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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 
 Porvoon kaupunki 
 KERKKOO, YLÄKYLÄ, AK490 
 60. kaupunginosa 
 Korttelit 7513–7516, osia kortteleista 7503 ja 7512 sekä katu-, virkistys- ja eri-

tyisaluetta 
 Asemakaava ja asemakaavan muutos   
 Asemakaava koskee: Osaa Kerkkoon kylästä 
 Asemakaavan muutos koskee: Osaa korttelista 9 ja katualuetta Kerkkoon kylässä 
  
 Asemakaavan käsittely: 
 Asemakaavaluonnos, AK353: 
  Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 19.5.2005 § 193 
 I asemakaavaehdotus, AK353: 
  Kaupunkikehityslautakunta 12.6.2012 § 176   
 II asemakaavaehdotus, AK490: 
  Kaupunkikehityslautakunta 29.10.2013   
 Asemakaavan hyväksyminen, AK490: 
  Kaupunginhallitus 
  Kaupunginvaltuusto 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 Kaava-alue sijaitsee Kerkkoon kylässä noin 9 km Porvoon keskustasta pohjoiseen Por-

voonjokilaaksossa.    
 
 
 

  
 
 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti  
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1.3 Selostuksen sisältöluettelo 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
1.3 Selostuksen sisältöluettelo 
1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
2.2 Asemakaava 
3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 
 3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 3.1.4 Asukkaat ja sosiaalinen ympäristö 
 3.1.5 Maanomistus 
3.2 Suunnittelutilanne 
 3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 3.2.2 Tonttijako ja rekisteri 
 3.2.3 Pohjakartta 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
4.2 Suunnittelu käynnistämien ja sitä koskevat päätökset 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 
 5.1.1  Korttelialueet 
 5.1.2  Rakennetun ympäristön suojelu 
 5.1.3 Mitoitus ja tonttikohtainen rakentamisen määrä 
 5.1.4 Palvelut 
 5.1.5 Liikenneverkko 
 5.1.6 Virkistysalueet 
 5.1.7 Tonttijako 
 5.1.8 Tekninen huolto 
5.2 Kaavan vaikutukset 
 5.2.1 Vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen 
 5.2.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 5.2.3 Vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan ja kyläkuvaan sekä kulttuuriym-

päristöön  
 5.2.4 Vaikutukset palveluihin 
 5.2.5 Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin 
5.3 Ympäristön häiriötekijät 
5.4 Maankäyttösopimukset 
5.5 Nimistö 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
6.2 Toteuttamisen ajoitus 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 Liite 1 Ajantasa-asemakaava 
 Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 12.6.2012 
 Liite 3 Havainnekuva 
 Liite 4 Asemakaava-alueen liikenneverkko 
 Liite 5 Asemakaava-alueen suojelumerkinnät 
 Liite 6 Tonttikohtainen rakennusoikeus, vyöhykkeet I-IV 
 Liite 7 Asemakaava-alueen virkistysalueet ja viheryhteydet 
 Liite 8 Asemakaavan ja asemakaavamuutokset maapoliittinen toteuttaminen 
 Liite 9 Kunnallistekninen verkostokaavio 
 Liite 10 Hulevesien johtamisperiaatteet 
 Liite 11 Tonttijakoyhdistelmä 
 Liite 12 Rakennustapaohjeet 
 Liite 13 Laatimisvaiheen kuuleminen ja laaditut vastineet 
 Liite 14 I ehdotusvaiheen kuuleminen ja laaditut vastineet  
 
1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähde-

materiaalista 
- Rakennuskannan inventointi, Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto, 2002 
- Maisemaselvityksen tarkentaminen asemakaavan pohjaksi, Porvoon kaupunkisuunnit-

teluosasto 2002 
 
2 TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 Asemakaava ja asemakaavan muutos (jäljempänä asemakaava) on käynnistetty inventoin-

tien laatimisella 2002. Asemakaavan ensimmäinen alustava luonnos oli nähtävänä 2005 ja 
luonnos 2010. I asemakaavaehdotus (AK353)oli nähtävänä 15.8.2.-14.9.2012 ja samalla 
käynnistettiin neuvottelut maankäyttösopimusten laatimiseksi. Asemakaavaehdotuksesta 
jätettiin 29 muistutusta. Muistutusten johdosta tehdyt tarkistukset ovat olleet pääosin vähäi-
siä.  

 
 Osa maankäyttösopimusneuvotteluista on osoittautunut hankaliksi sekavien maanomistus-

olosuhteiden vuoksi. Tästä syystä kaava-alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi (AK353 ja 
AK490) ennen kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Näistä asemakaava, 
AK353, käsittää pääosan alkuperäisestä asemakaava-alueesta ja tämä Yläkylän asema-
kaava, AK490, entisen Lampisen suksitehtaan tontin ja kyläalueen pohjoispuolisen laa-
jenemisalueen: Rallitienvarteen jääviä kortteleita, Välhöläntien varren sekä osan Jaakko-
lankallion lähivirkistysalueesta. Tavoitteena on, että asemakaavat voivat edetä samanaikai-
sesti.  
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2.2 Asemakaava 
 Suunnittelualue koostuu Kerkkoon kylässä keskeisesti sijaitsevan Lampisen vanhan suksi-

tehtaan alueesta ja lisäksi se muodostaa Kerkkoon kylätaajaman välittömän laajenemisalu-
een pohjoiseen Jaakkolankallion taakse. Arvokkaan kylämiljöön suojelukysymysten ratkai-
semiseksi ja täydennysrakentamisen ohjaamiseksi on tarpeen laatia asemakaava. Myös 
suunnittelualueen liittäminen sekä vesijohtoon että viemäriin edellyttää asemakaavan laa-
timista. 

 
 Asemakaavan rakenne perustuu olemassa olevaan kylärakenteeseen. Katuverkosto seu-

raa alueen olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Rallitiestä muodostuu kyläalueesta pohjoi-
seen johtava katuyhteys ja muista yksityisteistä tonttikatuja (Kaivopellontie ja Välhöläntie). 
Uusina tonttikatuina on osoitettu Yläkyläntie ja Kalliopellontie. Suunnittelun lähtökohtana on 
ollut vanhan asutuksen säilyttämisen tukeminen ja tiivistäminen. Lampisen vanhan suksi-
tehtaan rakennuskannan erityispiirteiden säilyminen on varmistettu suojelumerkinnöin (sr-
1). Lisäksi tehdastontille on osoitettu vähäistä lisärakentamista puretun tehdasrakennuksen 
kohdalle. Suunnittelualueelle oli osoitettu yhteensä noin 23 omakotitalotonttia (A/s, AO-30 
ja AO-33) 5 kortteliin. Uusia asumiseen osoitettuja tontteja on 17, jotka ovat kaikki yksityi-
sessä omistuksessa.  

 
 Asemakaava-asiakirjoihin sisältyy rakennustapaohjeet, joilla pyritään varmistamaan maa-

kunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyminen. Ra-
kennustapaohjeet on laadittu yhteisenä asemakaavojen AK353 ja AK490 alueelle. 

