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1. SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijoittuu Länsirannan eteläosaan Taidetehtaankadun ja Kultalistankadun risteyksen 
luoteispuolelle. Pohjoisessa alue sisältää myös Porvoo Campus -ammattikorkeakoulun kiinteistön. 
Lännessä alue rajautuu vielä keskeneräiseen Tehtaanpuisto-nimiseen virkistysalueeseen. Alue on 
rakentamatonta vanhaa viljelyaluetta, joka on sitä reunustavien katujen rakentamisen yhteydessä 
jäänyt katuja alemmas ja alkanut kasvaa nuorta puustoa. 

 

2. SUUNNITTELUN TAVOITE 
Alueella tutkitaan tiiviin kaupunkimaisen kerrostalokorttelin toteuttamisen mahdollisuutta olemassa-
olevan kaupunkirakenteen keskelle sitä täydentämään. Korttelin julkisivuissa ja runkorakenteissa 
tavoitellaan mahdollisimman suurta puun osuutta. Pysäköinti pyritään ratkaisemaan rakenteellisena. 
Kaavatyön yhteydessä tutkitaan pohjoisen naapurikiinteistön, Porvoo Campuksen kiinteistön piha-
alueen eteläosan uudelleenmuotoilua sujuvan poikittaisen kevyen liikenteen yhteyden aikaansaa-
miseksi. Näistä kiinteistönmuodostukseen perustuvista teknisistä syistä myös Porvoo Campuksen 
kiinteistö on ollut välttämätöntä sisällyttää asemakaava-alueeseen. 
 
 

3. HANKKEEN TAUSTAA 

3.1 Suunnittelun käynnistämisen tausta 

Länsiranta on rakentunut vuosituhannen alussa toteutuneesta Modernista puukaupungista kohti ete-
lää vauhdikkaasti. Koko Länsirannan alueelle laadittiin vuoden 1988 aatekilpailun voittaneen ehdo-
tuksen pohjalta vuonna 1996 useissa osissa hyväksyttyjen asemakaavojen sarja, mutta Moderni 
puukaupunkialueesta käynnistyneiden uusien tavoitteiden valossa vuoden 1996 asemakaavat pää-
tettiin uusia osa-alueittain. Nyt on edetty Länsirannan eteläosalle, joka on suunnittelualuetta ja sen 
eteläpuolista pienehköä alueen osaa lukuun ottamatta saanut uudet asemakaavat. 
 
Avain Yhtiöt Oy on asuntojen ja asumisen palvelujen tuottamiseen erikoistunut konserni, jonka omis-
tuksessa oli vuoden 2020 lopussa lähes 10 000 asumisoikeus-, vuokra ja palvelukotiasuntoa. Por-
voon alueella yhtiöllä on vuoden 2021 lopulla noin 300 asuntoa. Kaupunkikehityslautakunta myönsi 
suunnitteluvarauksen alueelle 3.11.2020 § 148 ja varausta jatkettiin lautakunnassa 21.9.2021 §142 
vuoden 2022 lokakuulle. Suunnittelu käynnistyi loppuvuonna 2021 Avain Yhtiöt Oy:n ja tämän valit-
seman suunnittelijan, Arkkitehtitoimisto MUUAN Oy:n kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman run-
saasti puuta sekä julkisivuissa että runkorakenteissa käyttävä urbaani ja viihtyisä kerrostalokortteli. 
 
 
3.2 Käynnistämispäätös  

Asemakaavatyö sisältyy kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelmaan erillisenä asemakaavakoh-
teena nimellä Taidetehtaankatu, puukortteli 459. Erillistä kaavoituksen käynnistämispäätöstä ei näin 
ollen tarvita. 
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3.3. Vireilletulosta tiedottaminen 

Asemakaavahankkeen vireilletulosta on tiedotettu viimeksi 2.12.2020 julkaistussa kaavoituskatsaus 
2021:ssa. 
 
