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1.

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on virallinen
asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja
vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen
ja vuorovaikutuksen periaatteet ja miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa
kaavan etenemisen eri vaiheissa. Osallistuminen
ja vaikutusten arviointi suunnitellaan aina jokaista
kaavaa varten erikseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan
lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja
harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Samalla määritellään myös osalliset. Suunnitelmaa on mahdollista
täydentää kaavaprosessin aikana.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty
Lohjan kaupungin 19. kaupunginosan Virkkalan
Suninhaan alueen asemakaavan muutoksen laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua
koko kaavaprosessin ajan Lohjan kaupungin internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla
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2.

VIREILLETULO

Suninhaan asemakaavan muutos L38 sisältyy
kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.3.2014 hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan
2014-16. Suninhaan liikenneväylien saneeraus on
teknisen lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa 2014.
Suunnittelualueen asemakaavan muutoksen tarve
on käynnistynyt alueen asukkaiden muutostarpeiden
sekä Lohjan kaupungin teknisen toimen tarpeiden
johdosta.

3.

KAAVOITETTAVA ALUE

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Virkkalan kaupunginosassa, Virkkalan taajaman koillisosassa.
Suunnittelualueeseen sisältyvät 1920 - 1930 -luvuilla
rakennettu Suninhaan asuinalue lähiympäristöineen.
Alue on suuruudeltaan noin 8 hehtaaria ja se sijaitsee
noin 8 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustan
palveluista ja alle kilometrin etäisyydellä Virkkalan
keskuksen palveluista.
Kaava-alueen lopullinen
rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.

4.

NYKYTILANNE

Asemakaavan muutosalue on melko yhtenäisenä
säilynyt 1900- luvun alun pientaloalue, joka rajautuu
Virkkalantien, Hyvinkää - Hanko -junaradan ja Vt 25
muodostamalle alueen sisään. Alueen eteläpuolella sijaitsee Virkkalan urheilukenttä. Suunnittelualue
rajautuu Virkkalan taajaman palveluihin. ” Alue
rakentui Sunin tilasta erotetuille tonteille, joille rakennettiin pienasuntoja 1920-1930 -luvuilla. Alueen
ensimmäisiin asukkaisiin lukeutui niin kalkkitehtaan
työntekijöitä kuin eri alojen käsityöläisiäkin, joista
useimmat suunnittelivat ja rakensivat talonsa itse.
Suurilla puutarhatonteilla on säilynyt hirsirakenteisia
1 1/2 -kerroksisia asuinrakennuksia piharakennuksineen. Tonteille johtavat alun perin hevosajoneuvoille
tarkoitetut kapeat hiekkatiet. Virkkalantielle johtavaa
Karhutietä lukuun ottamatta alueen tiet olivat alun
perin umpiteitä.” (Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi, Katariina Ockenström, 2008) Suninhaan alue
on arvoitettu Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelossa rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi.
Suunnittelualue on pääasiassa yksityisessä maanomistuksessa.

Suunnittelualue ilmakuvassa
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5.

KAAVOITUSTILANNE

5.1

MAAKUNTAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut
8.11.2006. Lisäksi alueelle on laadittu Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaava (ei lainvoimainen), joka on hyväksytty Maakuntavaltuustossa 20.3.2013 ja on parhaillaan hyväksyttävänä Ympäristöministeriössä.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. ” Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen,
palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa
taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja
luonnonarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.”
Suunnittelualueelle kohdistuu myös kohdemerkinnällä osoitettu keskustatoimintojen alue -merkintä.
” Kohdemerkinnällä osoitetaan kuntakeskusten ja
pääkaupunkiseudun alakeskusten keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden palveluiden yleispiirteinen sijainti.” Suunnittelualue on osoitettu myös
tiivistettäväksi alueeksi. ” Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä. Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät
taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään. ”
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5.2

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA

Suunnittelualueelle on laadittu Lohjan taajamaosayleiskaava. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi
taajamaosayleiskaavan 10.10.2012 § 84 / 17.4.2013
§ 63 (ei lainvoimainen).
Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu
pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP1). ” Alue on tarkoitettu pääasiassa olemassa olevalle tai voimassa
olevan asemakaavan mukaiselle pientalovaltaiselle asumiselle. Alueen täydennysrakentamisessa ja
asemakaavoja muutettaessa on otettava huomioon
alueen kaupunkikuvallisten erityispiirteiden ja riittävien viheralueiden säilyttäminen sekä varmistettava
toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle ja/tai lähimmälle suunnitellulle rautatieasemalle.” Suninhaan pientaloalue on
osoitettu seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja se on kaupunkikuvallisesti
arvokasta aluetta. Merkintä on kuvattu seuraavasti:
” Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa on otettava huomioon alueen kuuluminen
valtakunnallisesti ja/tai seudullisesti merkittävään
kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja varmistettava
kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen. Yksittäisten alueeseen sisältyvien arvokkaiden rakennettujen kohteiden säilyttämismahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan asemakaavassa.
Yksittäisten arvokkaiden kohteiden muutoksista sekä
muista muutoksista, joilla on suuri vaikutus kaupunkikuvaan, on suunnittelun yhteydessä pyydettävä
lausunto museoviranomaisilta.”
Suunnittelualueen länsireunaan on osoitettu Virkkalantien suuntaisesti kevyen liikenteen reitti sekä joukkoliikennepainotteinen katu/tie. Alue on pääradan/
kaupunkiradan ja aseman läheisyydessä. Suunnittelualue rajautuu Virkkalan alakeskuksen keskustatoimintojen alueeseen (C2) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen ja suojaviheralueeseen.

