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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

 
Suunnittelualue sijaitsee Kylänpääntien varressa Orimattilantien ja Kirkkojärven välisellä alueella   
 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Kylänpääntie 
 
Kaavan tarkoitus 
• Kaavalla suunnitellaan olemassa olevaa asutusta täydentävää pientaloasutusta.  
• Kortteli 102 suunnitellaan pientaloalueeksi siinä tarkoituksessa, että kunta voi tarjota laaduk-

kaita, järvimaisemaan tukeutuvia rakennuspaikkoja ja luo siten edellytyksiä kunnan vetovoi-
man vahvistamiseksi.  

• Korttelia 72 laajennetaan piha-/puutarha-alueen laajentamiseksi ja liian vähäisen rakennusoi-
keuden lisäämiseksi. 

 
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. 
Kunnanhallitus päätti 26.4.2021 asemakaavan vireille tulosta. 
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 olevan asemakaavan mukaiseen Kylänpääntiehen, joka on olemassa 
oleva vähäliikenteinen katu. Orimattilantien varressa sijaitsevaa yleistä pysäköintialuetta (LP) 
on hieman laajennettu pohjoiseen olemassa olevan tilanteen mukaisesti. 
 
2.22 Korttelialueet 
 
Kaksi olemassa olevaa erillispientalon rakennuspaikkaa on osoitettu edelleen tähän tarkoituk-
seen (AO). Rakennuspaikkoja on laajennettu M-aluetta supistamalla. Rakentamistehokkuus 
(e=0,15) sekä enimmäiskerrosluku (Iu3/4) säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisena. 
 
Kylänpääntien varteen on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AP) voimassa olevan asema-
kaavan mukaiselle MA-alueelle. AP-merkintä sallii omakotitalo- ja rivitalorakentamisen, muta 
rakennuksen enimmäispituus 25 m estää ympäristöstä poikkeavat pitkät rakennukset. Ratkaisulla 
muodostetaan Kylänpääntien varteen raittimaista ympäristöä. Ohjeellisia rakennuspaikkoja ja 
asuinrakennuksia on viisi. Kerrosluku on yksi (I). Asuinrakennuksen likimääräinen kattokalte-
vuus on 1:2. Määräys rajaa pois loivat ja jyrkät kattokaltevuudet. Sallittu rakentamistehokkuus 
on e=0,20. Rakennuspaikan keskimääräinen koko on 1580 m2 ja keskimääräinen rakennusoikeus 
on 316 kerrosala-m2. Uudisrakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on maalattu lauta tai 
hirsi. Sitovat rakennusalat on osoitettu siten, että rakennusten väliin jää 8-12 m leveitä rakenta-
mattomia maisema-aukkoja Kylänpääntieltä Kirkkojärven suuntaan. 
 
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 kor-
keustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. 
 
 2.23 Viheralueet 
 
Kylänpääntien ja Kirkkojärven välisen jokiosuuden rantapuistoa (VP) on laajennettu ja Kirkko-
järvenrannan MA- varaus on muutettu puistoksi (VP).  
Maantien viereinen maa- ja metsätalousalue (M) on muutettu suojaviheralueeksi (EV). 
 
2.24 Vesihuolto  
 
Alue on osin vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä. Korttelin 102 käyttöönotto edellyttää liitos-
viemärin rakentamista (kohta 5.48). 
 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen  
 
Aikaisemman kysynnän perusteella voi olettaa, että alueen toteuttaminen kestää vuosikausia.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Peruskartta ja ilmakuva hahmottavat rakentamistilannetta. Pohjoisessa alue rajautuu Kirkkojär-
vestä 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  
 
3.12 Luonnonympäristö, maisema, pohjavesi, tulvavaara 
 
Rakentamattomat alueet ovat peltoa, käytöstä poistettua peltoa, niittyä tai rantakosteikkoa.  
Alueen sijaintia suurmaisemassa havainnollistaa kohdan 3.11 peruskartta.  
 

 
Näkymä Kylänpääntieltä Kirkkojärvelle. Järven ranta-alue on pensaikkoa kasvavaa rantakosteikkoa 
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Kylänpääntien ja Kirkkojärven välinen jokiosuus (Järvenoja) on rakennettu virkistysalueeksi. Näkymä 
Kylänpääntien sillalta Kirkkojärven suuntaan. Kirkkojärven korkeustasoa säännöstellään padolla. 
 

