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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 hyvin nykyisten katu- ja tieyhteyksien varrelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hollolassa 8.2.2019 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaavaehdotus 
4 Havainnekuva 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

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

- Asemakaava vireilletulo 25.4.2018. 
- Kaavaluonnos oli nähtävillä MRL 62:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30.8.2018 – 28.9.2018. 
- 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. Alueen naapurissa on viljelyksessä olevia peltoalueita. 

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 
Alue kuuluu YKR-taajama-alueisiin, jolla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan 
rakennettua aluetta. 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. Seurakunnan ylläpitämä Parinpellon leirikeskus sijaitsee noin puolen 
kilometrin päässä kaava-alueelta. 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. 
 
Parinpellontiellä tien alusta kaava-alueen pohjoispuolelle Mäntytien risteykseen saakka 
yksityistieosakkaita on 123 talouden verran. Niistä noin 48 vakituista tai kesämökkitaloutta 
käyttää myös tien pohjoisosaa Mäntytielle tai Mäntytien risteyksestä eteenpäin. 
Liikennemäärät ovat matkatuotoslaskelmien mukaan nykyisin noin 340 autoa/ vrk, joista noin 
48 autoa arkisin klo 7-8 välillä vilkkaimpana aikana. Vapaa-ajan asukkaat huomioiden 
heinäkuu on alueella vilkkainta aikaa, jolloin tiellä kulkee 543 autoa/ vrk. Jalankulkijat kulkevat 
tietä pitkin noin 177 kertaa ja pyöräilijät noin 105 kertaa. Lisäksi Parinpellon leirikeskukselle 
kulkee liikennettä tilaisuuksista riippuen noin 25 autoa/vrk. 
 
Parinpellontien alkupäässä on varoitus vaarallisesta mutkasta ja nopeusrajoitus on 30 km/h 
n. 350 metrin matkalla, jonka jälkeen rajoitus nousee 50 km/h. Kaava-alueen kohdalla rajoitus 
on 50 km/h, joka myöhemmin laskee Parinpellontien loppupäähän 30 km/h. Tien ajoradan 
leveys vaihtelee 4-6 metrin välillä ja pientareet huomioituna 7-9 metrin välillä. Pääosa 
asuinkiinteistöjen tonttiliittymistä yhtyy pienempien yksityisteiden varsille, jotka johtavat 
Parinpellontielle. Muutaman asuinkiinteistön liittymä kaava-alueen kohdalla yhtyy suoraan 
Parinpellontiehen. Tie on päällystetty tien alkupäästä ja jatkuu päällystettynä vielä vähän 
matkaa kaava-alueen ohi. Tie on valaistu. Tiellä ei ole painorajoitusta. Nykyisiä kunnan katuja 
hoidetaan kunnan toimesta ja kalusto kulkee paikalle yksityistä Parinpellontietä pitkin. 
 
Parinpellontiellä ei ole tapahtunut tiekunnan mukaan onnettomuuksia. Asemakaavoitetun 
alueen rakentuminen ja siellä asuminen ei ole aiheuttanut haittaa Parinpellontielle. Tien 
mutkitteleva alkupää koetaan kuitenkin hankalana. 
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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. Kirkonkylän vedenhankinnan kapasiteettitarkastelun perusteella 
nykyinen vesijohtoverkosto riittää hyvin, vaikka vedenkulutus kasvaisi kylällä 100 % 
nykyisestä. 
 



 

 

9 

 

 
Vesihuoltoverkostokartta, johon kaava-alue on rajattu punaisella. 
 

 
Hollolan kirkonkylän ja Pyhäniemen alueen verkostopaineet, kun vedenkulutuksen lisäys 
alueella 100 %. Kaava-alue on punaisella. 

Erityistoiminnat 
Alueen itäreunassa kulkee pohjois-eteläsuunnassa sähkölinja. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Alueen eteläpuolella on hevostalleja. Alueen pohjois- ja 
länsipuolella on viljeltyjä peltoja. 
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Sosiaalinen ympäristö 
Pientaloalueet muodostavat kyläyhteisöä maaseudun rauhassa. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Pääosa alueesta on kunnan omistuksessa. Alueen pohjoisosassa 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) 

• Hollolan kylien vedenhankinnan kapasiteettitarkastelu (Ramboll 5.3.2018) 
• Kaava-alueen viemäröintitarkastelu (Ramboll 19.9.2018) 
• Alueella on voimassa Hollolan kunnan rakennusjärjestys (1.1.2017). 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Tavoitteilla 
varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten toiminnassa. 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. 
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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. 

  



 

 

12 

 

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). 
 
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. 
 

 
Hollolan strateginen yleiskaava, pääkartta (kartta 1/5), johon kaava-alue on rajattu punaisella. 
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Hollolan strateginen yleiskaava, maisema, kulttuuriympäristö, virkistys (kartta 3/5), johon 
kaava-alue on rajattu punaisella. 
 

 

 
 

Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5), johon kaava-alue on rajattu 
punaisella. 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen vieressä on asemakaavoitettua erillispientalojen aluetta. 
 

 
Ajantasa-asemakaavaa. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla. 

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 
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- 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 
- Parinpellon yksityistiekunta 
 

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. 
 

Kaavaluonnos 
21.8.2018 elinvoimavaliokunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville varaten 
osallisille ja muille kunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana. 
 
Kirjeet maanomistajille ja rajanaapureille (27.8.2018) 
 
Lausuntopyynnöt (29.8.2018) 
 
Kaavaluonnoksesta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 
29.8.2018. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä Hollolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja 
Hollolan kunnan internet-kotisivuilla: www.hollola.fi 30.8.-28.9.2018 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. 



