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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 TUNNISTETIEDOT
Kaavaselostus, joka koskee 10.03.2020 päivättyä luonnosvaiheen asemakaavakarttaa.
Asemakaava koskee kiinteistöjen määräaloja 560-411-3-101M610 ja 560-411-3-79-M601, sekä kiinteistöjä 560-411-3-198,
560-411-3-55, 560-411-3-106, 560-411-3-196 ja 560-411-3-197
sekä osia kiinteistöistä 560-411-3-254, 560-411-3-101 ja 560411-3-79. Asemakaavalla muodostuu korttelit 2508 - 2515 ja
niihin liittyvät katu-, virkistys ja erityisalueet.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Pennalan Porkkalliolla, Pennalan
taajama-alueen ja Ylä-Hankaanojan asuinalueen välissä.

Kuva. Suunnittelualueen yleispiirteinen sijainti.
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Suunnittelualueelta on Pennalan kioskille matkaa lähimmällään
n.250 metriä, ja Pennalan koululle noin 1,1 kilometriä. Orimattilan keskustaan on matkaa hieman yli yksitoista kilometriä. Lahden Renkomäen vastaiselle rajalle matkaa on noin 2 kilometriä.

1.3 KAAVAHANKKEEN
TARKOITUS
Orimattilan kaupunki on hankkinut maata Pennalan Porkkallion
alueelta keväällä 2019. Asemakaavalla pyritään kehittämään
Pennalan asuntotuotantoa, vastaamaan Pennalan alueen tonttimenekkiin sekä lisäämään asuintonttien kaavavarannon määrää
Pennalassa.

1.4 LIITEASIAKIRJAT
-

Liite 1. Ilmakuvasovitteet asemakaavasta
Liite 2. Tilastolomake (ehdotusvaiheessa)
Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4. Liikennemelukarttoja

2 TIIVISTELMÄ
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
- Asemakaava on hyväksytty kaavoitusohjelmaan
kaupunginvaltuuston kokouksessa 09.12.2019 §65.
- Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 21.01.2020.
- Elinvoima- ja tekninen valiokunta 10.3.2020 §x.
- Kaavaluonnos nähtävillä xx.xx. - xx.xx.xxxx.
- Elinvoima- ja tekninen valiokunta xx.xx.xxxx §x.
- Kaupunginhallitus xx.xx.xxxx §x.
- Kaavaehdotus nähtävillä xx.xx. - xx.xx.xxxx.
- Hyväksymiskäsittely on alkanut elinvoima- ja teknisessä
valiokunnassa xx.xx.xxxx §x.
- Kaupunginhallitus xx.xx.xxxx §x.
- kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan xx.xx.xxxx §x
- Lainvoimainen xx.xx.xxxx §x.

2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ
Asemakaavalla mahdollistetaan Pennalan taajaman asuinalueen
laajentuminen pohjoiseen Porkkalliolle kaupungin omistamalle
maa-alueelle siten, että alue olisi otettavissa käyttöön asteittain.
Asemakaavaan sisältyy enimmäkseen erillispientalojen korttelialueita, mutta myös mahdollisuus muutaman rivitalon rakentamiseen, sekä virkistys- ja erityisalueita.
Asemakaavan rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Uudet
asuintontit on suunniteltu kaupungin omistamien kiinteistöjen
määräalojen rajojen mukaan, mutta kaavaluonnokseen on suunnittelutyön edetessä otettu mukaan olemassa olevia, rakennettuja kiinteistöjä asemakaavoitukseen.

Kuva: Suunnittelualue lännestä kuvattuna.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 SELVITYS SUUNNITTELU–
ALUEEN OLOISTA
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Pennalan ja Hankaanojan välissä olevalle pelto- ja metsäalueelle. Alueen ympäristö on peltoa, metsää
sekä omakotitalojen asuinalueita. Pennalan taajamassa on enemmän pientaloalueita ja lännessä on Pennalan logistiikka-alue.

