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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Asemakaava-alue
Kunta: Myrskylä
Kylä: Kirkonkylä
Korttelit: asemakaavalla muodostuvat korttelit 84-95
Kaavan nimi: Kirkkojärven ranta, asemakaavan muutos
Kaavan laatija: Elina Ahdeoja/Arkkitehtitoimisto Ahdeoja ja
Mika Saarikangas/Arkkitehtuuritoimisto Mika Saarikangas
Selostus: Aluearkkitehti Ulla-Maija Upola/Myrskylän kunta

1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän taajaman itäreunalla Keskustien varrella ja Kirkkojärven rannassa. Pohjoisessa aluetta rajaa Kartanomäen rakennettu ympäristö.

1.3

Kaavan tarkoitus
Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset uuden, korkeatasoisen
pientaloalueen rakentamiselle keväällä 2008 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun pohjalta.

1.4

Asemakaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus koskee 19.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa.
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Selostuksen liiteasiakirjat
Asemakaavan seurantalomake
Erilliset liitteet
1.
2.
3.
4.
5.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Myrskylän Kirkkojärvi: luonto- ja maisemaselvitys 2008
Kirkkojärven ranta, asemakaavakartta
Kirkkojärven ranta, asemakaavamerkinnät ja –määräykset
Kirkkojärven ranta, havainnepiirros
6. Kirkkojärven ranta, havainnollistavia piirroksia
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Kirkkojärven rannan asemakaavan muutoksen laatiminen on alkanut arkkitehtuurikilpailulla keväällä 2008; yleisen, suppean arkkitehtuurikilpailun
tarkoituksena oli löytää vaihtoehtoisten maankäyttöratkaisujen kautta lähtökohta alueen asemakaavoitusta ja toteutusta varten.
Kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijät, Elina Ahdeoja ja Mika Saarikangas, valittiin asemakaavan laatijoiksi. Työn käynnistämisestä ja vireille tulosta on tehty päätös kunnanhallituksessa 15.9.2008 (§ 134). Vireille tulosta on tiedotettu Alueuutisissa, ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.
Asemakaavan muutos on ollut kunnanhallituksen päätöksellä 9.3.2009 §
40 luonnoksena nähtävillä; nähtävillä oloaika oli 19.3.–17.4.2009.
Asemakaava on ollut kunnanhallituksen päätöksellä 22.6.2009 § 118 ehdotuksena nähtävillä; nähtävillä oloaika oli 10.8.–8.9.2009.
2.2

Asemakaavan muutos
Kunnan omistama alue on suunniteltu pientaloalueeksi, jossa on omatoimisesti toteutettavia erillispientaloja (rantakorttelit) ja ryhmärakentamiseen soveltuvia kytkettyjä pientaloja (muurikorttelit). Muurikortteleissa
asuntoja on yhteensä 24 kpl ja rantakortteleissa 35 kpl. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee välillä 1030 m2-1477 m2; tehokkuusluku rantakortteleissa on e=0.2 ja muurikortteleissa e=0.25-0.28. Alueen yhteenlaskettu
kerrosala asumiselle on 14 986 k-m2. Yksityisessä omistuksessa olevalla,
niemeen sijoittuvalla alueella on mahdollista säilyttää nykyiset rakennukset sekä rakentaa 250 k-m2 suuruinen uudisrakennus (erillispientalo).
Alueen katuverkosto on pihakatua. Korttelialueiden ulkoreunalle jää niittymäinen, maisemallinen virkistysalue ja rantaan yhteiskäyttöinen alue,
jossa kulkee rantapolku sekä sitä rytmittävät aukiot (toimivat myös kääntöpaikkoina) venelaitureineen. Asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue
sekä teknisen huollon alue sijoittuvat alueen länsireunalla, joiden yhteydessä on myös pienimuotoinen paikoitusalue.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kunnalla on tavoitteena saada ensimmäinen toteutusvaihe myyntiin ja
kunnallistekniikka toteutukseen kaavan saatua lainvoiman.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Alueen yleiskuvaus
Alue rajautuu kiinteästi kirkonkylän rakennettuun taajamaan
laajentaen sitä itään. Aluetta rajaavat lisäksi Keskustie (taajaman läpi kulkeva pääraitti), Kartanonmäki sekä Kirkkojärvi.