 

 

16 

 

 
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) Hollolan kunnan 
sähköisellä ilmoitustaululla ja 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. 
 
Parinpellon yksityistiekunnan kanssa on keskusteltu uuden alueen kaavoituksesta. 
Nykyisestä kaava-alueesta ei ole ollut haittaa tielle, ja uutta asutusta pidetään hyvänä asiana. 
Yksityistiekunta kuitenkin toivoo ja ehdottaa, että tie tulisi kunnan hoitoon tien alkupäästä 
Mäntytien risteykseen saakka. 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

Asuinalueesta halutaan kyläkuvaan sopiva, jossa viheralueet erottavat uuden asumisen 
olemassa olevasta rakennuskannasta. 

 

Muut tavoitteet 
Asemakaavoitetun alueen myötä tullaan jatkamaan asemakaavoitusta Parinpellontiellä 
Rantatielle saakka erillisellä putkikaavalla, että alueelle saadaan entistä parempi kulkuyhteys 
ja kevyen liikenteen väylä, jotka kunta ottaisi hoidettavaksi. 

 
 

4.4.3 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Kaavassa muodostuu erillispientalojen korttelialueita, joissa on yhteensä 34 tonttia. Alueen 
itäreunalle ja eteläosaan jää lähivirkistysalueita, jonne on osoitettu kulkuyhteyksiä 
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jalankulkijoille. Alueelle muodostuu uusia katuja. Alueelle tullaan viereisen pientaloalueen 
kautta Alastalontieltä sekä Piekanantieksi nimettävältä kadulta, joka liittyy Parinpellontieltä. 
Viirupöllöntien päähän on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue, jonne voi sijoittaa pumppaamon. 
 

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. 
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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 
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 
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kanssa neuvotteluissa alkuvuodesta 2018, jolloin on todettu, ettei aluetta ole 
tarkoituksenmukaista ottaa kunnan vireillä olevaan kaavahankkeeseen mukaan.  

 
 
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 5 lausuntoa ja 5 mielipidettä. 

 
Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa lausuvat seuraavaa. 
Kaava-alue on osittain pohjavesialuetta, mikä on otettu huomioon kaavamääräyksissä. ELY-
keskus katsoo, että asemakaavaluonnos on strategisen yleiskaavan mukainen. 
 
Liikenne 
Hollolan kunta on vastineessaan todennut, että Parinpellontien kaavoittaminen kaduksi 
otetaan mukaan seuraavaan kaavoitusohjelmaan. Ennen tarvittavien liikenneyhteyksien 
toteuttamista kulku uudelle asuinalueelle voidaan johtaa yksityistien kautta, mikäli tiekunnan 
kanssa on sovittu asiasta. Selostukseen tulee lisätä, että tiekunnan kanssa on keskusteltu. 
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Jokaisen kiinteistön tulee liittyä tiekunnan osakkaaksi, maksaa ylläpidosta. Kulkuyhteyksille 
tulee hakea yksityistietoimitusta. 
 
Tien kaavoittaminen kaduksi tulee olla pyrkimyksenä hyvien ja turvallisten kulkuyhteyksien 
varmistamiseksi. Kunnan olisi hyvä myös selvittää mahdollisuutta ottaa yksityisen tien 
kunnossapito hoitaakseen jo ennen kadunpitopäätöstä. Näin merkittävää määrää 
rakentamista ei tulisi kaavoittaa yksityistien varaan. Kaavassa oleva katuvaraus kaavan 
länsilaitaan viittaa varautumiseen omakotitaloalueen laajentamiseksi länteen. Hollolan 
strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu kyläalueeksi, mutta kaavan ruutupohjaisuuden 
ja yleispiirteisyyden vuoksi on vaikea sanoa, kuinka paljon asemakaavoitettu omakotitaloalue 
voi vielä kasvaa kohti länttä. 
 
ELY-keskus muistuttaa, että MRL 86 §:n mukaan kunnan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun 
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun 
rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun 
rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Esityöt HE 101/1998: 
Kadunpitovelvollisuuden ehdotetaan alkavan joustavasti sitä mukaa kuin lainvoimaisen 
asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää ja rakentamisen kustannukset ovat 
kohtuullisessa suhteessa rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen. Tieosakkaalla tai 
tiekunnalla on oikeus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta ottaa tienpito 
hoidettavakseen ELY-keskuksen käsiteltäväksi (Laki yksityisistä teistä § 3, 1.1.2019 voimaan 
astuvassa Yksityistielaissa § 13). 
 
Liikenteen nykytilan kuvausta tulee täydentää liikennemäärä- ja nopeusrajoitustiedoin. 
Selostuksessa tulee kuvata yksityisen tien laatutaso - onko tie päällystetty, mikä on tien 
leveys, mikä on pientareen leveys, onko tiellä valaistusta tai painorajoitusta jne. Lisäksi tulee 
selvittää, kuinka paljon liikenne lisääntyy tulevan kaavoituksen myötä (suunniteltu 
lopputilanne), onko rakentamisen aikaisesta liikenteestä haittaa yksityiselle tielle (esimerkiksi 
tien kapeudesta tai kantavuudesta johtuen) ja miten rakentamisen aikaiset kuljetukset (ml. 
erikoiskuljetukset) hoituvat yksityistien kautta. Kaavaan voisi lisätä myös, miten katujen 
kunnossapito hoidetaan, kun yhteys niille kulkee yksityisen tien kautta. 
 
