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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

 
Suunnittelualue sijaitsee Venevalkamantien, Eteläpellonkujan ja Kirkkojärven välisellä alueella   
 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Kirkkojärvenrannan muutos. 
 
Kaavan tarkoitus 
• Asemakaavan mukainen erillispientalojen (AO) alue muutetaan asuinpientalojen (AP) alueek-

si yhtiömuotoista toteutusta varten. 
• Tarpeeton Kesämaankuja-niminen katuvaraus poistetaan. 
• Yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH) käyttöoikeus täsmennetään siten, että alue on tarkoitettu 

kaikkien Kirkkojärvenrannan kortteleiden yhteiskäyttöön. Voimassa olevasta asemakaavasta 
puuttuu tätä koskeva määritys. Kaavamääräystä täydennetään tulvariskiä koskevalla määräyk-
sellä. 

 
1.3 Kaavan laatija 
 
KARTTAAKO OY 
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 
Pertti Hartikainen, dipl. ins. 
p. 0400-425390  
email: phartikainen@kolumbus.fi 
www.karttaako.fi 

mailto:phartikainen@kolumbus.fi
mailto:pertti.hartikainen@karttaako.fi
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Kaavan muuttaminen on käynnistetty kunnan aloitteesta. 
Kaavahanke sisältyy kaavoituskatsaukseen 2021. 
Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 28.2.-30.3.2022. 
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti … 
 
2.2 Asemakaava 
 
2.21 Liikenneratkaisu  
 
Kaava nojautuu voimassa oleva asemakaavan mukaisiin katuvarauksiin siten, että yksi tarpeeton 
katuvaraus on postettu. Venevalkamantien päähän on lisätty kääntöpaikka.  
 
2.22 Korttelialueet 
 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen AO-alue on muutettu AP-alueeksi. Alueelle on osoi-
tettu neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joiden koko vaihtelee välillä 1916–2352 m2. Kokonais-
rakennusoikeus on 1663 kerrosala-m2. Asuinrakennusten ohjeellinen lukumäärä on 9.  
 
Kesämaankujan poistamisen seurauksena korttelialue laajenee vastaavasti. Lisäksi korttelia on 
laajennettu muuttamalla LP-alueen eteläpuolella kolmiomainen VL-alueen osa AP-alueeksi. 
 
Rakentamistehokkuus on voimassa olevan kaavan mukainen (e=0,20), mutta korttelialueen 
laajentuminen nostaa rakennusoikeutta. 

 
Asuinrakennuksen likimääräinen kattokaltevuus on 1:2. Määräys rajaa pois loivat ja jyrkät 
kattokaltevuudet. Uudisrakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on maalattu lauta tai hirsi. 

 
Kerrosluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti edelleen Iu3/4, mutta kaava sallii myös 
yksitasoratkaisun. Voimassa oleva kaava pakottaa kaksitasoratkaisuun (alleviivattu kerrosluku). 
Muutos on aiheellinen, koska kaavalla on tarpeen varautua pienehköihin asuntoihin, joiden 
toimivuus edellyttää pääsääntöisesti yksitasoratkaisua. 
 
Rakennusten sijainti on ohjeellinen, mutta katujen varressa kaavaa määrää rakentamaan raken-
nukset kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan, nuolimerkintä (2 m kadun reunasta). Ra-
kennusten suuntauksella on tavoiteltu edullista ilmansuuntaa ja näkymää järvelle. 
 
Asuntojen lukumäärä on arviolta 20–25. Arvioitu asukasluku 40 asukasta. 
 
 2.23 Viheralueet 
 
Rannan suuntainen VL-vyöhyke laajenee Kesämaankujan katuvarauksen poiston seurauksena. 
Muualla VL-alue supistuu osapuilleen vastaavasti (korttelin kolmiomainen laajennus ja kääntö-
paikan lisäys). 
 
2.24 Vesihuolto  
 
Alueen tuntumassa on vedenjakelu ja viemäriverkko, mutta alueen sisäinen verkosto puuttuu.  
 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen  
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Kaavan toteuttaminen edellyttää Venevalkamantien ja Eteläpellonkujan sekä vesihuollon raken-
tamista. Voimassa olevan asemakaavan perusteella toteutettu kiinteistönmuodostus joudutaan 
uusimaan.  
 
Aikaisemman kysynnän perusteella voi olettaa, että alueen toteuttaminen kestää vuosikausia.  
 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on entistä peltoa, joka on asemakaavoituksen seurauksena muuttumassa asuntoalueeksi. 
Tällä hetkellä alue on niittymäistä aluetta. Alueen läpi johtaa rannan tuntumassa kevyen liiken-
teen väylä (Lassenraitti). Peruskartta ja ilmakuva hahmottavat rakentamistilannetta. 
 

