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MYRSKYLÄ Päiväys 24.1.2022 

KYLÄNPÄÄNTIE 

ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

1. 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 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen 

valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen 

valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja interne-

tissä ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan. 

2. Suunnittelun alustavat tavoitteet

• Kaavamuutoksella suunnitellaan olemassa olevaa asutusta täydentävää pientaloasutusta.

• Kylänpääntien varteen suunnitellaan pientalotontteja siinä tarkoituksessa, että kunta voi tarjota

laadukkaita, järvimaisemaan tukeutuvia rakennuspaikkoja ja luo siten edellytyksiä kunnan veto-

voiman vahvistamiseksi.

• Olemassa olevia tontteja laajennetaan.

3. Alueen kuvaus

3.1  Sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kylänpääntien varressa Orimattilantien ja Kirkkojärven välisellä alueella  
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3.2  Suunnittelualueen yleiskuvaus 

 

Peruskartta ja ilmakuva hahmottavat rakentamistilannetta. Pohjoisessa alue rajautuu Kirkkojärvestä 

laskevaan Järvenojaan, idässä Kirkkojärveen ja lännessä Koskenkylä-Lahti maantiehen. Alueen läpi 

johtava Kylänpääntie on entinen Koskenkylä-Lahti maantie. Maantien viereinen pysäköintialue 

toimii maantien levähdysalueena ja raskaan liikenteen pysäköintialueena. 

 

  
Peruskartta 2021, C maanmittauslaitos    Ilmakuva 2021 C maanmittauslaitos  

 

 4.  Suunnittelutilanne 

 

4.1  Maakuntakaava 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuuden. Kaava tuli voimaan 

hallinto-oikeuden päätöksellä 24.9.2021.  

Maakuntakaavassa alue on valkoista aluetta, johon ei kohdistu merkintöjä. 

 

 
Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (kaava-alueen sijainti punaisella ympyrällä) 
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4.2  Yleiskaava 

 

Myrskylän Kirkonkylän ohjeellinen oikeusvaikutukseton osayleiskaavassa hyväksyttiin valtuustos-

sa 20.5.2002.  

 

  Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta  

 

4.3   Asemakaava 

 

Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty valtuustossa 21.6.2004. 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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Kaavamerkintöjä: 

 

 

 

 
 

5.   Selvitykset 

 

Muinaisjäännökset 

 

Muinaisjäännösten osalta nojaudutaan Museoviraston laatimiin selvityksiin. Museoviraston mui-

naisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

 

Kulttuuriympäristö 

 

Alueen merkitys kulttuuriympäristössä selvitetään kaavoituksen yhteydessä. 

 

Luonnonolot ja maisema 

 

Alueen luonnonolot ja maisema selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.  

 

6.  Osalliset 

 

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

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

mialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 

vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisia ovat ennen muuta: 

 

Osalliset maaomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat 

− Alueen ja sen naapuritilojen maanomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat. 

 

Kunnan viranomaistahot 

− Tekninen lautakunta 

− Rakennus- ja ympäristölautakunta 

  

Valtion viranomaiset / aluehallinto 

− Uudenmaan ELY-keskus 

− Uudenmaan liitto 

− Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

− Porvoon museo 

 

Muut 

− Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

− Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
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− LPONet - valokuituverkko-operaattori 

 

7.  Selvitettävät vaikutukset 

 
Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta 

1. Yhdyskuntarakenne 

2. Taloudelliset vaikutukset 

− Yhdyskuntatekniikka 

3. Ympäristölliset vaikutukset 

− Luonnonolot ja maisema 

− Kulttuuriympäristö 

4. Liikenteelliset vaikutukset 

− Liittyminen taajaman tieverkkoon 

− Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus 

5. Sosiaaliset vaikutukset 

 

8.   Suunnittelun päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt 

 

8.1  Kaavoituksen vireille tulo 

 

Kaavahanke sisältyy kaavoituskatsaukseen 2021, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 26.4.2021 

ja valtuustossa 31.5.2021. 

 

8.2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos asetetaan yhtä aikaa nähtäville kun-

nanvirastoon ja kunnan kotisivuille internettiin 30 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä myös 

tämän jälkeen koko kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan (MRL 62 §, MRA 30 §). 

 

8.3  Asemakaavaluonnos 

 

Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen MRA 30 

§:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.  

Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunto (MRA 28 §).  

 

Tiedottaminen 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan ilmoitukset julkaistaan. 

− Tiedote internetissä kunnan kotisivuilla.  

− Kirjeet alueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajautuville maanomistajille. 

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen mielipide nähtävänäolo-

aikana. Kunnanhallituksen päättää mielipiteiden huomioon ottamisesta. 

 

8.4  Asemakaavaehdotus 

 

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

kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunto 

(MRA 28 §).  
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Tiedottaminen 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan ilmoitukset julkaistaan. 

− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla. 

− MRA 27 §:n 4 momentin mukainen kirjallinen ilmoitus toimitetaan toisella paikkakunnalla asu-

valle maanomistajille. 

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu lausunto tai kirjallinen muistutus 

nähtävänäoloaikana.  

 

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

Kunnanhallituksen päätös lausuntojen ja muistutusten huomioon ottamisesta. 

 

8.5  Käsittely valtuustossa 

 

Kaava käsitellään valtuustossa. Osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus valittaa valtuuston 

hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 

 

9. Aikataulu 

 
Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 2–3/2022 

Asemakaavaluonnos nähtäville 2–3/2022 

Asemakaavaehdotus 

− ehdotus nähtäville, lausuntojen pyytäminen, 3–4/2022 

− käsittely kunnanhallituksessa, 4–5/2022 

− hyväksymiskäsittely valtuustossa 6/2022 

 

10. Yhteystiedot 

 

Myrskylän kunta  

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen. puh. 044 760 9116.  

sam.vuorinen@myrskyla.fi 

 

Kaava laatija 

DI Pertti Hartikainen,  

Karttaako Oy. Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 

p. 0400-425390,  phartikainen(a)kolumbus.fi 
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