 
3.4 Kaava-alueen määrittely 

Valmistelevassa suunnittelussa on tutkittu Porvoo Campus -ammattikorkeakoulun eli Kiinteistö Oy 
Porvoon Campuksen hallitseman kaupungin omistaman vuokra-alueen eteläosan uudelleenmuo-
toilua ja päädytty sisällyttämään kaava-alueeseen myös Campuksen kiinteistö. Muuten kaava-alue 
rajautuu Taidetehtaankatuun ja Kultalistankatuun ja siihen sisällytetään tarvittava osa länsipuoli-
sesta virkistysalueesta. 

 

4. LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Alueen sijainti ja pinta-ala 

Suunnittelualue sijaitsee Länsirannan eteläosassa Porvoo Campus -ammattikorkeakoulun kaak-
koispuolella ja sisältää myös Porvoo Campuksen nykyisen kiinteistön. Suunnittelualue on kooltaan 
n. 2,03 ha. 

Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 451 ja 459 ja virkistysaluetta kaupunginosassa 22.  
 

4.2 Maakuntakaava 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä: taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke. Alue ei 
sisälly, mutta rajautuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. 
 

4.3 Yleiskaava 

Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty 15.12.2004) suunnittelualue on asuntoaluetta 
(A). Alueen luoteisosasta osa on yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) osoitettua aluetta. 
Alueesta pieni itäinen osanen sisältyy säilytettäviä ympäristöarvoja sisältävään alueeseen. 
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Alueen sijainti maakuntakaavayhdistelmässä ja yleiskaavassa. Ei mittakaavassa. 

 

4.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaavaa.  

Asemakaava 437 on hyväksytty 25.2.209 ja se käsittää Porvoo Campus -ammattikorkeakoulun kiin-
teistön ja sen kaakkoisreunaa mukailevan kevyen liikenteen kadun, jota ei ole rakennettu. Campuk-
sen kiinteistö on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-5), jolle saa sijoittaa 
enintään 1 000 k-m² toimistotilaa. Autopaikkavaatimus on 1 ap / 75 k-m². Rakennusoikeus on osoi-
tettu kiinteällä luvulla ja on 13 000 k-m². Siitä on käytetty 7 756 + 71 eli yhteensä 7 827 k-m² opetus- 
ja talousrakennukseen. Mahdollista myöhempää laajennusta varten on näin vielä käytettävissä reilut 
5 100 k-m² rakennusoikeutta. Kerrosluku on pääasiassa neljä (IV), mutta Taidetehtaankadun varrella 
on kolmikerroksinen osa (III). Campustontin kaakkoispuolella on Campuspolku – Campusstigen -
niminen kevyelle liikenteelle varattu katu, jota ei ole toteutettu.  

Asemakaava 213 on vahvistettu 14.3.1996. Asemakaavassa on Tehtaanpuisto – Fabriksparken -
nimistä puistoaluetta (VP). 

Asemakaava 215 on vahvistettu 14.3.1996 ja se käsittää suurimman osan tutkittavasta uudiskortte-
lin alueesta. Asemakaava perustuu vuonna 1989 ratkaistun yleisen aatekilpailun pohjalta laadittuun 
koko Länsirannan kattavaan asemakaavojen sarjaan. Vuonna 1997 tapahtuneen Porvoon kaupun-
gin ja maalaiskunnan kuntaliitoksen jälkeen kaupunginhallitus teki ns. Länsiakselin kehittämispää-
töksen, jonka mukaan näitä asemakaavoja ei toteuteta, vaan Länsiranta otetaan osa-alueittain uu-
teen tarkasteluun. Tämän periaatteen mukaisesti Länsirannan asemakaavaa on muutettu alue ker-
rallaan. Osa-alueittain etenevää asemakaavoitustyötä ohjaavat päivitettävät Länsirannan kehittä-
mistavoitteet, joissa määritellään katuverkon pääperiaatteet ja korttelialueiden suhde vapaaseen ti-
laan. 

