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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun 
pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Hollolan 
kuntakeskukseen on matkaa noin 13 km. Suunnittelualue rajoittuu idässä Parinpellon 
asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja metsäalueisiin. Kaava-alueen 
pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria. 

 
 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Tämä on Parinpellon asemakaava-alueen laajennusta koskeva selostusosa. Kaava-alueelle 
laaditaan ensimmäinen asemakaava. Kaava-alue on laajennusta Parinpellon 
pientaloalueelle, joka on kaavoitettu vuonna 2008. 
 
Kaavahankkeeseen on ryhdytty kunnan toimesta kaavoitusohjelman mukaisesti. 
Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa Kirkonseudulle noin 25-30 uudella 
omakotitontilla. Uusi asuinalue yhdistyy hyvin olemassa olevaan asuinalueeseen, ja se 
sijoittuu hyvien tieyhteyksien varrelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hollolassa 19.7.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake (liitetään ehdotusvaiheessa) 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaavaehdotus 
4 Havainnekuva (liitetään ehdotusvaiheessa) 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa vuonna 2018 Parinpellon asemakaava-alueen laajennuksen 
kaavoitus on merkitty aloitettavaksi keväällä 2018. 

- Asemakaava vireilletulo 26.4.2018. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 00.00. - 00.00.0000. 
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 00.00.- 

00.00.0000. 
- hyväksyminen.. 

2.2 Asemakaava 
 
Alueelle laaditaan asemakaava, jossa esitetään yhteensä 34 uutta erillispientalontonttia 
(AO). Nykyisen asuinalueen taakse sijoittuvien tonttien kulkuyhteydet tulevat pääosin 
asuinalueen läpi idästä Alastalontieltä. Tonteille saa rakentaa 250 k-m2 suuruisen 
asuinrakennuksen ja lisäksi 50 k-m2 suuruisen talousrakennuksen. Tonteille saa rakentaa 
korkeintaan puolitoistakerroksisia (I u 1/2) rakennuksia. Korttelialueiden ympärillä on 
lähivirkistysaluetta (VL). 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Kaava-aluetta voidaan lähteä toteuttamaan asemakaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Parinpellontien länsipuolella, nykyisen asemakaavoitetun 
pientaloalueen länsi- ja pohjoispuolella, noin 1,3 km päässä Hollolan kirkolta. Hollolan 
kuntakeskukseen on matkaa noin 13 km. Suunnittelualue rajoittuu idässä Parinpellon 
asuinalueeseen, lännessä ja pohjoisessa yksityisiin pelto- ja metsäalueisiin sekä 
eteläosassa hevostilaan. Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,1 hehtaaria ja pääosin 
metsämaata. 
 

 
Alue ortoilmakuvassa vuonna 2014. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
Kaava-alue kuuluu valtakunnalliseen Hollolan kulttuurimaisemat (Kastari-Hatsina-Kutajoki)- 
maisema-alueeseen. Alueen kulttuurihistoriallinen kiintopiste on Hollolan kirkonkylä, jonka 
maisemaa jäsentävät Salpausselästä erkaneva harju ja Vesijärven näkymät. Kylää kehystää 
tasapainoinen viljelymaisema. Kylän keskustassa sijaitsee Hollolan keskiaikainen 
harmaakivikirkko, jonka ympärille on rakentunut näkyvästi useita kerrostumia 
kulttuurihistorian eri vaiheista. Kaava-alueelta n. 500 metrin päässä itään kohoaa 
Kapatuosian linnanmäki, joka on luultavasti ollut käytössä jo rautakaudella. 
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Pienmaisemassa kaava-alue nousee hieman ympäröivästä alueesta. Alue on pääosin 
metsää. Alueen pituussuunnassa kulkee sähkölinja ja alueen pohjoisosassa yksityistie. 
Aluetta ympäröi osin metsäalueet, osin pientaloasutus. 

Luonnonolot 
Hollolan kulttuurimaisemat sijaitsevat Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolen hieta- ja 
savikkomailla. Kaava-alue on pääosin karkeaa hietaa, mutta paikoin löytyy myös savea, 
hienoa hietaa ja hiekkaa. Alueella on myös pieni avokallio. Alueen keskivaiheilla on korkein 
kohta, josta maasto laskee kaava-alueen reunoille. Kasvillisuus on pääosin kuusivaltaista 
sekametsää. 