Kaavaselostuksessa on mainittu, että alue sijoittuu hyvien tieyhteyksien 
varrelle. Alueelle johtaa ainoastaan yksi yksityinen tie ilman kevyen liikenteen väylää. 
Tällainen yhteys ei ole ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hyvä tai edes riittävä. Myöskään 
Alastalontiellä ei ole jalkakäytävää. Alueelta puuttuu kokonaan turvalliset jalankulun ja 
pyöräilyn yhteydet palveluille ja joukkoliikenteen pysäkeille. Parinpellontielle tulisi tehdä 
merkittäviä parannustoimia turvallisten yhteyksien saamiseksi ja ne tulisi tehdä jo ennen 
asemakaavan toteutusta, sillä alueella on jo kaavoitettua asumista. 
 
Hollolan strategisessa yleiskaavassa on kyläalueen määräyksessä Kirkonkylää koskeva 
maininta: "Uusien rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista 
maankäytön ja tieyhteyksien suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston kapasiteetin 
riittävyydestä." Tällaista kokonaisvaltaista suunnitelmaa alueen maankäytöstä ja liikenteestä 
ei ole kaava-aineistossa esitetty. Jo tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon koko alueen 
vaikutukset muun muassa liikenteeseen ja tehdä tarvittavat ratkaisut sen mukaan. 
 
Alue on käytännössä yksin yksityisautoilun varassa, joka ei ole kestävän 
yhdyskuntarakenteen kehittämisen mukaista eikä tue ympäristöystävällisten kulkumuotojen 
käyttöä. Yhteyksien heikkous ja olemattomuus korostuvat, mikäli aluetta on tarkoitus 
laajentaa tulevaisuudessa. 
 
ELY-keskus saattaa pohdittavaksi, täyttääkö asemakaava MRL 54 §:n sisältövaatimukset 
asemakaavan laatimisesta siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen 
järjestämiselle. Tämä tulee MRL 9 §:n mukaisesti selvittää. 
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Kaavoittajan vastine: 
Parinpellontien kaavoittaminen kaduksi on otettu mukaan kaavoitusohjelmaan 2019, ja 
kaavoituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2019 ja kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021. 
Kaavoituksessa varaudutaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Näin ollen 
asuinalueelta kulku palveluihin ja Rantatielle tulevat olemaan turvalliset ja hyvät. 
 
Tiekunnan puheenjohtajan kanssa on keskustelu asiasta. Tiekunta on jättänyt mielipiteen, 
jossa uutta asutusta pidetään hyvänä asiana ja liikenteen lisääntyessä on hyvä, jos kunta 
ottaa vastuun tienpidosta Parinpellontien alkupään osalta Mäntymäentien risteykseen 
saakka. Jos Parinpellontie on vielä yksityistienä kun uusia kiinteistöjä syntyy, ne liitetään 
yksityistien osakkaaksi ja tehdään yksityistietoimitukset. Lähtökohtaisesti kunta ottaa 
tien/kadun hoitaakseen Parinpellontien asemakaavoituksen jälkeen. Ei ole tiedossa, että alue 
laajenisi länteen. Kaavaan on lisätty katualueen raja Alastalontien länsipäätyyn. 
 
Selostukseen on lisätty lausunnossa pyydetyt asiat. 
 
Selostuksen kohdassa 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus, missä kerrotaan alueen sijoittuvan hyvien 
tieyhteyksien varrelle, on täsmennetty, että alue sijoittuu hyvin nykyisten katu- ja 
tieyhteyksien varrelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kulkuverkosto on jo olemassa alueen 
vieressä; uusi katuverkosto voidaan liittää suoraan kiinni viereisen alueen katuun, 
Alastalontielle, sekä siitä eteenpäin Parinpellontietä pitkin pääsee suoraan maantielle 2956 
(Rantatielle). 
 
Lausunnossa viitataan strategisen yleiskaavan kyläalueen määräykseen, jossa uusien 
rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista maankäytön ja tieyhteyksien 
suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyydestä. Hollolan kirkonkylän 
ja Pyhäniemen alueelle on tehty Hollolan kylien vedenhankinnan kapasiteettitarkastelu 
5.3.2018, joka on lisätty tehtyjen selvitysten listaan. Myös 3.1.3 teknisen huollon kohtaa on 
täydennetty. Nykyinen kapasiteetti riittää hyvin. Asemakaavoitettava alue liittyy nykyisen 
asemakaavan viereen, ja maa-alue on hankittu kunnalle edellisen osayleiskaavan aikaan, 
jossa alue on ollut osoitettuna asumisen alueeksi. Näin ollen ei nähdä tarpeellisena laatia 
tarkempaa suunnitelmaa strategisen yleiskaavan ja asemakaavan väliin tämän asemakaavan 
alueelle. 
 
Kohdassa 5.3 on käyty läpi kaavan vaikutuksia ja vaikutuksia on täydennetty 
ehdotusvaiheeseen. Kun lisäksi huomioidaan OAS-vaiheen Ely-keskuksen antama lausunto, 
jossa Parinpellontien kaavoitus voidaan tehdä erillisenä putkikaavana, joka laitetaan vireille 
tämän kaavaprosessin aikana, kaavoittajan näkemyksen mukaan kaavan pitäisi täyttää 
MRL:n mukaiset 54 §:n sisältövaatimukset. 
 
