
MYRSKYLÄ KUNTA 

KAAVOITUSOHJELMA 2021-2025, 
JATKUVATÄYDENTEINEN 

Asemakaavat 

KOHTEET 

KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVA 

(klikattava) 

TAVOITTEET LAATIMIS-

VUODET 

1. YLEISEN PYSÄKÖINTIALU-

EEN ITÄPUOLINEN YMPÄ-

RISTÖ, ORIMATTILANTIE 

(504-405-1-49 / -4-158 /-4-

30, -4-31) 

Asemakaavan muutos 

Alueen toimintojen selkeyttäminen 

kunnan sisääntuloväylällä. 

− Pysäköintialueen (LP) itäpuoli-

sessa ympäristössä on merkintä 
maa- ja metsätalousalueesta 

(M) sekä osayleis- että asema-

kaavassa.

− M-alueen muuttaminen pääasi-

assa virkistyaluekäyttöön (V)
pohjois-etelä -suuntaisella vi-

herkaistavarauksella, sekä tar-

vittaessa asuinpientalojen (AP)

ja erillispietalojen (AO, omako-
ti-) laajentumismahdollisuuk-

sien huomiointi rajautuen vi-

herkaistaan.

− Omistus: Myrskylän kunta.
− Koko n. 2 ha.

2021-2022 

2. KIRKKOJÄRVEN LÄNSI-

POHJUKKA, KYLÄNPÄÄN-

TIE 

(405-504-1-49) 

Asemakaavan muutos 

Täydennysrakentaminen ja asumisen 

monipuolistaminen keskustan palve-

lualueen tuntumassa. 

− Osayleiskaavassa on merkintä 
maatalousalueesta (MT), ase-

makaavassa on merkintä mai-

semallisesti arvokkaasta pelto-

alueesta (MA). 

− MA-alueen muuttaminen asuin-
pientaloalueeksi (AP) noin Me-

riniityntien vaakakorkeudelta 

pohjoiseen rajautuen padon 

puistoalueeseen (VP) se säilyt-
täen, sekä kaikkiaan luontoar-

voja ja alueen näkymiä kunni-

oittaen. 

− Omistus: Myrskylän kunta. 
− Koko n. 3 ha. 

2021-2022 

Kunnanhallitus 26.4.2021 § 48 LIITE 21 
Valtuusto 31.5.2021 § 12 LIITE 12

https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava19.pdf
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 KOHTEET 

 

KIRKKOJÄRVENRANNAN 
ASEMAKAAVA ja SEN 

MUUTOS (klikattava) 

 

TAVOITTEET LAATIMIS-

VUODET 

3. KORTTELIT 88 ja 89, VE-

NEVALKAMANTIE-
ETELÄPELLONKUJA 

 

(504-405-2-87 → 93) 

 

Asemakaavan muutos 

Asumisen monipuolistaminen keskus-

tan palvelualueen tuntumassa. 
− Osayleiskaavassa on merkintä 

maatalousalueesta (MT), ase-

makaavassa on merkintä erillis-

pietalojen (AO, omakoti-) ra-

kennusalueesta. 
− AO-merkittyjen kortteleiden 

numerot 88-89 muuttaminen 

asuinpientaloalueiksi (AP). Kaa-

voitetun Kesämaankujan pois-
taminen. 

− Kortteleiden etupuolella, Kirk-

kojärven rannassa sijaitsevan 

asumista palvelevan yhteiskäyt-
töisen korttelialueen (AH) laa-

jentaminen rannan suuntaisesti 

lähivirkistysalueelle (VL) noin 

50 metriä. 
− Omistus: Myrskylän kunta. 

− Koko: 0,6 ha. 

2021-2022 

4. KORTTELIT 87 ja 96, 

TOLKKILANTIE 

 
(504-405-2-86) 

 

Asemakaavan muutos 

 

Asumisen monipuolistaminen keskus-

tan palvelualueen tuntumassa. 

− Osayleiskaavassa on merkintä 
maatalousalueesta (MT), ase-

makaavassa on merkintä asuin-

pientalojen (AP) rakennusalu-

eesta. 

− AP-merkittyjen kortteleiden 
numerot 87 ja 96 muuttaminen 

50-100 m2 rakennusten kortteli-

alueeksi kaavassa ja rakennus-

järjestyksessä. 
− Omistus: Myrskylän kunta. 

− Koko: n. 0,5-1,0 ha. 

2021-2022 

https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava23.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava23.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava25.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava25.pdf


Myrskylän kunta · Virastotie 5, 07600 Myrskylä · 019 510 850 · kunta@myrskyla.fi · www.myrskyla.fi 

MYRSKYLÄN KUNTA 

KAAVOITUSOHJELMA 2021-2025 

Sivu 3 / 5 

 

 

 

 KOHTEET 

 

KIRKONKYLÄN RAKEN-
NUSKAAVA ja SEN MUU-

TOS (klikattava) 

 

TAVOITTEET LAATIMIS-

VUODET 

5. KIRKKOJÄRVEN ULKOILU-

REITIN JATKAMINEN PA-
TOALUEELLE 

 

Asemakaavan muutos 

Kirkkojärvenrannan virkistyskäytön 

laajentaminen 
− Osayleiskaavassa on pisteviiva-

merkintä ”Ohjeellinen ulkoilu-

reitti” matonpesu- ja venepai-

kalta aina patoalueelle pituudel-

taan n. 1,4 km., vrt. nykyinen 
vakiintunut reitti välillä Ranta-

polku-Tehtaankuja n. 770 m. 

− Reitin laajentamisen selvitystyö 

välillä Rantapolku-patoalue, 
IIIII pp-merkintä, jalankululle ja 

polkupyöräilylle varattu tie. 

− Omistus: Myrskylän kunta sekä 

yksityiset maanomistajat 
− n. 1 km tai laajemmin. 

2022-2023 

Yleiskaavat 

 KOHTEET 

 
KIRKONKYLÄN OSAYLEIS-

KAAVA (klikattava) 

TAVOITTEET LAATIMIS-

VUODET 

6. Osayleiskaavan tarkista-

minen ja ajantasaistami-

nen 

Kirkonkylän osayleiskaavan mahdollinen 

tarkistaminen asemakaavojen päivitys-

ten yhteydessä. 
 

Osoitettuja tarpeita on ainakin seuraa-

vasti: 

− Tehtyjen ja kaavoitusohjelmas-

sa tuleville vuosille hyväksytty-
jen suunnitelmien tuominen 

karttatasoille 

− Kiinteistön nro 504-405-1-49 

puisto- (VP) tai vihersuoja-
alueen varaaminen Orimattilan-

tien ja myrskylänjokivarren 

alueelle (EV) Kirkkojärven ul-

koilureitin jatkotarpeiden mah-
dollistamiseksi sekä kunnan si-

sääntuloväylän siistimiseksi. 

Omistajana Myrskylän kunta. 

2021-2022 

Muut selvitykset ja suunnitelmat 

KOHTEET TAVOITTEET LAATIMIS-
VUODET 

Rakennusjärjestyksen uusi-

minen. 

Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voi-

maan 15.3.2013. Rakennusjärjestys tulee 
uusia vähintään 10 vuoden välein. 

2021-2023 

https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava1.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava1.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava17.pdf
https://www.karttatiimi.fi/myrskyla/kaava17.pdf
https://myrskyla.fi/wp-content/uploads/2017/07/Myrskyl%C3%A4-Kirkonkylan_yleiskaava.pdf
https://myrskyla.fi/wp-content/uploads/2017/07/Myrskyl%C3%A4-Kirkonkylan_yleiskaava.pdf
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