3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on peltoa ja havupuuvaltaista sekametsää. Alue
rajautuu etelässä peltoon, ja pohjoisessa metsään.
Suunnittelualueen ulkopuolella pohjoisessa on myös pieniä
vesialueita sekä Porkkallion paikallisesti arvokas kallioketo.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, mutta alueen
keskellä on rakennettu kuuden omakotikiinteistön kokonaisuus.
Kiinteistöjen asuinrakennukset on rakennettu pääosin vuoden
2010 tienoilla, mutta joukossa on myös rakennukset vuodelta
1999 sekä 1931. Lähiympäristössä on myös muutama vanha
lato.Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti tärkeitä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä ei suunnittelualueella ole.
Rakennukset ovat pääosin puuverhoiltuja ja harja- tai kaksoispulpettikattoisia. Rakennusten väritys ja niiden koot vaihtelevat
suuresti toisistaan.
Kunnallistekniikka
Rannanraitin mukaisesti kulkee Kymenlaakson Sähkön sähkölinjat olemassa olevalle asutukselle sekä Suomen kaasuenergian
maakaasulinjat. Lisäksi Rannanraitin mukaisesti kulkee DNA:n
tietoliikennekaapelit. Maakaasu- ja tietoliikennekaapelit jatkuvat
länteen Tiilentielle ja Pennalan logistiikka-alueelle.
Lähimmät kunnalliset tonttivesijohdot ja viemärijohdot kulkevat
Pennalantien varressa, Rannanraitin risteyksen läheisyydessä
sekä suunnittelualueen lounaispuolella, Pennalan logstiikkaalueen ja Keskimäentien välissä. Suurimmalle osalle suunnittelualueella rakennetuille omakotikiinteistöille on vedetty yksityisomistuksessa olevat vesi- ja viemärilinjat.
Suunnittelualueen hulevedet kulkeutuvat Rannanraitin ja Pennalantien avo-ojiin.

3.1.4 Maanomistus

Kuva yllä: suunnittelualueen luonnonympäristöä. Kaavaluonnoksessa
kohdassa on lähivirkistysaluetta.
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Suunnittelualue on pääosin Orimattilan kaupungin omistuksessa. Alueen keskiosassa on yksityisiä omakotikiinteistöjä. Rannanraitin katualue on osittain yksityisten omistamalla maalla.
Kuva alla: ilmakuvasovite Pennalantien kohdalta.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Muutaman sadan metrin päässä pohjoisessa on Ylä-Hankaanojan
asemakaavoitettu asuinalue, eteläpuolella on Pennalan kylän
asemakaava-alueita.

Valtioneuvosto päivitti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
14.12.2017. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Asemakaavan tulee edistää tavoitteiden toteutumista.

3.2.2 Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on PasinaPennalan taajamatoimintojen aluetta (A139), joka on seututien
167 itäpuolinen taajama-alueeksi tiivistynyt ja osin toteutunut
alue. Itäisessä osassa on maakunnallisia maisema-arvoja. Alueen
läpi kulkee etelä-pohjoissuunnassa ohjeellinen ulkoilureitti, sekä
seututien 167 yli poikittain itä-länsi -suunnassa viheryhteystarve (vy21). Seututien 167 länsipuolella on Itella Logistics Oy:n
kilometrin säteellä Seveso-vyöhyke (kons5), joka jää suunnittelualueen ulkopuolelle.

Kuva yllä. Ote Pennalan-Pasinan osayleiskaavojen yhdistelmäkartasta.
Kuva alla. Ote ajantasakaavasta. Alueen länsipuoli kytkeytyy Hankaanojan asemakaavaan. Kaakkoisnurkassa näkyy Pennalan taajaman
asemakaavoitettua aluetta.


3.2.5 Rakennusjärjestys
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014

Orimattilan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan
27.11.2013 ja se täydentää voimassa olevia asemakaavoja niiltä
osin, mitä kaavassa ei ole toisin määrätty.

3.2.3 Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pennala-Pasinan
pohjoisosan asuntoalueiden osayleiskaava sekä itäosan muutos.
Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin pientalovaltaista
asuntoaluetta (AP).Yleiskaavassa on osoitettu uusi tieyhteys
Porkkallion ja Hankaanojan välillä.

