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1.

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §: ssä säädetään
osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa
noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat, sekä kaavan vaikutusten arvioinnin
menetelmät. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
kerrotaan, miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri
vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
kerrotaan tiivistetysti hankkeen lähtökohdista, tavoitteita ja harkinnasta olevista vaihtoehdoista. Samalla
määritellään osalliset.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty
Lohjan kaupungin 19. Virkkalan kaupunginosan, osa
korttelia 1996 kevyen liikenteen katualueen asemakaavan muutoksen laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua
koko kaavaprosessin ajan Lohjan kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla
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2.

VIREILLETULO

Kisakujan asemakaavan muutos L43 sisältyy
kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.3.2014 hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan
2014-16.
Suunnittelualueen suunnittelun tarve on käynnistynyt
Lohjan kaupungin teknisen toimen, kunnallistekniikan
toimesta. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän tulisi
olla erilliset, jotta katu olisi turvallinen käyttäjille.

3.

KAAVOITETTAVA ALUE

Suunnittelualue sijaitsee Virkkalan Suninhaassa,
noin 8 kilometriä Lohjan keskustasta lounaaseen.
Suunnittelualue sijoittuu Virkkalan taajaman ja
Hankoniementien (vt25) väliin, Suninhaan asuinalueen eteläpuolelle. Virkkalan urheilu- ja pesäpallokentät ovat suunnittelualueen eteläpuolella ja kulku
urheilukentälle tapahtuu Kisakujan suunnittelualueen
kautta. Katu johtaa urheilu- ja pesäpallokentän ohitse
pientalovaltaiselle asuinalueelle.

4.

NYKYTILANNE

Suunnittelualueeseen kuuluu Kisakujan katualue
ja osa urheilutoimintaan osoitetusta alueesta.
Suunnittelualue on ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä. Kevyelle liikenteelle ole osoitettu erillistä ajoväylää.
Kadun liikennöinti kohdistuu urheilu- ja pesäpallokentän käyttöön sekä kadun päässä sijaitsevalle
pientalovaltaiselle asuinalueelle. Liikennöinti urheiluja pesäpallokentän alueelle on vilkkainta keväästä
syksyyn. Talvella alueella on myös jääkiekkokaukalo,
jolloin liikennöinti on vähäisempää.
Ajoneuvoliikenteeltä on liittyminen Virkkalantien
suuntaan kielletty, joten poistuminen kentiltä tapahtuu
kenttien eteläpuolelta, Suninhaan- ja Lähdehaanteiden kautta.

5.

SUUNNITTELUTILANNE

5.1

VALTAKUNNALLISET ALUIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon
ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät mm. seuraavaa kokonaisuutta: Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
”Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. ”

Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa
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5.2

MAAKUNTAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan
maankuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 8.11.2006 ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä
30.10.2014.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten
palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä kevyen liikenteen yhteydet seudullisille virkistysalueille.”
Alueelle on osoitettu myös keskustatoimintojen alue
-kohdemerkintä. ”Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota alueen ympäristökuvaan, viihtyvyyteen,
omaleimaisuuteen sekä toimivuuteen kuten jalankulku-, pysäköinti-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen.”
Alue kuuluu myös tiivistettävään alueeseen. ”Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.”

5.3

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA

Suunnittelualueelle on laadittu taajamaosayleiskaava. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan 10.10.2012 § 84/17.4.2013 § 63 (ei
lainvoimainen).
Suunnittelualue on merkitty taajaosayleiskaavassa yhdystie/kokoojakaduksi ja sen rinnalla kulkee
kevyen liikenteen reitti. Kadun eteläpuoli on urheiluja virkistyspalveluiden aluetta (VU). Alue on tarkoitettu pääasiassa ulkoliikuntaan. Alueelle voidaan
sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan rakentamista
ja toimintoja. Suunnittelualueen pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP1). Alueelle kohdistuu
myös kaupunkikuvallisesti arvokas alue, Suni.

5.4

ASEMAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa, jotka ovat tulleet voimaan 15.12.1993 ja
30.3.1998. Voimassa olevassa asemakaavassa
Kisakuja on osoitettu yleiselle jalankululle, pyöräilylle
tai huoltoajolle varatuksi kaavatiealueeksi. Kisakujan
eteläpuoleinen alue on urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YU).

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä.
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Ote taajamaosayleiskaavasta (Kv 10.10.2012/17.4.2013)

Ote ajantasa-asemakaavasta
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5.5

7.

SELVITYKSET

Mahdolliset selvityksen laaditaan kaavoituksen
edetessä tarpeiden mukaan. Liikennejärjestelyt ja
niiden vaatimat selvitykset laaditaan yhteistyössä
Lohjan kaupungin kunnallistekniikan kanssa

6.