 
Maantien ja Kylänpääntien välisen jokiosuuden ranta-alue on avointa luonnonmukaista rantakosteikkoa 
(entistä niittyä). Näkymä itään maantien alittavalta siltarummulta. ”Tukkoinen” jokiosuus hidastaa 
veden virtausta ja tasoittaa rankkasateiden aiheuttamaa Kirkkojärven alapuolisen vesistöalueen mahdol-
lista äärevvöitymisilmiötä. 
 
Yleiskaavan luontoselvitys 
 
Yleiskaavoitusta varten on laadittu luontoselvitys v. 2002 (Luontoselvitys Myrskylän kirkonky-
län osayleiskaavan mahdollisille laajentumisalueille, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 2002). 

 Ote luontoselvityksen kuviokartasta 
 
Kohde 5: Kosteikko.  Järvenojan laskukohdan eteläpuolella sijaitseva kosteikkoalue. Kohde muodostaa 
puskurivyöhykkeen peltoalueen ja Kirkkojärven väliin. Tämäntapaiset kosteikot ovat tärkeitä erityisesti 
vesilinnuille. Järvenojan eteläpuolelle jäävä avoin peltoalue, johon myös tämä kosteikko kuuluu, on 
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maisemallisesti tärkeä kohta. Tältä alueelta aukeaa erityisen selkeät näkymät Kirkkojärven yli kohti sen 
kaakkoisrannan jyrkkiä kallioita.   
 
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 
 
Osa kortteleista 102 ja 72 sijaitsee tulvavaarallisella alueella. alueella. Kerran 100 vuodessa 
ilmenevän äärimmäisen tulvavaaran takia kaavassa on määräys, joka edellyttää, että asuinraken-
tamisessa alin rakentamiskorkeus on vähintään +36,15 m (N60). 
 
Pohjavesi 
 
Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
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3.13 Rakennettu ympäristö 
 
3.131 Väestö, työpaikat, palvelut 
 
Alueella on kaksi omakotitaloa. Läheisyydessä on väljää omakotitaloasutusta.  
 
Koulu ja taajaman kaupalliset palvelut sijaitsevat noin 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin johtaa 
kevyen liikenteen väylä Keskustien vieressä. 
 
3.132 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 
 
Alueen rakennuskanta on 1950-luvulta. 
 

 
Peruskartta 1964. Kylänpääntie on entinen Koskenkylä-Lahti- maantie. 
 

 
Järvenojan ylittävä Kylänpääntien silta on vuodelta 1934. 
 

  
K72/2                      K72/1 
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Lähiympäristön asutus 
 

  
K73/1                    K73/2 
 

 
K79/2 
 
3.133 Muinaisjäännökset  
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.  
 
Kaavaluonnosta koskevassa lausunnossaan Porvoon museo ilmoitti, että arkeologisen kulttuuri-
perinnön näkökulmasta museolla ei ole huomautettavaa. 
 
3.134 Tekninen huolto 
 

Osa alueesta on vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä 
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3.135 Liikenne ja ympäristön häiriötekijät 
 
Orimattilantie on seututieluokan tie. Tien liikennemäärä on n. 2130 ajoneuvoa vuorokaudessa.  
Nopeusrajoitus kaavamuutosalueen kohdalla on 60 km/t. Tien kriittinen 55 dBA:n päivämelu-
alue ulottuu tien keskilinjasta noin 40 m:n etäisyydelle. Kaavan korttelialueet sijaitsevat vähin-
tään n. 90-100 m:n etäisyydellä tien keskilinjasta. 
 
3.14 Maanomistus 
 

Pääosa alueesta on kunnan omistuksessa (vihreä alue).  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 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) 
 
Orimattilantie 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. 
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Myrskylän kuntakeskus on osoitettu symbolimerkinnällä (punainen pallo): Keskustatoimintojen 
alue, pieni keskus. Kohdemerkinnällä osoitetaan pienet keskukset, jotka ovat kuntien hallinnolli-
sia 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 
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. 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Myrskylän Kirkonkylän ohjeellinen oikeusvaikutukseton osayleiskaavassa hyväksyttiin valtuus-
tossa 20.5.2002.  
 

  Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta 
 
Kaavamerkintöjä: 
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3.23 Asemakaava 
 
Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty valtuustossa 21.6.2004. 
 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
 
Kaavamerkintöjä: 

 

 

 

 
 
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. Pohjakartta on ajan tasalla asemakaa-
voitettavan alueen osalta, mutta ympäristön osalta se on vanhentunut. Ympäristön osalta pohja-
kartasta puuttuu Koskenkylä-Lahti maantie (Orimattilantie), yleinen pysäköintialue sekä ympä-
ristön rakennuskantaa.  
 