Mikäli Ely-keskus kokee tarvetta viranomaisneuvottelulle, sen voi esittää ehdotusvaiheen 
lausunnon yhteydessä, jolloin neuvottelu voidaan järjestää ehdotusvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen ennen kaavan hyväksymisvaihetta. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY/ Ympäristöterveyskeskus toteaa, että 
OAS-vaiheen aineistosta antama lausunto on otettu luonnosvaiheessa huomioon, eikä 
terveydensuojeluviranomaisella ole asiasta muuta huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään muistiin. 
 
 
Päijät-Hämeen liitto lausuu, ettei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta, koska 
asemakaavan laajennus täydentää olemassa olevaa rakennetta ja on maakuntakaavan 
mukainen. Kaavamääräyksissä on otettu huomioon valtakunnalliset kulttuuriympäristön tai 
maiseman arvot ja vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen laadun ja määrän turvaaminen. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään muistiin. 
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Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo lausuu, että 
maakuntamuseolla ei ole kaavaluonnokseen huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään muistiin. 
 
Telia lausuu, ettei heillä ole huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään muistiin. 
 
 
Parinpellon yksityistiekunta on jättänyt mielipiteen, jossa tiekunta pitää hyvänä, että 
Parinpellon viihtyisään kylämaisemaan tulee lisää asukkaita. Tonttien sijoittelussa on 
huomioitu kohtuullisesti maaseutumaiseman asumisen viheralueiden säilyminen alueiden 
lomassa. 34 uutta asuntoa vaatii arviointia myös Parinpellontien käytön osalta; onko tarvetta 
tien muutoksiin/parannuksiin. 
 
Tiekunta ottaa kantaa Ely-keskuksen OAS-vaiheessa antamaan lausuntoon. ELY:n kanta 
lienee selkeä vaatimus MRA 37 §:stä.  Tiekunta pitää hyvänä, että liikenteen lisääntyessä 
alkupään tiestä ottaa kunta vastuun. Tiekunta ehdottaa, että Parinpellontien vastuurajaus 
tienpidossa rajattaisiin Mäntytien risteyksen kohdalle, jolloin koko kaava-alue tulisi kunnan 
hoitoon. Siitä eteenpäin vastuu olisi Parinpellon yksityistiekunnalla. 
 
Parinpellontien vastuun siirtyessä kunnalle, tiekunta haluaa kirjata tiedoksi seuraavat 
tienpidon turvallisuushankkeet: 
 
a. Parinpellontien alkupään kevyen liikenteen väylä 
Kevyen liikenteen väylälle on olemassa jo tiekunnan toimesta alustavia suunnitelmapiirroksia, 
koska lasten käyttäytyminen museon mutkassa on luonut läheltäpiti-tilanteita. 
 
Keskusteluissa on ollut myös kevyen liikenteen väylän jatko kaava-alueelle saakka. Uusien 
asuntojen myötä lasten määrä tulee tiellä merkittävästi lisääntymään. Parinpellon 
leirikeskuksen lisääntynyt tapahtumatoiminta on myös lisännyt kävelijäryhmiä tiellä. Akuutisti 
tiekunta on laskenut Parinpellontien alkupään nopeusrajoituksen 30 km/h, ”vaarallinen mutka” 
lisätekstillä ”muu vaara” -liikennemerkillä. 
 
b. Toisen suojatien saaminen Kirkkotielle 
Koululaiset ryntäävät Kunnantuvan edestä Kirkkotien risteyksen yli kellotapulin luona olevan 
suojatien sijaan. Osa pyöräilee kunnantuvan päädystä Parinpellontielle. Kun tienpidon vastuu 
siirtyy, toivotaan kunnan ottavan vastuuta tiekäyttäytymisestä kokonaisvaltaisemmin. Suojatie 
vanhan kaupan / hautausmaan kiviaidan kulman alueelle Kirkkotien poikki on todella tarpeen. 
Tilanne muuttui selkeästi koulukuljetusten muutosten myötä joitain vuosia sitten. Ennen 
ajettiin koulubusseilla Parinpellontielle, nykyisin bussit tyhjenevät kunnantuvan edustalla. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Parinpellontien kaavoittaminen kaduksi on otettu mukaan kaavoitusohjelmaan 2019, ja 
kaavoituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2019 ja kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021. 
Näin ollen asuinalueelta kulku palveluihin ja Rantatielle tulevat olemaan turvalliset ja hyvät. 
 
Lähtökohtaisesti kunta ottaa tien/kadun haltuun ja hoitaakseen asemakaavoituksen jälkeen. 
a.  Kaavoituksessa varaudutaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. 
 
b. Kirkkotien sijaan tässä tarkoitetaan Rantatietä. Rantatie on valtion tie, jota ELY-keskus 

hallinnoi. 
 
 
Naapurissa sijaitseva Ravitalli Esa Holopainen Ky on jättänyt mielipiteen, jossa kerrotaan, 
että yritys on toiminut Rälssintiellä vuodesta 1992. Ravihevosia on noin 45 kpl ja 
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valmennusolosuhteisiin panostetaan. Hevosten hiittisuora sijaitsee kaava-alueen 
välittömässä läheisyydessä. Ulkopuoliset, äkkinäiset häiriötekijät ovat todellinen 
turvallisuusriski. Ravitalli toivoo kovasti, että tämä huomioidaan esimerkiksi maisemavallin 
rakentamisella asuinalueen ja hiittisuoran väliin. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavoittaja on mielipiteen ja maastokäynnin perusteella tutkinut asiaa. Kaavaehdotuksessa 
Viirupöllöntien eteläpään tontteja on pystytty siirtämään idemmäksi, jolloin lähin tontti sijaitsee 
50 metrin päässä kiinteistön 10:21 rajasta, jolla hiittisuora sijaitsee. Tontin ja hiittisuoran väliin 
jää puustoa, joka on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi. Se suojaa osaltaan toimintoja. 
 