Vesistöt ja vesitalous 
Pintavedet valuvat alueen keskeltä reunoille maaston muotojen mukaan. Alueen itäosa on 
pohjavesialueella. Osa pohjoisosasta on pohjaveden muodostumisalueella. 

Maa- ja metsätalous 
Alue on pääosin sekametsää. 

Luonnonsuojelu 
Kaava-alue ei ole luonnonsuojelualuetta, eikä siellä ole luonnonsuojelukohteita. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueella ei ole asutusta. Alueen itäpuolella on 20 omakotitontin alue, joka on 
rakentunut 2000-luvulla. Muu lähistöllä sijaitseva asutus on rakentunut noin 40 vuoden 
kuluessa. 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alueen ympäristöön on syntynyt runsaasti asutusta, joka muodostaa Hollolan 
kirkonkylän kyläaluetta. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee hevostiloja. 

Kaupunki-/taajamakuva 
Parinpellon alueella mutkittelee Parinpellontie, jonka varrella on metsä- ja peltoalueita sekä 
eri-ikäistä rakennuskantaa. Kaava-alueen itäpuolella on nykyaikaista pientalotaajamaa. 
Kaava-alue nousee metsäisenä asutuksen takana. 

Palvelut 
Hollolan kirkolle ja lähimpään kauppaan on matkaa alle 1,5 km. Lähin päiväkoti on 
Pyhäniemen päiväkoti, joka sijaitsee n. 6 km:n päässä. Lähin koulu on Pyhäniemen koulu, 
joka sijaitsee n. 6 km:n päässä, jossa on luokat 0-4 ja esiopetusta. Heinsuon yhtenäiskoulu, 
jossa on luokat 5-9, sekä muut palvelut sijaitsevat n. 13 km:n päässä Hollolan 
kuntakeskuksessa. Hollolan kuntakeskukseen sekä Lahteen kulkee linja-autot bussipysäkiltä, 
jonne on alueelta matkaa reilu kilometri. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja. Työpaikat löytyvät pääosin Hollolan kuntakeskuksesta tai 20 km:n 
päästä Lahdesta. 

Virkistys 
Kaava-alue on metsää, jota käytetään jossain määrin virkistäytymiseen. Alueen lähistöllä on 
metsiä, rantoja ja Kapatuosian linnamäki, jotka ovat laajemmassa virkistyskäytössä. 
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Liikenne 
Kaava-alue sijaitsee Parinpellon yksityistien sekä kunnan kadun, Alastalontien, varrella. 
Liikennemäärät ovat vähäisiä, koska Parinpellontieltä kuljetaan ympäristön asutuksille ja 
ranta-alueille. Parinpellontien ja Alastalontien varsilla ei ole kevyen liikenteen väylää. 
 

 
 
Kaava-alue on merkitty opaskartalle punaisella. Alueelle kuljetaan maantieltä 2956 (Rantatie) 
Parinpellon yksityistien (sininen katkoviiva) kautta. Alastalontie on voimassa olevassa 
kaavassa katu (vaaleansininen viiva). 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alue kuuluu osittain maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Alueella ei ole 
muinaismuistoja. 

Tekninen huolto 
Kunnallistekniikka on rakentunut vieressä olevalle asuinalueelle, josta verkosto on helposti 
vietävissä kaava-alueelle. 
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Vesihuoltoverkostokartta, johon kaava-alue on rajattu punaisella. 

Erityistoiminnat 
Alueen itäreunassa kulkee pohjois-eteläsuunnassa sähkölinja. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Alueen eteläpuolella on hevostalleja. 

Sosiaalinen ympäristö 
Pientaloalueet muodostavat kyläyhteisöä maaseudun rauhassa. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Pääosa alueesta on kunnan omistuksessa. Alueen pohjoispuolella on kolme kiinteistöä, jotka 
ovat yksityisessä omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

• 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) 
• 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) 

• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 
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Päijät-Hämeen 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, johon kaava-alue on rajattu punaisella. 
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Hollolan 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), johon kaava-alue on rajattu punaisella. 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5), johon 
kaava-alue on rajattu punaisella. 
 

 



 

 

11 

 

 
 

Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5), johon kaava-alue on rajattu 
punaisella. 

Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen vieressä on asemakaavoitettua erillispientalojen aluetta. 
 