3.2.6 Tehdyt selvitykset

3.2.4 Asemakaavat

• Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma,
Orimattilan kaupunki ja Orimattilan Vesi, 2014
• Pennalan-Pasinan osayleiskaavoja varten teetetyt selvitykset
• Luontoselvitys (Marko Vauhkonen, 2012)

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta
se rajautuu lännestä Pennalan Ylä-Hankaanojan asemakaavaan
(A145) ja idässä Pennalantien katualueen asemakaavaan (A194).

Asemakaavaa varten on laadittu rakennettavuusselvitys (Ramboll Oy, 2019).
Kaavoitustyössä voidaan hyödyntää seuraavia suunnittelualuetta
koskevia selvityksiä:
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• Liikenne- ja runkomeluselvitys (Ramboll 2015)

teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle sekä kaupungin
kotisivuille.

4 ASEMAKAAVAN
SUUNNITTELUN
VAIHEET

Tietoa kaavoituksen eri vaiheista saa soittamalla tai käymällä
Orimattilan kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa kaupungintalolla, Erkontie 9, puh. (03) 888 111. Osallistumismahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä (liite 3).

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA SITÄ KOSKEVAT
PÄÄTÖKSET
Asemakaava on mukana uutena kohteena A201 kaavoitusohjelmassa 2020 - 2024, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
9.12.2019 §65.

4.2 OSALLISTUMINEN JA
YHTEISTYÖ
4.2.1 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne
maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan
alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia asemakaavamuutoksessa ovat:
• Asemakaava-alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat,
asukkaat ja yritykset
• Hämeen ELY-keskus
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Ympäristöterveyskeskus
• Päijät-Hämeen maakuntamuseo
• Orimattilan Vesi Oy
• Orimattilan Lämpö Oy
• Suomen Kaasuenergia Oy
• Kymenlaakson Sähkö Oy
• Pohjoinen aluejohtokunta
• Muut itsensä osallisiksi mieltävät

4.2.2 Vireilletulo
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä on kuulutettu 21.03.2020.

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavan vireilletulosta, nähtävillä olosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
osoitteessa www.orimattila.fi sekä lehtikuulutuksilla paikallislehdissä. Kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville
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Asemakaavan luonnoksen suunnittelun yhteydessä on oltu
yhteyttä suunnittelualueen maanomistajiin.

4.2.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään kommentit
Orimattilan Vedeltä, Orimattilan Lämmöltä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Päijät-Hämeen maakuntamuseolta, Hämeen ja
Uudenmaan ELY-keskuksilta, Suomen Kaasuenergialta, Kymenlaakson Sähköltä,Ympäristöterveyskeskukselta ja Pohjoiselta
aluejohtokunnalta.
Orimattilan teknisen palvelukeskuksen sisällä kaavatyöhön
osallistuivat yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä ympäristönvalvonta.
Hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ELY -keskukseen.Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Päijät-Hämeen
liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta
tiedotetaan mm. kaupungin rakennustarkastajaa sekä Hämeen
ELY-keskusta.

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Asemakaavalla pyritään kehittämään Pennalan kylää kestävästi
ja vastaamaan Pennalan alueen tonttimenekkiin sekä lisäämään
asuintonttien kaavavarantoa Pennalassa.

4.4 ASEMAKAAVARATKAISUN
VAIHTOEHDOT
Alustavan suunnittelun aikana selvitettiin eri korttelimitoituksia
sekä katulinjauksia suunnittelualueelle. Kaupungin omistamien
kiinteistöjen muodot, maastonmuodot ja ympäristö aiheuttavat
rajoitteita asemakaavan muodostamiseen. Asemakaavassa on
pyritty mahdollisimman pieniin katumetreihin ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen kuitenkin niin, että maisemavaikutus
Pennalantielle olisi mahdollisimman pieni.

5 ASEMAKAAVAN
KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE
Asemakaavalla muodostuu korttelit 2508 - 2515. Kaavaluonnos
sisältää 37 uutta AO-tonttia, 5 olemassa olevaa AO-tonttia, 2
AP-tonttia sekä lähivirkistysalueita (VL), suojaviheralueita (EV)
sekä energiahuollon alue (EN).