 
Peruskartta 2021                         C maanmittauslaitos 
 

 
 Ilmakuva 2021                          C maanmittauslaitos  
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3.12 Luonnonympäristö, maisema, pohjavesi, tulvavaara 
 
Alueen luonnonolot on selvitetty Kirkkojärvenrannan asemakaavan laadintaa varten (Myrskylän 
Kirkkojärvi, asemakaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys, Mikko Siitonen, 13.11.2008). 
Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu erityisiä luonnonarvoja. 
 
Alue on entistä peltoa, joka on asemakaavoituksen seurauksena muuttumassa asuntoalueeksi. 
Tällä hetkellä alue on niittymäistä aluetta. 
 

 
Alue on niittymäistä aluetta. 
 

 
Alueen läpi johtaa kevyen liikenteen väylä (Lassenpolku). 
 

 
Rannan yhteiskäyttöinen alue (AH) on rakennettu virkistyskäyttöön. 
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Kirkkojärven ekologinen tila 
 
Lähdeaineisto: Myrskylän Kirkkojärven kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen raportteja 18/2009 (Hagman, A-M. 2009)  
 
Kirkkojärvi on pinta‐alaltaan 158 ha ja se kuuluu Koskenkylänjoen vesistöalueeseen. Järven 
keskisyvyys on 2,3 m ja suurin syvyys on 4,8 m. Järveen laskettiin käsiteltyjä jätevesiä vuoteen 
1976 asti. Järveä on aiemmin kuormittanut myös meijeri. Järven tila on parantunut mainittujen 
kuormituslähteiden poistumisen seurauksena. 
 
Kirkkojärven ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Biologisia laatutekijöitä ovat kasviplank-
ton, vesikasvit ja päällyslevät, pohjaeläimistö ja kalasto. 
 
Kirkkojärven ulkoinen kuormitus (typpi ja fosfori) on suuri. Jos kuormitusta vähennetään puo-
let, ollaan yhä kriittisen kuormituksen yläpuolella. Kriittinen raja kuva tilannetta, jossa kuormi-
tus aiheuttaa rehevöitymisen kiihtymistä. Merkittävimmät kuormituslähteet ovat peltoviljely ja 
luonnonhuuhtoutuma.  
 

 
Lähde: Kirkkojärven kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 18/2009  

 
Kirkkojärvestä laskevan Järvenojan virtausta ja Kirkkojärven veden pinnan tasoa säännöstellään 
padolla. 
 
Tulvavaara 
 
Kortteli 94 sijaitsee alueella, johon kerran 100 vuodessa toistuva tulva voi ulottua.  
 
Pohjavesi 
 
Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
 
3.13 Rakennettu ympäristö 
 
3.131 Väestö, työpaikat, palvelut 
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Alue on rakentamaton.  
 
Koulu ja taajaman kaupalliset palvelut sijaitsevat alle 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin johtaa 
kevyen liikenteen väylä sekä rannan tuntumassa (Lassenpolku) että sekä Keskustien varressa. 
 
3.132 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 
 
Alue on rakentamaton. Ympärillä on väljää pientaloasutusta. Ympäristön rakennuskanta ilmenee 
kohtien 3.11 ja 3.12 kartta- ja valokuva-aineistosta. 
 
Alueen rakentuminen on käynnistynyt 2010-luvulla. Sitä ennen alue oli viljelyskäytössä. 
 

 
Alue on entistä peltoa. Peruskartta 1981. 
 
3.133 Muinaisjäännökset  
 
Muinaisjäännökset on selvitetty voimassa olevan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Museovi-
raston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.  
 
Kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa Porvoon museo totesi seuraavaa: Vuonna 2009 
Museovirasto on käsitellyt Kirkkojärven rannan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta ar-
keologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Tällöin on tehty tutkimuksia Kassilan historiallisen 
kylätontin paikantamiseksi. Kylätonttia ei löytynyt ja sen arveltiin tuhoutuneen myöhemmässä 
maankäytössä. Tutkimusalue ulottuu juuri ja juuri nyt lausunnolla olevan kaava-alueen itäosaan. 
Tutkimuksissa todettiin alueella olevan löydötöntä savipitoista peltomaata, jonka voidaan olettaa 
kattavan läntisemmänkin alueen. Näin ollen kaavan selvityksissä ei ole tällä kertaa tarvetta 
tarkempaan arkeologisen kulttuuriperinnön kartoittamiseen.  
 
3.134 Tekninen huolto 
 
Alueen viereinen, rakenteilla oleva asuntoalue, on kunnallistekniikan piirissä. 
 
