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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Katso kansilehti (sivu 1) 
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaavoitettava alue on Parinpellontietä, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja 
päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. 

 
 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Tämä on Parinpellontien asemakaavaa koskeva selostusosa. Kaava-alueelle laaditaan 
ensimmäinen asemakaava. 
 
Tavoitteena on saada katuyhteys Rantatieltä asemakaavoitetuille asuinalueille. Tällä hetkellä 
Parinpellontie on yksityistie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hollolassa 2.10.2020 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake (liitetään ehdotusvaiheessa) 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Asemakaava 
4 Kadun yleissuunnitelmaluonnos 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

- Kaavoituskatsauksessa vuonna 2019 Parinpellontien asemakaava on merkitty 
aloitettavaksi vuonna 2019. 

- Asemakaava vireilletulo 4.9.2019. 
- 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 katualue Parinpellontiellä Rantatien 
risteyksestä Mäntytien risteykseen saakka. Katualue sisältää kevyen liikenteen väylän. 
 

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 on Parinpellontietä, joka sijaitsee Hollolan kirkolla alkaen Rantatieltä ja 
päättyen pohjoisessa Mäntytien risteykseen. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alue on yksityistä tiealuetta ja osittain alue ulottuu piha-alueille ja muuhun maastoon. Kaava-
alueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria, kaavoitettavan kadun pituus on noin 1,3 km. 
 

 
Alue ortoilmakuvassa vuonna 2019. 
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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. Kaava-alueen vieressä, kylän keskustassa sijaitsee Hollolan 
keskiaikainen harmaakivikirkko, jonka ympärille on rakentunut näkyvästi useita kerrostumia 
kulttuurihistorian eri vaiheista. Kaava-alueen vieressä itään kohoaa Kapatuosian linnanmäki, 
joka on luultavasti ollut käytössä jo rautakaudella. 
 
Pienmaisemassa kaava-alue mutkittelee kylärakenteessa. Alue on pääosin yksityistietä. 
Aluetta ympäröi osin metsäalueet, osin hautausmaa-alueet ja pientaloasutus. 

Luonnonolot 
Hollolan kulttuurimaisemat sijaitsevat Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolen hieta- ja 
savikkomailla. Kaava-alueen maaperä on muuten koko matkaltaan hiekkamaata, mutta 
pohjoisosassa Piekanantien ja Mäntytien välissä maaperä on savea ja karkeaa hietaa. 
 
Kaava-alue on pääosin tienpohjaa, joten luonnontilaista aluetta ei juurikaan ole. Tien varsilla 
on puustoa ja erityyppisiä metsä- ja suoalueita. 

Vesistöt ja vesitalous 
Pintavedet valuvat alueen maaston muotojen mukaan. Alue on pohjavesialueella. 

Maa- ja metsätalous 
Alueen vieressä on maa- ja metsätalouden alueita. Kapatuosian linnavuoren rinteitä kiertää 
järeä männikkö, joka ulottuu Parinpellontien varteen. Metsätyyppi on kuivahkoa 
puolukkatyypin kangasta. 

Luonnonsuojelu 
Kaava-alueen vieressä on Iiliäissuon yksityismaiden luonnonsuojelualue, joka jakautuu 
kahteen osaan. Alueet ovat harjun painanteisiin kehittyneitä pieniä soita, joiden keskiosat 
ovat lähes puuttomia, mutta reunoilla kasvaa hieskoivua ja mäntyä. 
 
Alueelle tehdyn luontoselvityksen mukaan kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
ei ole tehty havaintoja luonnonsuojelulain mukaisista huomionarvoisista kasvi- tai 
eläinlajeista. 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueen vieressä on kyläasutusta, joka on rakentunut eri vuosikymmenillä. Alueen 
pohjoispäässä on 20 omakotitontin alue, joka on rakentunut 2000-luvulla. 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alueen ympäristöön on syntynyt eri vuosikymmeninä asutusta, joka muodostaa 
Hollolan kirkonkylän kyläaluetta. Kaavan eteläosan ympärillä on nykyisen Päijät-Hämeen 
muinainen keskus, joka käsittää keskiaikaisen kivikirkon lisäksi vanhan kunnantalon 
(Kunnantupa) ja muita historiallisia rakennuksia. Kaava-alueen vieressä on vuonna 1855 
rakennettu vanha viljamakasiini, joka toimii kotiseutuyhdistyksen esinemuseona. Kaava-
alueen molemmin puolin on hautausmaa-alueita, joista vanhimmat osat ovat olleet käytössä 
arviolta 600 vuotta. 