5.1.1 Mitoitus
Asemakaavan pinta-ala on noin 10,5 ha. Kaava sisältää 37 omakotitalon rakennuspaikkaa ja 2 rivitalolle tarkoitettua rakennuspaikkaa.
Katumetrejä kaavaluonnoksessa on noin 1375 metriä. Rannanraitin katualueen leveys on 16 metriä, tonttikatujen 12 metriä.
Tilastolomake selostuksen liitteenä 2 (valmistuu ehdotusvaiheeseen).
Asemakaavaluonnosta koskevat määräalojen rajat voivat muuttua vähäisesti kaavan ehdotusvaiheeseen, koska maanmittauslaitos ei ole vielä lohkonut määräaloja omiksi kiinteistöikseen.
Kaavaluonnoksen ulkorajat on merkitty määräalojen kauppakirjojen mukaisina rajoina.

5.2 ALUEVARAUKSET
Erillispientalojen korttelialue AO
41 129m2 - rakennusoikeus yht. 8 226 k-m2.

tien suuntaan peltomaisemasta rakennetuksi omakotialueeksi.
Toisaalta asemakaava täydentää luontevasti Pennalan nykyisen
asutuksen laajentumista pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa luontevasti Porkkallioon ja metsäalueeseen.
Vaikutuksia kyläkuvaan pyritään pehmentämään Pennalantien
vastaisin suojavyöhykkein, jotta rakennukset eivät tule liian
lähelle Pennalantietä sekä puin ja pensain istutettavilla alueilla.
Lisäksi suunnittelualueen pohjoispuolella on virkistysalue, jonka
maantason korkoa on tarkoitus korottaa.
Suunnittelualueen länsipuolella maisemavaikutukset ovat
vähäisemmät, suurin osa uusista tonteista rakentuvat nykyisen
asutuksen taakse, ja sen lisäksi uuden ja vanhan alueen välissä
on viheraluetta.

5.3.2 Vaikutukset liikenteeseen ja kevyen
liikenteen verkostoon
Asemakaavan myötä liikenteen määrä kasvaa Pennalantiellä,
mutta myös erityisesti Rannanraitilla. Pennalantiellä liikennemäärän kasvu on suhteellisesti maltillista, mutta Rannanraitille
varataan asemakaavassa tilaa tien leventämiselle. Rannanraitilla
pääsee tällä hetkellä kulkemaan yksi ajoneuvo yhteen suuntaan.
Katualuetta varataan siten, että siihen on mahdollista rakentaa
ajoneuvokaistat suuntiinsa sekä kevyen liikenteen väylä.
Lisäksi kaavaluonnoksessa varaudutaan siihen, että tulevaisuudessa Hankaanojan ja Porkkallion alueet yhdistyvät Hankaanojantien kautta.

Lähivirkistysalue VL
17 532m2.

Pääosin suunnittealueen tulevat asukkaat käyttävät Pennalantien
kevyen liikenteen olemassa olevaa verkostoa. Asemakaavan
mitoituksissa varaudutaan myös alueen sisäisen kevyen liikenteen liikkumiseen. Alueelta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet
bussipysäkeille Pennalantien varteen sekä myös Lahdentielle.

Katualueet
20 988m2.

5.3.3 Vaikutukset luonnonympäristöön

Asuinpientalojen korttelialue AP
4 399m2 - rakennusoikeus yht. n.1500 k-m2

Suojaviheralue EV
1714m2.
Energiahuollon alue EN
376m2.

5.3 KAAVAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset on arvoitu kaavan mahdollistaman maksimimitoituksen mukaan.
5.3.1 Vaikutukset kaupunki/kyläkuvaan
Asemakaava mahdollistaa tiiviin omakotaialueen rakentamisen
aiemmin rakentamattomille pelto- ja metsäalueille. Maisema
muuttuu paikallisesti merkittävästi suunnittelualueen Pennalan-