3.135 Liikenne ja ympäristön häiriötekijät 
 
Alueen läpi johtaa rannan tuntumassa kevyen liikenteen väylä (Lassenraitti). Kohtien 3.11 ja 
3.12 peruskartta ja ilmakuva hahmottavat ympäristön katuverkon rakentamistilanteen. 
 
Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. 
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3.14 Perustamisolosuhteet 
 
Kirkkojärvenrannan asemakaavoitusta varten laadittiin rakennettavuusselvitys v. 2007 (Geohyd-
ro 14.8.2007). Selvityksen mukaan käsillä olevan kaavamuutosalueen länsiosa on perustamis-
olosuhteiltaan vaikeaa aluetta. Sama ongelma on kaavamuutosalueen ulkopuolella korttelin 85 
länsiosassa. Maanpintaa peittää ohut humuspitoinen kerrostuma, jonka alapuolella luonnontilai-
nen maaperä koostuu pehmeistä ja erittäin pehmeistä savi- ja silttikerrostumista. Kerrostumat 
muuttuvat moreeniksi 7–23 m syvyydessä. 
 
3.15 Maanomistus 
 
Alue on kunnan omistuksessa. 
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuuden. Kaava tuli 
voimaan hallinto-oikeuden päätöksellä 24.9.2021.  
 

 
Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (kaava-alueen sijainti punaisella ympyrällä) 
 
Keskustie on seudullisesti merkittävä tie.  
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät maantiet ja kadut.  
Merkintää koskeva suunnittelumääräys: 
• Väylälle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät joukko-

liikenteen tai kuljetusten palvelutasoa. 
 
Myrskylän kuntakeskus on osoitettu symbolimerkinnällä (punainen pallo): Keskustatoimin-
tojen alue, pieni keskus. Kohdemerkinnällä osoitetaan pienet keskukset, jotka ovat kuntien 
hallinnollisia keskuksia tai asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittymiä.  
Kohdemerkintää koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 
• Aluetta on kehitettävä tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena palveluiden, työpaikkojen ja 

asumisen keskittymänä ottaen huomioon sekä asumisen että elinkeinoelämän tarpeet. 
• Alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että 

keskustatoimintojen alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoi-
hin painottuvan kokonaisuuden. 

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuuteen 
joukkoliikenteellä sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Suunnittelussa on 
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osoitettava riittävät alueet henkilöautojen ja polkupyörien paikalliselle liityntäpysäköinnille 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja polkupyörien liityntäpysäköinnille pääkaupunkiseudulla. 

• Keskuksen kehittämisessä tulee vaalia ja hyödyntää ympäristön erityis- ja ominaispiirteitä. 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja 

varauduttava sään ääri-ilmiöihin. 
• Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
 
Kaava-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen lannalta maakunnallisesti 
tärkeää aluetta 

 

 
 
Missä maat on mainiommat: 

 

 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Myrskylän Kirkonkylän ohjeellinen oikeusvaikutukseton osayleiskaava hyväksyttiin valtuustos-
sa 20.5.2002.  
 
Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT, MU). 
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  Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta  
 
Alueen ja ympäristön kaavamerkintöjä: 

 

 

 

 
 
3.23 Asemakaava 
 
Asemakaava on tullut voimaan 22.4.2010 (seuraava sivu). 
 
Kaavamerkintöjä: 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta (kaavamuutosalue rajattu sinisellä katkoviivalla) 
 
Yleisiä määräyksiä: 
Rakennusten sekä ympäristön ja piha-alueiden rakentamisessa ja hoidossa on noudatettava erikseen 
laadittavia rakentamisohjeita. Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, 
oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. 
Rakentamisessa tulee varautua mahdolliseen radonhaittaan. Rakennuslupaa haettaessa on selvitettävä, 
ettei radonista aiheudu terveydelle haittaa.  
Tonttijako on ohjeellinen 
Autopaikkoja on varattava AP-korttelialueilla 1.5 ap/asunto  
Kullekin rakennuspaikalle saa tehdä vain yhden piha-alueelle johtavan ajoneuvoliittymän. 
 
3.24 Rakennusjärjestys 
 
Myrskylän kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 19.1.2011. 
 
3.25 Pohjakartta 
 
Pohjakartta on laadittu v. 1975 ja hyväksytty 15.12.1976. Pohjakartasta puuttuu kiinteistötilan-
ne, joka on muodostunut voimassa olevan asemakaavan perusteella. Ympäristön osalta pohja-
kartasta puuttuu ympäristön rakennuskantaa sekä voimassa olevan kaavan perusteella toteutettu 
tieverkko. 
 
Kaavamuutosalueen osalta pohjakartta on riittävällä tavalla ajan tasalla.  
 