3.1.2

Luonnonympäristö ja maisema
Asemakaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (13.11.2008/ Tmi Mikko Siitonen). Selvitys käsittää yksityiskohtaiset kuviokohtaiset kuvaukset. Selvitysalueella esiintyy pääasiassa erilaisia maatalousympäristön biotooppeja ja habitaatteja sekä rantaluontoa. Luonnonsuojelu- tai
metsälakikohteita ei alueelta tavattu, ei myöskään uhanalaista
tai muuten erityisen huomionarvoista lajistoa.
Kulttuurimaisema ja luonto
Suunnittelualue käsittää Kirkkojärven pohjoispuolella olevan
ranta-alueen, joka tukeutuu suoraan taajama-alueeseen.
Luonnonmaisema alkaa Kirkkojärvestä ja jatkuu avoimena
maisema-alueena aina Kartanomäen ohi Keskustien toiselle
puolelle. Keskustietä rajaa molemmin puolin avoin viljelysmaisema; suunnittelualue näkyy kauas herkässä maisemakuvassa. Alueen merkittävin luontoelementti on Kirkkojärvi rantaalueineen.
Kirkkojärvi on jyrkkäreunainen, savipohjainen ja sameavetinen
järvi. Järven leveys on n. 1 km ja pituus n. 4 km; keskisyvyys
on n. 3 m (syvimmillään 7 m). Vedenpinnan korkeus pysyy lähes vakiona (+34.60) säännöstelypadon ansiosta; korkeusmuutokset ovat n. 0-20 cm. Vesi on uimakelpoista ja kalaisaa.
Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu etelä-boreaalisen vyöhykkeen eteläosaan ns. vuokkovyöhykkeelle. Alueellisessa uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 2a (etelä-boreaalinen,
Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko). Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue kuuluu Eteläisen
rantamaan eteläiseen viljelysseutuun.
Maaperä ja maaston muodot
Valtaosa alueen maaperästä on savea tai hiesua. Rantavyöhykkeen länsiosassa esiintyy liejua ja mutaa. Maasto on
loivapiirteistä ja laskee idästä länteen n. 10 metriä. Suunnittelualueen itäreunassa rantarinne nousee Kirkkojärvestä 6-7 m
jyrkästi. Länteen mentäessä rinne madaltuu ja häviää lopulta
kokonaan.
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kuva 1: näkymä suunnittelualueelta Keskustielle

kuva 2: näkymä alueelta Kirkkojärvelle; taustalla Myrskylän kirkko

kuva 3: näkymä Keskustieltä alueelle
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Suunnittelualueella on tehty maaperätutkimus. Maaperätutkimuksen mukaan alueen länsireunalla maanpintaa peittää ohut
humuspitoinen kerrostuma, jonka alapuolella luonnontilainen
maaperä koostuu pehmeistä ja erittäin pehmeistä savi- ja silttikerrostumista; kerrostumat muuttuvat moreeniksi 7-23 m
syvyydessä. Itäreunalla ohuen humuskerroksen alapuolella
luonnontilainen maaperä koostuu keskitiiviistä ja tiiviistä silttikerrostumista; moreeni on 3-7- m syvyydessä.
Maisemakuva
Suunnittelualue rajoittuu idässä Kartanomäen asuttuun, mutta
suurmaisemassa metsäisenä hahmottuvaan kallioytimiseen perusmäkeen. Pohjoisessa alue liittyy Keskustien takana jatkuvaan laajaan ja yhtenäiseen peltomaisemaan. Lännessä alue
vaihettuu lähimaisemassa Kirkonkylän laajenevaan taajamaan.
Valtakunnallisesti arvokas Myrskylän kirkonmäki erottuu taustalla suurmaisemassa. Kirkkojärvi näkyy rantapuuston aukkopaikoista.
3.1.3

Rakennettu ympäristö
Väestö ja palvelut
Alueella on yksi loma-asumiskäytössä oleva rakennuspaikka
rannassa.
Kaupalliset palvelut sijoittuvat alueesta noin 800 metrin etäisyydelle kuin myös julkiset palvelut: kunnanvirasto, kirjasto ja
koulu. Keskustie on taajaman läpi kulkeva maantie 174, jonka
pohjoispuolella kulkee myös kevyen liikenteen väylä.
Rakennuskanta
Rannassa olevan lomarakennuksen ja saunan lisäksi alueella ei
ole muita rakennuksia kuin vanha lato, joka on määrätty purettavaksi.
Suunnittelualueen ulkopuolella ja pohjoisreunalla on muutamia
eri vuosikymmeninä rakennettuja tilakeskuksia ja erillispientaloja piharakennuksineen puuston suojassa. Rakennussuojelulain nojalla suojeltu Myrskylän kartano sijoittuu Syväjärventien
varteen mäen lakialueelle. Kartanon omistajalla on vireillä päärakennuksen peruskorjaus sekä alueen kehittäminen puutarha- ja käsityöpainotteisena matkailualueena.
Tekninen huolto
Alueen reunalla kulkee kunnan vesijohto- ja viemäriverkosto.
Suunnittelualueella olevat verkoston osat siirretään Keskustien
varteen.
Ympäristön häiriötekijät
Keskustien teoreettinen 55 dBA:n melualue jää tien keskilinjasta alle 40 m:n päähän (Tiehallinto/Palmén).
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Maanomistus
Alue on niemenkärkeen sijoittuvaa lomarakennuspaikkaa lukuun ottamatta kunnan omistuksessa.
Kunta ja yksityinen maanomistaja ovat neuvotelleet rajan siirrosta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Rajan siirron
yhteydessä ei pinta-ala eikä rantaviivan pituus tule merkittävästi maanomistuksessa muuttumaan; neuvoteltu uusi raja on
tarkennettu maanmittaustoimituksen kautta.

3.2

Suunnittelutilanne
3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja
selvitykset
Seutukaava/Maakuntakaava
Myrskylä kuuluu Itä-Uudenmaan liittoon. Kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 12.11.2007. Liitossa on 2. vaihemaakuntakaava vireillä.
Suunnittelualue sijoittuu kokonaismaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueelle/taajaman laajenemisalueelle (A), jossa
rantavyöhyke on osoitettu virkistykseen. Kartanonmäki rantaan ulottuvine rinnealueineen on merkitty ”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, valtakunnallisesti merkittävä alue (ma/v)”. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, maisema-alueen kokonaisuus ja identiteetti. Alueen
käytöllä on turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
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Yleiskaava
Vuonna 2002 valtuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu
maatalousalueelle (MT), jolla rantavyöhyke on osoitettu maaja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

Asemakaava
Kartanonmäki lähiympäristöineen sisältyy 27.8.1979 vahvistettuun ja ensimmäiseen Myrskylän kirkonkylään laadittuun
asemakaava-alueeseen. Kartanonmäen alue on osoitettu laajasti maa- ja metsätalousalueeksi olemassa olevasta rakennuskannasta piittaamatta; suunnittelualueen ulkopuolelle on
myönnetty poikkeamispäätöksin joitakin asuin- tai lomarakennuksia.