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä. Sunnittelualueen likimääräinen sijainti on
osoitettu sinisellä rajauksella.

Ote taajamaosayleiskaavasta. Sunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä rajauksella.
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5.3

ASEMAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaava. Asemakaavat ovat astuneet voimaan 5.1.1979,
14.2.1990 ja 15.12.1993.
Pääasiassa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Alueen itäreunaa lukuun
ottamatta erillispientalojen korttelialueella on ympäristön säilyttämistä koskeva määräys (/s). Alueen
itäosaan, Virkkalantien varren korttelialueiden käyttötarkoitukset ovat liikerakennusten korttelialue (KL),
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)
ja asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue (AOR).
Asutuksen keskiosassa Hurmeenkujan ja Ajurinkujan
läheisyydessä on varaus leikkikentälle (VK).
Voimassa olevissa asemakaavoissa on osoitettu istutettavia tontin osia, kerrosluvut sekä muita rakentamista ohjaavia määräyksiä. Suunnittelualueen asemakaavassa on osoitettu yhtenäinen katu- ja kevyen
liikenteen verkosto.

5.4

SELVITYKSET

Mahdolliset selvitykset laaditaan kaavoituksen
edetessä tarpeiden mukaan. Liikennejärjestelyt
ja niiden vaatimat selvitykset
ja suunnitelmat tekee Lohjan kaupungin kunnallistekniikka.
Kunnallistekniikka valmistelee katusuunnitelmat.
Suunnitelmat etenevät kaavaprosessin edetessä.
Suunnittelualuetta koskevat selvitykset:
•Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus
ja Lohjan museo, 2007
•Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi
2008, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus,
Katariina Ockenström, 2008
•Suninhaan saneerausohjelma Lohjan kaupungille, Tero Malinen, 2011
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5.5

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava ja mahdollistaa
toimivat liikennejärjestelyt alueen kulttuurihistorialliset
ominaispiirteet huomioiden.
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.

5.6

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITEAIKATAULU

Käsittelyvaihe
Aloitusvaihe
Valmisteluvaihe
Ehdotusvaihe
Hyväksymisvaihe

Kuukausi/vuosi
8-10/2014
3-5/2015
8-10/2015
2-4/2016

Ote ajantasa-asemakaavasta.

6.

KAAVOITUKSEN KULKU
JA OSALLISET
Ilmoitus vireilletulosta
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
tiedottaminen



Mielipide

Luonnokset ja valmisteluaineisto
nähtävillä
Lausunnot



Mielipide



Aloitusvaihe



Valmisteluvaihe

Ehdotus julkisesti
nähtävillä
Lausunnot



Kirjallinen



Mahdollinen

muistutus



Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan hyväksyminen
Voimaantulo

valitus

Kaavio
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7.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 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 ympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen
ja luonnonvaroihin; alue ja yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön.
Suninhaan asemakaavan muutoksen vaikutukset
tulevat pääasiassa kohdistumaan rakennettuun ympäristöön sekä liikenteeseen.

8.

OSALLISTUMINEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

8.1

OSALLISET

I Maanomistajat ja asukkaat
• alueen maanomistajat
• asukkaat, lähinaapuruston maanomistajat ja
yritykset
• kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset
II Kaupungin toimialat
• kiinteistö- ja kartastopalvelut
• rakennusvalvonta
• terveysvalvonta
• ympäristönsuojelu
• tekninen toimi
III Valtion viranomaiset
• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
• Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
• Museovirasto
IV Muut yhteisöt
• Uudenmaan liitto
• Lohjan seudun ympäristöyhdistys
• Caruna Oy
• Gasum Oy
• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
• DNA Palvelut Länsi-Uusimaa
• Etelä-Lohjan aluetoimikunta
• Asukasyhdistys Suninhaka Seura
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8.2

ALOITUSVAIHE

Kaavan vireille tulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa lehdessä ja Lohjan
kaupungin internet -sivuilla (MRL 63§ ja 32a§) ja
kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee Suninhaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua
koko kaavatyön ajan kaupungin internet -sivuilla ja
sitä on mahdollista täydentää kaavaprosessin aikana.
Osallisten on mahdollista esittää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen aikana sekä osallistua suunnittelualuetta koskevaan kyselyyn ja työpajaan, joista
ilmoitetaan kuulutuksen yhteydessä.

8.3

VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan
muutoksen
valmisteluaineisto
asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskukseen MRA 30 §:n mukaisesti 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 nähtävillä olon
päättymistä. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot osallisilta kohdissa II-IV
mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.
Valmisteluvaiheen yhteydessä osallisille järjestetään
esittelytilaisuus/työpaja.

8.4

EHDOTUSVAIHE

Valmisteluvaiheen aineistosta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tarkastettava asemakaavan muutos asetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä ehdotuksena julkisesti nähtäville
MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Tästä kuulutetaan Länsi-Uusimaa lehdessä ja kaupungin
internet -sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä
Lohjan kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa.
Asemakaavan muutoksesta pyydetään lausunnot
osallisilta kohdissa II-IV mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä. Osallisten on mahdollista tehdä
kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus ennen nähtävillä olon päättymistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta
käsittelee kaavamuutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot. Kaupunki antaa perustellun
vastineen muistutuksiin. Ehdotusvaiheen yhteydessä
osallisille järjestetään tarvittaessa esittelytilaisuus.

8.5

HYVÄKSYMISVAIHE

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tehneille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat
kirjallisesti sitä pyytäneet.
Lohjan kaupunki
Ympäristötoimi, Kaavoitus
Kaisa Långström
kaisa.langstrom@lohja.fi
p. 044-3744419
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