 

 

7 

 

Taajamakuva 
Parinpellon alueella mutkittelee Parinpellontie, jonka varrella on metsä- ja peltoalueita sekä 
eri-ikäistä rakennuskantaa. Kaava-alueen eteläosan näkymät koostuvat historiallisista ja 
seurakunnallisista elementeistä; Hollolan vanhasta kivikirkosta, hautausmaista, 
museorakennuksesta. Parinpellontien alkupäässä on hautausmaan kiviaita, joka on oma 
elementtinsä maisemakuvassa. Hautausmaan jälkeen tien itäpuolella nousee historiallinen 
Linnavuori männikköineen. 

Palvelut 
Parinpellontien alkupään vierestä löytyy kirkollisten palvelujen lisäksi mm. ravintola- ja 
eläinlääkäripalvelut. Alkupäästä kauppaan on matkaa noin 200 metriä. Lähin päiväkoti on 
Pyhäniemen päiväkoti, joka sijaitsee n. 5 km:n päässä. Lähin koulu on Pyhäniemen koulu, 
joka sijaitsee n. 5 km:n päässä, jossa on luokat 0-4 ja esiopetusta. Heinsuon yhtenäiskoulu, 
jossa on luokat 5-9, sekä muut palvelut sijaitsevat n. 12 km:n päässä Hollolan 
kuntakeskuksessa. Hollolan kuntakeskukseen sekä Lahteen kulkee linja-autot bussipysäkiltä, 
joka löytyy Parinpellontien vierestä Rantatien varrelta. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Työpaikat löytyvät pääosin Hollolan kuntakeskuksesta tai noin 20 km:n päästä Lahdesta. 

Virkistys 
Alueen lähistöllä on metsiä, rantoja ja Kapatuosian linnamäki, jotka ovat virkistyskäytössä. 

Liikenne 
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 kaava-alueen ulkopuolella 
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. Kunnan kadut sijaitsevat noin kilometrin päässä 
Parinpellontien alusta. 
 
Liikennemäärät ovat vähäisiä, koska Parinpellontieltä kuljetaan ympäristön asutuksille, ranta-
alueille ja Parinpellon leirikeskukselle sekä Parinpellontien alkupäähän sijoittuviin palveluihin. 
Alueen koululaiset kuuluvat koulukuljetuksen piiriin. Parinpellontiellä ei ole kevyen liikenteen 
väylää. Parinpellontien alkupää yhtyy Rantatielle, jossa kulkee joukkoliikennereitti.  
 
Liikennemäärissä huomioidaan nykyisen toiminnan lisäksi asemakaavoitetut alueet, jotka 
eivät ole vielä toteutuneet. Parinpellontiellä tien alusta kaava-alueen pohjoisosaan Mäntytien 
risteykseen saakka, yksityistieosakkaita on 123 talouden verran. Niistä noin 48 vakituista tai 
kesämökkitaloutta käyttää tietä myös Mäntytien risteyksestä eteenpäin. Asemakaavoitetuilla 
alueilla, jotka eivät ole vielä toteutuneet, on 34 tonttia. Liikennemäärät ovat 
matkatuotoslaskelmien mukaan noin 526 autoa/ vrk, joista noin 
63 autoa arkisin klo 7-8 välillä vilkkaimpana aikana. Vapaa-ajan asukkaat huomioiden 
heinäkuu on alueella vilkkainta aikaa, jolloin tiellä kulkee 630 autoa/ vrk. Jalankulkijat kulkevat 
tietä pitkin noin 234 kertaa ja pyöräilijät noin 139 kertaa. Lisäksi Parinpellon leirikeskukselle 
kulkee liikennettä tilaisuuksista riippuen noin 25 autoa/vrk. Lisäksi tien alkupäätä käytetään 
satunnaisesti hautausmaalla, Kapatuosian linnavuorella, kotiseutumuseolla, ravintola 
Kunnantuvalla, ja kunnan eläinlääkärillä käyntiä varten. 
 