Kohden 3.11 tuore ilmakuva ja peruskartta havainnollistavat ympäristön rakentamistilannetta. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Kaavalla suunnitellaan olemassa olevaa asutusta täydentävää pientaloasutusta.  
 
Kortteli 102 suunnitellaan pientaloalueeksi siinä tarkoituksessa, että kun voi tarjota laadukkaita, 
järvimaisemaan tukeutuvia rakennuspaikkoja ja luo siten edellytyksiä kunnan vetovoiman 
vahvistamiseksi.  
 
Korttelia 72 laajennetaan piha-/puutarha-alueen laajentamiseksi ja liian vähäisen rakennusoi-
keuden lisäämiseksi. 
 
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 Vireilletulo 
 
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, Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta ja Kymenlaak-
son Sähköverkko Oy. Uudenmaan liito ilmoitti, että se ei anna lausuntoa.  
 
Yksi mielipide jätettiin (kolmen kuntalaisen yhteinen). 
 
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 …… 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
4.41 Kunnan asettamat tavoitteet 
 
• Kortteli 102 suunnitellaan pientaloalueeksi siinä tarkoituksessa, että kun voi tarjota laadukkai-

ta, järvimaisemaan tukeutuvia rakennuspaikkoja ja luo siten edellytyksiä kunnan vetovoiman 
vahvistamiseksi.  

• Korttelia 72 laajennetaan piha-/puutarha-alueen laajentamiseksi ja liian vähäisen rakennusoi-
keuden lisäämiseksi. 

• Kirkkojärven rantaa ja siihen liittyvää jokirantaa kehitetään virkistysalueena siihen tapaan 
kuin Kirkkojärven rantaa on jo aiemmin suunniteltu ja rakennettu muualla taajama-alueella. 

• Asutuksen ja maantien välistä niittymäistä aluetta kehitetään suojaviheralueena. Voimassa 
olevan asemakaavan M-varaus ei vastaa enää nykytilannetta. 

 
4.42 Yleiskaavan osoittamat tavoitteet 
 
Kylänpääntien ja Kirkkojärven välinen alue on osoitettu yleiskaavassa maatalousalueeksi (MT) 
kohta 3.22. Yleiskaavan tavoitteena on säilyttää alue rakentamattomana maatalousalueena. 
 
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 
 
Kortteliin 102 on osoitettu viisi ohjeellista rakennuspaikkaa. Keskimääräinen rakennuspaikan 
koko on 1580 m2 ja keskimääräinen rakennusoikeus on 316 kerrosala-m2. Uusien asuntojen 
lukumäärä on toteuttamistavasta (AO/AR) riippuen arviolta yhteensä 5–15.  
Uusia asukkailta kaava-alueelle sijoittuu arviolta 20–30. 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Alueen luonnonolot on selvitetty kohdassa 3.12. Kirkkojärven ranta sekä Kirkkojärvestä laske-
van Järvenojan ranta-alueet säilyvät nykyisen kaltaisena rakentamattomana alueena. 
 
Kortteli 102 sulkee osittain näkymän Kylänpääntieltä Kirkkojärvelle. Sitovat rakennusalat on 
osoitettu siten, että rakennusten väliin jää 8-12 m leveitä rakentamattomia maisema-aukkoja 
Kylänpääntieltä Kirkkojärven suuntaan. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
Kaksi olemassa olevaa erillispientalon rakennuspaikkaa on osoitettu edelleen tähän tarkoituk-
seen (AO). Rakennuspaikkoja on laajennettu M-aluetta supistamalla. Rakentamistehokkuus 
(e=0,15) sekä enimmäiskerrosluku (Iu3/4) säilyvät voi massa olevan asemakaavan mukaisina. 
 
Kylänpääntien varteen on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AP) voimassa olevan asema-
kaavan mukaiselle MA-alueelle. AP-merkintä sallii omakotitalo- ja rivitalorakentamisen, muta 
rakennuksen enimmäispituus 25 m estää ympäristöstä poikkeavat pitkät rakennukset. Ohjeellisia 
rakennuspaikkoja ja asuinrakennuksia on viisi. Kerrosluku on yksi (I). Asuinrakennuksen liki-
määräinen kattokaltevuus on 1:2. Määräys rajaa pois loivat ja jyrkät kattokaltevuudet. Sallittu 
rakentamistehokkuus on e=0,20. Rakennuspaikan keskimääräinen koko on 1580 m2 ja keski-
määräinen rakennusoikeus on 316 kerrosala-m2. Uudisrakennusten pääasiallinen julkisivumate-
riaali on maalattu lauta tai hirsi. Sitovat rakennusalat on osoitettu siten, että rakennusten väliin 
jää 8-12 m leveitä rakentamattomia maisema-aukkoja Kylänpääntieltä Kirkkojärven suuntaan. 
 