Länsirannan kehittämisperiaatteiden mukaan vuoden 1989 aatekilpailun pohjalta laadittuja asema-
kaavoja ei ole kumottu, vaan ne kumoutuvat Länsirannan asemakaavamuutosten yhteydessä. Näin 
muodostuu ajantasa-asemakaavaan toteutuskelvottomia osittain muutettuja korttelien osasia, joista 
tälle asemakaava-alueelle kohdistuu osia korttelialueista ja niille osoitetuista rakennusaloista. 
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Ajantasa-asemakaavayhdistelmä ja alueen rajaus. A4-arkille tulostettaessa noin mittakaavassa 1 : 1000. 
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Asemakaavassa alueella on osia asuinkerrostalojen korttelialueista (AK) ja katualueita. Korttelialu-
eelle osoitetusta kerrosalasta kohdistuu laskennallisesti suunnittelualueelle noin 3 375 k-m², josta 
noin 266 k-m² on osoitettu talousrakennustyyppisiä tiloja varten. Asemakaavassa asuinkerrostalojen 
katutasoon on myös osoitettu hieman kerrosalaa liiketiloille. Kerrosluku vaihtelee yhdestä neljään (I 
-> IV). Osa korttelialueesta on osoitettu auton pysäköimispaikaksi (p) ja osa puilla ja pensailla istu-
tettavaksi alueen osaksi. Autopaikkavaatimus on 1 ap / 95 k-m², asuntolakäytössä 1 ap / 150 k-m² 
sekä liike- ja toimistorakentamisessa 1 ap / 50 k-m² ja tällöin vuoropysäköintiperiaate on hyväksyt-
tävissä. Lisäksi alueella on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), jolle on osoitettu erillisille rakennus-
aloille mahdollisuus toteuttaa yksikerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeutta LPA-korttelialueelle 
kohdistuu laskennallisesti noin 224 k-m². Kerrosalalukuja oikeamman vertailukohdan tarjoaa kortte-
litehokkuus, joka voimassaolevassa asemakaavassa on tässä korttelissa noin ek ~0,86. Aivan alu-
een länsiosa on Tehtaanpuisto – Fabriksparken -nimistä puistoaluetta (VP). Asemakaavassa on an-
nettu lisäksi lukuisia rakentamista koskevia erityismääräyksiä 

 

4.5 Omistussuhteet 

Alue on kokonaisuudessaan Porvoon kaupungin omistuksessa. Porvoo Campus -ammattikorkea-
koulun kiinteistön on vuokrannut Kiinteistö Oy Porvoon Campus pitkällä vuokrasopimuksella, joka 
päättyy vuonna 2039. 
 

 

4.6 Asukkaat ja työpaikat 

Alueen eteläosa on rakentamatonta, jolla ei ole asukkaita tai työpaikkoja. Porvoo Campus -ammat-
tikorkeakoulussa on sekä Haaga-Helia että Laurea-ammattikorkeakoulujen toimintoja. Opiskelijoi-
den määrä vaihtelee monimuoto-opetuksenkin ansiosta. Vuonna 2020 oppilaitoksessa on ollut hen-
kilökuntaa 70 - 120 ja opiskelijoita noin 1100 50 eri maasta. 
 

 

4.7 Rakennuskanta 

Alueen kaakkoisosa on rakentamatonta. Alueella ei ole ollut oikeastaan missään vaiheessa raken-
nuksia, vaan se on ollut kolmen eri viljelylohkon alueella. Näin alueen kaakkoisosassa on vielä vai-
voin erotettavissa peltoalueiden välissä olevien ojien ja vanhojen kulkuteiden jäänteitä.  
 
Luoteisosalla aluetta on vuonna 2010 valmistunut Porvoo Campus -ammattikorkeakoulurakennus. 
Se on kolmi-nelikerroksinen U:n muotoinen julkisivuiltaan valkeaa rappausta, punaruskeaa vaaka-
paneelia ja lasia käsittävä edustava julkinen opetusrakennus, jonka on suunnitellut Siren Arkkitehdit 
Oy / arkkit. Jukka Sirén.  
 