Parinpellontiellä on Väyläviraston avoimen datan mukaan vuosina 2010-2015 tapahtunut 
kaksi ajoneuvon tieltä suistumista. 
 
Parinpellontie on kestänyt ympäröiville alueille tapahtuneen rakentamisen sekä alueelle 
kulkevan liikenteen hyvin. Tien mutkitteleva alkupää koetaan hankalana. Koko kylän alue 
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huomioiden Parinpellontietä kuitenkin on tarpeen parantaa profiililtaan etenkin alkupäästään, 
sekä lisätä Parinpellontiellä kevyen liikenteen turvallisuutta. 
 

 
Parinpellontie kaava-alueen keskivaiheilta. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alue on valtakunnallisesti arvokasta Kastarin-Hatsinan-Kutajoen maisema-aluetta. 
 
Osa alueesta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön; Hollolan 
kirkonkylän kulttuurimaisema. 
 
Alueen eteläpää on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella: 
Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus.  

 
Hollolan kirkonkylä Parinpellontien ja Rantatien risteyksestä kaava-alueen ulkopuolelle 
etelään ja lounaaseen on historiallinen kulttuuriperintökohde. Kuninkaan kartastossa 
kirkonkylään on merkitty pappila ja kolme muuta asutuskeskittymää, joista laajin sijaitsee 
pappilan länsipuolella. Asutuskeskittymä on edelleen rakennettu. 
 
Keskiaikainen Hollolan kirkko on rakennuksena sekä rakennusperintökohde, että kiinteä 
muinaisjäännös. Kirkkoalue sekä hautausmaa-alue Parinpellontien itäpuolella muodostavat 
kiinteän muinaisjäännösalueen, joka rajoittuu kaava-alueen reunaan. Hollolan kirkko on 
saattanut olla nykyisellä paikallaan jo 1200-luvun puolivälissä. Nykyinen kivikirkko on 
rakennettu 1945-1510 välisenä aikana. 
 
Kaava-alueen läheisyydessä on Kapatuosian linnamäki, joka on kiinteä muinaisjäännös. Se 
on muinaislinna, joka kohoaa jyrkkärinteisellä moreeniharjulla noin 56 metrin korkeuteen 
Vesijärven pinnasta. Huipulle on rakennettu 1900-luvun alkupuolella puinen näkötorni, jossa 
edelleen käydään ihastelemassa näkymiä. Näkötornin ympäristö on kiinteän 
muinaisjäännöksen aluetta, jonka löydökset sijoittuvat kivikaudelle, rautakaudelle ja 
keskiaikaan. 
 
Kaava-alueen läheisyydessä on myös Vanha-Pappila, joka on kiinteän muinaisjäännöksen 
aluetta. Alue sijoittuu kaava-alueesta itään Rantatien eteläpuolelle. Keskiajalta lähtien 
paikalla on ollut pappila, joka toimi välillä kuninkaankartanona. Alueen löydökset ajoittuvat 
monelle aikakaudelle. 
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Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan rakennusinventoinnin 1992 perusteella aiemmin 
osayleiskaavalla suojellut rakennuskohteet ovat vireillä olevan Strategisen 
yleiskaavaluonnoksen kohteina ”mahdollinen rakennusperintökohde”. Parinpellontien varrelta 
on kulku muutamaan tällaiseen kohteeseen: 

• Kirkkomaata vastapäätä sijaitseva Lepomäki, rakennettu 1910-luvun 
alkupuolella, joka on toiminut asuintalona. 