Kohden 3.11 tuore ilmakuva ja peruskartta havainnollistavat rakentamistilannetta. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Kaavan tarkoitus 
• Asemakaavan mukainen erillispientalojen (AO) alue muutetaan asuinpientalojen (AP) alueek-

si yhtiömuotoista toteutusta varten. 
• Tarpeeton Kesämaankuja-niminen katuvaraus poistetaan. 
• Yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH) käyttöoikeus täsmennetään siten, että alue on tarkoitettu 

kaikkien Kirkkojärvenraanan kortteleiden yhteiskäyttöön. Voimassa olevasta asemakaavasta 
puuttuu tätä koskeva määritys.  

• Kaavamääräystä täydennetään tulvariskiä koskevalla määräyksellä. 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
 
Kaavoitus on käynnistetty kunnan aloitteesta.  
 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.31 Osalliset 
 
Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadit-
tava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvi-
oida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  
 
4.32 Vireille tulo 
 
Kaavahanke sisältyy kaavoituskatsaukseen 2021, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 
26.4.2021 ja valtuustossa 31.5.2021. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen 
 
Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 28.2.-30.3.2022. 
 
Lausunnon antoivat: Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon museo, Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymän ympäristöterveys ja Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Uudenmaan 
liito ilmoitti, että se ei anna lausuntoa.  
 
Yhtään mielipidettä ei jätetty. 
 
Kaavan laatijan yhteenveto ja vastine 8.4.2022 luonnosta koskevaan palautteeseen on liitteenä 2. 
 
Palautteen johdosta kaavaan ei tehty muutoksia. Kaavaselostusta täydennettiin Kirkkojärven 
ekologista tilaa koskevalla kuvauksella ja siihen liittyvällä kaavan vaikutusten arvioinnilla. 
 
Kaavaehdotus 
 
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti …… 
 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
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4.41 Kunnan asettamat tavoitteet 
 
Kaavan tarkoitus 
 
Asemakaavan mukainen erillispientalojen (AO) alue muutetaan asuinpientalojen (AP) alueeksi 
siinä tarkoituksessa, että kunta voi tarjota edellytykset pienehköjen asuntojen yhtiömuotoista 
toteutusta varten. Rakentamistapaa ohjataan voimassa olevan asemakaavan rakentamistapaoh-
jeen hengessä.  
 
Tarpeeton Kesämaankuja-niminen katuvaraus poistetaan. 
 
4.42 Yleiskaavan osoittamat tavoitteet 
 
Pääosa alueesta on osoitettu ohjeellisessa yleiskaavassa maatalousalueeksi (MT) ja ranta MU-
alueeksi (kohta 3.22). Yleiskaavan tavoitteena on säilyttää alue rakentamattomana maatalous-
alueena.  
 
Yleiskaavan tavoite on menettänyt merkityksensä, kun alue on suunniteltu asemakaavalla asun-
toalueeksi. 
 
4.43 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee 
edistää mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti käsillä olevaa kaavaa. 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestö-

ryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-

taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-
toja. 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-

jen turvaamisesta.  
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-

sien säilymistä.  
• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 
• Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-

dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja 
metsäalueiden säilymisestä. 

 
4.5 Tutkitut vaihtoehdot 
 
Luonnosvaiheen kuuleminen ei antanut aihetta tutkia uusia vaihtoehtoja. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan mitoitus 
 
Alueelle on osoitettu neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joiden keskimääräinen koko on 2078 m2. 
Kokonaisrakennusoikeus on 1663 kerrosala-m2. Asuinrakennusten ohjeellinen lukumäärä on 9.  
Asuntojen lukumäärä on arviolta 20–25.  
 
Arvioitu asukasluku 40 asukasta. 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Alueen luonnonolot on selvitetty kohdassa 3.12 
 
Luonnonolojen kannalta voimassa olevan kaavan AO-alueen muuttamisella AP-alueeksi ei ole 
nähtävissä sanottavaa merkitystä. Rakentamistehokkuus säilyy voimassa olevan kaavan mukai-
sena. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen AO-alue on muutettu AP-alueeksi. Alueelle on osoi-
tettu neljä ohjeellista rakennuspaikkaa, joiden koko vaihtelee välillä 1916–2352 m2.  
 
Kesämaankujan poistamisen seurauksena korttelialue laajenee vastaavasti. Lisäksi korttelia on 
laajennettu muuttamalla LP-alueen eteläpuolella kolmiomainen VL-alueen osa AP-alueeksi. 
 
Rakentamistehokkuus on voimassa olevan kaavan mukainen (e=0,20), mutta korttelialueen 
laajentuminen nostaa rakennusoikeutta. 

 
Asuinrakennuksen likimääräinen kattokaltevuus on 1:2. Määräys rajaa pois loivat ja jyrkät 
kattokaltevuudet. Uudisrakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on maalattu lauta tai hirsi. 