Rakennusjärjestys
Myrskylän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.4.2002. Rakennusjärjestyksen uudistus on vireillä.
Pohjakartta
Pohjakartta on laadittu v. 1975 ja hyväksytty 15.12.1976.
Kaava-alueen osalta pohjakartta on oleellisilta osin ajan tasalla.
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kirkkojärven rannan asemakaavan laatiminen on kunnan kaavoitusohjelman (vuosille 2005-2010) toteuttamista. Asemakaavan laatiminen on ohjelman mukaisesta tavoitevuodesta aikaistunut; kunta sai alueen omistukseensa laajan maakaupan myötä. Alueen suunnittelusta käytiin arkkitehtuurikilpailu keväällä 2008. Kirkkojärven rannan asemakaava laajentaa
kirkonkylän taajama-aluetta itään ja jatkaa kunnan kestävän kehityksen
mukaista tonttitarjontaa.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Päätös kaavan laatimisesta on tehty kunnanhallituksessa 15.9.2008 (§
134).

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset
viranomaiset ovat lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä (MRL 62 §).

4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan vireille tulosta on tiedotettu kunnan virallisessa
ilmoituslehdessä (Alueuutiset), ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla (www.myrskyla.fi).

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Työn aluksi on laadittu MRL:n 63 §:n mukainen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista, aikataulusta, osallistumismahdollisuuksista ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavoituksen aikana.
Alueen suunnittelusta järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun
osallistui 67 kilpailuehdotusta. Kilpailun palkintolautakunta
koostui Suomen Arkkitehtiliiton, kuntapäättäjien sekä virkamiesten edustajista. Palkintolautakunnalla oli kilpailun kautta
mahdollisuus arvioida vaihtoehtoisia ja korkeatasoisia maankäytön ratkaisuja. Kilpailuohjelmassa ja arviointitilaisuuksissa
pohdittiin alueen suunnittelun laadullisia ja määrällisiä tavoitteita. Voittanut ehdotus oli palkintolautakunnan yksimielinen
suositus jatkotyölle.
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Kuntalaisille järjestettiin ennen kilpailun julkistamista yleisötilaisuus sekä toinen kilpailuohjelman valmistuttua. Kilpailun tulos, kilpailussa palkitut työt, olivat esillä kunnan kirjastossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti tullaan järjestämään yleisötilaisuudet asemakaavan ollessa luonnoksena
ja ehdotuksena nähtävillä; tilaisuuksista tiedotetaan lehtikuulutuksella sekä alueen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä maata omistaville lähetetään tieto kirjeellä.
4.3.4

4.4

Viranomaisyhteistyö
Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä Uudenmaan ympäristökeskus edellytti suunnitteluvaiheen viranomaisneuvottelun
järjestämistä. Viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.5.2009;
neuvottelussa oli läsnä ympäristökeskuksen ja kunnan edustajien lisäksi konsultit, Itä-Uudenmaan liitto ja Porvoon museo.

Asemakaavan tavoitteet
4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi
alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain
yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Erityistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi alueidenkäytön suunnittelua koskevia
oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei
ole kohdennettu vain tiettyyn kaavatasoon. Tavoitteilla, jotka
koskevat yleiskaavoitusta ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta asemakaavoitukseen ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi
huomioon yleiskaavoituksessa.
Kirkkojärven ranta-alueen asemakaavoituksessa huomioon
otettavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
-

alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-,
työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta

-

alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet
jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä
verkostojen jatkuvuutta
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-

uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa

-

alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja
hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien
alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat
voimaan 1.3.2009. Muutosten osalta Kirkkojärven rannan
asemakaavaa koskevat seuraavat tavoitteet:
-

valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristön arvojen
säilyminen

-

yhdyskuntarakenne ja henkilöautoliikenteen tarve

-

liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytysten parantaminen

-

yhdyskuntarakenteen eheyttämisen edistäminen

-

viheralueiden yhtenäisyys

-

selvitysten mukaisten tulvavaara-alueiden huomioon ottaminen ja tulviin liittyvien riskien ehkäiseminen

-

lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin
varautuminen

-

energian säästäminen sekä uusiutuvien energialähteiden ja
kaukolämmön käyttöedellytysten edistäminen.