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 kor-
keustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita.  
 
5.32 Liikennealueet 
 
Kaava nojautuu voimassa olevan asemakaavan mukaiseen Kylänpääntiehen, joka on olemassa 
oleva vähäliikenteinen katu. Orimattilantien varressa sijaitsevaa yleistä pysäköintialuetta (LP) 
on hieman laajennettu pohjoiseen olemassa olevan tilanteen mukaisesti. 
 
5.33 Viheralueet 
 
Kylänpääntien ja Kirkkojärven välisen jokiosuuden rantapuistoa (VP) on laajennettu ja Kirkko-
järvenrannan MA- varaus on muutettu puistoksi (VP).  
 
Maantien viereinen maa- ja metsätalousalue (M) on muutettu suojaviheralueeksi (EV). 
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5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.41 Suhde maakuntakaavaan  
 
Maakuntakaavassa (kohta 3.21) alue on valkoista aluetta. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa 
aluetta koskevien maakuntakaavan suunnittelumääräysten kanssa (kohta 3.21). 
 
5.42 Suhde yleiskaavaan 
 
Myrskylän kirkonkylän ohjeellisessa oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (kohta 3.22) 
uusi korttelialue (102) on osoitettu maatalousalueeksi (MT). Kaavamääräyksen mukaan raken-
tamisen tulisi liittyä yksinomaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Siltä osin korttelin 102 
AP-aluevaraus on ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Poikkeama ei ole merkittävä, sillä valtaosa 
yleiskaavan MA-alueesta säilyy edelleen rakentamattomana (kohta 5.49). 
 
5.43 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Kaava nojautuu voimassa oleva asemakaavan mukaiseen Kylänpääntiehen, joka on olemassa 
oleva vähäliikenteinen katu. Katuvarauksen leveys on n.16 m, mikä mahdollistaa tarvittaessa 
kevyen liikenteen väylän toteuttamisen ajoradan viereen. Kevyen liikenteen väylän rakentami-
seen ei ole nähtävissä tarvetta kadun vähäisen liikennemäärän vuoksi. 
 
5.44 Palvelujen saavutettavuus 
 
Koulu ja taajaman kaupalliset palvelut sijaitsevat noin 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin johtaa 
turvallinen kevyen liikenteen yhteys Keskustien viereistä kevyen liikenteen väylää pitkin. 
 
5.45 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavalla suunniteltu rakentaminen on tavanomaista väljää pientaloasutusta, jolla ei ole nähtävis-
sä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia. 
 
5.46 Vaikutus luonnonympäristöön ja Kirkkojärven tilaan 
 
Rakennuspaikat sijoittuvat viljelyskäytöstä poistuneelle niittymäiselle alueelle, johon ei liity 
erityisiä luonnonarvoja. Rannan muuttaminen puistoksi ei heikennä alueen luonnonmukaisuutta. 
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). Tulvavaaran torjuminen edellyttää korttelin 
102 rakennuspaikan 1 rakennusalan pengertämistä n. 1,5 m luonnolliseen maanpintaan nähden. 
Pengertäminen on luontevaa, sillä Kylänpääntien korkeusasema on siinä kohtaa ympäristön 
maanpintaa yli 1 m ylempänä tasossa +37.0 m. 
 
Kaavamääräyksen mukaan hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää maaperään ja 
hulevesiä tulee pyrkiä viivyttämään rakennuspaikalla. Hulevedet valuvat uudelta korttelialueelta 
rantapuistoon, johon ne luonnostaan ainakin pääosin imeytyvät. Puistoalue viivyttää veden 
virtaamista Kirkkojärveen. Vähäiset hulevedet eivät voi aiheuttaa alapuolisessa Järvenojan-
Myrskylänjoen vesistön osalla haitallista äärevöitymisilmiötä, sillä ”tukkoinen” Järvenoja 
hidastaa luonnostaan veden virtausta (kohta 3.12) 
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5.48 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kuntatalouden kannalta hanke on edullinen, sillä alueella on valmis katuverkko ja vesihuolto 
voidaan toteuttaa edullisesti alueen läpi johtavaan vesihuoltolinjaan tukeutuen. Korttelin 102 
käyttöönotto edellyttää liitosviemärin rakentamista.  
 