 
Kerrosluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti edelleen Iu3/4, mutta kaava sallii myös 
yksitasoratkaisun. Voimassa oleva kaava pakottaa kaksitasoratkaisuun (alleviivattu kerrosluku). 
Muutos on aiheellinen, koska kaavalla on tarpeen varautua pienehköihin asuntoihin, joiden 
toimivuus edellyttää pääsääntöisesti yksitasoratkaisua. 
 
Rakennusten sijainti on ohjeellinen, mutta katujen varressa kaavaa määrää rakentamaan raken-
nukset kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan, nuolimerkintä (2 m kadun reunasta). Ra-
kennusten suuntauksella on tavoiteltu edullista ilmansuuntaa ja näkymää järvelle. 
 
Kerran 100 vuodessa toistuvan tulvavaaran vuoksi asuinrakentamisessa alin rakentamiskorkeus 
on vähintään +36,15 m (N60). Lämpöeristämättömän saunan ja muun talousrakennuksen alin 
rakentamiskorkeus on vähintään +35,35 m (N60).  
Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa sitä korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa  
kastuessaan vaurioituvia rakenteita. 
 
5.32 Liikennealueet 
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Kaava nojautuu voimassa oleva asemakaavan mukaisiin katuvarauksiin siten, että yksi tarpeeton 
katuvaraus poistetaan. Venevalkamantien päähän on lisätty kääntöpaikka. 
 
5.33 Viheralueet 
 
Rannan suuntainen VL-vyöhyke laajenee Kesämaankujan katuvarauksen poiston seurauksena. 
Muualla VL-alue supistuu osapuilleen vastaavasti (korttelin kolmiomainen laajennus ja kääntö-
paikan lisäys). 
 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.41 Suhde maakuntakaavaan  
 
Maakuntakaavassa (kohta 3.21) kaava-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
lannalta maakunnallisesti tärkeää aluetta. Merkinnän perusteluista selviää (kohta 3.21), että 
varaus perustuu Kirkonmäen ja Myrskylän kartanon muodostaman kokonaisuuden arvoihin.  
 
Käsillä olevaan kaavamuutosalueen maankäyttö on jo ratkaistu voimassa olevalla asemakaaval-
la. Muutoksella ei ole merkitystä maakuntakaavan kannalta. 
 
Rakentamisen sopeutumista kulttuurimaisemaan ohjataan mm. rakentamistapaa ja rakennusten 
sijoitusta koskevilla ratkaisuilla: 
• Asuinrakennuksen likimääräinen kattokaltevuus on 1:2.  
• Uudisrakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on maalattu lauta tai hirsi. 
• Kaavaa määrää rakentamaan rakennukset kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan, nuo-
limerkintä (2 m kadun reunasta). 
 
5.42 Suhde yleiskaavaan 
 
Pääosa alueesta on osoitettu ohjeellisessa yleiskaavassa maatalousalueeksi (MT) ja ranta MU-
alueeksi (kohta 3.22). Yleiskaavan tavoitteena on säilyttää alue rakentamattomana maatalous-
alueena.  
 
Yleiskaavan tavoite on menettänyt merkityksensä, kun alue on suunniteltu asemakaavalla asun-
toalueeksi. 
 
5.43 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Kaava nojautuu voimassa oleva asemakaavan mukaisiin katuvarauksiin siten, että yksi tarpeeton 
katuvaraus poistetaan. Kaavamuutoksella ei ole erityisiä liikenteellisiä vaikutuksia. 
 
5.44 Palvelujen saavutettavuus 
 
Koulu ja taajaman kaupalliset palvelut sijaitsevat alle 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin johtaa 
kevyen liikenteen väylä sekä rannan tuntumassa (Lassenpolku) että sekä Keskustien varressa. 
 
5.45 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavamuutoksella suunniteltu rakentaminen on tavanomaista väljää pientaloasutusta, jolla ei ole 
nähtävissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia 
 
5.46 Vaikutus luonnonympäristöön ja Kirkkojärven tilaan 
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Rakennuspaikat sijoittuvat viljelyskäytöstä poistuneelle niittymäiselle alueelle, johon ei liity 
erityisiä luonnonarvoja. Voimassa olevan kaavan AO-alueen muuttamisella AP-alueeksi ei ole 
merkitystä luonnonolojen kannalta. 
 
Alue liitetään keskitettyyn viemäriverkkoon. Hulevedet ovat puhtaita sade- ja sulamisvesiä eikä 
niillä ole merkitystä Kirkkojärven ravinnekuormitukseen (kohta 3.12).  
 