 
Ajantasa-asemakaava, johon kaava-alue on rajattu punaisella. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaavoituksen tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa Kirkonseudulle noin 25-30 uudella 
omakotitontilla. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavahanke on ollut mukana jo Kaavoitusohjelmassa 2011-2014. Kaavahankkeeseen on 
ryhdytty kunnan toimesta nykyisen kaavoitusohjelman mukaisesti. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- 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 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 17.4.2018 ja siitä ilmoitettiin 25.4.2018 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Valmisteluvaihe ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
17.4.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis-. ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville sekä ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta niin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 

 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (25.4.2018) 
 
OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 25.4.2018. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 26.4.-25.5.2018. 
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Kaavaluonnos 
00.00.0000 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen (/ak:n 
muutosluonnoksen) nähtäville varaten osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä 
asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille 
 
Lausuntopyynnöt 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
00.00.0000. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa ja 
Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 00.00.- 00.00.0000 välisen ajan MRL 62 
§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, jotta osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli tilaisuus esittää 
mielipide kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. 

Kaavaehdotus 
Elinvoimavaliokunta asettaa x:n (kunnanosan nro) kunnanosan asemakaavaehdotuksen (tai 
ak:n muutosehd:n) MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (luetellaan). 
 
Kaavaehdotus lähetetään maanomistajille/naapureille 
 
Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa, ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan 
kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) palvelupiste 
Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset.??? 

Hyväksyminen 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Lausuntopyynnöt asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. 
Kaavasta pidetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Tavoitteena on lisätä kunnan tonttitarjontaa Kirkonseudulle noin 25-30 uudella 
omakotitontilla. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
   Tavoitteena on laajentaa jo kaavoitettua asuinaluetta. 

 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 Asutuksen ja hevostilojen väliin jätetään väliä vähintään 50 metriä. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Tilalle 2:13 tutkitaan kahden uuden rakennuspaikan sijoittamista siten, että rakennusoikeutta 
muodostuisi 300 k-m2/ rakennuspaikka. 
 
Tilalle 3:1 tutkitaan yhden uuden rakennuspaikan sijoittamista siten, että rakennusoikeutta 
muodostuisi 250 k-m2. Tavoite on tarkentunut luonnosvaiheeseen, siten, että lisätään 
rakennusoikeutta + 50 k-m2 autotalli- ja varastorakennuksille. 
 
Tilalle 3:11 tutkitaan kahden uuden rakennuspaikan sijoittamista siten, että rakennusoikeutta 
muodostuisi yhteensä 500 k-m2. Tavoite on tarkentunut luonnosvaiheeseen, siten, että 
lisätään rakennusoikeutta molemmille rakennuspaikoille + 50 k-m2 autotalli- ja 
varastorakennuksille. 
 
Kaava ei saa vaikuttaa naapurissa sijaitsevien hevostilojen elinkeinotoimintaan. 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

-- 
 

Muut tavoitteet 
-- 

 
 

4.4.3 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Kaavassa muodostuu erillispientalojen korttelialueita, joissa on yhteensä 34 tonttia. Alueen 
itäreunalle ja eteläosaan jää lähivirkistysalueita, jonne on osoitettu kulkuyhteyksiä 
jalankulkijoille. Alueelle muodostuu uusia katuja. Alueelle tullaan viereisen pientaloalueen 
kautta Alastalontieltä sekä Piekanantieksi nimettävältä kadulta, joka liittyy Parinpellontieltä. 
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4.4.4 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä. 
 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa lausuvat seuraavaa. 
Jokaisen tontin tulee rajoittua katualueeseen tai muuhun yleiseen alueeseen, jonka kautta 
tontille on järjestettävä kulku (MRA 37 §). Asemakaavassa voidaan kulku osoittaa rasitteella 
enintään kahta tonttia varten tontilta, joka rajoittuu edellä mainittuihin alueisiin (MRA 37 §). 
Asuinalueelle ei ole osoitettu katu- tai muuta yleistä yhteyttä maantieltä. Yhteys maantieltä 
asuinalueelle kulkee nyt yksityistä tietä pitkin. Asemakaavassa tulee osoittaa katuyhteys 
kaavoitettavalle alueelle maantieltä 2956 (Rantatie) saakka. 
 