Alue tukeutuu olemassa olevaan vesihuoltoverkkoon 
 
5.49 Vaikutus maisemakuvaan 
 
AP-alueeksi muutettava alue on niittymäistä aluetta, jonka maisemallinen merkitys perustuu 
Kylänpääntieltä avautumaan järvimaisemaan (kohdan 3.12 valokuva). Maiseman merkitys on 
paikallinen. Näkymä ei sulkeudu kokonaan ja rakentamiselle on vahva maankäytöllinen peruste.  
 

   
Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja tiestöön. Rakentaminen kaventaa näky-
mää järvelle, mutta AP-korttelin 102 molemmin puolin sekä rakennusten välistä jää näkymä järvelle. 
Rakentamisella muodostetaan Kylänpääntien varteen raittimaista kyläympäristöä. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Havainnekuva 
 

 
Kaavan havainnekuva  
 
6.2 Toteuttamisen aikataulu 
 
Alueen toteuttamisesta ei ole päätöksiä. 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 Kylänpääntie   

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,0196 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,0196 

 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,0196 100,0 2628 0,07 0,0000 2006 

A yhteensä 1,4888 37,0 2628 0,18 1,0738 2006 

V yhteensä 1,3111 32,6 
  

1,1098 
 

L yhteensä 0,0548 1,4 
  

0,0548 
 

E yhteensä 1,1649 29,0 
  

1,1649 
 

M yhteensä     
-3,4033 

 

 

ALAMERKINNÄT 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 4,0196 100,0 2628 0,07 0,0000 2006 

A yhteensä 1,4888 37,0 2628 0,18 1,0738 2006 

AP 0,7898 53,0 1580 0,20 0,7898 1580 

AO 0,6990 47,0 1048 0,15 0,2840 426 

V yhteensä 1,3111 32,6 
  

1,1098 
 

VP 1,3111 100,0 
  

1,1098 
 

L yhteensä 0,0548 1,4 
  

0,0548 
 

LP 0,0548 100,0 
  

0,0548 
 

E yhteensä 1,1649 29,0 
  

1,1649 
 

EV 1,1649 100,0 
  

1,1649 
 

M yhteensä     
-3,4033 

 

M 
    

-1,5040 
 

MA 
    

-1,8993 
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MYRSKYLÄ               Liite 2 
KYLÄNPÄÄNTIE 
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE LUONNOKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 
 
Asemakaavan muuttamista koskeva luonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 28.2-30.3.2022 
välisen ajan. Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani 
seuraavaa. Lausuntojen ja mielipiteiden sisällön kaavan laatija on pelkistänyt. 
 
1 LAUSUNNOT 
 
1.1 Uudenmaan ELY-keskus 
 
1.11 Luonnonsuojelu 
Lausunto 
• Kaavaa varten ei ole tehty erillistä luontoselvitystä, vaan luontoarvot on selvitetty edellisen 

asemakaavan laatimisen yhteydessä 2008. Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutosalueeseen 
ei kohdistu erityisiä luonnonarvoja. 

• ELY-keskus toteaa, että kaavaratkaisu ei perustu ajantasaisiin selvityksiin. Kaava-alueen merkit-
tävimmät luontoarvot sijoittunevat rannan välittömään läheisyyteen. Mikäli ranta-alueen säi-
lyminen luonnontilaisena varmistetaan kaavamääräyksillä, ei luontoarvoja ole tarpeen selvittää 
tarkemmin. Muussa tapauksessa on tarpeen selvityksin varmistaa luontoarvojen riittävä huo-
mioon ottaminen. 

Vastine 
• Uudet rakennuspaikat sijoittuvat viljelyskäytöstä poistuneelle niittymäiselle alueelle ja kauaksi 

rannasta. V. 2008 laaditun luontoselvityksen jälkeen alueen olosuhteissa ei ole tapahtunut sel-
laisia muutoksia, jotka antaisivat aiheen uuteen luontoselvitykseen. Peltovaruksen (MA) muut-
taminen puistoksi (VP) ei heikennä alueen luonnonmukaisuutta. 