5.47 Tulvavaara ja alapuolisen vesistön äärevöitymisriski 
 
Kerran 100 vuodessa toistuvan tulvavaaran vuoksi asuinrakentamisessa alin rakentamiskorkeus 
on vähintään +36,15 m (N60). Lämpöeristämättömän saunan ja muun talousrakennuksen alin 
rakentamiskorkeus on vähintään +35,35 m (N60). Tulvavaaraan varautuminen koskee korttelia 
94.  
 
Kaavamääräyksen mukaan hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää maaperään ja 
hulevesiä tulee pyrkiä viivyttämään rakennuspaikalla. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Kirk-
kojärven korkeustasoa säännöstellään padolla ja ”tukkoinen” Järvenoja hidastaa luonnostaan 
veden virtausta, rankkasateiden aiheuttamat hulevedet eivät voi aiheuttaa äärevöitymisongelmaa 
Kirkkojärven alapuolisella vesistöalueella. 
 

 
Kirkkojärven korkeustasoa säännöstellään padolla. Näkymä Kylänpääntien sillalta Kirkkojärvelle. 
 

 
Kirkkojärven laskuoja (Järvenoja) ”Tukkoinen” jokiosuus hidastaa veden virtausta ja tasoittaa rankka-
sateiden aiheuttamaa Kirkkojärven alapuolisen vesistöalueen mahdollista äärevvöitymisilmiötä. 
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5.48 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kuntatalouden kannalta kaavamuutos on edullinen, koska yksi katuvaraus poistuu ja kunnallis-
tekniikan toteuttamiskustannukset pienevät. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Kaavan toteuttaminen edellyttää Venevalkamantien ja Eteläpellonkujan sekä vesihuollon raken-
tamista.  
 
Voimassa olevan kaavan perusteella toteutettu kiinteistönmuodostus joudutaan uusimaan.  
 
Aikaisemman kysynnän perusteella voi olettaa, että alueen toteuttaminen kestää vuosikausia.  
 
 
 
KARTTAAKO OY    
 
 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins. 
 
 
Liitteet 
1. Seurantalomake  
2. Kaavan laatijan vastine luonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin 
 
Erilliset asiakirjat 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 



Liite 1 

Asemakaavan seurantalomake  

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 504 Myrskylä Täyttämispvm 10.04.2022 

Kaavan nimi Kirkkojärvenranta    muutos 

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 

Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 

Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 

Generoitu kaavatunnus 

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,0919 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,0919 

 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,0919 100,0 1763 0,16 0,0000 182 

A yhteensä 0,9783 89,6 1763 0,18 0,0910 182 

V yhteensä 0,0931 8,5 
  

-0,0075 
 

L yhteensä 0,0205 1,9 
  

-0,0835 
 

Alamerkinnät 
 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,0919 100,0 1763 0,16 0,0000 182 

A yhteensä 0,9783 89,6 1763 0,18 0,0910 182 

AP 0,8317 85,0 1663 0,20 0,8317 1663 

AO 
    

-0,7407 -1481 

AH 0,1466 15,0 100 0,07 0,0000 0 

V yhteensä 0,0931 8,5 
  

-0,0075 
 

VL 0,0931 100,0 
  

-0,0075 
 

L yhteensä 0,0205 1,9 
  

-0,0835 
 

Pihakadut 0,0205 100,0 
  

-0,0835 
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MYRSKYLÄ               Liite 2 
KIRKKOJÄRVENRANTA 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE LUONNOKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN 
 
Asemakaavan muuttamista koskeva luonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 28.2-30.3.2022 

välisen ajan. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Esitettyjen lausuntojen johdosta esitän kaavan laatijana 
vastineenani seuraavaa. Lausuntojen sisällön kaavan laatija on pelkistänyt. 
 
1 LAUSUNNOT 
 
1.1 Uudenmaan ELY-keskus 
 
1.11 Tulvariski, pintavedet 
Lausunto 

• Tulvariskiä koskevat esitetyt alimmat rakentamiskorkeudet ovat asianmukaiset. 

• Alueen rakentamisen myötä vettä läpäisemättömän pinnan määrä lisääntyy huomattavasti, 
mikä osaltaan muuttaa hulevesien muodostumisolosuhteita. Alapuolisen vesistön virtaamien 
äärevöitymisen ehkäisemiseksi hulevesiä tulee viivyttää kiinteistökohtaisissa tai on vähintään 
0,5 m3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohti (0,5 m3/100 m2). Vettä läpäise-
mättömiksi pinnoiksi lasketaan mm. rakennusten katot sekä päällystetyt piha- ja katualueet. 
Viivytysjärjestelmien tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa sadetapahtuman alkamisesta ja 
niissä tulee olla hallittu ylivuoto alapuolisille tulvareiteille. 

