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HYÖTINMÄEN PANIMOKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOS 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSESTA ESITETTYYN PALAUTTEESEEN 

 

Asemakaavan muuttamista koskeva ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1.6-1.7.2022.  

Uudenmaan liitto ilmoitti, että se eivät anna lausuntoa. Yhtään muistutusta ei jätetty. 

 

Esitettyihin lausuntoihin esitän kaavan laatijana vastineena seuraavaa. Lausuntojen sisällön kaavan laatija on 

pelkistänyt.  

 

1 LAUSUNNOT 

 

1.1 Uudenmaan ELY-keskus 

 

1.11 Luonnonsuojelu 

Lausunto 

− Kaavaselostuksen mukaan lähtökohtana on luonnonolosuhteiden huomioonotto. Vaikka ehdotuksen kaa-

varatkaisu on voimassa olevaa kaavaa väljempi, ELY-keskus katsoo, että kaavaratkaisun tulee perustua 

kaavan laatimishetkellä riittäviin selvityksiin. Alueelle tehty luontoselvitys (Hyötinmäen asemakaava, 

luontoselvitys 2005) on vanhentunut. ELY-keskus katsoo, että alueelle tulee tehdä uusi, ainakin luonto-

tyyppejä sisältävä kasvillisuusselvitys. 

− Liito-oravaselvitys (11.3.2022) on ELY-keskuksen käsityksen mukaan asianmukainen. 

Vastine 

− Alueen luonnonolot on selvitetty kaavaselostuksen kohdassa 3.12. Selvitys on tehty siinä laajuudessa, 

kun kaavalla suunnitellut muutokset voimassa olevaan kaavaan nähden edellyttävät (MRL 9 §). Vuoden 

2005 luontoselvityksen jälkeen alueella ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että uusi luontotyyppejä si-

sältävä kasvillisuusselvitys olisi tarpeellinen. 

 

1.12 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Lausunto 

− Alueen kulttuuriperintö on tunnistettu ja huomioitu sinällään asianmukaisella sä-määräyksellä. ELY-

keskus katsoo, että määräys tulee muuttaa suojelumerkintänä käytettävään muotoon "sr, Suojeltava ra-

kennus", rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia muutoksia, jotka heikentävät rakennuk-

sen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Vastine 

− Kaavassa käytetty sanamuoto (säilytettävä rakennus) on yhtenevä voimassa olevan asemakaavan kanssa 

sekä myös Kartanorinteen korttelin 218 vastaavaa torppaa koskevan kaavamääräyksen kanssa. Sana-

muodon säilyttäminen on siten loogista. Kaavamääräystä täydennetään Porvoon museon lausunnossa esi-

teyllä tavalla (kohta 1.2). 

 

1.13 Vesiensuojelu ja hulevedet 

Lausunto 

− ELY-keskus katsoo, että kaavan toteuttamisen vaikutukset ekologiselta tilaltaan tyydyttävän Kotojärven 

vedenlaatuun ja tilaan tulee arvioida ja esittää kaavaselostuksessa. Vaikka kaavan sallima pientaloasutus 

ei aiheuta hulevesien voimakasta pilaantumista, Kotojärveen kohdistuu etenkin rakentamisesta lisäänty-

vää kuormitusta. Kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys käsitellä rakentamisen aikaiset työmaavedet si-

ten, että purkuojiin ja -vesistöihin ei aiheudu haitallista kiintoaines- ja ravinnekuormitusta. 

− Kaava-alueen, golfkentän ja Helsingintien alueille aiotaan ennen kaava-alueen rakentamista tehdä hule-

vesisuunnitelma, jossa vesien käsittely ja johtaminen suunnitellaan kokonaisuudessaan. ELY-keskus kat-

soo hulevesien kokonaissuunnittelun hyvin tarpeelliseksi. Suunnittelussa on arvioitava toiminnoista Ko-

tojärveen kohdistuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen sekä muiden haitta-aineiden määrä ja esitettä-

vä tarvittaessa suunnitelma kuormituksen vähentämiseksi. Etenkin tiealueen ja golfkentän valumavesiä 
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on niiden laadun parantamiseksi todennäköisesti syytä käsitellä viivyttämällä ja esimerkiksi kosteikkokä-

sittelyllä ennen johtamista Kotojärveen. 