 
1.12 Kulttuuriympäristö 
Lausunto 
• Voimassa olevassa asemakaavassa uusien tonttien paikka on osoitettu avoimena säilytettäväk-

si maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Esitetty kaavaratkaisu tulee sulkemaan ar-
vokkaaksi määritellyn avoimen maisematilan, vaikkakin osa siitä jää edelleen avoimeksi. Val-
misteluaineiston kaavaratkaisussa ei ole esitetty maisemallisten arvojen kadonneen. Kaavan 
mahdollistaman rakentamisen vaikutuksia maisemaan tuleekin arvioida huolellisesti ja kaavan 
tulee perustua riittävään selvitykseen, jotta voidaan arvioida täyttääkö kaava asemakaavan si-
sältövaatimukset (MRL 54 §). 

Vastine 
• AP-alueeksi muutettava alue on aktiivisesta viljelyskäytöstä poistunutta niittymäistä aluetta, 

jonka maisemallinen merkitys perustuu Kylänpääntieltä avautumaan järvimaisemaan. Maise-
malla on vain paikallista merkitystä eikä alueeseen liity MRL 54§:n tarkoittamia erityisiä luon-
nonympäristön arvoja. Näkymä ei sulkeudu kokonaan ja rakentamiselle on vahva maankäytöl-
linen peruste.  

 
1.13 Liikenne 
Lausunto 
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• Vanhasta syrjään jääneestä Lahdentiestä, Kylänpääntiestä on muodostunut kokoojakatu, jonka 
varteen ollaan suunnittelemassa uusia asuntotontteja suorin tonttiliittymin. Myrskylän kunnan 
olisi hyvä tukea Kylänpääntien alhaista nopeusrajoitusta esimerkiksi kavennuksin ja kadun 
suuntauksen muutoksin ja porttikohtia rakentamalla. Nykyinen Kylänpääntien liikenneympäris-
tö ei tue katujakson toiminnallisuutta tonttikatuna ja saattaa houkutella Kylänpään asemakaa-
va-alueelle liikenneturvallisuutta heikentävää läpiajoa. 

 
Vastine 
• Kylänpääntien vaikutuspiirissä on vain muutamia kymmeniä asuntoja. Osa vaikutusalueen lii-

kenteestä suuntautuu Meriniityntien kautta Orimattilantielle siten, ettei se lainkaan sivua uut-
ta korttelialuetta.  Tie ei ole toiminalliselta merkitykseltään kokoojatie vaan vähäliikenteinen 
tie/katu.  

• Osa lausunnosta ei koske kaavaa, vaan jo rakennetun kadun (Kylänpäänie) toteuttamista. Kirk-
kojärven laskuojan ylittävä silta on jo luonnollinen ”porttikohta” ja ajonopeutta hidastava teki-
jä. Kannanotto merkitään tiedoksi. 

  
1.14 Pohjavesi 
Lausunto 
• Kaavamuutoksessa tulee varmistaa, että läntinen asuinkortteli (AO) sijaitsee vähintään 500 

metrin etäisyydellä Pauninmäen vedenottamosta. Maalämpökaivoja ei saa rakentaa alle 500 m 
etäisyydelle vedenottamosta. Kunnan rakennusjärjestyksessä tai ympäristönsuojelumääräyk-
sissä ei ole kieltoa rakentaa maalämpökaivoja alle 500 m etäisyydelle vedenottamoista, ja siksi 
on tärkeä varmistaa asia kaavoituksessa. 

Vastine 
• Pauninmäen vedenottamokiinteistön keskipiste sijaitsee vähintään 550 m:n etäisyydellä ja kiin-

teistön itärajakin vähintään 500 m:n etäisyydellä lähimmän rakennuspaikan pihapiiristä. 
 
1.15 Tulvariski, hulevedet, vesiensuojelu ja pintavedet 
Lausunto 
• Tulvariskiä koskevat esitetyt alimmat rakentamiskorkeudet ovat asianmukaiset. 
• Alueen rakentamisen myötä vettä läpäisemättömän pinnan määrä lisääntyy, mikä osaltaan 

muuttaa hulevesien muodostumisolosuhteita. Alapuolisen vesistön virtaamien äärevöitymisen 
ehkäisemiseksi hulevesiä tulee viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa viivytysjärjestel-
missä siten, että järjestelmien viivytystilavuus on vähintään 0,5 m3 jokaista sataa vettä lä-
päisemätöntä neliömetriä kohti (0,5 m3/100 m2). Vettä läpäisemättömiksi pinnoiksi lasketaan 
mm. rakennusten katot sekä päällystetyt piha- ja katualueet. Viivytysjärjestelmien tulee tyh-
jentyä 12-24 tunnin kuluessa sadetapahtuman alkamisesta ja niissä tulee olla hallittu ylivuoto 
alapuolisille tulvareiteille. 