 
Naapurikiinteistön 10:14 omistaja on jättänyt mielipiteen, jossa kerrotaan, että tiloilla 
Mömmölä ja Rälssi harjoitetaan yritystoimintaa. Oman yrityksen lisäksi samoilla tiloilla toimii 
kaksi muuta saman alan harjoittajaa. Yritystoiminta on kasvatus-, valmennus- ja 
kilpailutoimintaa. Hevosia alueella on yhteensä n. 50 kpl. Hevosen kanssa on toimintaa 
vuoden jokaisena päivänä kelloon katsomatta. Hevonen osaa pitää ääntä ja ääntä syntyy 
myös työkoneista. Koneellinen huolto on merkittävää. Lisäksi toiminnasta tulee ajoittaista, 
lievää hajuhaittaa hevosenlannan takia. Lannat toimitetaan uusiutuvaksi energiaksi 
Järvenpään Energialaitokselle. 
 
Kaavoitettava alue tulee erittäin lähelle, suurella käytöllä olevan hiitti- ja harjoitustien 
läheisyyteen. Asemakaavakuvasta mitattuna lähin tontti sijaitsee n. 30 m:n päässä tiestä. 
Tietä käytetään kello kuudesta iltapäivään päivittäin. Lisäksi lähimmät hevosten ulkoilutarhat 
sijaitsevat n. 50 metrin päässä lähimmästä tontista. 
 
Mielipiteessä vaaditaan, että kaava-alueen etelä/länsipuolelle rakennettavaksi maisemavallin. 
Maisemavallin tulee olla riittävän iso, jotta se estää yritystoiminnasta tulevat ääni, haju- ja 
näköhaitat. Kaikki eivät koe edellä mainittuja asioita haittoina, mutta kaava-alueen laajennus 
ei saa vaarantaa elinkeinoa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavoittaja on mielipiteen ja maastokäynnin perusteella tutkinut asiaa. Kaavaehdotuksessa 
Viirupöllöntien eteläpään tontteja on pystytty siirtämään idemmäksi, jolloin lähin tontti sijaitsee 
50 metrin päässä kiinteistön 10:21 rajasta, jolla hiittisuora sijaitsee. Tontin ja hiittisuoran väliin 
jää puustoa, joka on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi. Se suojaa osaltaan toimintoja. 
 
Mitä sanotaan suojaetäisyyksistä Hollolan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti, tulee 
tallin, lantalan ja ulkotarhan vähimmäisetäisyyden oltava naapurikiinteistön rajasta 50 metriä, 
ratsastuskentän 20 metriä ja laitumen 10 metriä. Kaavaehdotuksessa lähin tontti ulottuu 70 
metrin päähän lähimmästä tarhasta. Lantala ja talli sijaitsevat kauempana. Näin ollen voidaan 
katsoa, että suojaetäisyys on riittävä, varsinkin kun välissä on lähivirkistysaluetta. 
Maisemavallia ei nähdä tarpeellisena. 
 
Naapurikiinteistön 6:55 omistaja on jättänyt mielipiteen. Kaavaan tulee ottaa mukaan myös 
kolme eteläpuolella sijaitsevaa yksityisomistuksessa olevaa tilaa asemakaava-alueen 
laajennuksessa, tasapuolisuus huomioon ottaen. Jos kaavaa on tutkittu vuodesta 2012 
lähtien useaan otteeseen, ei se tarkoita sitä, etteikö eteläpuolen rajanaapureita huomioida 
mitenkään jo tässä vaiheessa. Naapurimaanomistaja haluaa, että asiaan esitetään 
konkreettisia vaihtoehtoja. 
 
Katuyhteydet ei pitäisi olla este, koska kaavan pohjoispuolella sijaitsevillekin kulku tapahtuu 
yksitystien kautta, koska kunnan tulee tehdä kadunpitopäätös asuinalueen ja maantien 2956 
(Rantatie) välisestä osuudesta, johon kuuluu myös Hiihtäjäntie. Eteläpuolen 
naapurikiinteistöille katujen ja kunnallistekniikan kustannukset voidaan toteuttaa itsenäisesti 
maanomistajien kesken, eikä kunnan kustannuksella, koska kunnallistekniikka on vieressä.  
 
Määräalat voidaan lohkoa niin, että hevostilan naapurina, suojaetäisyys asuinrakentamiselle 
riittää. 
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Naapurimaanomistaja haluaa saada lisäselvitystä kokonaisvaltaisesti eteläpuolella sijaitseviin 
yksityisomistuksessa oleviin tiloihin, koska kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
omistamaansa kiinteistöön rajanaapurina. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Luonnosvaiheessa jätetyn mielipiteen vastineeseen viitaten, naapureiden mukaan ottamista 
kaavaan on tutkittu vuodesta 2012 lähtien useaan otteeseen ja lopputuloksena on todettu, 
että jos naapurit tulisivat kaavaan mukaan, kaava-alue ei muodostaisi silloin 
tarkoituksenmukaista kokonaisuutta kaavataloudellisesti, eikä maankäytön 
tarkoituksenmukaisuuden kannalta. 

