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Päiväys 5.10.2020 

PORNAINEN             

KOSKINTIEN SUVANNON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön oh-

jelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä 

sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu asuk-

kaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.  

 

1.   Suunnittelualue  

 

Alue sijaitsee Pornaisten taajamassa Koskitien, Koskikujan, Koskikaaren ja Tuomikujan vieressä. 

Alue rajoittuu Mustijokeen. Alueen pinta-ala on n.  2 ha ja se on pääosin yksityisessä omistuksessa. 

 
 

2.   Kaavahankkeen vireille tulo 

 

• Mustijoen rannassa sijaitsevien tilojen 3-33 ja 3-153 (asemakaavassa M-aluetta) omistaja (kiin-

teistöyhtiö) jätti 9.6.2011asemakaavan muuttamista koskevan hakemuksen. Hakemuksen mu-

kaan tavoitteena on kaavoittaa voimassa olevan asemakaavan mukainen maatalousalue (M) eril-

lispientalojen alueeksi (AO) kuten ympäristön muut maa-alueet ovat kaavoitettu. 

• Kunnanhallitus (KH) jätti hakemuksen käsittelyn pöydälle 5.9.2011. 

• Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maanhankinnasta, mutta neuvottelut eivät ole johtaneet 

kauppoihin. Kiinteistöyhtymä on 28.9.2015 päivätyllä kirjeellään uudistanut kaavamuutoshake-

muksensa ja esittänyt oman näkemyksensä alueen mahdollisesta toteutuksesta. 

• KH päätti 5.8.2016 mm. seuraavaa: 

− Kiinteistöyhtymän esittämä kaavamuutos käynnistetään. Koskitie katualueen päässä olevan 

M-alueen osalta ja samassa asemakaavassa tutkitaan Koskitien liikekiinteistön länsipuolella 

olevien kahden tontin maankäytön tehostamista. 

− Kunta vastaa asemakaavoituksen kustannuksista. 
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− Asemakaavan myötä syntyvä alueen arvonnousu jaetaan puoliksi kunnan ja maanomistajan 

kesken, kuitenkin niin, että kunnan saama maankäyttömaksu vastaa vähintään alueen kun-

nallistekniikan rakentamisen kustannuksia. 

− Yksityisten maanomistajien ja kunnan välillä laaditaan maankäyttösopimukset, kun asema-

kaavatyö on edennyt riittävän pitkälle. Maankäyttösopimukset hyväksyy kunnanhallitus. 

 

3.   Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset 

 

3.1  Rakennettu ympäristö  

 

Peruskartta hahmottaa suunnittelualueen asemaa rakennetussa ympäristössä      C Maanmittauslaitos 

 
 

Tuore ortoilmakuva havainnollistaa rakennettua ympäristöä.                     C Maanmittauslaitos
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Alueella on omakotitalo, joka on rakennettu arviolta 1930-luvulla. Rakennusta on myöhemmin laajennettu. 

Rakennus on pitkään ollut loma-asuntokäytössä. 

 

  
Jyrkässä rantarinteessä on tilan sauna Vesirajassa on kauan hylättynä ollut tilan entinen sauna 

 

3.2  Selvitykset 

 

Maakuntakaavan selvitykset  

− Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liitto 2012 

 

Kirkonkylän osayleiskaavan (hyv. 2009) selvitykset. 

− Pornaisten kunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi, Arkkitehtitoi-

misto Anne Malve, 2002 

 

Kaavahanketta varten on laadittu luonto- ja maisemaselvitys: Koskitien suvannon-Pormestarin tie-

noo, Karttaako Oy/Mikko Siitonen. Selvitys kattaa kaava-aluetta laajemman alueen. Selvitys ei 

aseta rajoituksia suunnitellulle rakentamiselle. Vaalittavat ympäristöarvot koskevat rannan tuntu-

maa. 

 

Kaavahanketta varten laadittiin maaperäselvitys: Uudenmaan maanrakennussuunnittelu 

oy/10.5.2020. Selvitys kohdennettiin kaavaluonnoksen mukaisille kortteli- ja katualueille.  