Asemakaavan vaikutukset luonnonympäristöön ovat vähäiset.
Suunnittelualueella ei ole suojeltavia tai merkittäviä luontokohteita. Suurin osa suunnittelualueesta on peltoa, ja ainoastaan
pohjoisosassa on kallioista havumetsää (mitä on myös harvennettu/kaadettu).
Pintavesivaikutukset
Asemakaava vaikuttaa alueen hulevesien kulkuun. Nykyisellään
alueella ei ole pinnoitettuja alueita, ja hulevedet kulkeutuvat
pääsääntöisesti maastonmuotojen mukaan avo-ojiin. Pintavedet
otetaan suunnittelussa huomioon maanalaisilla hulevesiputkivarauksilla, lähivirkistysaluevarauksilla ja avo-ojien huomioimisella.
Hulevedet ohjataan pois alueelta Rengonojaan ja Porvoonjokeen.
Tonttikohtaisesti hulevesien viivytys tulee hoitaa ensisijaisesti
omalla tontilla rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävän suunnitelman mukaisesti. Korttelialueella 2515 pohjoispuolen tonteilla
on rakennettava hulevesipainanne tai vastaava tontin pohjoisosaan.

A201 LUONNOKSEN KAAVASELOSTUS
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Pohjavesivaikutukset
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia pohjavesiin. Suunnittelualue ei ole pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Pennalantien itäpuolella n.150 metrin
päässä, Rengonjoen toisella puolella oleva Pyssymäen vedenhankintaa
varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueella on myös Orimattilan Veden
vesipumppaamo.

5.4 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Alueella ei ole eikä asemakaavan myötä tule merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Pennalantien meluvaikutukset ovat Rambollin tekemän Pennalan
itäosien osayleiskaavaa varten teetetyn selvityksen (2015) mukaan Pennalantiellä Porkkallion melun äänitaso päivä- (LAeq 7-22 55dB) tai yöohjearvo
(uusilla alueilla LAeq 22-7 45 dB) ennustetilanteessa eivät ylity Porkkallion
asemakaavaluonnoksessa Pennalantietä lähimmilläkään asuintonteilla. Melukartat ovat liitteenä 4.

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kokonaisuudessaan kaavakartalla.Yleisillä määräyksillä on ohjattu kaava-alueen rakentamista mm. radonin
torjunnan ja hulevesien hallinnan osalta.

5.6 NIMISTÖ
Asemakaavalla osoitetaan alueelle uutta katunimistöä. Katujen nimet
valmistuvat ehdotusvaiheeseen. Katujen nimeämiseen otetaan vastaan
ehdotuksia paikallisilta asukkailta sekä koululta.

6 ASEMAKAAVAN
TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaavamuutos on saanut
lainvoiman. Asemakaavan toteutusta seurataan Orimattilan kaupungin kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä yhdyskuntatekniikan yhteistyönä.
Orimattilan kaupungin investointiohjelmassa on varattu varoja vuodelle
2021 Porkkallion infran suunnitteluun sekä toteutukseen vuodelle 2022.
Alueen suuruus ja katumetrien määrä, katualueen maanomistusolosuhteet
sekä Pennalan kestävän (ei liian nopean) kehityksen huomioon ottaen on
mahdollista, että suunnittelualue toteutetaan vaiheittain usean eri vuoden
aikana.
Rannanraitin katualue vaatii katualueen lunastuksia. MRL §94 mukaan kunta
saa omistukseensa katualueen, joka ei sille ennestään kuulu kiinteistötoimituksella ensimmäisen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Korvauksista katualueen omistuksen siirtymisestä kunnalle määrää maankäyttö- ja
rakennuslain 104§. Asiasta on oltu yhteydessä ko. maanomistajiin kaavaluonnoksen suunnittelun yhteydessä.

Otteet melukartoista kaavaluonnosviivoineen.Yllä ennusteliikenteen 2035 päivämelutasot, alla yömelutasot.