Kunnan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön 
liikennetarve sitä edellyttää (MRL 68 §). Katuyhteys voidaan osoittaa tämän kaavan 
yhteydessä rajausta laajentamalla tai erillisellä putkikaavalla, joka tulee asettaa vireille tämän 
kaavaprosessin aikana. Kunnan tulee tehdä kadunpitopäätös asuinalueen ja maantien 2956 
(Rantatie) välisestä osuudesta ennen kuin asuinalue otetaan käyttöön tai viipymättä, mikäli 
alueella on jo asumista. Kunnan on otettava se yksityistie hoidettavakseen, jonka liikenne 
siirtyy kadulle kadun valmistuttua. 
 
ELY-keskus muistuttaa, että uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet 
voimaan 1.4.2018 ja ne tulee siten ottaa huomioon tässä kaavatyössä. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Jokainen tontti tulee rajoittumaan katualueeseen. Parinpellon yksityistie vireillä olevalta 
kaava-alueelta Rantatielle tehdään erillisenä putkikaavana ja otetaan mukaan tulevaan 
kaavoitusohjelmaan. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan 
kaavatyössä. 
 
 
Lahti Aqua lausuu, että alue on liitettävissä jäte- ja talousveden osalta monesta eri pisteestä 
nykyiseen vesihuoltoverkkoon. Muutamassa pisteessä on myös mahdollisuus liittyä 
rakennettuun hulevesiviemäriin. Jäteveden ja talousveden osalta liitospisteissä on riittävä 
kapasiteetti myös uudelle alueelle. Hulevesien osalta liitospisteiden kapasiteettiarviot tulee 
kaavoituksen yhteydessä tarkastaa. Hulevedet olisi hyvä saada käsiteltyä pääosin uudella 
kaava-alueella. Alue on alustavasti arvioiden lähes kauttaaltaan liitettävissä viettoviemäreiden 
osalta ilman pumppausta. Alueen lounaiskulmassa saattaa olla pieni alue, jolta 
viettoviemäriyhteyden rakentamista olemassa olevaan viemäriin saattaa olla hankalaa. Asia 
on selvitettävä kaavoitustyön yhteydessä. Jätevesipumppaamo on kallis ratkaisu, jos se 
palvelee esim. vain muutaman tontin vesihuoltoa. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kaavoituksen aikana tarkastellaan vesihuoltoverkostoa sekä hulevesiä. 
 
 
Lahden kaupungin museo/ Päijät- Hämeen maakuntamuseo / Rakennuskulttuuri lausuu, 
että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on käytetty suurennoksia Hollolan strategisen 
yleiskaavan kartoista, jotka ovat esitystavaltaan vaikeaselkoisia. Kaavaluonnosvaiheen 
karttojen toivoisi olevan informatiivisempia. Muilta osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Oikeusvaikutteisia strategisen yleiskaavan karttoja ei voida muuttaa ja strateginen yleiskaava 
on tarkkuudeltaan yleispiirteinen. Karttojen merkitykset on yritetty avata karttojen yllä 
olevassa tekstissä. Karttoihin on rajattu kaava-alue punaisella. 
 
 
Lahden kaupungin museo/ Päijät- Hämeen maakuntamuseo / Arkeologia lausuu, että 
asiakohdan hankkeessa on arkeologinen kulttuuriperintö tullut selvitetyksi jo aiemmin. 
Inventoinneista on kulunut jo yli kymmenen vuotta, mutta siitä huolimatta uusille tutkimuksille 
ei ole tarvetta kaava-alueella. Aiemmat tutkimukset olivat erittäin perusteellisia ja kattoivat 
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laajat alueet koko kirkonkylässä, mukaan lukien nykyinen kaava-alue. Näin ollen 
kaavahankkeeseen ei ole huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY/ Ympäristöterveyskeskus lausuu, että 
terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta kaavaa laadittaessa tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota radonin torjuntaan rakentamisessa Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen 
mukaisesti. Tämä on keskeistä, koska Hollolan kirkonkylän alueella on todettu korkeita 
radonpitoisuuksia niin kaivovesissä kuin asunnoissakin. Suositeltavaa olisi kirjata yleisiin 
kaavamääräyksiin, erillinen määräys varautumisesta radonin torjuntaan rakentamisen 
yhteydessä. Samasta syystä kaavoitettava alue tulisi liittää myös kunnallistekniikan piiriin. 
Tällä turvattaisiin puhdas talousvesi ja tehokas jätevesien hallinta. Kunnallistekniikalla 
samalla poistettaisiin riskejä, joita kiinteistökohtainen jätevesien käsittely aiheuttaisi 
vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Kaava-alueella tulisi myös ottaa 
huomioon hulevesien hallinta sekä varautua tiealueilta aurattavan lumen poistamiseen ja 
säilytykseen. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavaluonnoksen yleisiin määräyksiin on laitettu määräykset radonin torjunnasta sekä 
kiinteistöillä syntyvien hulevesien tontille imeyttämisestä. Asemakaavoituksen myötä alue 
liitetään kunnallistekniikan piiriin. 
 
