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Arvoisa vastaanottaja 
 
 
Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavatyö jatkuu: 
Ensimmäinen suunnittelupaja 25.10.2017, tervetuloa! 
 

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin 
alueen osayleiskaavatyön. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen, suoraan kyläasutusta 
ja rakentamista ohjaava osayleiskaava. Osayleiskaavatyö on alussa, tehtynä on vasta 
joitakin selvityksiä. Keväällä 2017 tehtiin kysely alueen asukkaille ja maanomistajille. 
Kiitoksia kaikille vastaajille, kyselystä saatiin arvokasta tietoa ja lähtökohtia alueen 
suunnittelulle.  

Ensimmäinen suunnittelupaja pidetään paikan päällä keskiviikkona 25.10.2017 klo 15.00 
- 19.00, paikkana on Grännäs skola, Grännäsintie 6. Tule paikalle ja kerro omat 
tulevaisuudenvisiosi. Jos keväällä kyselyyn vastaaminen jäi tekemättä, nyt on myös oiva 
tilaisuus tuoda omat näkemyksesi suunnitteluun. 
 
Paikalla ovat suunnittelijat (Maija-Riitta Kontio, Hilkka Jokela ja Riikka Rossi) valmiina 
kuuntelemaan ja keskustelemaan maanomistajien ja asukkaiden kanssa.  Asukkaiden ja 
maanomistajien esiin nostamat asiat ja näkökannat ovat lähtökohtana jatkotyölle.  

Arkkitehtitoimisto Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy vastaa alueen 
kulttuuriympäristöselvityksen laatimisesta ja maastotöitä on tehty kesän kuluessa. 
Maastossa ovat liikkuneet arkkitehdit Mona Schalin, Kristina Karlsson ja Varvara 
Protassova.  Mona Schalin kumppaneineen on myös tavattavissa paikan päällä 
suunnittelupajalla. Vanhat valokuvat ja tiedot alueen rakennusten historiasta kiinnostavat 
tutkijoita, ja muun muassa näitä tietoja voi välittää tutkijoille suunnittelupajalla.  

Tervetuloa keskiviikkona 25.10.2017 suunnittelupajalle, osoite Grännäs skola, 
Grännäsintie 6, klo 15.00 - 19.00. 

Tämä kirje on lähetetty maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kaupunkisuunnittelun 
tiedossa. Niiden kiinteistöjen osalta, joilla on useita maanomistajia tai jotka ovat 
perikuntien hallussa, on tämä kirje saattanut lähteä vain osalle omistajia. Tämän vuoksi 
pyydämme ystävällisesti Teitä tiedottamaan mahdollisille muille kiinteistön omistajille 
tästä kirjeestä. 

Lisätietoja osayleiskaavoituksesta: Porvoon kaupungin internetsivut www.porvoo.fi. ja 
yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, maija-riitta.kontio@porvoo.fi, puh. 040 489 5751 
ja kaava-avustaja Riikka Rossi, riikka.rossi@porvoo.fi, puh. 0404895754. 
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