• Kaavan mahdollistama maankäyttö ei aiheuta hulevesien voimakasta likaantumista, mutta hu-
levesien laadun turvaamiseen tulee kiinnittää kaavamääräyksissä huomiota. Hulevesiä koskeva 
yleismääräysten kohta tulee muuttaa velvoittavaan muotoon esim. seuraavasti ”Hulevedet tu-
lee ensisijaisesti käsitellä syntypaikallaan viivyttämällä ja imeyttämällä maaperään”. Kaava-
alueen ja sitä ympäröivien alueiden jatkosuunnittelussa on huomioitava myös muilta kuin 
asuinkiinteistöiltä tulevien hulevesien käsittely ja johtaminen. Päällystetyiltä kaduilta ja teiltä 
hulevedet tulee käsitellä imeyttämällä tai suodattavalla rakenteella ennen mahdollista vesis-
töön johtamista. Hulevesien viivytys- ja suodatusrakenteille tulee varata alueella riittävästi ti-
laa. Kaavamääräyksiin tulee sisällyttää myös rakentamisen aikaisten hulevesien viivytysvelvoi-
te. Kirkkojärveen ei maanrakennustöistä saa aiheutua vedenlaatua pilaavaa kiintoaine- ja ra-
vinnekuormitusta. 

• Kaavan selvitysaineistossa tulee esittää kuvaus Kirkkojärven veden laadusta ja ekologisesta 
tilasta sekä arvio kaavan toteuttamisen 

vaikutuksista niihin. 
Vastine 

• Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin v. 2014 hulevesiä koskevat erityiset säännökset (13a-
luku. Säännösten erityisenä tavoitteena on (MRL 103c §): 

1) kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella; 
2) imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla; 
3) ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huo-
mioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja 
4) edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. 

• Hulevesien määrään ja niiden käsittelyn edellytyksiin kaavamuutos ei aiheuta muutosta voi-
massa olevaan asemakaavaan nähden. Korttelialueen vähäinen laajentaminen ja kadun pois-
taminen kompensoivat muutosten vaikutuksen hulevesien määrään.  Kaavamuutos sisältää hu-
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levesien imeyttämistä ja viivyttämistä koskevan määräykseen. Voimassa olevassa kaavassa ei 
vastaavia määräyksiä ole. 

• Korttelialueen ja rannan väliin jää viherkaista (VL), johon hulevedet luonnostaan imeytyvät. 

• Viherkaista viivyttää veden virtaamista Kirkkojärveen. Vedet eivät kuormita taajaman hulevesi-
verkostoa eivätkä aiheuta niitä keskeisiä ongelmia, jotka johtivat MRL 13a-lukuun v. 2014 lisät-
tyihin säännöksiin. 

• Maankäyttö ja rakennuslain 103m §:n mukaan kunnan on huolehdittava, että kunnan huleve-
sijärjestelmä toteutetaan asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeita vastaavasti. Tästä ei si-
ten ole tarpeen määrätä kaavalla. 

• Kaava sisältää hulevesien imeyttämistä ja viivyttämistä koskevan määräyksen. Mitoitus ja muut 
yksityiskohdat ratkaistaan vasta ennen kaavan toteuttamista laadittavalla hulevesisuunnitel-
malla MRL 103l §:n tarkoittamalla tavalla. Se on tarkoituksenmukaista pyrkiä laatimaan osana 
vesihuollon suunnittelua ja katusuunnitelman laadintaa. Käsillä oleva kaavamuutosalue on 
pienehkö osa vielä toteutumatonta Kirkkojärvenrannan asemakaava. Alueen hulevesisuunni-
telma on tarkoituksenmukaista laatia osana laajemman alueen suunnittelua. 

• Hulevesisuunnitelman sisllöstä ei ole tarpeen määrätä asemakaavalla sillä suunnitelman sisäl-
löstä säädetään maankäyttö ja rakennuslain 103l §:ssä:  

Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mu-
kaan imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut 
kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Huleve-
sisuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, ka-
tusuunnitelma ja yleisten alueiden suunnitelma ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuu-
den ja viihtyisyyden vaatimukset myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä. Suunni-
telmaa laadittaessa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa val-
misteltaessa. 

• Kaava-alue liitetään keskitettyyn viemäriverkkoon. Rannan vihervyöhykkeen taakse sijoittuval-
la pientaloalueella ei ole nähtävissä vaikutuksia vesistön tilaan. Kaavaselostusta täydennetään 
Kirkkojärven veden laatua koskevalla kuvauksella sekä arviolla kaavan vaikutuksista vesistön ti-
laan. 

 
1.12 Yhteenveto 
Lausunto 

• Kaavaan ei lausunnon perusteella ole tarpeen tehdä muutoksia.  