 
Kyseiset alueet eivät ole rakennuspaikkoja. Rakennuspaikkoja täytyy tutkia asemakaavalla 
osana laajempaa kokonaisuutta, johon Hiihtäjäntien yksityistie kiinteistöineen ja asukkaineen 
täytyy ottaa mukaan Parinpellontien risteykseen saakka. Nykyisellään yksityistiet eivät vastaa 
kaavoitettavan kadun rakenteita, myös kunnallistekniikan riittävyys täytyy tarkemmin tutkia. 
Asemakaavoittaminen tulee tapahtua hankekaavana rakennusoikeutta haluavien hakijoiden 
kustantamana. Kaavoituksen aloittamisesta voi jättää hakemuksen kuntaan, jossa hakijoina 
tulee olla myös kaavoitettavan kadunvarren kiinteistöjen omistajat kadun kaavoittamisen 
osalta. Asemakaava edellyttää maankäyttösopimuksen laatimista, jossa sovitaan mm. 
kustannuksista. Yksittäisen rakennuspaikan tai muutaman tontin kaavoittaminen ja tien 
rakentaminen kaduksi eivät kunnan kuntatalouden kannalta ole tarkoituksenmukaisia tässä 
yhteydessä, joten kunta ei kustanna kaavoitusta ja kadunrakentamista, koska se palvelee 
ainoastaan yksityistä tarkoitusta. 
 
Hollolan strategisen yleiskaavan mukaan alue on kyläaluetta ja kyläalue on MRL 16 §:n 
mukaista suunnittelutarvealuetta. Uusien rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää 
osayleiskaavaa tai muuta rakentamisajankohtana voimassa olevan lainsäädännön mukaista 
maankäytön suunnitelmaa tai selvitystä. Uudisrakentamisen tulee soveltua kylämiljööseen, 
eikä se saa haitata myöhäisempää kaavoitusta. Rakennukset tulee liittää 
vesihuoltoverkostoon, jos se sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Koska kiinteistö 
6:55 on käyttänyt jo kaiken kantatilan mukaisen rakennusoikeutensa, ainoa vaihtoehto 
rakennuspaikkojen saamiseksi on tutkia alue asemakaavoituksella. 
 
Hollolan kunnassa rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuu 
kantatilatarkasteluun perustuen. Tilan 6:55 kantatila on käyttänyt 25 rakennuspaikkaa, joka 
on 21 rakennuspaikkaa enemmän, mitä kantatilatarkastelun perusteella voidaan myöntää. 
Yleiskaavaan, Hollolan kunnan rakennusjärjestykseen ja nykyiseen lainsäädäntöön 
perustuen rakennuspaikkojen saamista ei tässä tapauksessa voida ratkaista ilman 
asemakaavaa. 
 

 
Naapurikiinteistön määräalan (6:55/ M614) omistaja on jättänyt mielipiteen, jossa 
vedotaan eduskunnan päätökseen, joka tuli keväällä 2018. Suositellaan rakennuslupien 
myöntämistä ilman asemakaavaa. Naapurimääräalan omistaja on melkein 10 vuotta 
odottanut rakennuspaikan saamista, ja kunta on vedonnut Parinpellon asemakaava-alueen 
laajennukseen. Nyt kun asia on esillä, jälleen yritetään pitkittää asiaa. Määräala on tarkoitus 
lohkoa niin, että väliin jätetään yli 50 metrin suojaetäisyys hevostilaan, johon kunta on 
vedonnut.  
 
Kadun rakentamista ei tarvita ja kunnallistekniikka on vieressä, sekä Lahti-Energia tulee 
viemään maakaapeloinnin yhteydessä sähköliittymän, joten näistäkään ei kunnalle tule 
kustannuksia. 
 
Jos kiinteistöä ei oteta mukaan vireillä olevaan asemakaavaan, naapurimääräalan omistaja 
haluaa tietää, miten asia voitaisiin hoitaa niin, että molemmat olisivat tyytyväisiä, ettei 
tarvitsisi odotella asemakaavoja. 
 
Naapurimääräalan omistaja vastustaa asemakaavaa, jollei määräalalle tarjota muita 
vaihtoehtoja, joka on täysin Hollolan kunnan päätettävissä.  
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Kaavoittajan vastine: 
Määräala ei ole rakennuspaikka. Rakennuspaikkaa täytyy tutkia asemakaavalla osana 
laajempaa kokonaisuutta, johon Hiihtäjäntien yksityistie kiinteistöineen ja asukkaineen täytyy 
ottaa mukaan Parinpellontien risteykseen saakka. Nykyisellään yksityistiet eivät vastaa 
kaavoitettavan kadun rakenteita, myös kunnallistekniikan riittävyys täytyy tarkemmin tutkia. 
Asemakaavoittaminen tulee tapahtua hankekaavana rakennusoikeutta haluavien hakijoiden 
kustantamana. Kaavoituksen aloittamisesta voi jättää hakemuksen kuntaan, jossa hakijoina 
tulee olla myös kaavoitettavan kadunvarren kiinteistöjen omistajat kadun kaavoittamisen 
osalta. Asemakaava edellyttää maankäyttösopimuksen laatimista, jossa sovitaan mm. 
kustannuksista. Yksittäisen rakennuspaikan tai muutaman tontin kaavoittaminen ja tien 
rakentaminen kaduksi eivät kunnan kuntatalouden kannalta ole tarkoituksenmukaisia tässä 
yhteydessä, joten kunta ei kustanna kaavoitusta ja kadunrakentamista, koska se palvelee 
ainoastaan yksityistä tarkoitusta.  
 