Kaavojen asettamat tavoitteet
Alueen asema- ja yleiskaava ovat vanhentuneet. Maakuntakaavassa on selkeä viesti alueen kulttuuriympäristön ja maiseman tärkeydestä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, maisemaalueen kokonaisuus ja identiteetti. Alueen käytöllä on turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Arkkitehtuurikilpailusta johdetut tavoitteet
Voittanut ehdotus oli palkintolautakunnan yksimielinen suositus jatkotyölle. Evästyksenä jatkosuunnitteluun ehdotettiin
Keskustien varrella olevan pitkän rakennusmassan pilkkomista
sekä omakotitonttien koon kasvattamista, jolloin myös aluetehokkuus pienenisi jonkun verran.
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Kilpailun voittanut ehdotus on itsenäinen Kartanonmäestä
erottautuva asuinalue, jossa on paneuduttu järvinäkymiin jättäen rantavyöhyke yhteiseen käyttöön. Aluetta pohjoisesta ja
Keskustien suunnasta rajaa kytkettyjen asuntojen nauha, joka
sulkee sisäänsä erillispientalot. Reunoille jää järven suuntaan
näkymiä avaavat niittyalueet. Ehdotuksessa on vahvaa omintakeisuutta ja kyläkuvan omaleimaisuutta kuitenkin niin, että
se sopeutuu luontevasti pienen kirkonkylän luonteeseen.
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen suunnittelun ja rakentamisen myötä on tavoitteena laajentaa taajama-aluetta itään nykyiseen tieverkkoon ja vesihuoltoon tukeutuen. Luonto- ja maisemaselvitys ovat pohjana
alueen sisäisten ratkaisujen valintaan.
4.4.2

4.5

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden
tarkentuminen
Kaavaprosessin aikana keskeisimmiksi pohdinnan aiheiksi syntyivät rantavyöhykkeen leveys, kääntöpaikat osana rantaraittia, pihakatujen leveys ja rakennusten etäisyydet pihakadun
reunasta.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Palkintolautakunnalla oli kilpailun kautta mahdollisuus arvioida
vaihtoehtoisia ja korkeatasoisia maankäytön ratkaisuja. Kilpailuehdotuksissa oli esitetty erilaisia ja mielenkiintoisia kaavarakenteellisia ja kylämaisemaan liittyviä suunnitelmia.
Ehdotuksissa oli pohdittu eri tavoin uudisrakentamisen omaa
luonnetta ja sen suhdetta peltomaisemaan, Kartanomäkeen,
rantaan ja kirkonkylän jo rakennettuun reunaan.

4.5.2

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisu perustuu alueesta käytyyn arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun avulla oli mahdollista nähdä laaja kirjo erilaisia maankäytön suunnitelmia samalle, pienialaiselle alueelle.
Kilpailun palkintolautakunta koostui erilaisista jäsenistä (ammattijäsenet, luottamushenkilöt, kuntalaisten edustaja sekä
kunnan virkamiehet), joiden yksimielinen voittajavalinta on ollut asemakaavasuunnittelun pohjana.
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Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
- Yhdyskuntarakenne:
Asemakaavaa laajentaa kiinteästi taajama-aluetta ja näin täydentää yhdyskuntarakennetta kuntakeskuksessa. Alue sijoittuu
olemassa olevien palvelujen välittömään läheisyyteen sekä liikenneväylän ja rakennetun kunnallistekniikan varteen.
- Kulttuurimaisema:
Kirkkojärven rannan pientaloalueen suunnittelussa on keskeisenä lähtökohtana ollut alueen kulttuuriympäristön arvojen
säilyminen. Asemakaavoitusta edeltäneellä arkkitehtuurikilpailulla haettiin maisemaan parhaiten istuva ratkaisu; kaavaa
täydentävillä rakentamisohjeilla ohjataan yhtenäisen ja laadukkaan rakennetun alueen syntymistä.
- Meluntorjunta:
Keskustien mahdollinen melu on otettu huomioon ensisijaisesti
sijoittamalla rakentaminen riittävän kauaksi liikennealueesta;
meluntorjuntaa täydentävät kaavamääräysten rakenteiden ääneneristävyysvaatimus sekä istutettava alueen osa rakennusten ja liikennealueen välissä.
- Liikenneverkostot:
Alueen sisäinen tieverkosto on pihakatua; lisäksi rantavyöhykkeellä jatkuu taajaman suunnasta tuleva kevyen liikenteen
reitti. Alue rakentuu nykyisen joukkoliikennereitin varteen;
kunnan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa jalan. Asemakaava edistää nykyisen verkoston jatkuvuutta;
asemakaavalla luodaan tilallisesti mielenkiintoisia alueita jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
- Virkistysalueet:
Asemakaava-aluetta ympäröivät lähivirkistysalueet; virkistysalueiden jatkuvuus tulevaisuudessa ei esty tämän kaavaalueen kautta.
- Ilmastomuutokseen varautuminen, ilmastomuutoksen hillintä:
Kirkkojärven ranta on suunnittelualueella jyrkkäreunainen eikä
tulvavaara ole todennäköinen. Järveen viettävä rinne ja järveen viettävät katualueet edesauttavat hulevesien suunnitelmallista johtamista sekä alueellisen lämmitysjärjestelmän rakentamista.
Vertailu voimassa olevaan ja hyväksyttyyn maakuntakaavaan
Hyväksytyssä maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle/taajaman laajenemisalueelle, jossa
rantavyöhyke on osoitettu virkistykseen; Kartanonmäki rantaan ulottuvine rinnealueineen on merkitty ”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, valtakunnallisesti merkittävä alue”.
Alueen asemakaavasuunnittelussa on otettu huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, maisema-alueen
kokonaisuus ja identiteetti; lisäksi asemakaavassa on turvattu
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
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Itä-Uudenmaan liitto on lausunnossaan todennut, että ”suunnittelualueen sijainti seutukaavojen ja maakuntakaavan osoittamalla maa- ja metsätalousalueella ei ole esteenä kaavan
laadinnalle, sillä Itä-Uudenmaan liiton kanta taajama-alueen
laajentumisesta itään on osoitettu maakuntavaltuuston
12.11.2007 hyväksymässä maakuntakaavassa. Suunnitelmassa on otettu huomioon maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa
osoitetut rannan suuntaiset virkistysyhteydet.”
Vertailu voimassa olevaan yleiskaavaan
Kirkonkylän ohjeellinen osayleiskaava ei ole toiminut asemakaavoituksen pohjana; asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettu huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen
Luonnosvaiheen kuulemisen ja lausuntokierroksen pohjalta
tehtiin kaava-asiakirjoihin seuraavat sisällölliset korjaukset
/täydennykset:
- alueen tienimistö laadittiin uudelleen pohjautuen alueen
historiaan ja paikannimiin
- yhteiskorttelissa (AH) saunan rakennusalaa laajennettiin ja
samalla kasvatettiin rakennusoikeutta
- lähivirkistysalueelle lisättiin puistomuuntamolle ohjeellinen
aluevaraus
- määräys ajoneuvoliittymän enimmäisleveydestä poistettiin
kaavamääräyksistä
- rantavyöhykkeen kapeimpia kohtia levennettiin
- lähivirkistysalueelle lisättiin ohjeellinen leikkipaikkavaraus;
samalla yhteiskorttelialueen pinta-ala pieneni.
Ehdotusvaiheen kuulemisen ja lausuntokierroksen pohjalta
tehtiin kaava-asiakirjoihin seuraavat sisällölliset korjaukset:
- tarkistettiin kaavan pelastustiealueiden mitoitus sekä rakennusalojen etäisyydet paloturvallisuus huomioon ottaen
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Museoviraston lausunto ja arkeologiset kaivaukset alueella
Museovirasto totesi antamissaan lausunnoissa, että asemakaava-alueella saattaa sijaita historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, jotka tulisi selvittää niiden huomioon ottamiseksi kaavassa. Museovirasto inventoi alueen 7.10.2009 ja rajasi historiallisen kartta-aineiston sekä topografian perusteella alueelle
viimeistään 1600-luvulla käytössä olleen ja myöhemmissä lähteissä Kassila-nimisenä mainitun talon tonttimaan arvioidun sijainnin; Myrskylän kunta kustansi suoritetut koekaivaukset.
Koekaivauksissa todettiin, että alueella ei ole säilynyt muinaisjäännöksiksi määriteltäviä kulttuurikerroksia tai rakenteita, joten tarvetta lisätutkimuksille ei ole. Kohde siirretään tutkimustulosten perusteella rauhoitusluokkaan 3, jolloin sitä ei tarvitse
merkitä kaavaan tai ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
5.1.1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Mitoitus
Alueen ulkoreunalle ja Keskustien varteen sijoittuvat tehokkaammat ja tiiviimpää rakennetta muodostavat muurikorttelit.
Muurikortteleissa tehokkuusluku e=0.25-0.28. Ohjeellinen
tonttien lukumäärä on 24 kpl.
Muurikorttelien sisään suojaan jäävät rantakorttelit. Näissä
kortteleissa tehokkuusluku e=0.2. Rantakortteleiden tontteja,
joiden ohjeellinen tonttikoko vaihtelee välillä 1030 m2-1477
m2, on osoitettu 35 kpl.
Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 180.