,  
 Asemakaavan hyväksyminen edellyttää kaupungin ja yksityisen maanomistajan välisen 

maankäyttösopimuksen tekemistä kiinteistöjen 22:0 ja 7:123 alueella. Kiinteistöillä on usei-
ta omistajia. 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 Kerkkoon asemakaavan laajentamisen lähtökohdat on kuvattu laajasti koskien koko kylä-

aluetta asemakaavan AK353 selostuksessa. Tässä asemakaavan selostuksessa kuvataan 
tämän asemakaavan lähtökohtia.  

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 Kerkkoo on tiiviisti rakennettu hyvin säilynyt kyläalue, joka sijoittuu valtakunnallisesti arvok-

kaaseen Porvoonjokilaaksoon. Kylän ominaispiirteet juontuvat sekä maataloudesta että te-
ollisen toiminnan kehittymisestä. Teollisuutta kehittyi 1900 -luvun alussa aivan joen varteen 
ja myöhemmin myös tämän asemakaavan alueelle. Kylä kehittyi voimakkaasti 1920 luvulla. 
Suunnittelualueeseen kuuluu vielä kaavoittamaton osa Kerkkoon vanhaa kyläkeskusta se-
kä kylän laajenemisalue Rallitien varressa.  

 
 Suunnittelualueen koko on noin 7,4 ha, josta kaavamuutosaluetta noin 1,1 ha. 
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 Kuva 2.  Suunnittelualue Porvoonjokilaakson maisemassa 
 
3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 
  
 Maisema 
 Suunnittelualue sijoittuu Porvoonjokilaaksoon, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvok-

kaaksi maisema-alueeksi, Ympäristöministeriö, mietintö 66, 1992. Maiseman rungon muo-
dostaa joki, sitä seuraileva peltolaakso sekä laaksoa rajaavat metsäiset harju- ja mo-
reeniselänteet. Suunnittelualue sijoittuu välittömästi Jaakkolankallion selänteen edustalle ja 
sen taakse.     

 

  
 
 Kuva 3. Maiseman rakenne, Kerkkoon kylän maisemanhoitoselvitys, 2002    
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 Luonnonolot 
 Suunnittelualue sijoittuu harjuselänteelle ja koostuu pääosin rakennetuista pihapiireistä. 

Tunnusomaista harjun männikköä on säästynyt seurantalon ja koulun ympäristössä sekä 
Jaakkolankalliolla. Erityisiä luontoarvoja alueella ei ole lukuun ottamatta arvokkaiksi katsot-
tuja vanhoja pihapuita ja kujanteita. Näitä on erityisesti Lampisen suksitehtaan ympäristös-
sä. Jokilaakson peltoalueet ovat savikkoa, harjualue hiekkaa ja soraa, Jaakkolankallio kal-
liota ja alueen itäosa moreenia. Alueet kylän kohdalla sijoittuvat noin tasolle +20 …+30. Ky-
län taustalle sijoittuva Jaakkolankallio nousee tasolle +60. Alueelta ei ole luonnonsuojelu-
lain ja -asetuksen mukaisia luontotyyppejä eikä rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja.  

 

  
 
  Kuva 4. Alueen maaperä 
 
 Kerkkoon I-luokan pohjavesialue 
 Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu Kerkkoon I-luokan pohjavesialueelle. Muodostuma 

rajoittuu idässä ja lännessä moreeni- ja kallioalueisiin. Harjuselänne on näkyvillä paikoitel-
len pieninä kumpareina. Hyvin vettä johtavat yhtenäiset hiekka- ja sorakerrokset ovat suu-
relta osin paksujen savikerrostumien alla. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta ete-
lään, mutta pohjavettä virtaa myös idästä ja lännestä pohjavesialueen reunaosista harju-
alueelle. Harjun ja Porvoonjoen leikkauskohdassa tapahtuu rantaimeytymistä Porvoonjoen 
vedenpinnan ollessa korkealla. Pohjavedenottamo sijaitsee Porvoonjoen länsipuolella 
Kerkkoon kylätaajamasta etelään. Vedenotto Kerkkoon vedenottamolla on jatkuvaa. Pohja-
vettä saadaan ottaa enintään 2500 m³ / vrk. Kerkkoon alueella pohjavedenpinnan korkeus 
on vedenottamon käytön aikana tasovälillä noin +9,63 …+12,67. Alimmillaan pohjaveden 
pinta on ollut vuonna 2003. 

 
 Tarkkailutulosten perusteella vedenottamolta käyttöön saatu raakavesi on lievästi hapanta 

(pH 6,6 – 7,0). Veden rautapitoisuus ylittää ajoittain talousveden laatusuositusten mukaisen 
enimmäispitoisuuden (0,2 mg/l). Suurin todettu rautapitoisuus vuosien 2000–2009 tarkkai-
lujakson aikana on ollut 1,2 mg/l. Veden väriluku vastaa tai ylittää lievästi talousveden laa-
tusuositusten mukaisen tavoitetason (5mgPt/l). Veden hygieeninen laatu on ajoittain hei-
kentynyt. Muilta tutkituilta osin vedenottamon raakavesi täyttää talousvedelle asetetut laa-
tuvaatimukset ja – suositukset. Vesi käsitellään Saksalan vedenottamolla (raudanpoisto, 
pH-säätö, suodatus ja desinfiointi). 

 
 Länsi-Suomen vesioikeus on päättänyt pohjavedenottamon suoja-alueista 27.9.1990  nro 

55/1990/3. Suunnittelualueen länsiosa sijoittuu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. 
Kaukosuojavyöhykkeelle on annettu määräyksiä mm. rakennettavista öljysäiliöistä, teolli-
suuslaitosten perustamisesta ja rakennusten liittämisestä viemäriin. Lannoitteita, kasvin-
suojeluaineita, vesakko- ja tuhoeläinmyrkkyjä ei saa käyttää muuhun kuin normaaliin pelto-
viljelyyn, metsänhoitoon, yms. liittyvään toimintaan. Alueella ei sallita sellaista ojankaivua 
tai muuta maankaivua, josta voi aiheutua pohjaveden likaantumista tai haitallista purkautu-
mista. Erityisesti pintavesien pääsy tulee estää suoja-alueella sijaitseviin sorakuoppiin. Li-
säksi liikenteelle tarkoitettuja teitä tai pysäköintipaikkoja varten on rakennettava asianmu-
kaiset suojaukset. 
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 Kuva 5.  Kerkkoon I–luokan pohjavesialueen ja suunnittelualueen rajaus 
 
 3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 1900 – luvun alussa Emil Lampinen aloitti teollisen suksien valmistuksen ja loi perustan 

Kerkkoon Lampisen suksitehtaalle. Jokirannassa sijaitseva tehdastontti useine eri aikakau-
sien rakennuksineen on yksi kylän tärkeistä maamerkeistä. Lampinen myi ensimmäisen 
tehtaan ja perusti uuden vuonna 1922 entiselle Jaakkolan talon alueelle ylemmäksi ky-
lään.”Yläkylän” rakentuminen uudeksi kyläkeskustaksi käynnistyi voimakkaasti 1920 – lu-
vulla suksitehtaan työväen ja käsityöläisten rakentaessa asuntojaan. Koulu rakennettiin 
1901 (laajennukset mm. 1928, 1948 ja 1955) ja nuorisoseurantalo Toivola 1919, Lampisen 
suksitehtaan rakennuskanta on 1910 -1920 – luvuilta. Suksitehtaan uuden päärakennuksen 
sekä tiettävästi myös 1910 valmistuneen teollisrakennuksen suunnittelusta on vastannut 
arkkitehti J.S.Siren. Muutamia kylän vanhimpia säilyneitä rakennuspaikkoja sijoittuu Kaivo-
pellontien ja Rallitien varteen. 