• Hautausmaan mutkassa sijaitseva Pitäjänmakasiini, rakennettu 1855, 
joka toiminut alun perin lainajyvästönä ja sen jälkeen Hollolan 
kotiseutumuseon esinemuseona. 

• Parinpellontieltä itään hautausmaa-alueen takana sijaitseva Hentilän 
museoalue, Hollolan kotiseutumuseon talomuseoalueen muodostava 
kokonaisuus, jonne on siirretty rakennuksia muualta.  

Lisäksi kaava-alueen läheisyydessä Rantatien varrella maisemassa näkyvät seuraavat 
kohteet: 

”mahdolliset rakennusperintökohteet”: 
• Parinpellontien alussa, Rantatien toisella puolella sijaitseva 

Osuuskaupan talo, rakennettu 1930-luvulla, jossa toimii edelleen 
kauppa 
 
rakennusperintörekisterin rakennukset: 

• Hollolan kirkko 
• Hollolan kirkon tapuli 
• Kunnantupa 

 
 

 
Hollolan kirkonkylän kulttuuriympäristökohteet sekä -alueet (Hollolan 
kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll 2020). 
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Tekninen huolto 
Parinpellontien alkupää kuuluu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kunnallinen 
vesihuolto toimii myös asemakaava-alueella. Kaava-alueen varrella on pieniä pätkiä, jossa 
vesi- ja viemärijohdot kulkevat. 

 
Vesihuollon toiminta-alue sinisellä alueella ja jätevesiverkosto punaisilla viivoilla 
opaskarttapohjalla. 
 

Erityistoiminnat 
Alueella ei ole erityistoimintoja. 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Alueen vieressä on Iiliäissuon luonnonsuojelualueet. 
 

Sosiaalinen ympäristö 
Asutus muodostaa kyläyhteisöä maaseudun rauhassa. Parinpellontien alkuosan palvelut 
sekä kulttuuriset ja seurakunnalliset toiminnot ovat kohtaamispaikkoja niin kuntalaisille kuin 
matkailijoillekin.  
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Pääosa alueesta on yksityisessä omistuksessa ja seurakunnan omistuksessa. 
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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). 
 

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 



 

 

12 

 

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

 

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

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

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

 
 

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

 
Hollolan strateginen yleiskaava, vesitalous (kartta 4/5) 
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Hollolan strategisen yleiskaavan päivitys on käynnistynyt. Hollolan strategisen yleiskaavan 
2020 vireille tulemisesta päätettiin kunnanvaltuustossa 23.9.2019. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.11.-9.12.2019. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 21.5.-
26.6.2020. Alue on merkitty kaavaluonnoksessa pääosin kyläalueeksi (AT-1) ja alueen 
eteläosasta matkailun kehittämisen alueeksi (RM). Alueen halki kulkee ohjeellinen 
virkistysyhteys (vihreä pisteviiva). Alueen eteläpäässä on kylätaajamamerkintä (punainen 
piste); Kirkonkylä-Pyhäniemi alue, joka on maaseudun asutuskeskittymä, jota kehitetään 
kulttuuri- ja matkailupalveluiden kyläalueena. 
 

 
Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 luonnos, johon kaava-alue on merkitty likimääräisesti 
punaisella soikiolla. 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen vieressä on asemakaavoitettua erillispientalojen aluetta. 
 

 
Ajantasa-asemakaava opaskarttapohjalla. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa Parinpellontien yksityistie kaduksi asemakaavoitetulle 
alueelle saakka. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavahanke on ollut mukana Kaavoitusohjelmassa 2019. Kaavahankkeeseen on ryhdytty 
kunnan toimesta nykyisen kaavoitusohjelman mukaisesti. Parinpellon asuinalueen 
laajennuksen asemakaavan yhteydessä on todettu, että asuinalueen toteutuminen vaatii 
katuyhteyden Rantatieltä asuinalueelle. 
 