Alueen itäpuolella on ns. Taidetehtaan alue, joka käsittää historiallisen puutavara- ja sittemmin ko-
nepajateollisuutta käsittävän kulttuurikeskus Taidetehtaan myöhempine vuonna 2012 valmistuneine 
laajennuksineen. Taidetehtaan alueella on myös kookas liike- ja toimistorakennus sekä maanalainen 
pysäköintilaitos samalta ajalta. Taidetehtaankadun eteläisemmällä osuudella on kolmen keskenään 
samankaltaisen pistetalon rivistö. Taloissa on yli 70 asuntoa ja ne ovat valmistuneet vuosina 2012 - 
2015. Koko Taidetehtaan alueen rakennussuunnittelusta on vastannut ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-
Rautiola-Rautiola Oy pääasiallisena suunnittelijanaan arkkit. Hannu Kiiskilä. Alueen länsipuolella on 
Careeria-ammattikorkeakoulun opetusrakennus vuodelta 2018 (Arkkitehdit Siltanen ja Laakso Oy / 
arkkit. Mikko Siltanen) sekä vielä osittain rakenteilla oleva YIT Suomi Oy:n kuuden kuusikerroksisen 
pistetalon kerrostaloalue, jota on ryhdytty kutsumaan Hellberginmäen alueeksi. Hellberginmäen 
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asemakaavavaiheessa suunnitteluyhteistyössä oli Arkkitehtitoimisto Ark’idea Oy, RA Timo Kareinen, 
jonka käsialaa alueen pohjoisimmat kaksi taloa ovat. Eteläisempi kortteli on Arkkitehdit Ingervo Con-
sulting Oy:n suunnittelema.  
 
Alueen eteläpuolella on vielä suunnittelematon vajaa kortteli, johon tavoitellaan tehokkaampaa 
maankäyttöä. Alueen kaakkoispuolella on Länsirannan Puukortteli -kumppanuuskaavahanke, jonka 
suunnittelusta on vastannut OOPEAA Office for Peripheral Architecture / arkkit. Anssi Lassila. Mas-
siivipuukorttelin odotetaan toteutuvan vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi alueen lounaispuolella on lop-
puvuonna 2021 Porvoon kaupungin omana hankkeena valmistunut kymmenryhmäinen päiväkoti 
Metsätähti, jonka on suunnitellut massiivipuurakenteisena Arkkitehtitoimisto Perko Oy / arkkitehti 
Tomi Perko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortoilmakuvat vuosilta 1950 ja 1970 ja alueen rajaus. Kuvat eivät ole mittakaavassa. Vuoden 1970 kuvassa näkyy Por-
voo Campus -ammattikorkeakoulurakennuksen pohjoisosan kohdalla sijainnut ns. sylinterihalli, joka liittyi Taidetehtaana 
nykyään tunnetun ja silloin konepajateollisuudessa toimineen tehtaan toimintoihin. 1950-luvun kuvassa Taidetehtaan 
piha-aluetta täplittää puutavaran varastointi. 
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4.8 Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on eteläosaltaan täysin rakentamaton ja vastaavasti pohjoisosaltaan Porvoo Cam-
pus -ammattikorkeakoulun täysin rakennettua kiinteistöä. Alueen käytön historiassa ei ole tiedossa 
merkittävää maankäyttöä, joka olisi voinut jättää jälkensä maaperään. Alue on vanhaa peltoa ja 
niittyä, joka on sittemmin alkanut kasvaa heinikkoa, pensaikkoa ja nuoria puita. 
 