TAVOITTEET

6.1

ASEMAKAAVA
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Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaan
säädetään, miten kaavan vaikutukset on kaavaa
laadittaessa selvitettävä. Selvitysten on annettava
riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
•ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa
Kisakujan varteen turvallinen väylä jalankulkijoille
ja pyöräilijöille, sekä mahdollistaa ajoneuvoliikenne.
Tavoitteena on kadun varteen taajamaosayleiskaavan mukainen kevyen liikenteen reitti, joka perustuu
laajempaan kevyen liikenteen verkoston tarkasteluun.
Asemakaavan muutoksessa tulisi osoittaa Kisakujan
katualue myös ajoneuvoliikenteen käyttöön sekä
laajentaa katualuetta kadun eteläpuolelle ja näin mahdollistaa Kisakujan varrelle väylä kevyelle liikenteelle.
Kadun tulisi on turvallinen ja huomioida käyttäjien
tarpeet.
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja
luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä
erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella
tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja
tai muita lähivirkistysalueeseen soveltuvia alueita.

6.2

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITEAIKATAULU
aloitus- ja valmisteluvaihe

11-12/2014

ehdotusvaihe

2-3/2015

hyväksymisvaihe

5-6/2015

•maa- ja kallioperään, veteen, ilman ja ilmastoon;
•kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
•alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
•kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
L43 Kisakujan asemakaavan muutoksen vaikutukset
tulevat pääasiassa kohdistumaan liikenteeseen.

8.
8.1

KAAVOITUKSEN KULKU
JA OSALLISTUMINEN

III VALTION VIRANOMAISET

OSALLISET

I MAANOMISTAJAT JA ASUKKAAT
-alueen maanomistajat
-lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat
yritykset
-kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset

ja

IV MUUT YHTEISÖT
-Asukasyhdistys Suninhaka Seura
-Caruna Oy
-DNA Palvelut Länsi-Uusimaa
-Etelä-Lohjan aluetoimikunta
-Gasum Oy
-Lohjan Liikuntakeskus Oy
-Lohjan Seudun Omakotiyhdistys
-Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry
-Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
-Uudenmaan liitto

II KAUPUNGIN TOIMIALAT
-kiinteistö- ja kartastopalvelut
-rakennusvalvonta
-terveysvalvonta
-ympäristönsuojelu
-tekninen toimi
-sivistystoimi

8.2

-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
-Museovirasto

VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN
Aloitusvaihe

Tiedottaminen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

Mielipiteen esittäminen

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen nähtävillä
olo

Mielipiteen esittäminen
Lausunto

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen
nähtävillä olo

Muistutuksen esittäminen
Lausunto

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan
hyväksymispäätös

Mahdollinen valitus

Kaavio
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8.3

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa -lehdessä ja Lohjan
kaupungin internet -sivuilla (MRL 63§ ja 32a §).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen aineiston yhteydessä Lohjan
kaupungin ympäristöjohtajan toimesta ja ilmoitetaan
tiedotusluonteisissa asioissa kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
on mahdollista täydentää kaavaprosessin aikana.
Osallisten on mahdollista esittää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnitelmaa
koskeva palaute pyydetään ensisijaisesti esittämään
Lohjan kaupungin ympäristötoimeen.
Asemakaavan
muutoksen
valmisteluaineisto
asetetaan osallisten mielipiteiden esittämistä varten
alustavasti nähtäville kaupungintalon asiakaspalvelukeskukseen (MRL 62 § ja MRA 32§) 30 päivän
ajaksi. Kuulutus kaavan nähtävillä olosta asetetaan
kaupungin viralliselle ilmoitustaululle, julkaistaan Länsi-Uusimaa lehdessä ja kaupungin internet -sivuilla.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta ennen nähtävilläolon päättymistä
ja kaavasta järjestetään esittelytilaisuus. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa pyydetään
lausunnot kohdissa II-IV mainituilta organisaatioilta,
yrityksiltä ja yhteisöiltä.

8.4

EHDOTUSVAIHE

Luonnoksesta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella mahdollisesti tarkistettava asemakaavan muutos asetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä ehdotuksena julkisesti nähtäville
(MRA 27 §) 30 päivän ajaksi. Tästä kuulutetaan LänsiUusimaa lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja
kaupungin internet -sivuilla. Kaavaehdotus pidetään
nähtävillä Lohjan kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa.
Asemakaavamuutosehdotuksesta
pyydetään
lausunnot tarvittaessa osallislistan kohdissa ll - lV
mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.
Osallisten on mahdollista tehdä kaavaehdotuksesta
kirjallinen muistutus ennen nähtävilläolon päättymistä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavamuutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot.
Kaupunki antaa perustellun vastineen muistutuksiin.

8.5

HYVÄKSYMISVAIHE

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä
lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tehneille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat
sitä kirjallisesti pyytäneet.
Lohjan kaupunki
Ympäristötoimi, Kaavoitus
Kaavasuunnittelija Kaisa Långström
p. 044 374 4419
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