Naapurikiinteistön määralan (6:55/ M614) omistaja on jättänyt mielipiteen, että kaavassa 
otettaisiin huomioon ostettu määräala rakennuspaikkana. Pohjoispuolelta on otettu 
yksityisomistuksessa olevia tiloja huomioon yksityistietä kulkien. Toivoo, että tämä paikka 
otetaan huomioon tasapuolisuutta odottaen. Määräalan omistaja on vuosittain kysellyt 
rakennusoikeutta, mutta perustelu on ollut kielteinen, koska Parinpellon asemakaava-alueen 
laajennus on kesken. Nyt kun laajennus on tullut vireille, jossa yksityisomistuksessa olevia 
tiloja otetaan mukaan, haluaa määräalan omistaja olla mukana samoin kuin pohjoispuolella. 
Määräalan omistaja haluaa myös tietää, koska saa rakennusluvan määräalalle, joka 
erotetaan emätilasta, jota on esitetty myös neuvotteluissa. Määräalan omistaja haluaisi tietää, 
miten aluerajausta muutettaisiin työn edetessä ja millä aikataululla, joka voi vaikuttaa tontin 
arvonalennuksena ym. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Tällä hetkellä kiinteistön määräala ei ole rakennuspaikka, eikä siellä ole kaavaa.   
Vireillä olevan kaava-alueen eteläpuolen naapureiden mukaan ottamista kaavaan on tutkittu 
vuodesta 2012 lähtien useaan otteeseen. Lopputuloksena joka vaiheessa on todettu, että 
kaava-alue ei muodosta tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. Kaavataloudellisesti ja 
maankäytön tarkoituksenmukaisuuden kannalta eteläpuolen yksityisten kiinteistöjen mukaan 
tuleminen kaavaan ei ole perusteltavissa. Kunnan maiden puolella asuminen osoitetaan 
erilleen eteläpuolen naapureiden maista. Vireillä olevalle kunnan kaava-alueelle katuyhteydet 
osoitetaan alueen itä- ja pohjoispuolelta. Eteläpuolen naapurikiinteistöille kulku tapahtuisi 
nykyisten Rälssintien tai Hiihtäjäntien kautta, jolloin katujärjestelyt aiheuttavat laajempaa 
kaavoitusta myös ympäröivien olemassa olevien rakennuspaikkojen osalta. Myös 
kadunrakentamisen ja mahdollisesti kunnallistekniikan kustannukset alueella tulisivat 
suureksi, joita kunta ei kustantaisi. Lisäksi nykyinen määräala sijaitsee hevostilan naapurina, 
jolloin suojaetäisyys asuinrakentamiselle ei riitä. 
 
Asiasta on keskusteltu viimeksi alkuvuodesta 2018 Hollolan kunnan teknisten virkamiesten 
palaverissa sekä maapoliittisessa ohjausryhmässä. Asiaa on käyty läpi maanomistajan 
kanssa neuvotteluissa alkuvuodesta 2018, jolloin on todettu, ettei aluetta ole 
tarkoituksenmukaista ottaa kunnan vireillä olevaan kaavahankkeeseen mukaan.  
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Naapurikiinteistön (6:55) omistaja on jättänyt mielipiteen, että hänet otetaan huomioon 
Parinpellon asemakaava-alueen laajennuksessa, koska kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa omistamaansa kiinteistöön. 
 
Maanomistaja ehdottaa, että kaava-alueen laajennuksessa huomioidaan eteläpuolella 
sijaitsevia yksityisomistuksessa olevia tiloja, sekä otettaisiin eteläpuolen kyläkaavaan kantaa 
samassa yhteydessä, sekä työn edetessä koskemaan eteläpuolella olevaa kahta ok-tonttia, 
joista toisen omistaja on odottanut rakennusoikeutta/lupaa jo yhdeksän vuotta.  
 