5.1.2

Palvelut
Kaava-alue tukeutuu kirkonkylän olemassa oleviin kaupallisiin
ja julkisiin palveluihin.
Alueelle on rantaan varattu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue, jolle on mahdollista toteuttaa 50 k-m2 suuruinen, virkistyskäyttöön soveltuva rakennus (esim. yhteissauna).

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kirkkojärven alue laajentaa taajama-aluetta avoimelle alueelle järven rantaan. Arkkitehtuurikilpailun kautta on asuinalueelle haettu omaleimainen,
korkealaatuinen ja paikkaan sopiva ratkaisu. Asemakaava on laadittu arkkitehtuurikilpailun pohjalta.
Alueellisen yhtenäisyyden yksityiskohtaisemmaksi ohjaamiseksi edellytetään alueelle erillisten rakentamisohjeiden laatimista. Kaavamerkinnöissä
on alueelta edellytetty yhtenäistä ilmettä.

5.3

Aluevaraukset
5.3.1

Korttelialueet
Asuinpientalojen korttelialue (AP).
Arkkitehtuurikilpailun perusajatuksena oli muodostaa alueen
ulkoreunalle muurimaiset korttelit, jotka suojaavat keskelle
jääviä rantakortteleita. Muurikortteleiden tehokkuutta on jonkin verran kevennetty kilpailuvaiheesta. Muurin katkaiseminen
ja keventäminen ovat mahdollisia tehdä; muurin on mahdollista vaihtua jopa erillispientaloratkaisuiksi siirryttäessä alueen
itäreunaan.
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Muurikortteleissa tehokkuusluku e on 0.25-0.28. Kaavamääräyksellä sallitaan kuitenkin rakennusoikeuden lisäksi rakentaa
40 k-m2 kolmanteen kerrokseen. Tämän tavoitteena on aikaansaada arkkitehtuurikilpailussa esitetty ajatus esim. saunan tai työhuoneen sijoittamista asuinkerroksen yläpuolelle,
jolloin voi toteuttaa myös mahdollisen kattoterassin ja näkymät Kirkkojärvelle rantakortteleiden yli.
Tonttien rajat ovat ohjeelliset ja niille rajatut rakennusalat/ rakentamisen alueet ovat nauhamaiset jatkuen koko korttelirivin
läpi muutamia harkittuja näkemäaukkoja lukuun ottamatta.
Rakennusalat ovat suhteellisen tiukat ja kapeat: rakennusalojen avulla ohjataan rakentaminen muurimaiseksi, aluetta kiertäväksi rakennetuksi reunaksi. Kerroslukuna edellytetään kaksikerroksisuutta; vähäisissä osissa rakennusalan ulkopuolelle
hyväksytään myös yksikerroksiset osat. Talousrakennukset tulee korttelissa sijoittaa katualueen reunaan.
Rakennusalat sijoittuvat teoreettisen 55 dbA melualueen ulkopuolelle lukuun ottamatta pohjoisimman tontin rakennusalan
kulmaa. Lisäksi istutettavat tontin osat on määritelty Keskustien puolelle rakennettua reunaa pehmentämään sekä liikennemelua ja -pölyä vaimentamaan. Kaavamääräyksen mukaan
Keskustien puoleisessa reunassa tulee asuinrakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan olla vähintään 35 dBA.
Alueelle laaditaan rakentamisohjeet yhtenäisen rakentamistavan saavuttamiseksi. Korttelit toteutuvat todennäköisesti useamman toteuttajan toimesta ja useampana vuotena. Yhtenäinen ilme on erityisen tärkeä muurikortteleissa alueen näkyvänä reunana. Ohjeet liitetään tontin luovutusehtoihin sitovina
noudatettavaksi.
Erillispientalojen korttelialue (AO).
Rantakorttelit jäävät erillispientaloina tiiviiden muurikortteleiden suojaan. Kuusi erillispientalokorttelia rajautuu rantaan
johtavien pihakatujen varsille; näissä rantakortteleissa on katujen ja rakennusalojen rajaamisessa kiinnitetty suurta huomiota kaduilta, pihoilta ja asunnoista avautumiin järvinäkymiin.
Rantakortteleissa tehokkuusluku e on 0.2. Rantakorttelin tontteja, joiden ohjeellinen tonttikoko vaihtelee välillä 1030 m21477 m2, on kaavaan osoitettu 35 kpl.
Tonteilla rakennusalat on osoitettu siten, että pihoilta ja asunnoista avautuvat järvinäkymät ovat mahdollisia. Katujen länsireunalla rakennukset tulevat lähelle katualueen reunaa, jolloin
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laaja piha-alue avautuu lännen suuntaan. Läntisen pihan saavat myös katujen itäpuolella tontin takaosaan sijoittuvat asuinrakennukset. Katualueen reunaan tai sen läheisyyteen rakentamisella on perinteitä; tällä tavoitellaan sekä asumisviihtyvyyttä että yhtenäistä ilmettä katualueelle.
Kerroslukuna edellytetään suurimmaksi osaksi sitovana lähes
kaksikerroksista ratkaisua (I u ¾) vähäisissä osissa rakennusalan ulkopuolelle hyväksytään myös yksikerroksiset osat. Autosuojat tulee yksikerroksisina sijoittaa katualueen reunaan;
muita piharakennuksia sallitaan rakentaa yksikerroksisina
myös pihan puolelle.
Yksityisen omistuksessa olevassa korttelissa 95 on mahdollistettu uudisrakennuksen (asuin- tai lomarakennuksen) rakentaminen kauemmaksi rannasta tasaiselle maalle olemassa olevan vähäisen lomarakennuksen sekä saunarakennuksen lisäksi. Kortteliin ei kuitenkaan voi muodostaa useampaa erillistä
tonttia. Korttelin rajoja on tarkistettu luonteviksi yhteistyössä
maanomistajan kanssa; tavoitteena on ollut, että maanomistuksen laajuus ja rantaviivan pituus eivät pienene tarkistuksessa.
Alueelle laaditaan kaavan yleismääräyksiä tarkentavat rakentamisohjeet (julkisivu- ja katemateriaalit sekä värit, aitaaminen) yhtenäisen rakentamistavan saavuttamiseksi. Ohjeet liitetään tontin luovutusehtoihin sitovina noudatettavaksi.
5.3.2