Maaperä koostuu humusmaakerroksen alla olevista silttiä, savea ja savista silttiä sisältävistä kerros-

tumista sekä niiden alla olevasta kallion päälle kerrostuneesta hiekka- tai moreenikerroksesta. Maa-

perä on routivaa ja huonosti vettäläpäisevää. Selvitys osittaa, että 1 – 2 krs. puurakenteiset talot voi-

daan lähtökohtaisesti perustaa maanvaraisesti anturaperustuksella. 

 

3.3  Suunnittelutilanne 

 

3.31  Maakuntakaava 

 

Pornainen kuuluu Uudenmaan liittoon. Uudenmaan alueella ovat voimassa Uudenmaan maakunta-

kaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava sekä vaihemaakuntakaavat 1-4. Kokonaismaakuntakaava, 
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Uusimaa-kaava 2050, on valmistelussa. Viimeisin, 4. vaihemaakuntakaava, on hyväksytty maakun-

tavaltuustossa 24.5.2017. 

 

Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (ruskea alue). Alue sisältyy Musti-

jokilaakson maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (turkoosi vaakaviivoitus). 

 
Ote Uudenmaalla voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä. Suunnittelualueen si-

jainti osoitettu punaisella ympyrällä. (Kartta: Uudenmaan liitto). 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, koska alueella on voimassa oikeusvaikut-

teinen osayleiskaava.  

 

3.32  Yleiskaava 

 

Suunnittelualue sisältyy oikeusvaikutteiseen Kirkonkylän osayleiskaavaan, joka on saanut lain voi-

man 26.11.2010.  

 

 
Ote Pornaisten kirkonkylän osayleiskaavasta 
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3.33  Asemakaava 

 

Ranta-alueen M-aluetta koskeva kaava on laillistunut v. 1971 ja muut osat v. 1975 ja 2007. 

 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 

 

Kaavamerkintöjä: 
M  Maatalousalue, AO Erillispientalojen korttelialue 
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3.34  Muinaisjäännökset 

 

Muinaisjäännösten osalta nojaudutaan olemassa oleviin selvityksiin. Muinaisjäännökset on 

selvitetty yleiskaavoituksen  yhteydessä. Pornaisten arkeologinen inventointi /Petro Pesonen, 1998–

1999. Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

 

4.  Alustavat tavoitteet 

 

4.1 Kaavoituksen käynnistämispäätökseen liittyvät tavoitteet 

 

Mustijoen rannassa sijaitsevan asemakaavan mukaisen M-alueen omistaja (kiinteistöyhtiö) jätti 

9.6.2011asemakaavan muuttamista koskevan hakemuksen. Hakemuksen mukaan tavoitteena on 

kaavoittaa voimassa olevan asemakaavan mukainen maa- ja metsätalousalue (M) erillispientalojen 

alueeksi (AO). Hakemuksen mukaan kaavoittaminen mahdollistaisi hankalasti hallittavan kiinteis-

töyhtymän purkamisen ja alueen tehokkaamman käytön sekä järkevämmän rakentamisen ympä-

röivien alueiden tapaan." 

 

Kunnanjohtaja on v. 2016 neuvotellut alueen maanomistajien kanssa. Neuvottelussa on todettu, että 

aluetta asemakaavoitettaessa on tarpeen selvittää myös maanomistajien näkemystä tehokkaampaa 

toteutustapaa niin, että olemassa oleva rakennuskanta puretaan ainakin pääosin. 

 

KH päätti 5.8.2016 mm. seuraavaa: 

− Kiinteistöyhtymän esittämä kaavamuutos käynnistetään Koskitie katualueen päässä olevan M-

alueen osalta ja samassa asemakaavassa tutkitaan Koskitien liikekiinteistön länsipuolella ole-

vien kahden tontin maankäytön tehostamista 

− Asemakaavan myötä syntyvä alueen arvonnousu jaetaan puoliksi kunnan ja maanomistajan kes-

ken, kuitenkin niin, että kunnan saama maankäyttömaksu vastaa vähintään alueen kunnallistek-

niikan rakentamisen kustannuksia 

− Yksityisten maanomistajien ja kunnan välillä laaditaan maankäyttösopimukset, kun asemakaa-

vatyö on edennyt riittävän pitkälle. Maankäyttösopimukset hyväksyy kunnanhallitus. 