Hollolan strategisen yleiskaavan mukaan alue on kyläaluetta ja kyläalue on MRL 16 §:n 
mukaista suunnittelutarvealuetta. Uusien rakennuspaikkojen toteuttaminen edellyttää 
osayleiskaavaa tai muuta rakentamisajankohtana voimassa olevan lainsäädännön mukaista 
maankäytön suunnitelmaa tai selvitystä. Uudisrakentamisen tulee soveltua kylämiljööseen, 
eikä se saa haitata myöhäisempää kaavoitusta. Rakennukset tulee liittää 
vesihuoltoverkostoon, jos se sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Koska kiinteistö 
6:55 on käyttänyt jo kaiken kantatilan mukaisen rakennusoikeutensa, ainoa vaihtoehto 
rakennuspaikkojen saamiseksi on tutkia alue asemakaavoituksella. 
 
Hollolan kunnassa rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuu 
kantatilatarkasteluun perustuen. Tilan 6:55 kantatila on käyttänyt 25 rakennuspaikkaa, joka 
on 21 rakennuspaikkaa enemmän, mitä kantatilatarkastelun perusteella voidaan myöntää. 
Yleiskaavaan, Hollolan kunnan rakennusjärjestykseen ja nykyiseen lainsäädäntöön 
perustuen rakennuspaikkojen saamista ei tässä tapauksessa voida ratkaista ilman 
asemakaavaa. 
 
Kaavoittaja on kysynyt mielipiteen jättämisen jälkeen määräalan 6:55/M614 omistajalta, mihin 
eduskunnan päätökseen mielipiteessä viitataan ja miten sitä tulee soveltaa tässä asiassa. 
Määralan (6:55/ M614) omistaja viittaa Eduskunnan asiamieheen, ilmeisesti 
oikeusasiamieheen, joka valvoo virkamiesten toimintaa. Hänen mukaan maanomistajalla on 
oikeus tulla huomioon otetuksi ja oikeus rakennuspaikkaan. Mielipiteen jättäjä mainitsee vielä 
määräalasta, joka voidaan siirtää kauemmaksi hevostilasta 50 metrin suojaetäisyys 
huomioiden. 
 
Eduskunnan oikeusasiamies ei säädä lakeja. Asemakaavat laaditaan lähtökohtana 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö ja rakennusasetus (MRA). 
Kaavoittaja katsoo, että tämän kaavan mukainen naapurin kuuleminen on ollut lain mukaista.  
Kaavoittaja muistuttaa, että MRL 51 §:n mukaisesti kunta voi päättää, mikä alue otetaan 
kaavoitettavaksi. Parinpellon asemakaava-alueen laajennusta varten on muodostettu 
kyseisen alueen kaavoittamista varten tarkoituksenmukainen kokonaisuus, johon määräalan 
omistajan alue ei kuulu. Määräalan osoittamista rakennuspaikaksi ja sen sijoittumista 
suhteessa hevostilaan voidaan tarkastella erillisellä hankeasemakaavalla, josta yllä on 
selostettu. 
 

 

4.4.5 Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioonottaminen 
 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä x lausuntoa ja x muistutusta. 
 
 

4.4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
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17.4.2018 elinvoimavaliokunta päätti Kirkonseudun kunnanosan (19) koskevan asemakaavan 
laatimisesta, ilmoittaa kaavan vireilletulosta sekä asettaa sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti niin, että osallisilla 
on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. 
 
21.8.2018 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 6,0022 ha. 
 
Lähivirkistysaluetta (VL) on yhteensä 3,9886 ha. 
 
Suojaviheraluetta (EV) on yhteensä 0,0182 ha. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET) on yhteensä 
0,0100 ha. 
 
Katualueita on yhteensä 1,0540 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. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 
Alueelle voidaan sijoittaa pumppaamo. 
 
Suojaviheralue (EV) 
Suojaviheralueella kulkee sähkölinja. 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat ja niihin liittyvät penkereet. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja eri kaavatasojen huomiointi 
 

Alue on asumiseen osoittavan maakuntakaavan mukainen. Kaavamääräyksissä on huomioitu 
Kastari-Hatsina-Kutajoen maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä pohjavesialue. 
Kaavan voidaan siten katsoa toteuttavan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja 
maakuntakaavaa. 
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Asemakaavoitettava alue liittyy nykyisen asemakaavan viereen. Edellisessä osayleiskaavassa 
ennen yleispiirteistä strategista yleiskaavaa alue on osoitettu asumisen alueeksi, jonka 
perusteella kunta on hankkinut maan. Nykyisessä strategisessa yleiskaavassa alue on 
kyläaluetta. Alueen vieressä on valmis kunnan vesi- ja viemäriverkosto, jota jatketaan 
alueelle. Kirkonkylän vesihuollon kapasiteetti riittää hyvin. Nykyisenä yksityistienä tai 
tulevaisuudessa kunnan katuna tieyhteydet/kulkujärjestelyt ovat alueelle suunniteltu; Kaava-
alueen kiinteistöt liittyvät tiekuntaan ja ovat oikeutettuja kulkemaan Parinpellontiellä. 
Tulevaisuudessa Parinpellontien alkupäästä on tarkoitus tulla kunnan katu. Kaavan voidaan 
edellä mainittu huomioiden katsoa toteuttavan strategista yleiskaavaa. Asemakaavoitus 
alueella vastaa MRL 16 §:n mukaiseen suunnittelutarpeeseen sekä periaatteeseen, että 
asemakaavoitetun alueen vieressä rakentamisen paineet suunnitellaan asemakaavalla. 
 

