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PENNALA, RAUTAMÄENTIEN TEOLLISUUSALUE

1

OAS

2.2

HANKKEEN PERUSTIEDOT JA SIJAINTI

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava

Kaava-alue sijaitsee Orimattilan kaupungin Pennalan kylässä noin 10 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen.

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue
sijaitsee Pennalan länsiosan teollisuus- ja varastoalueella (T46). Muutosalue on myös osa Miekkiön
−Renkomäen−Pennalan kehittämisen kohdealuetta
(kk4).

Noin 40 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu Rautamäentiehen. Kaavahanke on osa Pennalan teollisuusalueen yleiskaavan mukaista laajennusta. Kaavan vaikutusaluetta on Länsi-Pennalan
teollisuusalue ja sen ympäristö.

Fingridin suurmuuntoasemaa varten varattu tontti
on energiahuollon aluetta (EN). Muuntoasemalle
on osoitettu Hennan suunnasta voimalinjan yhteystarve ja muuntoasemalta Niinikosken suuntaan
merkittävästi parannettava voimalinja. Lisäksi
maakuntakaavaan on merkitty EN-alueen läpi kulkeva pohjois-etelä-suuntainen voimalinja.

Kuva 1. Suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus.

Kuva 3. Ote maakuntakaavasta.

Uusi maakuntakaava on valmisteilla. Korjattu
ehdotus on tulossa nähtäville. Siinä Pennalan länsiosan teollisuus- ja varastoalueen merkintä on
muutettu maaliikenteen alueeksi (LM2) ja uuden
voimalinjan linjaus on tarkentunut.
Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus ortokuvassa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Kaavoitustyön määrittely ja tavoite

Asemakaavan tavoitteena on uusien tonttien kaavoittaminen pienteollisuutta varten. Pienemmät
teollisuustontit monipuolistavat Pennalan teollisuus- ja logistiikka-alueen tonttitarjontaa.
Suunnittelualueeseen kuuluu myös Fingridin suurmuuntoasemaa varten varattu tontti sekä Rautamäentie katualueena logistiikka-alueelle asti.

Kuva 4. Ote korjatusta ehdotuksesta.
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Yleiskaava

2.4

Alueella on voimassa Länsi-Pennalan teollisuusalueen osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.6.2008. Yleiskaavassa suunnittelualue sijaitsee teollisuus- ja varastoalueella (T)
sekä yhdyskuntateknisen huollon alueella (ET).

Kaava-alueen omistaa Orimattilan kaupunki lukuun
ottamatta Rautamäentien maantietä, joka on valtion omistuksessa ja muuntoasemalle varattua tonttia, joka on Fingrid Oyj:n omistuksessa.

Maanomistus
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OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS

3.1

Osalliset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 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.
Kuva 5. Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta.

Asemakaavan osallisia ovat:
kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat
kaavan vaikutusalueen maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat
Orimattilan Vesi Oy
Orimattilan Lämpö Oy
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen maakuntamuseo
Päijät-Hämeen liitto
Ympäristöterveyskeskus
Kymenlaakson Sähkö Oy
Fingrid Oyj
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Muut itsensä osallisiksi mieltävät

Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelualue rajautuu Rautamäentien
katualueen osalta logistiikka-alueen laajennuksen
asemakaavaan, joka on saanut lainvoiman
30.12.2015.

3.2

Tiedottaminen ja osallistuminen

Vireilletulo
Vireilletulosta kuulutetaan ja samalla osallistumisja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi, jonka aikana suunnitelmasta voi jättää
mielipiteensä kaavoittajalle.
Kuva 6. Suunnittelualueen rajaus (rasteri)
ajantasakaavassa.

2.3

Valmisteluvaihe
Kaavasta tehdään luonnos, joka asetetaan yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi ja samalla
pyydetään viranomaisilta kommentit.

Laaditut selvitykset

Kaavaehdotus
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia
tiedotetaan kirjeitse. Ehdotusaineisto asetetaan
nähtäville 30 päivän ajaksi ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Osalliset voivat jättää kirjallisen
muistutuksen aineistosta kaavoittajalle.

• Selvitys liikenne- ja runkomelusta, Ramboll,
22.4.2015
• Pennalan liikenneselvitys, Ramboll, 2014
• JOKIMÄKI-eteläinen luontoselvitys, Leena
Noko, 5.9.2006
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Hyväksyminen
Hyväksymiskäsittelyjen jälkeen kaavan hyväksymisestä kuulutetaan. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Seuraavia vaikutuksia voidaan arvioida asemakaavatyön edetessä:
1. Yhdyskuntarakenne ja maisemakuva
2. Ympäristölliset vaikutukset (melu, pintavedet,
maaperä, luonto ja eläimistö)
3. Taloudelliset vaikutukset (esim. yhdyskuntatekniset kustannukset)
4. Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät, pysäköinti)

Voimaantulo
Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja jos valituksia ei ole, voidaan sen
voimaantulo kuuluttaa.
Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla (www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat ja Orimattilan
aluelehti.

5

Kaava-asiakirjat (OAS, luonnos- ja ehdotusaineisto) ovat nähtävillä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla.

3.3

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET

ALUSTAVA AIKATAULU

ALOITUSVAIHE
Helmikuu−huhtikuu 2016
• käynnistämispäätös
• kuulutus vireilletulosta
• osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Viranomaisyhteistyö
Kaupunginvaltuusto on päättänyt asemakaavan laatimisesta kaavoitusohjelman 2016 2020 hyväksymisen yhteydessä 15.2.2016.

VALMISTELUVAIHE
Toukokuu−kesäkuu 2016
• kaavaluonnos nähtäville

Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta, Päijät-Hämeen
pelastuslaitokselta,
PäijätHämeen liitolta, Ympäristöterveyskeskukselta,
Kymenlaakson Sähköltä, Fingridiltä, Orimattilan Vedeltä, Orimattilan Lämmöltä sekä Päijät-Hämeen maakuntamuseolta pyydetään
lausunnot luonnoksesta ja ehdotuksesta.

KAAVAEHDOTUS
Heinäkuu−syyskuu 2016
• kaavaehdotus nähtäville
HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Lokakuu−joulukuu 2016

Orimattilan teknisessä palvelukeskuksessa
varataan lausunnonanto- ja kommentointimahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelulle.

• kaavan hyväksymiskäsittely
• hyväksymispäätöksen ja voimaantulon kuuluttaminen

Kaavaehdotus käsitellään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ennen
nähtäville asettamista.
Viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa
järjestetään tarvittaessa kaavatyön aloitusvaiheessa ja kun kaavaehdotus on ollut julkisesti
nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu.
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YHTEYSTIEDOT

Orimattilan kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Kaupungintalo, Erkontie 9 (2. kerros)
Postiosoite: PL 46, 16301 Orimattila
Puhelin (03) 888 111 (vaihde)

Kaavan hyväksyy Orimattilan kaupunginvaltuusto teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ELY -keskukseen.

Kaavoitusinsinööri Eero Manerus,
p. 040-5155 183, eero.manerus@orimattila.fi

Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Päijät-Hämeen liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan
mm. kaupungin rakennustarkastajaa sekä
Hämeen ELY -keskusta.

Kaavasuunnittelija Essi Kesämaa,
p. 044-7813 624, essi.kesamaa@orimattila.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa
palautetta yhteyshenkilöille koko kaavahankkeen
ajan.
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