi metriä leveä jyrkkä penkereen rinne, jolla kasvaa varttunutta koivua ja män-

tyä ja kulttuurivaikutteista lajistoa. Tien länsipuolinen suo rajoittuu varsin suoraan penkereeseen, 

itäpuolisen suon ja penkereen välissä on noin kymmenen metriä leveä, turvekankaaksi kuivunut 

ja varttunutta lehtipuustoa kasvava vyöhyke. Rinne on eteläisemmän SL-alueen kohdalla noin 5 

metriä korkea ja noin 2-4 metriä korkea pohjoisemman suon kohdalla. 

 

 

Kuva 3-2. Iiliäissuon luonnonsuojelualueen tien länsipuolisen osan suonreunaa. Vasemmalla tien penger. 

 

 

Kuva 3-3. Iiliäissuon luonnonsuojelualueen tien itäpuolisen osan reunuspuustoa tieltä kuvattuna. 
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3.3 Yleissuunnitelman tilavaraustarkastelu 

Yleissuunnitelman tilavaraustarkastelussa on todettu, että päällysteen leveys Parinpellontiellä 

vaihtelee nykyisellään 5.5-6.0 m välillä. Yleissuunnitelman tilavaraustarkastelun perusteella ajo-

rata ei katumuutoksen johdosta juuri levene, mutta tarvittava lisätilantarve vaihtelee välillä 3-7.5 

m johtuen mm. jalankulku- ja pyörätiestä, hulevesikouruista ja pientareista.  

 

Yleissuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu tiehen rajautuvat luonnonsuojelualueet ja suunnitel-

tu toimenpiteitä niihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi (Liite 1: Asemapiirustus). Uusi 

jalankulku- ja pyörätie sijoittuu ajoradan itäpuolelle. Pohjoisemman SL-alueen kohdalla ajorataa 

kokonaisuudessaan siirretään lännenmäksi, jotta jalankulku- ja pyörätien rakenteet on mahdollis-

ta toteuttaa luonnonsuojelualueen ulkopuolella. 

 

3.4 Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin 
Iiliäissuon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty kaikenlainen toiminta, joka 
saattaa vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Rauhoitusmääräysten 

estämättä alueella kuitenkin sallitaan suojelualuesiin rajoittuvien teiden käyttö ja kunnossapito. 

 
Suunniteltu katumuutos ei pienennä luonnonsuojelualueiden pinta-alaa (liite 1, asemapiirustus). 
Jalankulku- ja pyörätien sekä muiden lisätilaa tarvitsevien katurakenteiden sijoittamisessa on 
huomioitu luonnonsuojelualueet. 
 
Soiden luonnotilan kannalta niiden vesitasapainon säilyminen on keskeistä. Tarkemman suunnit-
telun yhteydessä erityisesti hulevesien hallinta ja tien kuivatus on suunniteltava ja toteutettava 
siten, että soiden vesitasapaino säilyy. 

 
Rakentamisaikana katumuutoksesta voi aiheutua myös luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia pöly- 
ja häiriövaikutuksia. Rakentamistöiden tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida suojelualu-
eisiin kohdistuvien vaikutusten minimointi (töiden ajoitus lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, 
työmaa-alueiden rajaaminen). 
 
Tien länsipuolelle sijoittuva luonnonsuojelualue rajautuu välittömästi tiealueeseen, ja rämealue 

alkaa varsin suoraan penkereen alareunasta. Erityisesti länsipuolisen osa-alueen osalta tulee ra-

kentamisaikana huolehtia, ettei jyrkästä penkereestä aiheudu maa-aineksen valumista suoluon-
totyypin alueelle. 
 

 

Kuva 3-4 Tien itäpuolella sijaitsevan suojelualueen rajautuminen tiealueseen. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Liito-oravista tai muista huomionarvoisista lajeista ei tehty havaintoja. Kapatuosian Linnavuoren 
kohdalla mäkeä ympäröivä järeä männikkö kaventuu hieman tien leventämisen yhteydessä. 
Luontoselvityksessä ei havaittu sellaista huomionarvoista lajistoa, joka tulisi huomioida katumuu-
toksen jatkosuunnittelussa. 

 

Katumuutoksella ei ole vaikutuksia yli 400 metrin etäisyydellä muutosalueesta sijaitsevaan lä-

himpään Natura-alueeseen (Kutajärven Natura-alue). 

 
Suunniteltu katumuutos ei pienennä luonnonsuojelualueiden pinta-alaa, mutta rakentamisaikaiset 
vähäiset pöly- ja häiriövaikutukset myös Iiliäissuon luonnonsuojelualueen osa-alueille ovat mah-
dollisia. Katumuutoksen rakentamistöiden tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida suojelu-
alueisiin kohdistuvien vaikutusten minimointi (töiden ajoitus lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, 
työmaa-alueiden rajaaminen). Kadun tarkemman suunnittelun yhteydessä erityisesti tien kuiva-
tuksen ja hulevesien hallinta on toteutettava siten, että soiden vesitasapaino säilyy. 
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