 

  
 Kuva 6.  Kylän vanhaa rakennuskantaa 

Kerkkoon I-luokan pohjavesialue 

Suunnittelualueet AK353 ja AK490 
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Kuva 7. Lampisen vanha suksitehdas 
 

  Kerkkoon kylä on osa Porvoonjokilaaksoa, joka mainittiin valtakunnallisesti arvokkaana 
rakennettuna kulttuuriympäristönä museoviraston julkaisussa RKY 1993. Valtakunnallista 
rakennetun kulttuuriympäristön päivityksestä, RKY2009, valtakunnallisten arvokkaiden 
maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen päällekkäisyyksiä karsittiin ja 
myös Kerkkoo jätettiin tästä syystä pois inventoinnista RKY2009. Porvoonjokilaakso on 
mukana maakunnallisesti merkittävissä kulttuuriympäristöissä, Uudenmaan kulttuuriympä-
ristöselitys 2012.  Asemakaavan laatimisen tausta-aineistoksi on laadittu rakennuskannan 
inventointi Porvoon kaupunkisuunnitteluosastolla 2002. Kaikki 1940 –luvulla rakennetut ja 
sitä vanhemmat rakennukset inventoitiin. Suksitehtaan rakennuksilla on katsottu olevan ra-
kennushistoriallista arvoa yksittäisinä rakennuksina, muun kyläasutuksen arvo perustuu eri-
tyisesti kylän historiaan ja hyvin säilyneeseen kyläympäristöön kokonaisuutena.  

  
 Liikenneyhteydet 
 Suunnittelualue rakentuu Rallitien varteen. Rallitien alku on katualuetta, mutta muilta osin 

liikenneyhteydet ovat vielä yksityistietä. Alueen yksityistieverkosto on muotoutunut heti ra-
kentamisen edettyä nykyiselleen ja pitäjänkartassa 1937 onkin jo erotettavissa kaikki nykyi-
set kaava-alueen yksityistiet.  

   
 Kunnallistekniikka 
 Alueella ei ole Porvoon veden ylläpitämiä vesi- tai viemärijohtoja. Rallitien alueella olevat 

vesi- ja viemärijohdot ovat yksityisessä omistuksessa. Yksityiset johdot on suunniteltu ja 
rakennettu 2000 –luvulla siten, että ne voidaan liittää osaksi Porvoon Veden verkostoa. Hu-
levedet on alueella imeytetty maaperään ja ohjattu avo-ojiin.  

  
 Palvelut 
 Kylässä toimii Kerkkoon koulu, jonka yhteydessä toimii kirjasto sekä vanhempienyhdistyk-

sen ylläpitämä iltapäiväkerho. Lähimmät päiväkodit ovat Kaarenkylässä ja Suomenkylässä.  
 
 Virkistys 
 Porvoon liikuntapalvelut ylläpitää Kerkkoon urheilukenttää. Urheilukentälle jäädytetään tal-

visin luistinrata. Suunnittelualueen ulkopuolella Runninrinteessä sijaitsee kyläläisten talkoil-
la rakentama leikkipuisto. Kerkkoon asukkaat/yhdistykset pitävät huolta latuverkostosta ja 
kyläyhdistys on kunnostanut vanhoja tienpohjia seuraavat kävelypolut kylästä sekä kau-
pungin suuntaan että hiihtomajan suuntaan. 
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 Ympäristön häiriötekijät 
 Suunnittelualueelle sijoittuu PIMA –kohteita. Lampisen suksitehtaan tontin käyttö on jo osit-

tain muutettu asumiseen ja sen alueella ollut kunnostusta edellyttänyt maaperä on puhdis-
tettu (Lampisen entinen suksitehdas, Maaperäkunnostuksen loppuraportti, FCG Finnish 
Consultting Group Oy, 6.3.2012). Tehdasrakennusten rakenteiden mahdollisia haitta-
ainepitoisuuksia ei liene tutkittu. Rallitien varressa oleva ns. sahaplaani kaipaa edelleen 
tarkempaa maaperän pilaantuneisuuden selvitystä ja kunnostusta.  

 
3.1.4 Asukkaat ja sosiaalinen ympäristö 
 Suunnittelualueella asuu noin 5 asukasta, ja koko Kerkkoon kyläalueella noin 880. Kylä on 

hyvin aktiivinen ja siellä toimii useita yhdistyksiä. Kylä valittiin vuoden 2012 uusmaalaiseksi 
kyläksi. 

  
3.1.5 Maanomistus 
 Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa, maanomistajia on noin 20.  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
 Maakuntakaava 
 Suunnittelualue on osoitettu Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristömi-

nisteriössä 15.2.2010) kyläalueeksi AT. Alue sijoittuu lisäksi valtakunnallisesti arvokkaa-
seen maisema-alueelle (ma/v) ja osittain pohjavesialueelle (pv). Kerkkoontie on osoitettu 
yhdystienä. 

 

  
 
 Kuva 8.  Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (ei mittakaavassa) 
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 Yleiskaava 
 Suunnittelualueella on voimassa Porvoon maalaiskunnan kylien ja haja-asutusalueiden 

osayleiskaava (hyväksytty 22.4.1996). Alue on osoitettu kyläkeskuksen alueeksi (AT-1) ja 
kyläkeskuksen laajenemisalueeksi (AT-2). Lisäksi alue on osoitettu maisema-alueeksi sekä 
osittain pohjavesialueeksi (pv1). Lampisen suksitehdas on osoitettu rakennussuojelukoh-
teena (sr). 

 

 
 
   Kuva 9. Ote osayleiskaavasta  (ei mittakaavassa) 
 
 Asemakaava 
 Kerkkoon asemakaava on hyväksytty rakennuskaavana 20.2.1985. Asemakaavan muutos 

koskee osaa korttelia 9. Lampisen suksitehtaan tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), tonttitehokkuus e=0,3, kerrosluku 
II. Alueen ajantasa-asemakaava on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 1. Liite 1 

 
 Rakennusjärjestys 
 Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2007 § 

143. Rakennusjärjestys tuli voimaan 20.2.2008. 
 

Tonttijako ja rekisteri 
Alue kuuluu Uudenmaan maanmittaustoimiston ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Alueelle 
ei ole laadittu tonttijakoa. 
 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen pohjakartta on hyväksytty 16.12.2009 ja se on  kaavoitusmittausasetuk-
sen (1284/99) mukainen. Kaupunkimittaus ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa.  

 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 Suunnittelualueen kyläasutus on jo nyt tiivistä. Arvokkaan kylämiljöön suojelukysymysten 

ratkaisemiseksi ja täydennysrakentamisen ohjaamiseksi on tarpeen laatia asemakaava. 
Suunnittelualueen liittäminen sekä vesijohtoon että viemäriin edellyttää asemakaavan laa-
timista. 

   
4.2 Suunnittelu käynnistämien ja sitä koskevat päätökset 
 Kaavoitustyö on sisältynyt pitkään kaupunkisuunnittelun työohjelmaan. Kaavoitustyö toteut-
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taa myös Porvoon kaupungin hyväksymää strategiaa, jonka mukaan pyritään tehostamaan 
kaavoitusta myös haja-asutusalueilla.  Alueella ei ole annettu rakennuskieltoa asemakaa-
van laatimista varten.  

