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PENNALAN KOULUN ETELÄPUOLI

1

OAS

HANKKEEN PERUSTIEDOT JA SIJAINTI

Kaava-alue sijaitsee Orimattilan Pennalassa noin 10
kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen.
Uotilanrinteen asemakaava sijoittuu koulun läheisyyteen Lankilantien eteläpuolelle. Suunnittelualueen
koko on noin kahdeksan hehtaaria. Kaavan vaikutusaluetta on Pennalan kylä.

Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.

Uuden maakuntakaavan korjattu ehdotus oli nähtävillä elokuussa 2016. Siinä suunnittelualue sijoittuu
Pennalan taajamatoimintojen alueelle (A142) sekä
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaalle alueelle (rasteri).

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ortokuvassa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Kaavoitustyön määrittely ja tavoite

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden
pientaloalueen rakentaminen Pennalan koulun läheisyyteen.

2.2

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Päijät-Hämeen liitto laatii uutta maakuntakaavaa,
joka vahvistuessaan tulee korvaamaan 11.3.2008
vahvistetun Päijät-Hämeen maakuntakaavan.
Kuva 3. Ote uuden maakuntakaavan ehdotuksesta.

Voimassa olevassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu Pennalan taajamatoimintojen alueelle (A123). Taajamatoimintojen alueen kuvaus on seuraava: Pennalan kyläalue tiivistyy
taajama-alueeksi. Alueella on maakunnallisia maisema-arvoja ja keskeinen osa alueesta on pohjavesialueella.

Yleiskaava
Alueella on voimassa Pennalan itäosan osayleiskaavan muutos, joka on saanut lainvoiman
2.11.2016. Osayleiskaavassa suunnittelualue on
pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Kaava-alue rajautuu maakuntakaavassa länsireunastaan Miekkiön−Renkomäen−Pennalan kehittämisen kohdealueeseen (kk4) sekä Pennalan pohjavesialueeseen (pv62).

Suunnittelualueelle on merkitty uusia tieyhteyksiä,
jotka otetaan huomioon asemakaavoituksessa.
Suunnittelualueen eteläosa on lähivirkistysaluetta
(VL). Tärkeän pohjavesialueen (pv) raja kulkee
suunnittelualueen länsiosassa. Uotilan pihapiiri on
yksi arvokkaista rakennusryhmistä (sk 8).
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2.4

Maanomistus

Kaava-alueen omistaa Orimattilan kaupunki lukuun
ottamatta yhtä yksityistä kiinteistöä ja valtion omistuksessa olevia maantiealueita.
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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 4. Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta.

Asemakaavan osallisia ovat:

Asemakaavat

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
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Muut itsensä osallisiksi mieltävät

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Länsipuolelle suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu Riihelän pientaloalue, joka on kaavoitettu vuosina 1998–2006.

2.3

Laaditut selvitykset

Suunnittelussa voidaan hyödyntää seuraavia jo laadittuja selvitysaineistoja:
− Pennalan osayleiskaava ja Pennalan logistiikka-alueen laajennuksen asemakaava: Selvitys
liikenne- ja runkomelusta, Ramboll, 22.4.2015.
− Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Orimattilan kaupunki ja Ramboll, 2014.
− Pennalan itäosan liito-oravaselvitys 2013, Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy

3.2

− Orimattilan Pennalan osayleiskaavan muutos:

Vireilletulo

Luontoselvitys 2012. Tmi Marko Vauhkonen,
2012.

Tiedottaminen ja osallistuminen

Vireilletulosta kuulutetaan ja samalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päivän
ajaksi, jonka aikana suunnitelmasta voi jättää mielipiteensä kaavoittajalle.

− Pennalan itäosien osayleiskaava-alueen inventointi sekä suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen prospektointi. Teemu Tiainen &
Hannu Takala. Lahden kaupunginmuseo /
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, 2012.

Valmisteluvaihe
Kaavasta tehdään luonnos, joka asetetaan yleisesti
nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi ja samalla
pyydetään viranomaisilta kommentit. Osalliset voivat
antaa mielipiteensä luonnoksesta.

− Päijät-Hämeen taajama- ja kylätarkastelu. Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus ja
Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, 2006.

− Orimattilan rakennetun kulttuuriympäristön sel-

Kaavaehdotus

vitys. Kuntien kulttuuriympäristöselvitys KUKUSE. Hämeen ympäristökeskuksen moniste
97/2005, Nina Könönen.

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen
maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Ehdotusaineisto
asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen aineistosta kaavoittajalle.
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Hyväksyminen
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Hyväksymiskäsittelyjen jälkeen kaavan hyväksymisestä kuulutetaan. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KAAVOITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU

ALOITUSVAIHE
2016
• Uuden asuntoalueen asemakaavoitus oli mukana kaavoitusohjelmassa 2016−2020, jonka
kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2.2016

Voimaantulo

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksytty 24.11.2016

Valitusajan umpeuduttua asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan, jos siitä ei ole valitettu.

• Kuulutus vireilletulosta ja OAS nähtäville

Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla (www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat ja Orimattilan
aluelehti.

VALMISTELUVAIHE
Kevät 2017
• Kaavaluonnos asetetaan nähtäville
• mielipiteet osallisilta, lausunnot viranomaisilta

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

• mielipiteiden ja lausuntojen käsittely
KAAVAEHDOTUS
Kesä 2017

3.3

• Täydennetään ja korjataan luonnosaineistoa
kaavaehdotukseksi

Viranomaisyhteistyö
Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot
luonnoksesta ja kaavaehdotuksesta.

• Kaavaehdotus nähtäville, viranomaisilta pyydetään lausunnot

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

• Muistutusten ja lausuntojen käsittely
HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Syksy 2017

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta.
Viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa
järjestetään tarvittaessa kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.

• Kaava-aineiston tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn, mikäli ei ole tullut kaavaehdotukseen
merkittävästi vaikuttavia muistutuksia tai lausuntoja

Kaavan hyväksyy Orimattilan kaupunginvaltuusto ja hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskuksiin.

• Teknisen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitukseen, jonka esityksestä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn
• Hyväksymispäätöksen kuuluttaminen

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

• Voimaantulokuulutus, jos kaavasta ei valituksia
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YHTEYSTIEDOT

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
Orimattilan kaupunki, Tekninen palvelukeskus

Seuraavia vaikutuksia voidaan arvioida asemakaavatyön edetessä:

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

1. Yhdyskuntarakenne ja maisemakuva
2. Ympäristölliset vaikutukset (melu, pintavedet,
maaperä, luonto ja eläimistö)

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

3. Taloudelliset vaikutukset (esim. yhdyskuntatekniset kustannukset)

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

4. Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus,
kevyt liikenne, liittymät)
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