• Kaava-alueen hulevesien ja Kirkkojärven hyvää vedenlaatua tulee edistää kaavamääräyksillä, 
vaikka kaavassa osoitettu maankäyttö ei aiheutakaan hulevesien voimakasta likaantumista. 
Hulevesiä koskeva yleismääräysten kohta tulee muuttaa velvoittavaan muotoon esim. seuraa-
vasti ”Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä syntypaikallaan viivyttämällä ja imeyttämällä 
maaperään”. Mikäli yleinen pysäköintialue päällystetään vettä läpäisemättömäksi, se tulee va-
rustaa hulevesien öljynerotuksella tai suodattavalla hulevesien käsittelyllä. Kaavamääräyksiin 
tulee sisällyttää myös rakentamisen aikaisten hulevesien viivytysvelvoite. Kirkkojärveen ei 
maanrakennustöistä saa aiheutua vedenlaatua pilaavaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. 

• Kaavan selvitysaineistossa tulee esittää kuvaus Kirkkojärven veden laadusta ja ekologisesta 
tilasta sekä arvio kaavan toteuttamisen vaikutuksista niihin. 
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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 
huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja 
4) edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin. 

• Hulevedet valuvat uudelta korttelialueelta rantapuistoon, johon kattovedet ja muut korttelin 
vähäiset hulevedet luonnostaan ainakin pääosin imeytyvät. Puistoalue viivyttää veden virtaa-
mista Kirkkojärveen. Vedet eivät lainkaan kuormita taajaman hulevesiverkostoa eivätkä aiheu-
ta niitä keskeisiä ongelmia, jotka johtivat MRL 13a-lukuun v. 2014 lisättyihin 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.  

• Hulevesisuunnitelman sisllöstä ei ole tarpeen määrätä asemakaavalla sillä suunnitelman sisäl-
löstä säädetään maankäyttö ja rakennuslain 103l §:ssä:  
Kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan 
imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan 
hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet. Hulevesisuunni-
telma on laadittava siten, että suunnitelmassa otetaan huomioon asemakaava, katusuunnitel-
ma ja yleisten alueiden suunnitelma ja että se täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyi-
syyden vaatimukset myös sademäärän ja rankkasateiden lisääntyessä. Suunnitelmaa laaditta-
essa noudatetaan, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa. 

• Yleinen pysäköintialue on jo kestopäällystetty ja se sijaitsee, vähäistä reunaa lukuun ottamatta, 
käsillä olevan kaavamuutosalueen ulkopuolella. 

• Kaava-alue liitetään keskitettyyn viemäriverkkoon. Kauaksi rannasta sijoittuvalla uudella pien-
taloalueella ei ole nähtävissä vaikutuksia vesistön tilaan. Kaavaselostusta täydennetään Kirkko-
järven veden laatua koskevalla kuvauksella sekä arviolla kaavan vaikutuksista vesistön tilaan. 

 
1.16 Pohjakartta 
Lausunto 
• Koko kaavakartassa näkyvä pohjakartta on päivitettävä ajan tasalle. Kaavakartta antaa kaava-

selostuksen tietojen perusteella virheellisen kuvan suunnittelutilanteesta. 
Vastine 
• Pohjakartan ajantasaisuutta koskeva vaatimus (MRL 54a §) koskee kaavoittavaa aluetta, mutta 

ei sen ulkopuolista aluetta (KHO 14.4.2021, taltio 149). Pohjakartta on riittävästi ajan tasalla 
kaavoitettavan alueen osalta. Kaavoitettavan alueen ympäristöalueen olosuhteen on selvitetty 
kaavaselostuksessa em. KHO:n päätöksen tarkoittamalla tavalla. 

 
1.17 Yhteenveto 
Lausunto 
• Kaavaan ei lausunnon perusteella ole tarpeen tehdä muutoksia.  
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• Kaavaselostusta täydennetään Kirkkojärven veden laatua koskevalla kuvauksella sekä arviolla 
kaavan vaikutuksista vesistön tilaan. 