 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. Osal-
liset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavan vireille olosta on tiedotettu 
vuosittaisten kaavoituskatsauksien yhteydessä.  Kysymyksessä on MRL 66 § 2 momentis-
sa tarkoitettu vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava, joka edellyttää viranomaisneuvotte-
lua. OAS on esitetty liitteenä 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on varauduttu 
suunnittelualueen jakamiseen. Liite 2 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava asemakaavaluonnos ovat olleet MRL 62 
§ ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 8.6–1.7.2005. Saadun palautteen pohjalta  asema-
kaavaluonnosta tarkennettiin. Asemakaavaluonnos asetettiin uudelleen nähtäville 22.3.–
16.4.2010 MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti ja samalla pyydettiin alustavat lausunnot. 
Kaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 22 mielipidettä. Lausunnoissa nousivat esille 
kaava-asiakirjojen täydennystarpeet.  Kunnallisteknisten verkostojen ja hulevesien ohjauk-
sen periaatteita toivottiin esitettävän kaava-asiakirjoissa. Lisäksi vaikutusten arvioinnin tar-
kentamista toivottiin mm. asemakaavan vaikutuksilla alueen pohjaveteen. Uudenmaan 
ELY-keskus edellytti Kerkkoontien, mt 1601, osoittamista katuna. Asukkailta saadussa pa-
lautteessa nousi esille Kerkkoontien kevyenliikenteenväylän sijoitus ja sen vaatima maa-
alue sekä kaavan yksityiskohtaiset ratkaisut omalla tontilla.  Yhteenveto lausunnoista, mie-
lipiteistä, kaupunkisuunnittelun vastineista ja lausunnon/mielipiteen vaikutuksesta kaava-
ehdotuksen valmisteluun on esitetty liitteessä 13. Liite 13  
 
I ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi on ollut MRA 27 § mukaisesti julki-
sesti nähtävänä  15.8.-14.9.2012 ja pyydetyt lausunnot on saatu. Ehdotuksesta jätettiin 29 
muistutusta, joista 6 on tämän asemakaavan AK490 alueella. Kerkkoon kyläyhdistyksen 
lausunnossa kiinnitettiin huomiota kylän kevyenliikenteenratkaisujen sovittamiseen vanhaan 
arvokkaaseen ympäristöön. Porvoon Veden lausunnossa esitettiin muutamia teknisiä tar-
kennuksia vesihuolto- ja viemäriverkoston osalta. Muilta osin lausunnot olivat kautta linjan 
myönteisiä. Yhteenveto lausunnoista ja niiden johdosta annetuista vastineista, muistutuk-
sista ja kunnan perustellusta kannanotosta sekä asemakaavaehdotukseen tehdyistä muu-
toksista on täydennetty asemakaavaselostuksen liitteeseen 14. Liite 14 
 
Osa maankäyttösopimusneuvotteluista on osoittautunut hankalaksi sekavien maanomistus-
olosuhteiden vuoksi. Tästä syystä kaava-alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi (AK 353 ja 
AK 490). 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 Valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteet jakautuvat yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. 

VAT:iin sisältyvät yleistavoitteet tulevat sovellettavaksi maakuntakaava- ja yleiskaavatasol-
la ja ne on otettu huomioon jo ylemmänasteisessa kaavoituksessa. VAT:n erityistavoitteet 
tulevat sovellettavaksi myös asemakaavaa laadittaessa. Kerkkoon alueella sovellettavaksi 
tulevia erityistavoitteita ovat mm.: 
- Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäris-

töjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inven-
toinnit otetaan huomioon. Kerkkoossa tulee otettavaksi huomioon Valtakunnallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992) 

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötar-
peet. 

- Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista 
hajarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan olemassa olevaa kyläverkos-
toa ohjaamalla rakentamista kylien yhteyteen. 

 
Kaupungin strategiasta johdetut tavoitteet suunnittelulle ovat, että kaupungissa on energia-
tehokas kaupunkirakenne ja että nykyinen yhdyskuntarakenne eheytyy. Tavoitteena on te-
hostaa kaavoitusta haja-asutusalueilla ja keskittää kaavoitus määriteltyihin kyliin.  
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Suunnittelun tavoitteet ovat konkretisoituneet laatimisvaiheen aikana. Seuraavat suunnitte-
lun tavoitteista koskevat erityisesti tämän asemakaan aluetta:  
- tavoitteena mahdollistaa Kerkkoon kylän tasapainoinen kehittyminen siten, että kylän 

historia, rakennettu ympäristö, luonnonympäristö ja sijainti valtakunnallisesti arvokkaas-
sa Porvoonjokilaaksossa otetaan huomioon 

- säilytetään kylän omaperäinen luonne ja rakentamisen kerroksellisuus, mutta toisaalta 
osoitetaan mahdollisuuksia kylän täydennysrakentamiseen 

- edistetään ja voimistetaan kylälle luonteenomaista rakentamista 
- mahdollistetaan kylän palveluiden säilyminen 
- säilytetään nykyinen liikenneverkko (Kerkkoontie, Henttalantie ja yksityistiet) suunnitel-

tavan liikenneverkon perustana, etsitään kaavoituksen kuluessa erityisesti kyliin sopivia 
katujen “kylätiemäisiä” rakentamisvaihtoehtoja 

- keskeinen osa Jaakkolankalliota osoitetaan vireralueena  
- ratkaistaan paikoitellen hyvinkin tiiviin kyläasutuksen kunnallistekninen huolto vastaa-

maan nykyajan vaatimuksia.  
- tärkeä pohjavesialue ja siihen liittyvät määräykset osoitetaan asemakaavassa. 
- tiedossa olevat pilaantuneet maa-alueet huomioidaan kaavoitustyössä.  

 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan rakenne perustuu olemassa olevaan kylärakenteeseen. Katuverkosto seuraa 
alueen olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Rallitie muodostaa suunnittelualueen katuver-
koston kokoojakadun, johon tonttikadut liittyvät. Suunnittelun lähtökohtana on ollut vanhan 
asutuksen säilyttämisen tukeminen ja tiivistäminen. Suksitehtaan tontille on osoitettu mah-
dollisuus vähäiseen lisärakentamiseen. Kyläaluetta tiivistetään ja laajennetaan Rallitien 
suuntaan.  
 
   
 

5.1.1  Korttelialueet 
A/s   Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 
A/s merkinnällä on osoitettu keskeisimmät ”Yläkylän”  vanhoista 1920 –luvulla rakentuneis-
ta kortteleista tai kortteleiden osista. A/s –korttelialueita on osoitettu noin 10000 m² ja niiden 
rakennusoikeus on yhteensä 1100 k-m². 
 
AO-33  Erillispientalojen korttelialue  
AO-33 -korttelialueilla sallitaan yksiasuntoisten erillistalojen rakentaminen. Korttelialuemer-
kintää on käytetty vanhimpiin kortteleihin rajoittuvilla osilla. AO-33-korttelialueita on osoitet-
tu yhteensä noin 8400 m² ja niiden rakennusoikeus on yhteensä noin 1200 k-m². 
 
