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PARINPELLONTIEN ASEMAKAAVA 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
15.8.2019 
 

 
 
Kirkonseudun (19) kunnanosa, osittain tiloja 98-437-1-70, 98-437-1-69, (98-437-1-72), 98-437-6-55, 98-
437-6-24, 98-437-6-62, 98-437-878-1, 98-437-6-13, 98-437-6-28, 98-437-2-233, 98-437-2-18, 98-437-2-51, 
98-437-2-128, (98-437-6-26), 98-437-6-36, 98-437-2-171, 98-437-2-230, 98-439-1-47, 98-439-3-15, 98-439-
11-0, 98-439-3-10, 98-439-3-11, 98-439-3-1, 98-439-3-2, 98-439-3-30, 98-439-9-0 koskeva asemakaava. 
Suluissa olevien kiinteistöjen osalta kaava-alueeseen sisältyy korkeintaan neliömetrin kokoinen pinta-ala. 
 
Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle punaisella. Rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä, jonka mukaan 
määräytyvät kaava-alueessa mukana olevien kiinteistöjen osat. 
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Suunnittelualue 

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

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

 
 
Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet 

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

 

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

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

 
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa 2014 alue on taajamatoimintojen aluetta (A/ruskea pohja). Alue on 
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta (sininen 
vaakaviivoitus); alue on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta valtakunnallisesti 
merkittävää aluetta Kastari-Hatsina-Kutajoki (kmv 36) (vihreä pistekatkoviiva). Alue sivuaa 
Hollolan kirkon ja historiallisen pitäjänkeskuksen aluetta (kmv 32) (vihreä pistekatkoviiva), joka 
on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue on pohjavesialuetta 
(pv60/sininen pistekatkoviiva) ja alue reunustaa Iiliäissuon luonnonsuojelualuetta (SL 116). 
Alueen eteläosa on matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv12) (vihreä viiva). 
Alueen lähettyvillä on Kapatuosianmäen muinaismuistoalue (SM1). 

 
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 
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Strateginen yleiskaava 
Voimassa olevassa Hollolan strategisessa yleiskaavassa alue on pohjoisosaltaan kyläaluetta 
(vaaleanpunainen pohja). 
 
Kirkonkylän alueelle on annettu aluekohtainen määräys: 
Paimelan, Kirkonkylän ja Pyhäniemen kyläalueilla tulee huolehtia siitä, että vesihuollon toiminta-
alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaava. Uusien 
rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää kokonaisvaltaista maankäytön ja tieyhteyksien 
suunnittelua ja selvitystä vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyydestä. Uusien 
rakennuspaikkojen on liityttävä keskitettyyn vesi ja viemäriverkostoon. 
 
Alueen keskivaiheilla on maaseutuelinkeinojen ja asumisen aluetta (vaaleanvihreä pohja). 
 
Eteläosaltaan alue on matkailun kehittämisen aluetta (keltainen pohja). Matkailun kehittämisen 
kohdealueelle on annettu aluekohtainen määräys: Kirkonkylän ja Pyhäniemen alueita 
kehitetään monipuolisena kulttuurimatkailun alueena. Rakentamisen määrä ja laatu tulee 
sovittaa valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvioihin. 
 
Alue on eteläosaltaan kylätaajamaa (punainen pompula). Kylätaajamalle on annettu 
aluekohtainen määräys: Kirkonkylä-Pyhäniemi aluetta kehitetään kulttuuri- ja 
matkailupalveluiden kyläalueena. Asutuksen sijoittaminen ja täydennysrakentaminen sovitetaan 
olemassa olevaan kylä- ja maisemarakenteeseen ja rakennustapaan. Alueen valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilytetään. 
 
Aluetta sivuaa pyöräilyn laatukävtävänä kehitettävä ohjeellinen pääyhteys Messilästä 
Kukonkankaalle (vihreät pompulat). 

 
(kartta 1/5) 
 

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

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

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Aluetta sivuaa asemakaavoitettu erillispientalojen alue. 
Asemakaavoitetun asuinalueen länsi- ja pohjoispuolella on vireillä asemakaava, joka laajentaa 
nykyistä asuinaluetta. 
 

 
Ajantasa-asemakaavaa. 
Tehdyt selvitykset ja muut suunnitelmat 

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

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

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

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

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

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

 
Selvitystarpeet 

• Kadun yleissuunnittelu Parinpellontielle 
• Luontoselvitys 
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Vaikutusten arviointi 
Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutukset, jotka esitetään asemakaavaselostuksessa: 

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

Osalliset 
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat sekä 
ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.  
 
Lisäksi osallisia ovat: 
- Hämeen Ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
- Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri/ Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
-Parinpellon yksityistiekunta 
-Hollolan kotiseutuyhdistys 
 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta, 
asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa ja 
internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan 
kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille henkilökohtaisesti kirjeitse. 
 
Nähtäville asetettu aineisto on esillä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.hollola.fi) 
nähtävilläoloaikana. 
 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Elinvoimavaliokunta päättää asemakaavan vireilletulosta. 
 

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

 
 



 

 

7 

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

 
Asemakaavaehdotus 

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

 
Hyväksymiskäsittely 

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

 
 
Tavoitteellinen aikataulu 
Vireilletulo       9/2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  9-10/2019 
Asemakaavaluonnos nähtävillä    4-5/2020 
Asemakaavaehdotus nähtävillä     10-11/2020 
Hyväksymiskäsittely      3-4/2021 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisille lähetetään tiedoksi OAS mahdollisia kommentteja varten. Asemakaavaluonnoksesta ja -
ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
 
Viranomaisneuvotteluja pidetään tarvittaessa. 
 

 
Yhteystiedot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön aikana. 
 
Palautetta OAS:sta voi antaa: 
Kaavasuunnittelija Sini Utriainen, puh 044 780 1353 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hollola.fi 
 
 
 
Hollolassa 15.8.2019 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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