Eteläpuoli on erittäin sopivaa pientaloalueeksi, kunnallistekniikka on edullista rakentaa ja joka 
jo osittain on maanomistajan maille rakennettu (yli kilometri). Kunnallistekniikkaneuvotteluissa 
viimeksi virkamiehen näkemys oli selvä – rakennuspaikkoja saa alueelle huomattavasti 
enemmän. Olisi todella vahingollista jättää rakentamaton ja kaavoittamaton alue kahden 
asutusalueen väliin. Rälssintien varteenhan on jo osittain rakennettu, ja jossa nyt jo on vesi- 
ja viemäriverkosto. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Vireillä olevan kaava-alueen eteläpuolen naapureiden mukaan ottamista kaavaan on tutkittu 
vuodesta 2012 lähtien useaan otteeseen. Lopputuloksena joka vaiheessa on todettu, että 
kaava-alue ei muodosta tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. Kaavataloudellisesti ja 
maankäytön tarkoituksenmukaisuuden kannalta eteläpuolen yksityisten kiinteistöjen mukaan 
tuleminen kaavaan ei ole perusteltavissa. Kunnan maiden puolella asuminen osoitetaan 
erilleen eteläpuolen naapureiden maista. Vireillä olevalle kunnan kaava-alueelle katuyhteydet 
osoitetaan alueen itä- ja pohjoispuolelta. Eteläpuolen naapurikiinteistöille kulku tapahtuisi 
nykyisten Rälssintien tai Hiihtäjäntien kautta, jolloin katujärjestelyt aiheuttavat laajempaa 
kaavoitusta myös ympäröivien olemassa olevien rakennuspaikkojen osalta. Myös 
kadunrakentamisen ja mahdollisesti kunnallistekniikan kustannukset alueella tulisivat 
suureksi, joita kunta ei kustantaisi. Pelkästään se, että lähellä sijaitseva kunnallistekniikan 
kapasiteetti riittäisi uusille rakennuksille, ei ole peruste kiinteistön ottamista mukaan vireillä 
olevaan kaavaan tai rakennuspaikan saamiseen. Lisäksi nykyinen määräala (6:55/ M614), 
jolle rakennuspaikkaa on pyydetty, sijaitsee hevostilan naapurina, jolloin suojaetäisyys 
asuinrakentamiselle ei riitä. 
 
Asiasta on keskusteltu viimeksi alkuvuodesta 2018 Hollolan kunnan teknisten virkamiesten 
palaverissa sekä maapoliittisessa ohjausryhmässä. Asiaa on käyty läpi maanomistajan 
kanssa neuvotteluissa alkuvuodesta 2018, jolloin on todettu, ettei aluetta ole 
tarkoituksenmukaista ottaa kunnan vireillä olevaan kaavahankkeeseen mukaan.  

 
 

Lähellä sijaitsevan kiinteistön (10:14) omistaja itsensä ja hevostilojen omistajien puolesta 
on jättänyt suullisen mielipiteen, että kaava ei saa vaikuttaa hevostilojen elinkeinotoimintaan. 
 
Kaavoittajan vastine: Hevostilakeskuksen ja lähimpien asuintalojen väliin jätetään 50 metriä 
etäisyyttä. Hevostilojen rajan tuntumassa alue jää virkistyskäyttöön. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä x lausuntoa ja x mielipidettä. 
 
 

4.4.5 Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen 
 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä x lausuntoa ja x mielipidettä. 
 
 

4.4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

17.4.2018 elinvoimavaliokunta päätti Kirkonseudun kunnanosan (19) koskevan asemakaavan 
laatimisesta, ilmoittaa kaavan vireilletulosta sekä asettaa sekä osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti niin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 
 
00.00.0000 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n 
sekä MRA 30 §:n mukaisen tilaisuuden varaamiseksi osallisille mielipiteen esittämiseen 
kirjallisesti tai suullisesti kaavaa laadittaessa  
 
Elinvoimavaliokunta asettaa Kirkonseudun kunnanosan (19) Parinpellon asemakaava-alueen 
laajennuksen asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville sekä pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää        asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy   kunnanosan       koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Alueelle muodostuu 34 tonttia. Alue mahdollistaa 34 erillispientalon rakentamisen, jolloin 
alueelle tulee n. 92 uutta asukasta. 
 
Erillispientalojen korttelialueita (AO) on yhteensä 1,0100 ha. 
 
Lähivirkistysaluetta (VL) on yhteensä 3,9977 ha. 
 
Suojaviheraluetta (EV) on yhteensä 0,0182 ha. 
 