Alkuperäiset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännökset löytyvät muun muassa osoitteesta www.finlex.fi
Kaavaselostus on saatavilla Orimattilan kaupungin kaavoitustoimesta, Erkontie 9, tai kaupungin kotisivuilta osoitteesta
https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osalliset voivat osallistua ja
vaikuttaa asemakaavan laadintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus
arvioida. Lisäksi tässä suunnitelmassa esitetään pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus ja
tavoitteet sekä kaavatyön lähtötilanne ja kaavan laadinnan eri työvaiheet.
Osallistuminen ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämä suunnitelma on laadittu Porkkallion asuinalueen asemakaavan laatimiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen
ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin menetelmät.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan Orimattilan kaupungin kaavoitustoimessa sekä kunnan
internet-sivuilla. Suunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan työn edetessä.
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ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT
Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Pennalan Porkkalliolla, Pennalan
taajama-alueen ja Ylä-Hankaanojan asuinalueen välissä.
Suunnittelualueelta on Pennalan kioskille matkaa n.400 metriä,
ja Pennalan koululle noin 1 200 metriä. Orimattilan keskustaan
on matkaa hieman yli yksitoista kilometriä. Lahden rajalle matkaa on noin 2,5 kilometriä.
Asemakaava koskee kiinteistöjen määräaloja 560-411-3-101M610 ja 560-411-3-79-M601, sekä kiinteistöjä 560-411-3-198,
560-411-3-55, 560-411-3-106, 560-411-3-196 ja 560-411-3-197
sekä osia kiinteistöistä 560-411-3-254, 560-411-3-101 ja 560411-3-79.

Kaavoitustehtävän määrittely ja tarkoitus
Orimattilan kaupunki on hankkinut maata Pennalan Porkkallion alueelta keväällä 2019. Asemakaavalla pyritään vastaamaan
Pennalan alueen tonttimenekkiin sekä lisätään asuintonttien
kaavavarantoa Pennalassa.
Asemakaavalla mahdollistetaan kokonaan uuden asuinalueen
toteuttaminen Porkkalliolle siten, että alue olisi otettavissa
käyttöön asteittain. Asemakaavan rajaus tarkentuu kaavatyön
edetessä. Lähtökohtaisesti kaava rajautuu kaupungin omistamien kiinteistöjen rajojen mukaan, mutta suunnittelutyön
edetessä tutkitaan olemassa olevien, rakennettujen kiinteistöjen
ottamista mukaan asemakaavoitukseen.

Kuva. Alustava suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Nykytilanne
Asemakaavoitettava alue on tällä hetkellä peltoaluetta sekä
hakattua metsää. Alueen keskellä on rakennettuna kuusi kiinteistöä.

Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on PasinaPennalan taajamatoimintojen aluetta (A139), joka on seututien
167 itäpuolinen taajama-alueeksi tiivistynyt ja osin toteutunut
alue. Itäisessä osassa on maakunnallisia maisema-arvoja. Alueen
läpi kulkee etelä-pohjoissuunnassa ohjeellinen ulkoilureitti, sekä
seututien 167 yli poikittain itä-länsi -suunnassa viheryhteystarve (vy21). Seututien 167 länsipuolella on Itella Logistics Oy:n
kilometrin säteellä Seveso-vyöhyke (kons5), joka jää suunnittelualueen ulkopuolelle.

Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pennala-Pasinan pohjoisosan asuntoalueiden osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta
se rajautuu lännestä Pennalan Ylä-Hankaanojan asemakaavaan
(A145) ja idässä Pennalantien katualueen asemakaavaan (A194).
Muutaman sadan metrin päässä pohjoisessa on Ylä-Hankaanojan
asemakaavoitettu asuinalue, eteläpuolella on Pennalan kylän
asemakaava-alueita.

Maanomistus suunnittelualueella

omistuksessa. Alueen keskellä on alue, jossa on yksityisen
omistuksessa olevia asuinkiinteistöjä. Rannanraitti on nykytilanteessa osin yksityisessä omistuksessa.

OSALLISTUMINEN
SUUNNITTELUUN
Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne
maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan
alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia Porkkallion asemakaavassa ovat:
• kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat
ja asukkaat
• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
• Orimattilan Vesi Oy
• Orimattilan Lämpö Oy
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Päijät-Hämeen maakuntamuseo
• Ympäristöterveyskeskus
• Kymenlaakson Sähkö
• Hämeen ELY-keskus
• Uudenmaan ELY-keskus
• Pohjoinen Aluejohtokunta
• Muut itsensä osallisiksi mieltävät

Asemakaavoitettava alue on pääosin Orimattilan kaupungin
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014
Ote Pennalan-Pasinan osayleiskaavojen yhdistelmäkartasta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA A201
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Ote ajantasa-asemakaavasta.