Muut alueet
Lähivirkistysalue
Rantaa reunustava lähivirkistysalue on jätetty kuntalaisten yhteiseen käyttöön. Nauhamainen virkistysalue mahdollistaa
suunnitteilla olevan asemakaava-alueen osalta jatkuvan kevyen liikenteen verkoston muodostamisen Kirkkojärven ympäristössä.
Rantaraitti kulkee läpi suunnitellun kaava-alueen yhdistyen
länsireunalla nykyisen taajama-alueen verkostoon. Raitti
(merkinnän sijainti on ohjeellinen ja yhteys sitova) on syytä
rakentaa rantapenkereen yläosaan, josta on mahdollista muodostaa, arkkitehtuurikilpailun ajatusten mukaan, porrasyhteydet venepaikoille. Raitti sivuaa länsireunassa rantasuota ja
yleistä ranta-aluetta, jonka yhteyteen on rakennettavissa pienimuotoinen paikoitusalue, yleinen sauna ja venelaituri alueen
ulkopuolelta rantaan tuleville kuntalaisille, veneilijöille, pilkkijöille sekä hiihtäjille ja luistelijoille.
Raitin on tarkoitus jättää ranta-alue mahdollisimman luonnonvaraiseksi säilyttäen rantapuuston ja arvokkaan suoalueen.
Raitin pintamateriaaliksi sopii esim. kivituhka. Aukioina toimi-
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villa kääntöpaikoilla voidaan käyttää lisäksi esim. betoni- tai
nurmikiveä; kääntöpaikat toimivat myös näköala- ja oleskelutiloina, joiden reunoille voidaan sijoittaa istuskelupenkkejä.
Alueen yhteinen leikkialue (le) on rajattu virkistysalueelle rantaraitin varrelle ja yleisen pysäköintialueen (LP) läheisyyteen.
Arkkitehtuurikilpailun ajatuksen mukaisesti voittanut ehdotus
oli taajamasta ja Kartanonmäestä irrallinen maankäyttöratkaisu. Tämän vuoksi alueen Keskustien ja Kartanonmäen puoleisten reunojen lähivirkistysalueet toteutetaan niittyalueina. Niittyalueiden kautta säilyvät näkemäalueet Kirkkojärvelle Keskustiellä kuljettaessa.
Liikennealueet
Keskustie on otettu laadittavan asemakaavan osalta mukaan
maantien alueena (LT). Alueen synnyttämässä liikennemääräennusteessa lähtökohdat ovat seuraavat: alueen laskennallinen asukasluku on 180, alueen voidaan arvioida rakentuvan
10 vuoden aikana ja alueelle muuttavien olevan valtaosaltaan
lapsiperheitä. Keskustien varteen sijoittuvat linja-autoliikenteen pysäkit alueen molemmin puolin; lähin pysäkki on n. 350
m etäisyydellä. Keskustietä pitkin kulkee Myrskylä-ArtjärviKouvola -suuntaan seitsemän vuoroa ja Myrskylä-PorlammiLapinjärvi suuntaan viisi vuoroa arkisin.
Liikenne uudelle alueelle kulkee suoraan Keskustieltä yhden
liittymän kautta. Alueen sisäinen katuverkosto muodostuu
vaihtelevista pihakaduista aukioineen. Myös rantaan päättyvät
katualueet kääntöalueineen muodostavat rannan suuntaiselle
kevyen liikenteen väylälle mielenkiintoisen ja vaihtelevan aukioiden sarjan.
Tolkkilantie ja Venevalkamantie ovat lähinnä kokoojaluokkaisia
teitä, jotka ovat mitoitukseltaan leveämpiä. Yleinen pysäköintialue (LP) on osoitettu Venevalkamantien päähän. Alueen historiasta on haettu nimet rantaan johtaville kujille: Kesämaankuja, Mimosaneidonkuja ja Magneettimiehenkuja ovat alueella
asuneen ja edesmenneen Pekka Strengin musiikkiin liittyviä
sanoja, Eteläpellonkuja ja Kiviniemenkuja pohjautuvat alueen
karttahistoriaan. Rantaraitti on nimetty Paattipoluksi.
Venesataman (LV) alueelle on rakennettavissa mm. laiturirakenteita soutuveneille.
Keskustieltä on lisäksi osoitettu huoltoliittymä ET-alueelle alueen länsireunassa.
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alue
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue on osoitettu alueen länsireunalle Keskustien varteen.
Korttelialue käsittää määritellyllä rakennusalalla kerrosalaa
150 m2. Alueen lämmitysratkaisu on vielä avoin; alueellinen
lämpölaitos tai vastaava on mahdollista sijoittaa tälle korttelialueelle.
5.4

Kaavan vaikutukset
5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Myrskylän kunnan julkiset ja kaupalliset palvelut sijoittuvat
pääosin Kirkonkylään. Kirkonkylää kehitetään kunnan päätaajama-alueena. Suunniteltu asuinalue tiivistää kehitettävää taajama-aluetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Taajamakuva
Suunniteltu alue rajautuu taajaman rakennettuun reunaan
idän suunnasta. Arkkitehtuurikilpailun kautta on haettu Myrskylän taajamakuvaa parhaiten täydentävä vaihtoehto. Asemakaavalla ja sitä täydentävällä rakentamisohjeella varmistetaan
tavoitteiden toteutuminen.
Kulttuurimaisema
Kartanonmäellä ja Kirkkojärven kulttuurimaisema-alueella on
ollut keskeinen rooli arkkitehtuurikilpailun ratkaisussa sekä
asemakaavasuunnittelussa sen pohjalta. Rakentamisen reunaan ja alueelta avautuviin ja alueelle syntyviin näkymiin on
kiinnitetty erityistä huomiota.
Liikenteelliset vaikutukset
Liittymä asuinalueelle on suoraan Keskustieltä; alueen liikenne
ei kulje Kartanonmäen kautta. Alueen synnyttämät liikennemäärät ovat vaiheittain (arviolta kymmenen vuoden aikana)
rakentuvana merkitykseltään vähäiset. Kapakantien kautta on
yhteys rantaan rakennettavalle kevyen liikenteen väylälle.
Asemakaavan sisäisissä tiealuevarauksissa on varauduttu pihakatumaisten alueiden toteuttamiseen.
Tekninen huolto
Kaava-alue sijaitsee edullisesti olemassa olevan keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkon vieressä, johon alue on liitettävissä.
Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset
Asuinalue tukeutuu luontevasti kunnan keskustaajaman kaupallisiin ja julkisiin palveluihin.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueen rakentaminen kaventaa avointa viljelysaluetta ja supistaa näkymiä Keskustieltä Kirkkojärvelle. Ranta on jätetty yhteiseen käyttöön ja kevyestikin rakennettuna se parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaavassa on mahdollistettu lähivirkistysalueiden rajauksilla luontevat yhteydet alueen
halki ja alueen itäpuolelle jäävälle rakentamattomalle alueen
reunalle. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole merkittäviä
luontoarvoja. Luontoselvityksessä arvokkaimmaksi määritelty
rantasuo on kaavassa rajattu ”alueen osaksi, jolla ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä”. Tieverkon ja
rakennuskortteleiden sijoituksessa alueelle on otettu huomioon
luontoselvitys, maisema ja maaston muodot.