AO-30  Erillispientalojen korttelialueet 
AO-30 -korttelialueilla sallitaan yksi- tai kaksiasuntoisten erillistalojen rakentaminen. Kortte-
lialuemerkintää on käytetty kortteleissa, jotka eivät sijoitu keskeisesti  maisemassa tai van-
himpien korttelialueiden läheisyyteen tai jos tonttikoko ja suojapuusto ovat olleet poikkeuk-
sellisen runsasta.  AO-30-korttelialueita on osoitettu yhteensä noin 21000 m² ja niiden ra-
kennusoikeus on yhteensä noin 3400 k-m². 
 
ATY/s  Asuin- ja toimitilarakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään  
ATY/s  -korttelialuemerkintää on käytetty vanhan suksitehtaan tontilla. Merkintä sallii asu-
misen lisäksi tilojen rakentamisen pienteollisuustoimintaan ja toimistoiksi.  ATY/s-
korttelialueita on osoitettu yhteensä noin 11500 m² ja niiden rakennusoikeus on yhteensä 
1700 k-m². 
 
ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue  
Merkintää on käytetty Rallitien varrella olevan jäteveden pumppaamon kohdalla (kortteli 
7516). 
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5.1.2  Rakennetun ympäristön suojelu 

Asemakaavassa on käytetty sr-1, sr-2 ja sr-t merkintöjä. sr-1 merkinnällä on osoitettu ra-
kennukset, jotka on katsottu kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja kyläkuvan 
kannalta arvokkaiksi rakennuksiksi.  Tällaisia ovat J.S. Sirenin suunnittelema Lampisen 
suksitehtaan vanha päärakennus 1920 –luvun alusta  ja tehdasrakennus 1910 -luvulta. Sr-2 
-merkintää on käytetty rakennuksissa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistorial-
lisesti ja kuvakuvan kannalta arvokkaita rakennuksia.  Merkintää sr-2 on käytetty hyvin säi-
lyneiden ja/tai keskeisesti kylärakenteessa sijoittuvien 1920 -luvulla tai sitä ennen rakennet-
tujen asuinrakennusten kohdalla. On katsottu, että juuri kylän varhaiseen kehitykseen liitty-
vä rakennuskanta ilmentää parhaiten kylän historiaa. Sr-1 merkinnällä pyritään säilyttä-
mään rakennuksen ominaispiirteet ja sr-2 -merkinnällä rakennuksen julkisivujen ominaispiir-
teet.  Tämän asemakaavan alueella on kuusi suojelukohdetta. Suojelukohteet on esitetty 
liitteessä 5. Liite 5 
  

  

  
  

  Kuva 10.  sr-2 merkinnällä osoitettua 1920-luvun rakennuskantaa 
  Talousrakennukset ovat kuuluneet oleellisena osana kylän rakennuskantaan ja niitä on 

myös osoitettu säilytettäväksi merkinnällä sr-t. 
     

Asemakaavaan sisältyvissä rakentamistapaohjeissa on kuvailtu kylän rakennusperinnön 
syntyä ja historiaa sekä kylälle tyypillisiä rakennustapoja. Rakennustapaohjeet on annettu 
ohjeita sekä suojeltavien rakennusten korjaamiseen että uudisrakentamiseen. Rakennusta-
paohjeissa on huomioitu myös jälleenrakennuskauden rakentamisen erityispiirteet. Raken-
nustapaohjeet ovat yhteiset asemakaava-alueille AK 353 ja AK 490.  Liite 12 

    
5.1.3 Mitoitus ja tonttikohtainen rakentamisen määrä 

Alueelle on osoitettu yhteensä noin 23 omakotitalotonttia (A/s, AO-30 ja AO-33) 5 kortteliin. 
Lisäksi vanhan suksitehtaan alueelle (ATY/s, kortteli 7503) on osoitettu neljä tonttia. Kortte-
lialueita on yhteensä noin 3,9 ha ja koko kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 
5700 k-m².  

 
Uusia asumiseen osoitettuja tontteja on 18, jotka kaikki ovat yksityisessä omistuksessa. 
Asemakaavassa esitetty uuden asutuksen mitoitus vastaa noin 70 asukasta.   
 
AO- ja A/s- tonttien asuinrakennusten rakennusoikeus on määritelty neljän vyöhykkeen 
avulla. Vyöhykkeet on määritelty sen mukaan miten keskeisesti jokilaakson maisemassa 
korttelialueet sijaitsevat tai miten ne sijoittuvat vanhimpaan rakennettuun ympäristöön näh-
den.  Menettelyllä on pyritty siihen, että yksittäinen rakennus istuu kylärakenteeseen eikä 
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vie liiallista huomiota kylän arvokkaiden rakennusten kustannuksella. Käytetty vyöhykejako 
on seuraava:   
Vyöhyke I: tärkeä osa Porvoonjokilaakson maisema-aluetta/sijainti suojelukohteiden lä-

hellä 
Vyöhyke II: osa Porvoonjokilaakson maisema-aluetta 
Vyöhyke III:  osa Porvoonjokilaakson maisema-aluetta, sijainti ei keskeinen 
Vyöhyke IV: keskeinen osa vanhaa kyläaluetta, suojelukohteet 
 
Vyöhykejako on esitetty liitteessä 6. Liite 6 
 
Vyöhykkeittäin  on käytetty pääsääntöisesti seuraavia rakennusoikeuksia: 
Vyöhyke I:    asuinrakennus 180 (110), talousrakennuksia 60  x) 
Vyöhyke II:   asuinrakennus 200 (120), talousrakennuksia 60 
Vyöhyke III:  asuinrakennus 240 (140), talousrakennuksia 70 
Vyöhyke IV:  rakennusoikeus tutkittu tapauskohtaisesti  
                    ( mm. suksitehdas, vanhat pihapiirit, hyvin pienet tontit) 
  

 x) Lukusarjan ensimmäinen luku ilmoitta asuinrakennuksen kokonaisrakennusoikeuden ja suluissa 
oleva luku ensimmäisen kerroksen suurimman sallitun kerrosalan. 
 
Tämän asemakaavan alue sijoittuu vyöhykkeille II ja IV. Asemakaavatyön kuluessa raken-
nusoikeudet ovat tarkentuneet esim. maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelun pohjalta, 
mutta liitteessä 6 esitetty vyöhykejaon  pääperiaatteet ovat säilyneet. 
 

5.1.4 Palvelut 
 Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kerkkoon koulu, jolle on osoitettu 

600 k-m² laajentamismahdollisuus. Koulun yhteydessä toimii kirjasto ja vanhempainyhdis-
tys pitää yllä iltapäiväkerhoa. Ruotsinkieliset lapset käyvät Saxby skolaa. Kerkkoo kuuluu 
yläkouluista Pääskytien koulun ja Strömborgska skolan oppilaaksiottoalueiseen. Lähimmät 
päiväkodit ovat Kaarenkylän päiväkoti ja Suomenkylän päiväkoti. Suomenkylän päiväkoti 
toimii tilapäisesti syksyyn 2012 asti Huhtisissa, mutta sille ollaan kunnostamassa tiloja 
Suomenkylän koulun tiloihin. Huhtisten lähikauppa on noin 8 km päässä, keskustan kaupal-
liset palvelut ja Kuninkaanportti ovat noin 10 km päässä.   