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 alueellinen vastuumuseo, Lahden kaupunginmuseo 
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä PHHYKY/Ympäristöterveys 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan ympäristösihteeri/Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- DNA Oy/Etelä-Suomi 
- L-E Sähköverkko Oy 
- Hollolan ympäristöyhdistys 
- Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 
- Parinpellon yksityistiekunta 
- Hollolan kotiseutuyhdistys 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Elinvoimavaliokunta päätti kaavoituksen vireilletulosta 27.8.2019 ja siitä ilmoitettiin 4.9.2019 
Hollolan Sanomissa ja kunnan internet-sivuilla. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Valmisteluvaihe ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
27.8.2019 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 (4.9.2019) 
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OAS: sta ilmoitettiin Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä 4.9.2019. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.9.-4.10.2019. 
 

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 muuttaa yksityistie kunnan kaduksi ja parantaa liikenneturvallisuutta. 
 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Parinpellontien varteen on aiemmin muodostunut asemakaavalla asutusta, jonne tulee 
johtaa kunnallinen katuyhteys. 

 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alueen ympäristössä olevat luontoarvot, kulttuuriset ja maisema-arvot huomioidaan 
asemakaavoituksessa. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

-- 
 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 

-- 
 

Muut tavoitteet 
-- 

 
 

4.4.3 Asemakaavaratkaisun perusteet 
 

Kaavalla muodostuu katualuetta Rantatieltä Mäntytien risteykseen saakka. Katualue sisältää 
tilan katualueen luiskille ja kevyen liikenteen väylälle. Katualueella on tarkasteltu paikat, josta 
ei saa järjestää ajoliittymää. 
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4.4.4 Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioonottaminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä. 
 
Lahden kaupungin museo/ Päijät- Hämeen maakuntamuseo / Rakennuskulttuuri ja 
Arkeologia lausuvat, että Hollolan kirkon seutu on sekä arkeologisen kulttuuriperinnön, että 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta erityisen arvokasta aluetta 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Katusuunnitelmassa ja kaavassa tulee varautua siihen, 
että tien leventäminen ja muut siihen mahdollisesti liittyvät maanrakennushankkeet tulee 
arvioida arkeologisen kulttuuriperinnön osalta koko tien osalta erillisellä lausuntopyynnöllä 
tiesuunnitelmien edetessä. Tämän lisäksi hautausmaan ja vanhan pitäjänmakasiinin 
(esinemuseo) kohta sekä sisällissodan muistomerkkialue ovat paikkoina erityisherkkiä. Niiden 
suunnitelmia on käsiteltävä yhdessä maakuntamuseon kanssa. Kaavaratkaisun vaikutukset 
alueen merkittäviin kulttuuriympäristöarvoihin, arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennettu 
kulttuuriympäristö, on selvitettävä. 
 
Kaavoittajan vastine:  
Kadun yleissuunnittelua tehdään kaavan laadinnan rinnalla. Kadun yleissuunnittelu on 
kaavaluonnosvaiheessa siinä vaiheessa, että voimme pyytää Päijät-Hämeen alueelliselta 
vastuumuseolta lausunnot luonnosvaiheessa olevista molemmista suunnitelmista. Kadun 
yleissuunnitelmaluonnos on kaava-aineiston liiteasiakirjoissa. Kadun tarkempi suunnittelu 
tapahtuu kaavan laadinnan jälkeen, josta pyydetään lausunto erikseen. Kaavaluonnoksen 
määräyksen mukaan Hautausmaan, vanhan pitäjänmakasiinin (esinemuseo) ja sisällissodan 
muistomerkkialueen kohdalle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä lausunnot Päijät-
Hämeen alueelliselta vastuumuseolta. 
 
Kaavaluonnokseen on merkitty rajaukset arvokkaista maisema-alueista, 
kulttuuriympäristöalueista ja rakennetun kulttuuriympäristön alueista ja niihin liittyen on 
annettu suunnittelumääräys. 
 