5.4.3

Muut vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Vedenjakelun ja viemäröinnin osalta kaava on edullinen, sillä
alue on liitettävissä valmiiseen verkostoon. Tieverkon, rantapolun ja venevalkamien rakentaminen aiheuttaa lisäksi kustannuksia.
Maaperän pehmeys aiheuttaa lisäkustannuksia niin kunnallistekniikan kuin talonrakentamisen yhteydessä. Alueellista lämmitysratkaisua ei luontevasti synny, sillä alue rakentuu todennäköisesti pieni osa kerrallaan.
Yksityistä maanomistajaa ei ole velvoitettu osallistumaan kaavoituskustannuksiin; alue on kaavoitettu kunnan maan kaavoittamisen yhteydessä.

5.5

Asemakaavan / yleiskaavan sisältövaatimukset
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Asemakaavan sisältövaatimukset:
Tulee luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Inhimillinen Myrskyläläinen mittakaava on ollut keskeisenä tavoitteena korttelirakenteen ja rakentamisen tehokkuuden
määrittelyssä.
Elinympäristön viihtyisyyden turvaamiseen on pyritty arkkitehtuurikilpailun kautta sekä kaavatyössä tehtyjen inventointien
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huomioon ottamisella sekä laadituilla kaavamääräyksillä ja rakentamisohjeilla.
Alueen sisäinen liikenneverkko pohjautuu pihakatuihin.
Liikennemelua on pyritty ensisijaisesti torjumaan korttelirakenteella: rakennuskorttelit on sijoitettu irti Keskustien liikennealueesta sekä osoitettu liikennealueen puoleiseen reunaan istutettava alueen osa; lisäksi Keskustietä rajaavat muurimaiset
asuinkorttelit, jolloin erillispientalojen rantakorttelit jäävät näiden suojaan.
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.
Uudisrakentaminen on kaavamerkinnöin ja määräyksin sekä
rakentamistapaohjein sovitettu luontevaksi osaksi kirkonkylän
taajamaa, Kartanonmäkeä ja Kirkkojärven ranta-aluetta.
Luonto- ja maisemaselvitys on ohjannut rakentamisen sijoittumista ja osaltaan vaalinut luonnonympäristöä.
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Uusi rakentaminen on osoitettu niin, että mahdollistetaan jatkuvat virkistysreittiyhteydet rannan kautta sekä Kartanonmäen eteläpuolelta.
Yksityisen omistuksessa olevalle alueelle on osoitettu laaja rakennuspaikka ja pienempi rakentamisen tehokkuus, jolloin
myös yksityisyys on helpommin saavutettavissa.
Kaavalla ei saa aiheuttaa elinympäristön laadun heikkenemistä, eikä
maanomistajalle kohtuutonta rajoitusta tai haittaa.
Uusi rakenne on sovitettu olemassa olevaan taajamarakenteeseen sitä täydentäen ja luonnonympäristöä kunnioittaen.
Elinympäristön laatu ei lisärakentamisen myötä heikkene ja
yksityiselle maanomistajalle on tarjottu mahdollisuus lisärakentamiseen sekä rajansiirtoon luontevamman rakennuspaikan
muodostamiseksi.
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Lisäksi yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm.:
- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Kaavassa on osoitettu uusi rakentamisen alue taajaman yhteyteen ja pääraitin varteen.
- mahdollisuudet liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestävällä tavalla
Alue tukeutuu olemassa olevaan tieverkkoon ja hyödyntää vesi- ja viemäriverkkoa.
- kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Taajaman täydennysrakentaminen tuo lisää ostovoimaa.
- ympäristöhaittojen vähentäminen
Uusia haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavia toimintoja ei kaavalla ole suunniteltu.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavan havainnepiirros kertoo yhden, tavoitellun toteuttamistavan alueelle kaavoittajan havainnollistamana.
Kaavamerkintöjen ja –määräysten sekä havainnepiirroksen tueksi laaditaan lisäksi rakentamisohjeet rakennuskannan yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi. Rakentamisohjeet liitetään tontin luovutusehtoihin sitovina
noudatettavaksi.
Lähiympäristön suunnitteluohjeet välittävät kaavallisen idean pihakatujen
ja rantavyöhykkeen tavoitellusta ilmeestä kunnallistekniikan suunnitteluun.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen kunnallistekninen suunnittelu on tavoitteena aloittaa heti asemakaavan saatua lainvoiman; asuinrakentaminen toteutetaan kunnan alueen
osalta useammassa vaiheessa.

Myrskylässä 10.2.2010
Ulla-Maija Upola
aluearkkitehti, Myrskylä
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