5.3.2 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. 
 

5.3.3 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. 
 

5.3.4 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. 
 

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

5.3.6 Liikenteeseen 
 
Liikenne alueelle tapahtuu Parinpellontieltä sekä Alastalontieltä. Niiden varrella ei ole erillistä 
kevyen liikenteen väylää. Liikenne lisääntyy uuden asutuksen myötä sekä Parinpellontiellä 
sekä Alastalontiellä. 
 
Ajoneuvoliikenteen määrä Parinpellontiellä rakennusoikeuden perusteella tehdyn 
liikennemääräarvion mukaan lisääntyy 186 ajoneuvolla vuorokaudessa. Asukasmäärän 
perusteella ajoneuvoliikenne lisääntyy 110 matkalla vuorokaudessa. Liikennettä on 
ruuhkatunnin aikana 15 autoa enemmän kuin nykyään. Jalankulkijoita uudelta alueelta kulkee 
57 ja pyöräilijöitä 34 matkan verran vuorokaudessa. Parinpellontien liikenteen määrästä noin 
25 % tulee kaavoitettavalta alueelta. Kesäaikana vapaa-ajan asukkaat huomioiden 
kaavoitettavan alueen liikenteen määrä on 16 % Parinpellontien liikenteestä.  
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Alastalontie on kunnan katu, mutta Parinpellontie on yksityistie, jonka osakkaiksi uudet 
kiinteistöt liittyvät siihen saakka, kunnes Parinpellontie kaavoitetaan erillisellä 
kaavaprosessilla kaduksi. Jokaisen kiinteistön tulee liittyä tiekunnan osakkaaksi ja maksaa 
ylläpidosta. Kulkuyhteyksille tulee hakea yksityistietoimitusta.  
 
Alueelta tulee lisää koululaisia kuljetuksen piiriin. 
 
Alueelta on kävely- ja pyörämatka Rantatielle, josta joukkoliikennereitti kulkee. Uuden alueen 
myötä joukkoliikenteen käyttö voi lisääntyä, joka auttaa reittien säilymisessä. 
 
Uudesta asutuksesta ei sinänsä ole haittaa Parinpellontielle. Parinpellontie on kestänyt 
nykyisellä asemakaava-alueella tapahtuneen rakentamisen sekä alueelle kulkevan liikenteen 
hyvin. Koko kylän alue huomioiden Parinpellontietä kuitenkin on tarpeen parantaa profiililtaan 
etenkin alkupäästään, sekä lisätä Parinpellontiellä kevyen liikenteen turvallisuutta. 
Parinpellontien kaavoittaminen kaduksi on otettu mukaan kaavoitusohjelmaan 2019, ja 
kaavoituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2019 ja kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021. 
Kaavoituksessa varaudutaan myös kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. Näin ollen 
kaava-alueelta kulku palveluihin ja Rantatielle tulevat olemaan turvalliset ja hyvät. Kunta 
tekee asemakaavan valmistuttua kadunpitopäätöksen, jolloin kunta lunastaa katualueen ja 
hoito siirtyy kunnalle. 
 

5.3.7 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. 
 

5.3.8 Sosiaalisiin oloihin 
 
Uusi asuinalue tuo alueelle lisää asukkaita. Tonttikoot ovat väljiä ja alue sijoittuu hyvien 
virkistysmahdollisuuksien lähelle. Kauppa on saavutettavissa jalan. Kouluille järjestetään 
koulukuljetus.  
 

5.3.9 Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
 
Alueella kulkee sähkölinja, joka on tarkoitus siirtää maan alle. Sähkölinjalle on jätetty 10 
metrin etäisyys rakennuksiin. 
 
Alueen ympärille on jätetty metsää lähivirkistysalueiksi, joka tekee alueesta viihtyisän ja 
terveellisen ympäristön asua. Asumisen ja hevostoiminnan väliin on osoitettu 
lähivirkistysaluetta. Peltojen puoleisille asuintonteille on osoitettu istutettavia alueen osia, 
jotka eristävät naapuripeltojen pölyvaikutuksilta. Peltoalueihin rajoittuvat tontinosat tulee 
säilyttää/istuttaa suojaavalla puustolla ja muulla kasvillisuudella. 
 
Kaava-alue ja viereinen asuinalue muodostavat päättyvillä kaduillaan vielä sen verran pienen 
alueen, että liikenne alueella pysyy maltillisena ja rauhallisena, ettei kevyt liikenne vaadi 
tonttikaduilla kevyen liikenteen väylää. Sen sijaan kaava-alueen vieressä Parinpellontien 
liikenteen kokonaismäärä kasvaa. 

5.3.10 Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kunta saa uusia asuintontteja Kirkonseudun alueelle ja sen myötä uusia rakentajia ja 
asukkaita. 
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5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaavan eteläpuolella on hevostiloja, joihin on jätetty 70 metrin etäisyys lähimmistä tonteista. 
Hevostilojen, hevosten hiittiradan ja tonttien väliin on jätetty lähivirkistysaluetta, joka erottaa 
asumisen hevostoiminnasta. 
 

5.5 Nimistö 
 

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

 
 

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. 
 
Parinpellontien ollessa yksityistie, tulee uudet kiinteistöt liittää tiekunnan osakkaaksi ja 
kulkuyhteyksille tulee hakea yksityistietoimitusta. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Rakennusvalvonta valvoo alueen toteutumista. 
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