  
5.1.5 Liikenneverkko 

Alueen kokooojakdun muodostaa Rallitie, johon tonttikadut Yläkyläntie, Välhöläntie, Kaivo-
pellontie ja Kalliopellontie liittyvät. Yksityisteitä muuttuu katualueiksi yhteensä 0,55 km ja 
täysin uutta katua on noin 0,25 km. Liikenneverkko kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 
4. Liite 4 
 
Vanhasta miljööstä johtuen katualuevaraukset ovat paikoitellen poikkeuksellisen kapeita. 
Yläkylän vanhimman kyläasutuksen (A/s) katualueet on osoitettu merkinnällä suojeltava ka-
tualue. Katualueen korkeustaso tulee säilyttää nykyisellään ja katualueen pintana tulee 
käyttää sorapintaa tai sidottua sorapintaa (s-3).  Merkintää on käytetty mm. Rallitien alussa. 
Joukkoliikenne liikennöi Kerkkoontietä pitkin. Alueen pysäköinti tapahtuu tonteilla. Auto-
paikkanormi on 2 autopaikkaa / asunto. 
 

5.1.6 Virkistysalueet 
Keskeisin osa Jaakkolankalliota on osoitettu lähivirkistysalueeksi VL. Viheralueita yhdistä-
vät reitit täydentyvät tonttikaduilla ja kevyenliikenteen väylillä, lisäksi on varattu tärkeimmät 
hiihtoyhteydet kaava-alueen ulkopuolelle. Virkistysalueita on yhteensä 16000 m². Kaava-
alueiden AK353 ja AK490 virkistysalueet ja viheryhteydet on esitetty liitteessä 7. Liite 7 
 

5.1.7 Tonttijako 
 Asemakaava-alueelle on laadittu sitova tonttijako asemakaavaan sisältyvänä.  

Rakennettujen kiinteistöjen koot vaihtelevat suunnittelualueella suuresti, pienimmät raken-
netut kiinteistöt ovat alle 1000 m² ja suurimmat yhden asuinrakennuksen kiinteistöt noin 1 
ha. Kiinteistöjen jakautuminen tontteihin on tutkittu tapauskohtaisesti, myös maanomistajien 
toiveita on kuultu. Liite 11 
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5.1.8 Tekninen huolto 

Porvoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitettiin vuoden 2009 aikana ja 
suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.10.2010. Suunnitelmassa on varaudut-
tu laajentamaan vesilaitoksen toiminta-aluetta nyt vireillä olevalle Kerkkoon kaava-alueille. 
 
Kerkkoon kaava-alueiden viemäriverkosto toteutetaan pääosin paineviemäriverkostona, 
koska maaston korkeusvaihteluiden ja pitkien etäisyyksien vuoksi viettoviemäreiden raken-
taminen ei ole teknisistä ja taloudellisista syistä tarkoituksenmukaista. Paineviemäriverkos-
to liitetään Kerkkoon olemassa olevaan viettoviemäriverkostoon. Lisäksi Porvoon vesi ottaa 
haltuun nykyiset yksityiset johdot Rallitiellä pumppaamosta (kortteli 7516) Kerkkoontielle 
päin. Rallitieltä tonteille johtavat haarat jäävät yksityiseen omistukseen. Pumppaamolle on 
osoitettu ET korttelialuemerkintä kortteliin 7516. Uutta paineviemäriä tulee rakennettavaksi 
noin 2,0 km, uutta viettoviemäriä noin 0,6 km ja uutta vesijohto yhteensä 2,6 km. 
  
Paineviemärijärjestelmään liityttäessä liitettävä kiinteistö tarvitsee oman jätevesipumppaa-
mon. Kiinteistön omistaja vastaa pumppaamon hankinta-, asennus ja käyttökustannuksista. 
Pumppaamo on oltava vesilaitoksen hyväksymää tyyppiä, koska pumput ja paineviemäri-
verkosto muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Pumppaamo yhdistetään laitok-
sen johtoon painejohdolla (tonttijohto), jonka rakentamisesta vastaa kiinteistön omistaja. 
Porvoon Vesi suorittaa johdon liittämisen laitoksen johtoon. 
Kaava-alueiden AK353 ja AK490 vesihuoltoverkosto on esitetty liitteessä 9. Liite 9 
 
Alueelle ei rakenneta sadevesiviemäriä vaan alueen hulevedet (sade- ja sulamisvedet) joko 
imeytetään tontilla ja/tai johdetaan avo-ojissa ja painanteissa kaava-aluetta kiertäviä kokoo-
jaojia pitkin Porvoonjokeen. Keskeiset pintavesien johtamista varten varatut alueen osat on 
esitetty kaavakartalla. Kaava-alueiden AK353 ja AK490 hulevesien johtamisen periaatteet 
on esitetty liitteessä 10. Liite 10 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 
 Kerkkoon kylän asemakaavan muutos ja laajennus eteni yhtenä kokonaisuutena ehdotus-

vaiheeseen ja jaettiin kahdeksi osa-alueeksi vasta asetettaessa ehdotusta toistamiseen 
nähtäville. Tavoitteena kuitenkin on, että asemakaavat AK353 ja AK490 etenevät samanai-
kaisesti, jolloin myös alueiden oletetaan rakentuvan samanaikaisesti. Tästä syystä asema-
kaavojen vaikutukset on arvioitu kummankin kaava-alueen yhteisvaikutuksena. Jos jokin 
vaikutus kohdistuu erityisesti vai toiseen asemakaava-alueeseen on se tekstissä mainittu.  

 
5.2.1 Vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen 
 Asemakaavojen mahdollistaman rakentamisen toteutuessa kaava-alueiden nykyinen asu-

kasluku 145 nousee maksimissaan noin 210 asukkaalla eli 355 asukkaaseen. Väestön li-
säyksestä AK353 alueelle sijoittuu noin 140 asukasta ja AK490 alueelle noin 70 asukasta.  
Koko Kerkkoon kyläalueen asukasluku nousee noin 880 asukkaasta 1100 asukkaaseen, 
kun otetaan huomioon vain tästä asemakaavasta aiheutuva väestön kasvu. Koska alueelle 
on suunniteltu vain omakotitaloja ja /tai paritaloja, koostuu tulevat uudet asukkaat pääosin 
tavanomaisista lapsiperheistä.  

 
 Kaupungilla on kaava-alueella AK353 omistuksessaan 10 rakennettavaksi luovutettavaa 

tonttia, jotka on suunniteltu luovuttaa rakentajille mahdollisimman pian. Muut uudet tontit 
ovat yksityisessä omistuksessa. Kaavan valmistuminen aiheuttanee piikin myös yksityisten 
omistamien tonttien myynnissä. On arvioitu, että 15:sta tontin yksityinen maanomistaja 
käynnistäisi omistamansa omakotitalotontin myynnin kaavan hyväksymisen jälkeen kunnal-
listekniikan valmistuttua. Muilta osin kaavan oletetaan toteutuvan hitaasti.  

 Kaava-alueen omistuspohjasta johtuen väestön kasvun kylässä voidaan arvioida olevan 
maltillista.   

