
 

 

1 

PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
Kirkonseudun (19) kunnanosa, tiloja 1:47, 2:13, 3:1 ja 3:11 koskeva asemakaava. 

 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. 

 
 
 

Suunnittelualue 
Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun 
pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Suunnittelualue 
rajoittuu idässä Parinpellon asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja 
metsäalueisiin. 

 
Alue on pääasiassa metsämaata ja kaava-alueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria. 

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

Hollolan kunta omistaa tilan 1:47. Alueelle kaavoitetaan omakotitontteja kunnan tonttitarjonnan 
parantamiseksi. Kaavaan otetaan mukaan kolme pohjoispuolella sijaitsevaa 
yksityisomistuksessa olevaa tilaa. Aluerajausta voidaan muuttaa työn edetessä. 
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Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa 2014 alue on taajamatoimintojen aluetta (A/ruskea pohja). Alue on 
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta (kmv36/sininen 
vaakaviivoitus); Kastari-Hatsina-Kutajoki, alueen halki kulkee pohjavesialueen raja 
(pv60/sininen pistekatkoviiva). 
 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 

 
Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on kyläaluetta (kartta 1/5). Alue 
on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (pisterasteri, kartta 3/5). Alue kuuluu osittain 
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (punainen pystyviivoitus, kartta 3/5). 
Alueen itäpuoli on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (kartta 4/5). 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, pääkartta (kartta 1/5) 
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Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5) 
 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen vieressä on asemakaavoitettua erillispientalojen aluetta. 
 

 
Ajantasa-asemakaava. 
 

 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

• Maakuntakaava 2014 aineisto 
• Hollolan strateginen yleiskaava liitteineen (hyv. kvalt 3.4.2017) 
• Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan raportit 
• 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) 

• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 
 

Selvitystarpeet 
 ….. 

 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 
- Luontoon ja luonnonympäristöön 
- Vesitalouteen 
- Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Liikenteeseen 
- Kulttuurimaisemaan 
-Sosiaalisiin oloihin 
-Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
- 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 maakuntamuseo 
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- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
 
 
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 ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       4-5/2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  4-5/2018 
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Asemakaavaluonnos nähtävillä    9-10/2018 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     4/2019 
Hyväksymiskäsittely      11-12/2019 
 
 
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 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
 
 
Hollolassa 9.4.2018 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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