 
1.2 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Lausunto 
• Asemakaavan muutoksen seurauksena maisema Kylänpääntieltä Kirkkojärvelle tulee muuttu-

maan.  
• Hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota ja järjestää hulevesien hallinta niin, ettei 

kuormitus Kirkkojärveen lisääntyisi. Ensisijaisesti sade- ja sulamisvesiä tulee viivyttää ja imeyt-
tää alueella alueen luonnollisen vesitaseen ylläpitämiseksi. Vastuu hulevesien hallinnan järjes-
tämisestä asemakaava-alueella on kunnalla. Kaavaselostuksessa mainitaan, että Kirkkojärven 
rannan ja Järvenojan jokirannan kehittämistä virkistysalueena jatketaan. Kehittämisessä on 
tärkeää ottaa huomioon alueen vesiensuojelulliset seikat ja kosteikkoalueen merkitys erityises-
ti vesilinnustolle.  

• Pohjaolosuhteet tulee selvittää ennen rakennussuunnittelun aloitusta. 
Vastine 
• Hulevesien osalta viitataan kohdan 1.15 vastineeseen. 
• 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 
• Maisemallisesti merkittävin osa MA-alueesta jää esitetyn kaava-alueen ulkopuolelle. AP-alue 

jatkaa Järviojan toisella puolella jatkuvaa matalaa rakentamista ja muodostaa Kyläpääntien toi-
sella puolella olevien rakennusten kanssa kyläraittia. Maisema-aukkojen ja rannan VP-alueen 
kohdalla on otettava huomioon maiseman avoimen luonteen säilyttäminen. Muutoin ei huo-
mautettavaa kaavasta rakennetun kulttuuriympäristön kannalta. 

• Arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta museolla ei ole huomautettavaa. 
Vastine 
• Lausunnossa ei ole esitetty huomautettavaa kaavan osalta. 
 
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 viereiseen jokeen tai järveen. 

• Kaavaluonnoksessa ei ole otettu kantaa kiinteistöjen talousveden hankintaan tai jätevesien 
käsittelyyn. Näitä koskeva maininta tulisi ulottaa myös kaavamääräyksiin, koska kaavan kohde-
alueena on järvenranta rakentaminen, johon on vaikea toteuttaa tonttikohtaista vesi- tai jäte-
vesihuoltoa. 

• Terveydensuojelun näkökulmasta rakennettavia kiinteistöjä tulisi velvoittaa myös liittymään 
kunnallisen jätehuollon piiriin. 

Vastine 
• Kaava-alue on vesihuollon toiminta-aluetta ja rakennukset liitetään siten taajaman keskitet-

tyyn vedenjakelu- ja viemäriverkkoon. Jäteveden johdetaan siten puhdistamoon. 
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• Jätehuollon järjestämisestä säädetään muussa lainsäädännössä eikä siitä ole tarkoituksenmu-
kaista määrätä kaavalla. 

 
1.5 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
Lausunto 
• Ei huomauttamista, kunhan seuraavat seikat huomioidaan: sähköverkkoon kuuluvien johtojen 

ja laitteiden sijoittamista varten varataan riittävät tilat. Huomioidaan nykyiset sähköjohdot 
alueella. Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. 

 
 
2 MIELIPITEET 
 
Mielipide 1 (kolme kuntalaista) 
• Kulttuurimaiseman/järvimaisema tulisi säilyttää ja välttää nykyistä laajempaa rantarakentamis-

ta. Maisema-aukot rakennusmassojen välissä eivät riitä. Alue toimii lisäksi mm. lintujen pesi-
mä- ja muuttojen levähdysalueena, joka tulisi turvata. 

• Rakentaminen lisää alueen rauhattomuutta ja liikennemääriä sekä vähentävän alueen viihtyi-
syyttä. 

• Korttelin 72 pelto- ja levähdysalueiden välinen alue tulvii vuosittain, mielipiteen jättäneiden 
mielestä kaavaselostuksen maininta 100 v. tulvavälistä on vähättelyä. 

Vastine 
• Kaavassa esitetty uusi rakentaminen tukeutuu Kylänpääntiehen. Kirkkojärven rantaan jään 50-

90 m leveä puistoalue, joka nimenomaisesti mahdollistaa rannan säilyttämisen.  
• Hoidetut pihat ja rannan virkistysalue voivat myös lisätä alueen kuntakuvallista viihtyisyyttä 

nykytilanteeseen verrattuna. 
• Kaavalla suunnitellun rakentamiseen vaikutus Kylänpääntien liikenteeseen on vähäinen. Läpi-

ajo Kylänpääntien kautta Keskustielle voidaan tarvittaessa kieltää liikennemerkein. 
• Varautuminen niin harvoin kuin kerran 100 vuodessa toistuvaan tulvaan on varmuuden mak-

simointia (kohta 1.15).  
 
Helsinki 8.4.2022 
 
 
KARTTAAKO OY   
 
 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins. 
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