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ASEMAKAAVAT 

 

 
 TAVOITTEET 

 
LAATIMIS- 
VUODET 

Laukkosken 
Laidun- ja ranta-
alueen 
asemakaava 

Asemakaavan OAS, kaavaluonnos ja kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä. 
Kaavaehdotus vahvistetaan valtuustossa joulukuussa 2019 ja saanee 
lainvoiman alkuvuonna 2020. 

 
2017-2020 

Mustijokeen 
rajoittuva alue 

Koskitien päässä 

Tutkitaan maa-ja metsätalousalueen muuttamista asuntorakentamiseen  
(sopimuskaava). Kaavanlaatija on tehnyt luonnoksia. Neuvottelut 

maanomistajien ja kunnan kanssa ovat meneillään.  

 
2018-2020 

Kirkonkylän kes-
kustan laajentami- 
nen Pormestarin 
alueelle 

Kirkonkylän osayleiskaavassa esitetty laajentumisalue. Tavoitteena on tiivis ja 
laadukasasuinalue jokivarsinäkymillä. Rantalantien varteen tutkitaan 
maantasakerroksiin liike- ja työpaikkarakentamista,. 

 
2020-2023 

Hevonselän 
Pornaisten Portin 
asemakaavan 
laajennus 

 
Pornaisten Portin yritysalueen laajennus kunnan hankkimalle maalle. 

 
2020-2022 

Keskustaajaman 
osayleiskaavan P-
alueen asemakaa-
voitus Kirkkotien 
ja Välitien alueelle 

 

 
 
Lunastusmenettelyn jälkeen aloitetaan välittömästi palvelualueen 
asemakaavoitus. 

 
 
2020-2021 

Kartanorinteen 
asemakaavan 
laajennus 

 
Kaavoitusprosessi on meneillään. 

 
2019-2020 

Kirkonkylän 
Aurinkomäen 
laajennus 

Aurinkomäen palvelukeskuksen eteläpuolisen kuntaomisteisen maa-alueen ja 
yksityismaiden selvitys asemakaavoitukseen. 

 
2020-2023 
 

 
Kirkonkylän vanhat 
asemakaavat 

 
Vanhojen asemakaavojen uudistaminen. 

 
2020-2023 

 
Kirkonkylän 
Kolloistenpolku 

 
Kolloistenpolun reunan maankäytöllinen selvittäminen asumiselle. 

 
2020-2023 

 
Laukkosken 
Kulmatien alue 

 
Tutkitaan Kulmatien vanhan työpaikka-alueen maankäyttöä. 

 
2020-2023 

 
 

 
YLEISKAAVAT 

 

 
TAVOITTEET  

 
LAATIMIS- 
VUODET  

 Pohjoisten kylien 
alueellinen suun-
nittelutarveratkaisu 

Pornaisten Pohjoisten kylien osayleiskaavaa on tarkoitus tiivistää keskeisiltä 
osiltaan. Kylää tiivistetään koulun ympäristössä ykkösvyöhykkeellä ja 
tutkitaan rakennuspaikkojen siirtämistä uloimmalta vyöhykkeeltä 
keskivyöhykkeelle. 

 
2018-2020 

Eteläisten kylien 
alueellinen suun-
nittelutarveratkaisu 

Pornaisten Eteläisten kylien osayleiskaavaa on tarkoitus tiivistää keskeisiltä 
osiltaan. Kylää tiivistetään koulun ympäristössä ykkösvyöhykkeellä ja 
tutkitaan rakennuspaikkojen siirtämistä uloimmalta vyöhykkeeltä 
keskivyöhykkeelle. 

 
2020-2024 
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MUUT SELVITYK-

SET JA 
SUUNNITELMAT 

 
TAVOITTEET 

 

LAATIMIS- 
VUODET 

Kirkonkylän 
Kirkkotie 
keskutassa 

Edistetään Kirkonkylän kehittämissuunnitelman pohjalta suunnitelmia  
Kirkkotien molemmin puolin. 

 
2017- 

Kiinteistövero-
selvitys 

 

Selvitetään erillisellä hankkeella kiinteistöverotukseen liittyvien tietojen 
oikeellisuutta asukkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Samalla 
saadaan rakennusvalvonnan tiedot ajantasaiseksi. 

 
2017-2020 

Paikkatietojen  
hyödyntäminen20 
 

Selvitetään paikkatietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä kunnan 
kehittämisessä. Erityishuomiota kiinnitetään kunnan omistamiin maa-alueisiin 
kaavoituskohteina ja vaihtomaana sekä rakentamattomiin 
asemakaavatontteihin. 

 
2020-2022 

   

   

 




