Liite 10, khall 7.3.2022 § 43
Päiväys 1.3.2022

PORNAINEN
HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä
sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.
1. Suunnittelualue
Alue sijaitsee Kotojärven alueella Helsingintien ja Vuoteenkoskentien kainalossa. Etäisyys kuntakeskuksen palveluihin on n. 3 km ja Jokimäen kouluun n. 2 km. Kuntakeskuksen ja Jokimäen välille on valmistumassa yhtenäinen kevyen liikenteen väylä.

Sijainti ja opaskartalla ja peruskartalla

2. Kaavahankkeen vireille tulo
Alueen asemakaavan muuttaminen sisältyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoitusohjelmaan 2022–2026, jotka valtuusto hyväksyi 16.12.2021 §94.
3. Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset
3.1 Rakennettu ympäristö
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Alueella sijaitsee pitkään asumattomana ollut entinen Kotojärven kartanon torppa. Muuten alue on
rakentamaton.

Pitkään asumattomana ollut entinen Kotojärven kartanon torppa.

3.2 Selvitykset ja suunnitelmat
•
•
•
•

Voimassa olevan Hyötinmäen asemakaavan luontoselvitys 2007
Eteläisten kylien osayleiskaavan (hyv. 2009) selvitykset.
Pornaisten kunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventointi, Arkkitehtitoimisto Anne Malve, 2002
Mt 1494 parantaminen, kevyen liikenteen väylä, Uudenmaan ELY-keskus 2019

3.3 Suunnittelutilanne
3.31 Maakuntakaava
Pornainen kuuluu Uudenmaan liittoon. Kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050, on kuulutettu lainvoimaiseksi 7.12.2020. Hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston
hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella.
Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan merkintöjä. Helsingintie on seudullisesti merkittävä tie.
Suunnittelumääräys: Väylälle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät joukkoliikenteen tai kuljetusten palvelutasoa.

Ote Uusimaa-2050 kaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella avoimella ympyrällä.
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3.32 Yleiskaava
Pääosalla aluetta on voimassa Kotojärven osayleiskaava (hyväksytty14.4.2003). Alueen pohjoisosassa on voimassa Eteläisten kylien osayleiskaava (hyväksytty 11.12.2008).
Yleiskaavassa alue on varattu pääosin pientaloalueeksi (AO, AP)

Ote voimassa olevasta Kotojärven osayleiskaavasta sekä Eteläisten kylien osayleiskaavasta (pohjoisosa)
Kotojärven osayleiskaavamerkintöjä:

Eteläisten kylien osayleiskaavamerkintöjä:
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3.33 Asemakaava
Voimassa oleva Hyötinmäen asemakaava alue on varattu pääosin asuinpientalojen alueeksi (AP-1)
sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Entinen Kotojärven kartanon torppa on osoitettu säilytettäväksi rakennukseksi (sä).

Voimassa oleva Hyötinmäen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 24.9.2007
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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 Kaavoitusohjelmassa asetetut tavoitteet
Hyötinmäen asemakaavan toteuttaminen on tarkoituksenmukaista aloittaa alueen eteläosasta, joka
on valmiin kunnallistekniikan piirissä.
Voimassa olevan asemakaavan mukainen Panimotien-Panimokaarteen ratkaisu nojautuu tehokkaaseen yhtiömuotoiseen rivitalotyyppiseen rakentamiseen. Viereisen Kartanorinteen alueen tyyppinen
väljempi omakotitalopainotteinen ratkaisu vastannee peremmin kysyntää. Tiivis rakentaminen on
tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa lähemmäksi kuntakeskuksen palveluita. Voimassa olevassa
kaavassa on otettu puutteellisesti huomioon alueen voimakkaat maastomuodot ja yhtenäinen vihervyöhyke katkeaa alueen kohdalla. Katuverkko on tarpeettoman pitkä eikä kaavatakaisussa ole otettu
huomioon maaston muotoihin nojaavaa taloudellista viemäröintiä viettoviemärillä. Nämä yhdessä
nostavat tarpeettomasti kunnallistekniikan toteuttamiskustannuksia.
Alue suunnitellaan uudelleen pääosin väljää omakotitaloasumista varten. Suunnittelun lähtökohtana
on alueen luonnonolosuhteiden sekä voimakkaiden maastomuotojen huomioonotto.
4.2 Ylempiasteisten kaavojen asettamat tavoitteet
Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan varauksia. kohta 3.31
Yleiskaavan asettamat tavoitteet: kohta 3.32.
4.3 Kaavallinen ideasuunnitelma
Kaavoitusohjelman asettamien tavoitteiden pohjalta alueelle on laadittu ideasuunnitelma, joka
konkretisoi alueen kehittämistavoitteita.
Ideasuunnitelma on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä (liitteet 1 ja 2)
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 toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 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
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- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne vastuualue
- Uudenmaan liitto
- 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 kulttuuriympäristöön.
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
Alueen asemakaavan muuttaminen sisältyy Pornaisten kaavoituskatsaukseen 2021 ja kaavoitusohjelmaan 2022–2026, jotka valtuusto hyväksyi 16.12.2021 §94.
7.2 Valmisteluvaiheen kuuleminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja siihen sisältyvä kaavallinen periaateratkaisu pidettään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 2 viikon ajan.
Tiedottaminen
− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan kuulutukset ilmoitetaan.
− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla.
Osallisilla oli mahdollisuus antaa OAS:sta ja siihen sisältyvästä kaavallisesta periaateratkaisustakunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen mielipide nähtävänäoloaikana.
7.3 Asemakaavaehdotus
Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Lausuntopyyntö osallisille viranomaisille (MRA 28 §).
Asemakaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:
− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan kuulutukset ilmoitetaan.
− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla.
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Osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen muistutus nähtävänäoloaikana.
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 hyväksymisestä 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, mikäli päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen. Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan samalla
tavoin kuin hyväksymispäätöksestä.
8. Aikataulu
Alustava aikataulu
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä kaavallinen periaateratkaisu nähtäville
3/2022
− Asemakaavaehdotus nähtäville 4/2022
− Käsittely valtuustossa 6/2022
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
Liitteet
1. Asemaakaavan muutoksen periaateratkaisu
2. Asemaakaavan muutoksen periaateratkaisu ilmakuvalla
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