Alueella ei ole tunnistettu luontoarvoja. Alue ei ole yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta merkit-
tävää pohjaveden muodostumisaluetta eli ns. pohjavesialuetta. Pohjavesi on lähellä nykyistä 
maanpintaa alle yhden metrin syvyydessä. Maaperässä on todettu potentiaalista hapanta sulfiitti-
savea, joka aiheuttaa korroosiota peruspaaluille. Maaperän kantavuus on heikko. Maaperän maa-
lajeiksi on perustamistapalausunnossa määritelty lihava savi ja lieju. Kantava maaperä on alueella 
6,5 - 16,5 metrin syvyydessä. 
 

 

4.9 Kunnallistekniikka 

Suunnittelualueella on kunnallistekniikka. 
 

 

4.10 Tonttijako ja rekisteri 

Suunnittelualue kuuluu sekä Porvoon kaupungin että maanmittauslaitoksen ylläpitämiin kiinteistöre-
kistereihin 
 

5. PERUSSELVITYKSET 
Viitesuunnitelmat ja suunnitteluhistoria 
- Länsirannan asemakaavoituksen eteneminen 2000-luvun alussa. Historiaa, maisemarakenne, 
rakennuskanta. Selvitys asemakaavatyön pohjaksi. Kaupunkisuunnitteluosasto, helmikuu 2006, 
päivitys 2015 
- Tehtaanpuiston puutalot. Viitesuunnittelu 2021, useita tutkielmia ja tarkastelua, Arkkitehtitoimisto 
MUUAN Oy / arkkit. Olli Metso, 2021. 
 
Liikenne, melu 
- Porvoon meluselvitys 2013, Ramboll 
- Länsirannan eteläosan meluselvitys 2021, Ramboll Finland Oy 
 
Luonto, maisema ja vesiolosuhteet 
- Porvoonjoki – kaupungin rannat, maisema, arvot, tulevaisuus? Maisemaselvitys, kaupunkisuun-
nittelu, 2011 
- Selvitys jokitulva-alueesta ja hulevesistä, asemakaava 498, Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan 
ranta, kaupunkisuunnittelu, kevät 2015 
- Selvitys Länsirannan mahdollisista muinaisjäännöksistä, asemakaava 498, Länsiranta, kulttuurin 
ja vapaa-ajan ranta, kaupunkisuunnittelu, kevät 2015 
 
Rakennettavuus ja maaperän pilaantuneisuus 
- Porvoon Länsiranta, Rakennettavuusselvitys maankäytön suunnittelua varten. Viatek Oy, 
23.11.1987 
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- Avain Rakennuttaja Oy, Taidetehtaankadun puutalokortteli, Taidetehtaankatu 3, Perustamistapa-
lausunto, Geopalvelu Oy 1.6.2021 
- Länsiranta, maankäytön historiakatsaus 28.8.2015 (karkea arvio maankäytön vaikutuksista oletet-
tavissa olevaan maaperän pilaantuneisuuteen), kaupunkisuunnittelu, muistio. 
- Puukortteli, Porvoon Länsiranta, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Ramboll Oy, 4.9.2019. 
 

6. KAAVOITUKSEN KESKEISIMMÄT VAIKUTUKSET 
Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen ja voimassa olevaan asema-
kaavaan verrattuna. Vaikutuksista ei yleensä tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan asema-
kaavan laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 
 
Seuraavat vaikutukset arvioidaan: 

- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
- Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön 
- Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin ja pysäköintiin 

 
7. OSALLISET 

7.1 Maanomistajat ja vuokraoikeuden haltijat 

- Porvoon kaupunki 
- Kiinteistö Oy Porvoon Campus 

 

7.2 Naapurimaanomistajat 

- Kerrostalot: Taidetehtaanpolku 2, 4 ja 6 
- Taidetehtaan alue: Taidetehtaankatu 4 
- Taidetehtaan alue: rakentamaton kiinteistö Taidetehtaankatu 2 
- Länsirannan Puukorttelin hankeryhmä 
- Careeria-ammattikorkeakoulu 
- Hellberginmäen kerrostalot: Hellberginpolku 4 ja Hellberginpolku 5 – 7 (rakenteilla) 

 
 