− Tiivis rakentaminen muuttaa aiemmin rakentamattoman alueen hulevesien muodostumisolosuhteita ja 

lisää osaltaan alapuolisen vesistön virtaamien äärevöitymistä. Tämän ehkäisemiseksi on kaavassa annet-

tava riittävät määräykset. ELY-keskus katsoo, että niiltä osin, kuin hulevesiä ei voida imeyttää maape-

rään, tulee hulevesiä viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa viivytysjärjestelmissä. Järjestelmien 

yhteistilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohti (1 

m3/100 m2) ja niiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään. Viivytysjärjestelmiin tulee 

toteuttaa ylivuoto alapuolisille tulvareiteille tai hulevesiviemäriin. Kaavassa annettu yleismääräys hule-

vesien imeytys- ja viivytystarpeesta sekä hulevesisuunnitelman laatimisvelvoitteesta tulee täsmentää 

edellä mainitun mukaisesti. 

Vastine 

− Kaavamuutoksella ei voi olla vaikutusta Kotojärven ekologiseen tilaan, sillä voimassa olevaan kaavaan 

nähden alue muuttuu väljemmäksi ja alue liitetään keskitettyyn viemäriverkkoon.  

− Rakentamisen aikaisten työmaavesien käsittelystä ei ole perusteltua määrätä kaavassa sillä ennen kaavan 

toteutusta alueelle laaditaan hulevesisuunnitelma.  

− Kaavamääräyksen edellyttämän hulevesisuunnitelman osalta lausunto ohjeistaa laadittavan suunnitelman 

sisältöä, mikä merkitään tiedoksi. 

− Maankäyttö ja rakennuslain 103m §:n mukaan kunnan on huolehdittava, että kunnan hulevesijärjestelmä 

toteutetaan asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti. Tästä ei siten ole tarpeen määrätä 

kaavalla. 

− Kaava sisältää hulevesien imeyttämistä ja viivyttämistä koskevan määräyksen. Mitoitus ja muut yksi-

tyiskohdat ratkaistaan vasta ennen kaavan toteuttamista laadittavalla hulevesisuunnitelmalla MRL 103l 

§:n tarkoittamalla tavalla. Se on tarkoituksenmukaista pyrkiä laatimaan osana vesihuollon suunnittelua ja 

katusuunnitelman laadintaa.  

− Hulevesisuunnitelman sisllöstä ei ole tarpeen määrätä asemakaavalla sillä suunnitelman sisällöstä sääde-

tään maankäyttö ja rakennuslain 103l §:ssä:  

Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan imey-

tysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjes-

telmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Hulevesisuunnitelma on laadittava siten, et-

tä suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, katusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma ja et-

tä se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset myös sademäärän ja rankkasatei-

den lisääntyessä. Suunnitelmaa laadittaessa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta 

kaavaa valmisteltaessa. 

 

1.14 Melu 

Lausunto 

− Kaavaan on merkitty melualue, joka kaavamääräyksen mukaan osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-

leisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikenneme-

lua vastaan on oltava vähintään 30 dBA. ELY-keskus katsoo, että yleisiin määräyksiin tulee lisäksi kirja-

ta, että piha alueiden melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 55 dBA eikä yöohjearvoa 45 dBA. 

Vastine 

− Kaavaa täydennetään lausunnon tarkoittamalla melumääräyksellä. 

 

1.15 Liikenneasiat 

Lausunto 

− Liikenne- ja liittymäasiat on kaavassa esitettyasianmukaisesti. ELY-keskus toteaa lisäksi, että katuliitty-

mä, pysäkit sekä suojatiejärjestelyt ovat rakenteilla. 