Kaavaselostuksessa arvioidaan vaikutukset kulttuurimaisemaan, rakennettuun 
kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperintöön. 
 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY/ Ympäristöterveyskeskus toteaa, ettei 
sillä ole tarvetta antaa lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päijät-Hämeen liitto toteaa, ettei sillä ole tarvetta kommentointiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, eikä myöhemmin lausuntojen antamiseen tästä kaavahankkeesta. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Rälssin yksityistiekunta on jättänyt mielipiteen, jossa todetaan, että Parinpellontie tulisi olla 
riittävän leveä turvalliseen liikkumiseen ja sille tulisi rakentaa kevyen liikenteen väylä ennen 
kuin Parinpellontien asemakaava-alueelle aloitetaan rakentaminen. Lisäksi Parinpellontien ja 
Rälssintien risteysalueen turvallisuutta tulisi parantaa. 
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Risteysalueella on tapahtunut vaaratilanteita, johon yksi syy on se, että leirikeskuksen 
suunnalta lähestyvä ajoneuvo jää mäen taakse katveeseen ja siitä syystä reagointiaika 
risteyksessä jää lyhyeksi. 
 
 
Kaavoittajan vastine: 
Parinpellontielle tehdään kadun yleissuunnitelmaa samanaikaisesti kaavan laadinnan kanssa. 
Kadun yleissuunnitelmaluonnos on kaava-aineiston liiteasiakirjoissa. Kaavan katualue 
sisältää tilan myös kevyen liikenteen väylälle koko matkaltaan kaava-alueella. Kadun 
tarkempi suunnittelu tapahtuu kaavan laadinnan jälkeen, josta selviää yksityiskohtaisemmat 
seikat liittyen mm. tarkempiin kadunrakentamisen ratkaisuihin. Yhtenä kaavan tavoitteena on 
liikenneturvallisuuden parantaminen. 
 
 
Yksityishenkilö on jättänyt mielipiteen, että katualueen leveys on tämänhetkisellä kaava-
alueella 12 metriä. Parinpellontie ei tällä hetkellä täytä kaava-alueen vaatimuksia, joten tietä 
tulisi leventää niin, että se täyttää vaatimukset, joita vaaditaan muillekin alueen yksityisteille 
muutettaessa katualueeksi. 
 
Kevytväylän rakentaminen tulisi rakentaa samassa yhteydessä, jotta tie olisi turvallinen 
koululaisille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska läheltä piti tilanteita on jo nyt ollut ja liikenne 
tulee moninkertaistumaan. 
 
Parinpellontien rakentaminen katualueeksi tulisi toteuttaa kevytväylineen ennen kuin 
Parinpellontien asemakaava alueelle aloitetaan rakentaminen, koska raskasliikenne alkaa 
tonteille, niin turvallisuusriski kasvaa, myös tien päällystäminen. 
 
Rälssintien ja Hiihtäjäntien risteysalue tulee tehdä 12 metriä leveäksi, niin kuin 
tämänhetkisellä kaava-alueella vaaditaan. 
 
Kaavoittajan vastine: 
Kaavassa yksityistiealue muuttuu nykyistä leveämmäksi katualueeksi. Katualue sisältää myös 
kevyen liikenteen väylän sekä katualueen luiskat koko matkaltaan kaava-alueella. Yhtenä 
kaavan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Parinpellontielle tehdään kadun 
yleissuunnitelmaa samanaikaisesti kaavan laadinnan kanssa. Kadun 
yleissuunnitelmaluonnos on kaava-aineiston liiteasiakirjoissa. Kadun tarkempi suunnittelu 
tapahtuu kaavan laadinnan jälkeen, josta selviää yksityiskohtaisemmat seikat liittyen mm. 
tarkempiin kadunrakentamisen ratkaisuihin. 
 
 
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 
 

27.8.2019 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. 
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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 katualuetta. 
 