7.3 Yritykset 

- Porvoon Energia Oy/kaukolämpö 
- Porvoon Sähköverkko Oy 
- Telia Sonera Finland Oyj 
- Elisa Oyj 
- LPOnet Oy Ab 
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7.4 Viranomaiset ja muut tahot 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Porvoon museo, Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo  

 
7.5 Porvoon kaupungin yksiköt 

- Konsernijohto 
o Maapolitiikka, maan hankinta ja luovutus 
o Maapolitiikka, kaupunkimittaus 
o Kuntatekniikka, kuntatekniikan suunnittelu 
o Lupa- ja valvonta-asiat, Rakennusvalvonta 
o Lupa- ja valvonta-asiat, Ympäristönsuojelu 

- Sosiaali- ja terveystoimi 
o Ympäristöterveydenhuolto 

- Liikelaitos Porvoon Vesi 
 

7.6 Luottamuselimet 

- Kaupunkikehityslautakunta  
- Terveydensuojelujaosto 

 

7.7 Kaikki kuntalaiset 

7.8 Muut osallisiksi itsensä tuntevat 

 

8. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄR-
JESTÄMINEN 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, MRL 66 § 
- Asemakaavahanke ei edellytä viranomaisneuvottelua. 

Suunnitteluvaiheen kuuleminen, MRL 62 §, MRA 30 § 
- Suunnittelun käynnistysvaiheessa vuorovaikutustilaisuus eli ns. kaavakävely lähinaapurialu-

een asukkaille järjestettiin 2.9.2021 klo 17.00 - 18.45. 

- Kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, 
katutaso ja Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille varataan mah-
dollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. 

- Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-halti-
joille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi tiedotus kaupungin internetpalvelussa. 
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- Kommentit pyydetään sähköpostitse kohdissa 7.3 - 7.5 mainituilta osallisilta. Suunnittelutyötä 
tehdään tiiviissä yhteistyössä osallisten kanssa ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja. 

Neuvottelukierros  
- Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. 

Virallinen kuuleminen, MRL 65 §, MRA 27 § 
- Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä palvelupiste Kompassissa, Rih-

kamatori B, katutaso ja Porvoon kaupungin intranetpalvelussa www.porvoo.fi. Osallisille va-
rataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. 

- Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-halti-
joille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin intranetpalvelussa sekä 
sanomalehdissä Uusimaa, Östnyland ja Itäväylä. 

- Viralliset lausunnot: (MRA 28 §) 

o Ympäristöterveysjaosto 
o Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
o Liikelaitos Porvoon vesi 
o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (tarvittaessa) 
o Porvoon museo (tarvittaessa) 

 
Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta, MRL 65 § 2 

- Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto esitettyyn muistutukseen. 

 
Ilmoitus kaavan hyväksymisestä MRL 67 §, MRA 94 § 

- Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Kuulutus kaupungin inter-
netpalvelussa www.porvoo.fi. 

 
Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen, MRA 93 § 

- Kuulutus kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. 
 

9. KAAVOITUSHANKKEEN AIKATAULU 
Kaavoitustyö aloitettiin keväällä 2021. Tavoitteena on, että Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyy 
asemakaavamuutoksen vuoden 2022 aikana. 

 

10. VALMISTELUSTA VASTAAVAT   
Kaavoittaja 
Pekka Mikkola 
Puh. 040 489 5753 
pekka.mikkola (at) porvoo.fi 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@porvoo.fi
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Suunnitteluavustaja 
Christina Eklund 
Puh. 040 489 5755 
christina.eklund (at) porvoo.fi 
 
Porvoon kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 
PL 23 (käyntiosoite: Rihkamatori B, III kerros) 
06101 PORVOO 
 
Asiakaspalvelu: 
Palvelupiste Kompassi 
Rihkamatori B, katutaso 
puh. 020 692 250 
kirjaamo@porvoo.fi 
 
 

PÄIVÄYS  
 
15.12.2021 
Kaupunkisuunnittelupäällikkö      
Dan Mollgren 
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