 

1.16 Ilmastovaikutukset 

Lausunto 

− Uudenmaan maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2030 jälkeen pääs-

tövähennystavoitteet kiristynevät edelleen. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa kaavassa on 

tarpeen tutkia ratkaisut päästöjen minimoimiseksi.  



 3 

− Tässä kaavassa keskeisimmät vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kestävään liikkumiseen, 

maankäyttömuodon muutokseen metsästä rakentamiseen sekä rakentamisen aiheuttamiin päästöihin. 

Kaavaselostukseen on hyvä arvioida näitä näkökulmia.  

− Lisäksi päästöjen vähentämiseksi on vielä hyvä arvioida mahdollisuudet ohjata kaavamääräyksillä vähä-

päästöisiin energiaratkaisuihin, esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämiseen.  

− Myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tulee varautua kaikissa kaavoissa. Tässä kaavassa sopeutumi-

nen tarkoittaa ennen kaikkea riittävää hulevesien hallintaa. 

Vastine 

− Kaavamuutoksella lisätään rakentamisen väljyyttä, minkä seurauksena lausunnon tarkoittamat vaikutuk-

set liikkumiseen, puustoisen alueen supistumiseen sekä rakentamisen aiheuttamiin päästöihin supistuvat 

voimassa olevaan kaavaan nähden. Alue sijaitsee edullisesti joukkoliikennereitin vieressä ja kävelyetäi-

syydellä koulusta. Kaavaselostusta täydennetään näillä näkökohdilla. 

− Kaavaratkaisu ei aiheuta tarvetta määrätä kaavalla energiansäästöratkaisuista.  

− Hulevesien osalta viitataan kohtaan 1.13. 

 

1.2 Porvoon museo 

Lausunto 

− Kaava-alue on rakentamatonta lukuun ottamatta Kotojärven kartanon torppaa, jolla on kaavassa säilyttä-

vä merkintä (sä), jonka määräys on muodossa ”Rakennusta ei sää hävittää, eikä siihen saa tehdä sellaisia 

muutoksia, jotka heikentävät rakennuksen rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja”. Määräykseen tulee 

lisätä, että ”Korjaus- tai muutostöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.”. Muutoin kaavasta ei 

ole rakennetun kulttuuriympäristön kannalta huomioitavaa. 

− Kaava-alue ei vaikuta potentiaaliselta muinaisjäännösten kannalta, ja näin ollen museo ei edellytä sen 

tarkempaa arkeologista inventointia. 

Vastine 

− Torppaa koskevaa sä-merkintää täydennetään lausunnon tarkoittamalla määräyksellä: Korjaus- tai muu-

tostöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 

 

1.3 Porvoo, Ympäristöterveysjaosto 

Lausunto 

− Ei huomautettavaa. 

 

1.4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 

Lausunto 

− Asemakaavan muutoksessa tulee huomioida ensisijaisesti hulevesien pidättäminen tonteilla/ kiinteistöil-

lä. Alueellinen hulevesien suunnittelu tulee järjestää siten, että kiinteistöjen hulevedet eivät aiheuta tul-

vimista katualueelle ja katualueen hulevedet eivät saa johtaa kiinteistöille. 

− Vesihuoltolinjaston suunnittelussa tulee varata omat alueet vesihuoltolinjastolle ja vesihuoltolinjaston 

suunnittelemista ja rakentamista kiinteistöjen läpi ilman osoitettua varausta tulee välttää. 

− Lähipalvelualueen PL korttelialueen vaatimat liikennejärjestelyt tulee huomioida katuverkoston suunnit-

telussa.  

Vastine 

− Lausunto ohjeistaa kaavan hulevesisuunnitelman laatimista sekä kaavan toteuttamista. 

 

 

Helsinki 8.8.2022 

 

 

KARTTAAKO OY   

 

 

Pertti Hartikainen 