Katualueita on yhteensä 1,0479 ha.  
 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 11,1 ha 

 

5.2 Aluevaraukset 
 
Korttelialueet 

 
Erillispientalojen korttelialue (AO) 
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja. Tonttien rakennusoikeus 
on 250 kerroneliömetriä, jonka lisäksi saa rakentaa 50 kerrosneliömetriä autotalli- ja 
varastorakennuksia. Tonteille saa rakentaa korkeintaan 1,5 kerroksisia (I u ½) rakennuksia. 
Autopaikkoja on varattava vähintään 2 ap/asunto. 

 
Muut alueet 

 
Lähivirkistysalue (VL) 
Lähivirkistysalueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkureittejä ohjeellisesti osoitettuihin 
paikkoihin. 
 
Suojaviheralue (EV) 
Suojaviheralueella kulkee sähkölinja. 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat ja niihin liittyvät penkereet. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Olemassa oleva Parinpellon asuinalue laajenee. Uudelle asuinalueelle kuljetaan pääosin 
olemassa olevan asuinalueen kautta. Olemassa olevan ja uuden asuinalueen väliin jätetään 
lähivirkistysaluetta, joka erottaa olemassa olevaa ja uutta aluetta. 
 
Uuden rakentamisen ja maankäytön liittyminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
muuhun rakennettuun ympäristöön sekä taajamakuvaan on selostettu kohdassa 3.1.3. 
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5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, joten erityiset luontoarvot eivät vähene. Alueen metsä 
vähenee asutuksen ja katuverkon myötä. Luontoa jää lähivirkistysalueiksi etenkin alueen 
eteläosassa. Alueesta länteen jatkuu laajat pelto- ja metsäalueet. 

5.3.3 Vesitalouteen 
Pohjaveden suojelemiseksi kaavassa annetaan määräyksiä, jotka ehkäisevät pohjaveden 
tilan vaarantumista. Kaavamääräykissä kielletään maanalaiset öljysäiliöt. Asuinalueilla 
hulevedet voidaan imeyttää maaperään. Katualueiden hulevesien johtaminen suunnitellaan 
katusuunnittelun yhteydessä. 

5.3.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Yhdyskuntarakenne laajenee ja samalla alue tiivistää taajama-aluetta. Alue voi hyödyntää 
vieressä olevaa kunnallistekniikkaa ja liikenneverkkoa. 

5.3.5 Liikenteeseen 
Liikenne alueelle tapahtuu Parinpellontieltä sekä Alastalontieltä. Niiden varrella ei ole erillistä 
kevyen liikenteen väylää. Liikenne lisääntyy uuden asutuksen myötä sekä Parinpellontiellä 
sekä Alastalontiellä. Alueelta tulee lisää koululaisia kuljetuksen piiriin. 

5.3.6 Kulttuurimaisemaan 
Alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja alueen eteläosa kuuluu 
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaava-alueen vieressä on osittain 
peltomaisemia. Pellonpuoleisten tonttien reuna tulee jättää istutettavaksi alueeksi. Kaavassa 
on määräys rakennusten sopimisesta valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.  

5.3.7 Sosiaalisiin oloihin 
Uusi asuinalue tuo alueelle lisää asukkaita. Alue sijoittuu hyvien virkistysmahdollisuuksien 
lähelle. Kauppa on saavutettavissa jalan. Kouluille järjestetään koulukuljetus.  
 

5.3.8 Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
Alueella kulkee sähkölinja, joka on tarkoitus siirtää maan alle. Sähkölinjalle on jätetty 10 
metrin etäisyys rakennuksiin. 

5.3.9 Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
Kunta saa uusia asuintontteja Kirkonseudun alueelle ja sen myötä uusia rakentajia ja 
asukkaita. 
 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaavan eteläpuolella on hevostiloja, joihin on jätetty 50 metrin etäisyys lähimmistä tonteista.  
 

5.5 Nimistö 
 

Kaava-alueelle jatkuu olemassa oleva Alastalontie. Uusia katujen nimiä ovat Kanahaukantie 
Piekanantie ja Viirupöllöntie. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan rakentamistapaohjeet ennen tonttien luovuttamista alueelta. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Alueen katu- ja kunnallisteknisten suunnitelmien valmistuttua ja asemakaavan saatua 
lainvoiman, asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Rakennusvalvonta valvoo alueen toteutumista. 
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