 
5.2.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 Asemakaavoilla muodostuu hyvin erilaisia tontteja, korttelirakenne ja sijoittuminen kylään ja 

maisemaan nähden vaihtelevat, samoin tonttikoot ja tonttikohtaiset rakennusoikeudet. Li-
säksi viehättävä kylämiljöö houkuttelee uusia asukkaita ja rakentajia. Porvoonjokilaaksoon 
ja kaava-alueen läheisyyteen on myönnetty vuosina 2000–2012 yhteensä noin 40 suunnit-
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telutarveratkaisua omakotitalojen rakentamiseksi. Asemakaavojen muodostaman ”tontti-
reservin” myötä ja kunnallistekniikan rakentamisen edettyä, voidaan arvioida, että ainakin 
osa valitsee asemakaavatontin ja jättää suunnittelutarveratkaisun hakematta. Asemakaa-
valla arvioidaan olevan kylärakennetta eheyttävä ja toisaalta lähialueen hajarakentamista 
hillitsevä vaikutus.  

5.2.3 Vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan ja kyläkuvaan sekä kulttuu-
riympäristöön  

 
 Vaikutukset luonnonympäristöön 
 Koska suunnittelualue koostuu pääosin jo rakennetuista pihapiireistä, muuttuu luonnonti-

laista metsäaluetta asemakaavan myötä korttelialueeksi yhteensä vain noin 1,5 ha. Muu-
tokset kohdistuvat Jaakkolankallion taakse jäävään rinteeseen sekä kaupungin omistuk-
sessa olevaan metsäalueeseen urheilukentän eteläpuolella. Jaakkolankallio ja urheiluken-
tän alue tulevat säilymään hienovaraisesti hoidettuna metsänä.  

 
 Vaikutukset pohjaveteen 
 Kerkkoon I-luokan pohjavesialue on kooltaan noin 5,72 km² (572 ha). Pohjavesialueella 

sijaitsee 160 asuinrakennusta, näistä noin 80 on liittynyt Porvoon Veden vesijohtoon ja 
viemäriin, 40 Porvoon veden vesijohtoon ja 6 vain viemäriin. Vanhalla kaava-alueella vesi-
huoltoverkostot on rakennettu 1980-ja 1990-luvulla. Viemäriverkosto on laajennettu nykyi-
sen kaava-alueen ulkopuolelle v. 2009–2012. Liittymisaste uuteen verkostoon on toistai-
seksi melko vähäinen.  

 
 Kaava-alueet AK353 ja AK490 ovat kooltaan yhteensä noin 43 ha, josta pinta-alasta noin 

24 ha sijoittuu Kerkkoon pohjavesialueelle, mikä vastaa noin 4,2 % pohjavesialueen koko-
naispinta-alasta. Kerkkoon pohjavesialueella on noin 160 asuinrakennusta. Kaava-alueiden 
asuinrakennuksista 43 sijaitsee pohjavesialueella, joka vastaa noin 27 %:a koko pohjavesi-
alueen asuinrakennuksista. Kaava-alueiden pohjavesialueelta 25 on liitetty sekä vesijoh-
toon että viemäriin ja 5 vain vesijohtoon. 13 olemassa olevalle asuinrakennukselle tulee 
asemakaavan myötä velvollisuus liittyä Porvoon veden viemäriin.  Asemakaavan myötä 
pohjavesialueelle mahdollistetaan 28 uuden erillistalon rakentaminen, joka on noin 17,5 % 
lisäys nykyiseen asuinrakennusten lukumäärään. On arvioitu, että ne toteutuvat pääasiassa 
omakotitaloina. Kerkkoon koulu ja Kerkkoon nuorisoseurantalo ovat jo liittyneet viemäriin.  

 
 Lampisen suksitehtaan rakennuksia on jo muutettu asuinkäyttöön ja kaavan myötä mahdol-

listetaan koko rakennuskannan muuttaminen asuinkäyttöön. Korttelissa 7503 ollut PIMA –
kohde (638-434-22-0) on puhdistettu, joten riskikohde on poistunut. PIMA –kohteita on 
edelleen vanhalla ”sahaplaanilla” Yläkyläntien alla ja kortteleissa 7512 ja 7513. Kohteet tu-
lee puhdistettaviksi asemakaavan asumiskäytön myötä. Lisäksi entisellä T-kaupan kiinteis-
töllä ollut polttoaineen jakelupiste (638-434-7-30, K7508T2) on osoitettu saa –merkinnällä 
asemakaavassa.  

 
 ATY/s kortteleissa esitetään sallittavaksi ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton pienteollisuus, 

kaavamääräyksillä on eliminoitu toiminnasta aiheutuva mahdollinen haitta pohjavedelle. 
Kerkkoontien varressa sijaitsevalle teollisuus- ja varastohallille (638-4334-6-27) on osoitettu 
ty-rakennusala. Vastaavasti myös sen kaavamääräyksissä on pohjavesialueen suojaus 
otettu huomioon.  

 
 Kaava-alueelle sijoittuu vedenjakaja, joka kulkee Jaakkolankalliolta kaakkoon kohti Lampi-

lan maatilaa. Rallitien itäpuolisen sekä Kropsantien ja Huhmarintien varsien asutuksen hu-
levedet johdetaan kaava-alueen ulkopuolelle peltoalueelle sijoittuviin kokoojaojiin. Kokooja-
ojat kiertävät suunnittelualueen pohjoisessa ja idässä. Oja laskee Porvoonjokeen kylän ete-
läpuolella. Oja kulkee savikolla peltoalueen ympäröimänä eikä ole oletettavissa, että ase-
makaava-alueelta syntyvillä hulevesille olisi vaikutusta Porvoonjokeen eikä rantaimeyty-
misenkään tuloksena pohjaveteen. Vedenjakajan lounaspuolella syntyneet pintavedet oh-
jautuvat olemassa olevan kyläasutuksen läpi Porvoonjokeen harjun rinnettä seuraten. 
Isompia kokoojaojia kulkee mm. Runnintien, Lylynlykyn ja Hiihtäjäntien varrella ja ne ohjau-
tuvat Porvoon jokeen. Uutta asutusta on osoitettu niin, että haitallista imeytymistä suoraan 
pohjaveteen ei pääse joenpuoleisellakaan rinteellä syntymään.  
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 Porvoon pohjavesialueille on laadittu Porvoon Veden ja Uudenmaan ympäristökeskuksen 

yhteistyönä Porvoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 1521-D3278, 18.2.2010, FCG. 
Pohjavesiriskit on arvioitu pohjavesialueittain. Kerkkoon pohjavesialueella kohtalainen riski 
on pohjavesialueelle sijoittuvat laajat maanviljelysalueet, muutamat hoitamattomat vanhat 
soramontut ja öljysäiliöt, samoin tiedetyt kunnostamattomat PIMA –kohteet. Asutus- ja jäte-
vedet on katsottu pieneksi riskiksi.  

 
 Kun otetaan huomioon, että vanha vielä viemäriin liittämätön asutus ja uusi asutus tulevat 

liitettäväksi viemäriverkostoon, että pienteollisuustoimintaa on osoitettu pohjavesialueelle 
hyvin rajoitetusti ja että asemakaavan myötä myös PIMA –kohteita tulee kunnostuksen pii-
riin, voidaan todeta, että asemakaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia pohjaveden laatuun 
tai antoisuuteen.  