• Kaavaselostusta täydennetään Kirkkojärven veden laatua koskevalla kuvauksella sekä arviolla 
kaavan vaikutuksista vesistön tilaan. 

 
1.2 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Lausunto 

• Muutokset asemakaavassa vahvistavat rannan viherverkoston yhtenäisyyttä. AO-alueen muut-
taminen AP-alueeksi lisää tulevaisuudessa rakennettua pinta-alaa alueella.  

• Hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota ja järjestää hulevesien hallinta niin ettei kuor-
mitus Kirkkojärveen lisääntyisi. Ensisijaisesti hulevesiä tulee viivyttää ja imeyttää alueella alu-
een luonnollisen vesitaseen ylläpitämiseksi. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä ase-
makaava-alueella on kunnalla.  

• Perustamisolosuhteet tulee selvittää tonttikohtaisesti viimeistään ennen rakennussuunnittelun 
aloitusta. 

Vastine 

• Hulevesien osalta viitataan kohdan 1.11 vastineeseen. 
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• Pohjatutkimuksen tekeminen on tärkeää ennen rakennuspaikkojen markkinoinnin aloittamista, 
jotta ostajilla/rakentajilla on riittävä ennakkotieto alueen perustamisolosuhteista. Lausunto 
merkitään tiedoksi ja ohjeeksi kaavan toteuttamista koskevaa suunnittelua varten. 

 
1.3 Porvoon museo 
Lausunto 

• Kaava-alue kuuluu Myrskylän kirkonmäen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäris-
töön. Alueen arvot on otettu huomioon voimassa olevaa asemakaavaa laadittaessa eikä ase-
makaavamuutos muuta merkittävästi alueen luonnetta siihen verrattuna. Alueen kaavamäärä-
yksissä huomioidaan kulttuuriympäristöön sopeutuva rakennustapa. Porvoon museolla ei ole 
huomautettavaa kaavasta rakennetun kulttuuriympäristön kannalta. 

• Vuonna 2009 Museovirasto on käsitellyt Kirkkojärven rannan asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosta arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Tällöin on tehty tutkimuksia Kassilan 
historiallisen kylätontin paikantamiseksi. Kylätonttia ei löytynyt ja sen arveltiin tuhoutuneen 
myöhemmässä maankäytössä. Tutkimusalue ulottuu juuri ja juuri nyt lausunnolla olevan kaa-
va-alueen itäosaan. Tutkimuksissa todettiin alueella olevan löydötöntä savipitoista peltomaata, 
jonka voidaan olettaa kattavan läntisemmänkin alueen. Näin ollen kaavan selvityksissä ei ole 
tällä kertaa tarvetta tarkempaan arkeologisen kulttuuriperinnön kartoittamiseen.  

Vastine 

• Lausunnossa ei ole esitetty huomautettavaa. 
 
1.4 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
Lausunto 

• Yleisissä kaavamääräyksissä on otettu kantaa hulevesien viivyttämiseen tonteilla. Vaikka alue 
on loivapiirteistä eikä karttapohjissa ole nähtävissä ojia olisi terveyden suojeluviranomaisen 
mielestä perusteltua kieltää asiaa koskevassa kaavamääräyksessä hulevesien johtaminen suo-
raan järveen. 

• Kaava-alue rajautuu Kirkkojärveen yhteiskäyttöalueella (AH), jossa on kaavaselostuksen kuvas-
sa hyvin uimarannan näköistä hiekkaranta-aluetta pelastusrenkaineen. Alueella on vuosia sit-
ten ollut pieni yleinen uimaranta ja paikkaa ilmeisesti edelleen käytetään jossain määrin uimi-
seen. Karttapohjissa alueen kohdalla lukee edelleen uimaranta. Terveydensuojeluviranomaisen 
näkökulmasta kaavahankkeen yhteydessä tulisi ottaa kantaa, onko alueen tarkoitus olla jatkos-
sa valvottu pieni yleinen uimaranta vai onko sille jokin muu AH-kaavamerkinnän mukainen 
käyttötarkoitus. Asiasta tulisi mainita myös kaavaselostuksessa. 

Vastine 

• Hulevesien osalta viitataan kohdan 1.11 vastineeseen. 

• AH-aluetta ei ole kaavassa osoitettu yleiseksi uimarannaksi eikä muuhunkaan yleiseen käyt-
töön, vaan Kirkkojärvenrannan kortteleiden yhteiseen käyttöön. Peruskartan uimarantamer-
kintä ei tarkoita AH-aluetta vaan läheisyydessä (150 m länteen) sijaitsevaa kunnan yleistä vir-
kistysaluetta, matonpesupaikkaa ja venevalkamaa (asemakaavassa VL ja LV). 

 
 
Helsinki 8.4.2022 
 
 
KARTTAAKO OY  Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 
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