 

4.2 Ylempiasteisten kaavojen asettamat tavoitteet 

 

Maauntakaavan asettamat tavoitteet: kohta 3.31 

Yleiskaavan asettamat tavoitteet: kohta 3.32. 

 

5.  Osalliset  

 

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimia-

laa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vai-

kutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  

 

1. Osalliset maaomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat 

− Alueen ja sen naapuritilojen maanomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat 

2. Kunnan hallintokunnat 

3. Osalliset viranomaiset  

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne vastuualue 

- Uudenmaan liitto 
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- Museovirasto (arkeologia) 

- Itä-Uudenmaan maakuntamuseo 

- Porvoon Ympäristöterveydenhuolto 

4. Osalliset yhteisöt ja muut 

− Porvoon Energia Oy 

− Puhelin- ja teleoperaattorit 

− Alueella toimivat yhdistykset 

 

6.  Selvitettävät vaikutukset 

 
Kaavan vaikutuksia arvioidaan ennen muuta seuraavien ominaisuuksien osalta 

1. Ympäristölliset vaikutukset: vaikutukset luonnonoloihin, maisemakuvaan ja kulttuuriympäris-

töön. 

2. Liikenteelliset vaikutukset: liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kevyen liikenteen turvallisuus 

3. Sosiaaliset vaikutukset 

4. Taloudelliset vaikutukset: Kunnallistekniikan kustannukset. 

 

7. Kaavan käsittelyvaiheet 

 

7.1 Vireille tulo 

 

Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 15.8.2016. 

Alueen asemakaavoitus sisältyy kunnan kaavoituskatsaukseen 2.3.2020. 

 

7.2 Asemakaavaluonnos 

 

Kunnanhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 

MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Luonnoksesta pyydetään lausunnot osallisilta 

viranomaisilta.  

 

Tiedottaminen 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan kuulutukset ilmoitetaan. 

− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla. 

− Kirje suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien tilojen maanomistajille. 

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta ja kaavaluonnoksesta kunnanhallitukselle osoitettu kirjal-

linen mielipide nähtävänäoloaikana.  

 

7.3 Asemakaavaehdotus 

 

Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

Pyydetään tarvittaessa uudet lausunnot (MRA 28 §). 

 

Asemakaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti: 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan kuulutukset ilmoitetaan. 

− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla. 

− Tiedote ulkopaikkakunnalla asuville kaava-alueen maanomistajille (MRA 27 § 4 mom.). 

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen muis-

tutus nähtävänäoloaikana.  
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Kunnan perusteltu kannanotto esitettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin (MRL 65 § 3 mom.). 

Kunnanhallituksen päätös lausuntojen ja muistutusten huomioon ottamisesta. 

 

7.4 Hyväksymisvaihe 

 

Pornaisten kunnan valtuusto hyväksyy asemakaavan. Kirjallinen ilmoitus yleiskaavan hyväksymi-

sestä lähetetään Uudenmaan ELY-keskukselle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 

pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§). 

 

Päätös osayleiskaavan hyväksymisestä saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset 

kunnassa julkaistaan (MRL 200.2§). 

 

Asemakaava tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväksymispäätöksestä kuuluttamisen jälkeen, mi-

käli päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen. Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan samalla 

tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 

 

8. Aikataulu 

 
Alustava aikataulu 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtäville 12/2020  

− Asemakaavaehdotus nähtäville 3/2021 

− Käsittely valtuustossa 6/2021 

 

9. Yhteystiedot 

 

Pornaisten kunta 

 

Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo 

puh. 040 1745 014 

email: hannu.haukkasalo@pornainen.fi 

 

Kaavan laatija 

 

KARTTAAKO OY 

DI Pertti Hartikainen 

Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 

p. 0400-425390,   

email: phartikainen@kolumbus.fi 
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