 
 Vaikutukset maisemaan 
 Jaakkolankallio säilyy metsäisenä selänteenä kyläasutuksen taustana. Yläkylätien varren 

asutus siirtää rakennetun kylän reunaa koillisen peltoalueen suuntaan, Jaakkolankallion 
taakse sijoittuva asutus laajentaa kylää pohjoiseen.Rakennetun kylän laajeneminen ei ole 
suurmaisemassa merkittävää eikä sillä ole vaikutusta Porvoonjokilaakson maisemassa. 
Valtakunnallisesti arvokkaan Porvoonjokilaakson maisema-alueen ominaispiirteet ja arvo 
säilyvät asemakaavoituksessa.     

 
 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön 
 Asemakaavojen katuverkosto seuraa alueen vanhoja yksityisteitä, joten kylän rakenne säi-

lyy ennallaan. Asemakaavoilla esitetään suojeltavaksi Lampisen suksitehtaan rakennus-
kantaa, seurojentalo, koulun vanhin osa, työväentalo  sekä 1920 –luvun asuinrakennuksia 
ja talousrakennuksia. Säilytettäviä rakennuksia on yhteensä 37. Säilytettävistä rakennuk-
sista 31 sijaitsee AK353 alueella ja loput  6 AK490 alueella. Keskeisillä korttelialueilla on 
käytetty myös merkintää /s (ympäristö säilytetään). Rakentamisen määrä on sovitettu maa-
kunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön siten, että uudisrakentaminen säilyy 
pienimittakaavaisena vanhimman asutuksen lomassa (Liite 6, vyöhyke IV). Alueelle on laa-
dittu rakennustapaohjeet, joissa tuodaan esille Kerkkoon rakennetun kulttuuriympäristön 
erityispiirteitä ja miten ne tulee ottaa korjausrakentamisessa huomioon. Rakennetulla kult-
tuuriympäristöllä on hyvät edellytykset säilyä.  

 
 Asemakaavojen myötä rakentuu 52 uutta tonttia, uusista tonteista 34 on kaavan AK353 

alueelle ja 18 kaavan AK490 alueella. Väistämättä on selvää, että rakennettu ympäristö tu-
lee muuttumaan. Asemakaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on jo nyt selke-
ästi erotettavissa rakennetun ympäristön kerroksellisuus; 1920 –luvun työväen asutus, so-
danjälkeinen jälleenrakennuskausi ja 1980-luvun uudisrakentaminen. Asemakaavan myötä 
alueelle muodostuu seuraava selkeästi erottuva vaihe 2000 –luvun uudisrakentaminen. 
Asemakaavassa osoitetuilla rakennusaloilla, rakennusoikeuksilla ja kerrosluvuilla sekä 
asemakaavan kanssa samaan aikaan hyväksyttävillä rakennustapaohjeilla on pyritty var-
mistamaan se, että uudisrakentaminen ei vie liikaa huomiota vanhassa rakennetussa ym-
päristössä ja että uudisrakentamisessa otetaan huomioon kylän aikaisempia rakennuspe-
rinteitä 2000 –luvulle soveltaen.  

 

  
  Kuva 12. Asuinrakennusten koot eri aikakausina 
 
5.2.4 Vaikutukset palveluihin 
 Alueen arvioidaan rakentuvan vähitellen, joten nykyisen kunnallisen palvelurakenteen kat-
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sotaan riittävän. Kerkkoon koululle on osoitettu laajennusvara. Asemakaava tukee 2012 pe-
rustetun Kerkkoon osuuskunnan ideaa kehittää ja tuottaa kylän ja lähialueen asukkaille eri-
laisia palveluita.    

  
 
5.2.5 Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin 
 Rakentamisen vaikutus Kerkkoontien ja Henttalantien liikennemääriin on vähäinen. Kerk-

koontie siirtyy asemakaavan myötä asemakaava-alueella kaupungin katualueeksi joko yh-
dellä kertaa tai osissa. Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kerkkoontien varteen paran-
taa alueen liikenneturvallisuutta merkittävästi.   

  
5.3 Ympäristön häiriötekijät 
 Saastuneen maan merkintä (saa) oli osoitettu vanhalle ”sahaplaaanin” alueelle (K7512 ton-

tit 2 ja 3 sekä K7513 tontille 1) sekä entisen kaupan tontilla (K7508 tontti 2). Lisäksi muutet-
taessa olemassa olevaa rakennusta ATY –korttelialueella asuin ja/tai toimitilakäyttöön on 
rakennuksen rakenteiden haitta-ainepitoisuudet tutkittava ja varmistuttava, että muutostyöt 
tehdään asianmukaisesti. Asemakaavan toteutumisen myötä myös PIMA–kohteet tulee 
kunnostettua.  

 
5.4 Maankäyttösopimukset 
 Asemakaavan hyväksyminen edellyttää kaupungin ja yksityisen maanomistajan välisen 

maankäyttösopimuksen tekemistä noin 6 maanomistajan kanssa. Liite 8  
 
5.5 Nimistö 
 Asemakaavassa käytetty nimistö on pääosin jo vakiintunut alueelle esim. nykyiset kadun-

nimet ja yksityisteiden nimet. Uudet asemakaavassa annetut kadunnimet ja puistojen nimet 
perustuvat alueella käytettyihin ja yleisesti tunnettuihin paikan nimiin tai tilojen nimiin.    

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutusta ohjaamaan laaditut rakennustapaohjeet on esitetty asemakaava-
asiakirjoissa ja ne hyväksytään asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Rakennustapaoh-
jeet on laadittu yhteisinä asemakaavojen AK353 ja AK490 alueille. Liite 12   
 
Asemakaavan mukaisille kaduille tulee laadittavaksi katusuunnitelmat. Rallitien alkuosan 
katualue on osoitettu merkinnällä s-3, jolloin katualueen korkeustaso tulee säilytettäväksi ja 
katu säilytetään sorapinnalla tai sidottuna sorapintana.  
 
Jaakkolankalliolle tulee laatia viheraluesuunnitelma, jossa esitetään alueen metsän hoito 
puistometsänä, alueelle kunnostettava polkumainen verkosto sekä mahdolliset näköalapai-
kat.  

 
6.2 Toteuttamisen ajoitus 

Asemakaavan toteutus edellyttää katu- ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamista koko alu-
eelle. Verkostojen rakentaminen jakautuu usean vuoden ajalle. Alueen kunnallistekniikan 
rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan vuonna 2014. Kaupungin omistamien tonttien 
markkinointi rakentajille käynnistyy aikaisintaan 2014. 
 
Koska asemakaava-alue on laaja ja sen alueella on poikkeuksellisen paljon kaduiksi kun-
nostettavia yksityisteitä sekä rakennettavia vesi- ja viemäriyhteyksiä, on asemakaavaan 
täydennetty kaavamääräys, joka mahdollistaa asemakaavan toteuttamisen jakamisen use-
amman vuoden ajalle. Asemakaavamääräys on seuraava: Tämän asemakaavan alueella 
on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 58.4 § mukainen rakennuskielto. Kielto on voi-
massa kunnes rakentamisen kannalta oleellinen kunnallistekniikka on rakennettu kuitenkin 
enintään kolme vuotta kaavan voimaantulosta 
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Porvoossa 12.6.2012, 29.10.2013 
 
 
 
Eero Löytönen   Hilkka Jokela 
kaupunkisuunnittelupäällikkö  kaavoittaja 