Viranomaisyhteistyö
Porkkallion asemakaavasta ei järjestetä erillistä viranomaisneuvottelua (vain yleiskaavoista ja seudullisesti merkittävistä
asemakaavoista). Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään
lausunnot Orimattilan Vedeltä, Orimattilan Lämmöltä, PäijätHämeen pelastuslaitokselta, Päijät-Hämeen maakuntamuseolta,
Ympäristöterveyskeskukselta, Kymenlaakson Sähköltä, Hämeen
ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Pohjoiselta Aluejohtokunnalta. Orimattilan teknisen palvelukeskuksen sisällä varataan
lausunnonantomahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelulle.
Hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ja Uudenmaan
ELY -keskuksiin.Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan PäijätHämeen liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan mm. kaupungin rakennustarkastajaa sekä
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia.

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
(MRL 62-63 §, MRA 30 §)
Kaava kuulutetaan vireille kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat ja Orimattilan Aluelehti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville
samalla kuulutuksella. Osallinen voi antaa palautetta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta kaavan laatijalle.
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Kaava-alueella maata omistaville ja välittömässä läheisyydessä
asuville lähetetään tiedossa olevaan kotiosoitteeseen kaavaluonnos, josta on mahdollista antaa mielipide. Kaavaluonnoksen
suunnitteluvaiheessa on myös otettu yhteyttä maanomistajiin.
Myös viranomaisilla on mahdollisuus kommentoida kaavaluonnosta. Kaavan valmistelu on osallisten kannalta keskeisin suunnitteluvaihe, sillä suunnitelmat eivät ole lopulliseen
muotoonsa hiottuja ja muutosten tekeminen on tässä vaiheessa
vielä helppoa.

EHDOTUSVAIHE (MRL 65 §, MRA 27 JA 32 §)
Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotuksen osia ovat kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
sekä kaavaselostus (sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville vähintään 30 päiväksi.
Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä voi osallinen tehdä
kaavasta kirjallisen muistutuksen. Eri viranomaisilta ja yhteisöiltä
pyydetään lausunto. Kaavan laatija käsittelee jätetyt muistutukset ja lausunnot, sekä laatii vastineet näihin. Mikäli kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta oleellisia
muutoksia, muokattu ehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville.

A201 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HYVÄKSYMISVAIHE

Hyväksymisvaihe

(MRL 67 §, MRA 37 § JA 200 §)
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan sekä vastineet annettuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavan hyväksymispäätöksestä
ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä voi
valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden
päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli
hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee lainvoimaiseksi ja
siitä kuulutetaan erikseen.

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään
syksyllä 2020. Mikäli kaavaehdotukseen tehtävät muutokset
eivät ole merkittäviä, kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn
syksyllä tai talvella 2020. Jos kaavaehdotukseen joudutaan
tekemään merkittäviä muutoksia, ehdotusvaihe uusitaan syksyllä
tai talvella 2020.

TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulosta, nähtävilläolosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
(www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat
ja Orimattilan Aluelehti. Maanomistajille toimitetaan kotiin
kirjeitse tietoa valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa. Osoitetietoina käytetään Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin
ilmoitettuja yhteystietoja.
Jos osallinen jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen, voi samalla
antaa omat yhteystietonsa ja pyytää saada kaavan hyväksymispäätöksen tiedokseen.

SELVITETTÄVÄT
VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia liikenneyhteyksiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä taajamakuvaan arvioidaan
suunnittelutyön edetessä. Kaavahankkeen edetessä pyritään
teettämään alustava katusuunnitelma alueen katuverkosta.

KAAVAHANKKEEN
AIKATAULU
Aloitus- ja valmisteluvaihe
Asemakaava on kuulutettu vireille alkutalvesta 2020. Asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville keväällä 2020.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan kesällä tai syksyllä 2020. Valiokunnasta kaavaehdotus etenee kaupunginhallitukseen, joka päättää
kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Tavoitteena on saada
kaavaehdotus virallisesti nähtäville syksyllä 2020.
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Alkuperäiset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännökset löytyvät
muun muassa osoitteesta www.finlex.fi
Kaikki vireillä olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
ovat saatavilla Orimattilan kaupungin kaavoitustoimesta, Erkontie 9, tai
kaupungin kotisivuilta osoitteesta
https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/
ajankohtaiset-suunnitelmat