Katualueita on yhteensä 2,2280 ha.  
 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 2,2 ha 

 

5.2 Aluevaraukset 
 
Katualueet 
Katualue sisältää ajoradat ja niihin liittyvät penkereet sekä kevyen liikenteen väylän. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Ei vaikutusta. 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kaavalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön. Kaava-alue ei ulotu vieressä 
sijaitseville luonnonsuojelualueille. Alueen vierellä olevat luonnonsuojelualueet huomioidaan 
kaavamääräyksellä, jossa kadun suunnittelun yhteydessä kadun kuivatus ja hulevesien 
hallinta toteutetaan siten, että viereisten luonnonsuojelualueiden vesitasapaino säilyy. Myös 
kadun rakentamiselle on annettu määräys, jossa luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat 
vaikutukset minimoidaan. 

5.3.3 Vesitalouteen 
Pohjaveden suojelemiseksi kaavassa annetaan määräyksiä, jotka ehkäisevät pohjaveden 
tilan vaarantumista. Katualueen hulevesien johtaminen suunnitellaan katusuunnittelun 
yhteydessä. 

5.3.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Katuyhteyden myötä saadaan yhtenäinen kunnallinen kulkuyhteys asemakaavoitetuilta 
asuinalueilta Rantatielle. 

5.3.5 Liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Alueen liikenneturvallisuus paranee ja kevyt liikenne on mahdollista erottaa 
ajoneuvoliikenteestä. Kaavassa määritellään katualueen kohdat liittymäkieltomerkinnöin, 
johon rakennuspaikoilta ei ole mahdollista liittyä. Katualue mahdollistaa nykyistä tiealuetta 
leveämmän alueen ja esinemuseon mutkaa pystytään loiventamaan. Kaava mahdollistaa 
tarkemman katusuunnittelun, jossa voidaan huomioida nykyistä tietä paremmin mm. 
turvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen ja kadun kestävyyteen vaikuttavia ratkaisuja. Samalla 
kaava mahdollistaa yksityistien muuttamisen kaduksi, jolloin katualueen omistus ja sen hoito- 
ja kunnossapitovastuu siirtyvät kunnalle. 
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5.3.6 Maisemaan, kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
arkeologiseen kulttuuriperintöön 

Alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja osa alueesta kuuluu maakunnallisesti 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Kaava-alue sijoittuu pääosin olemassa olevalle tiepohjalle, joten sitä 
ympäröivät maisemat säilyvät. Varsinainen kaava-alue rajautuu siten, että kulttuuriympäristön 
varsinaiset elementit ja rakennusperintökohteet jäävät alueen ulkopuolelle, esim. 
hautausmaan kiviaita ja esinemuseo. Tiedossa olevat arkeologiset kohteet sijoittuvat kaava-
alueen ulkopuolelle. Alueen tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava arvokas 
kulttuurimaisema, josta on annettu määräyksiä kaavassa. Määräysten avulla kadun 
rakentaminen parantaa taajamakuvan ja kulttuuriympäristön eheyttä. 

5.3.7 Sosiaalisiin oloihin 
Ei vaikutusta. 

5.3.8 Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen 
Sekä ajoneuvo-, että kevyen liikenteen liikenneturvallisuus parantuvat kadun rakentamisen 
myötä. 

5.3.9 Talouteen 
Kunnalle koituu kiinteistönosien lunastamisesta ja kadun rakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

5.3.10 Eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
Tuleva katualue mahdollistaa entistä sujuvamman liikkumisen ympäristön asukkaille, 
matkailijoille ja Parinpellontien varrella sijaitsevien palvelujen käyttäjille niin autolla, pyörällä 
kuin jalkaisinkin. Kadun myötä jo asemakaavoitetulle asuinalueelle voidaan aloittaa 
uudisrakentaminen. 

 

5.3.11 Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
Uusia asuinalueita voidaan lähteä toteuttamaan katuyhteyden myötä. 
 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole ympäristön häiriötekijöitä.  
 

5.5 Nimistö 
 

Kaava-alueen katu säilyy Parinpellontienä ja jatkuu samannimisenä myös kaava-alueen 
ulkopuolelle. 

 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Alueelle laaditaan kaavan laadinnan jälkeen katusuunnitelma. 
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

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

6.3 Toteutuksen seuranta 
 

Hollolan kunnan kuntatekniikka valvoo alueen toteutumista. 
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