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OAS - Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL
63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan laatimisen yhteydessä
noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyitä sekä kaavan vaikutusten
arvioinnin periaatteet ja tavat.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään perustiedot kaavahankkeesta ja sen
valmisteluprosessista. Siinä kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja
aikataulusta, tiedottamisesta sekä siitä miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheissa. Samalla määritellään osalliset.
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä
ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät.
Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty Lohjan kaupungin 1. kaupunginosan
Anttilan korttelin 110a ja korttelin 110 osan sekä puisto- ja katualueen asemakaavan
muutoksen laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan Lohjan
kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön
aikana tarpeen mukaan.

Kaavan käynnistyminen
Suunnittelualueelle on tehty maanvaihtosopimus Lohjan kaupungin ja
Rauhanyhdistyksen välillä Suojeluskuntatalon ja sen ympäristön osalta 30.9.1993.
Vaihtokirjan sopimusehdoissa on sovittu asemakaavan laatimisesta.
Asemakaavan muutos (L10) sisältyi kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.3.2013
hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan 2013-2015. Kaavamuutoksen
laadinnasta on tiedotettu Lohjan kaavoituskatsauksessa 2013 ja OAS oli MRA30§
mukaisesti nähtävillä 13.1- 14.2.2014.
Asemakaavan muutos sisältyy vetovoimalautakunnan 24.1.2018 hyväksymään
kaavoitusohjelmaan 2018-2020.

Kaavoitettava alue
Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustan itäreunassa, kaupunkiin tulevan valtatien
25 sisääntulotien varrella. Alue rajautuu Lohjanharjun- ja Nummentiehen. Alueella
sijaitsee kaksi historiallisesti arvokasta rakennusta piha- ja puistoalueineen.
Kaavamuutosaluetta ympäröivät kerros- ja pientaloalueet. Kaavamuutosalue on
suuruudeltaan noin 1,8 hehtaaria.
Rakennukset sisältyvät Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluetteloon
(Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan museo, 2007) ja ne on arvotettu
rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaiksi. Alueella on myös maisemallisia
arvoja.
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Tavoitteet

Tavoitteet
asemakaavan muutos
Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olevaa
ympäristöä ja rakennuskantaa ja osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet.
Alueen käyttötarkoituksen tulisi olla joustava siten, että se mahdollistaisi suojeltujen
rakennusten monipuolisen käytön keskustan osayleiskaavan ja suojelutavoitteen
puitteissa.
Asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Maankäyttö ja rakennuslain 54 §:ssä
asemakaavoitukselle asetettuja sisältövaatimuksia, joiden mukaan laadittujen
asemakaavojen tarkoitus on luoda ja kehittää hyvää elinympäristöä. Asemakaavalla
luodaan mm. edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua
ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja
tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavamuutoksen tavoiteaikataulu:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys, suunnitte5 / 2018
lun lähtökohdat sekä valmisteluvaihe
Ehdotusvaihe

7-12 / 2018

Hyväksyminen

1-6 / 2019

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle, joka on osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on
maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä.
taajamaosayleiskaava
Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen (C1).
Alue on tarkoitettu kaupunkikeskustan toiminnoille, kuten asumiseen, hallinto-, toimisto-,
palvelu- ja myymälätiloille sekä keskustaan liittyville viheralueille. Suunnittelualue on
myös kaupunkikuvallisesti merkittävällä alueella. Suunnittelualueelle on osoitettu
meluntorjuntatarve valtatien 25 varteen ja kevyenliikenteen reitti Suurlohjankadun
yhteyteen.
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Suunnittelutilanne

Keskustan osayleiskaava
Suunnittelualue sijoittuu keskustanosayleiskaava-alueen itäreunaan. Alue on osoitettu
julkisten palvelujen alueeksi (PY). Alue on tarkoitettu pääasiassa opetus-, sivistys-,
urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille sekä sosiaali- ja terveystoiminnan laitoksille.
Suunnittelualue kuuluu myös alueeseen, jolla ympäristö säilytetään.
Suunnittelualueen itä- ja eteläreunassa on osoitettu meluntorjuntatarve -merkintä.
Merkintä tarkoittaa, että asemakaavoituksessa on otettava huomioon melulle herkkien
toimintojen sijoittelu ja tarvittaessa osoitettava meluntorjuntakeinot. Suunnittelualueelle
on osoitettu myös kevyen liikenteen reitti tai yhteys, sekä pääkatu II

Asemakaavat
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa, AK 153 (hyv. 6.1.1970) ja AK264
(hyv. 27.2.1989) (VP-puistoalue). Suunnittelualueella on jäänteitä Birger Brunilan 1931
hyväksytystä asemakaavan suunnitelmista, mikä tulee erityisesti esiin Nummentien ja
Huippukadun risteyksen pyöreästä muodosta.
Suunnittelualueen käyttötarkoitus on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta (YO-4). Alueen halki on osoitettu Hietaistenkatu, jonka eteläpuolella on
omakotirakennusten korttelialue (AO-6).
Alueen maankäyttö ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti. Suojeluskuntatalon ja
Åsvallan rakennukset sijaitsevat asemakaavassa osoitetun Hietaistenkadun kohdalla.
Rakennusjärjestys
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.
Rakennuskiellot
Suunnittelualueella ei ole erillistä rakennuskieltoa.

suunnitelmat ja selvitykset
Suojeluskuntatalon rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson &
Kati Salonen ja Mona Schalin arkkitehdit Oy, 2018)
Åsvallan rakennushistoriaselvtys (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson & Kati Salonen
ja Mona Schalin arkkitehdit Oy, 2018)
Lohjan keskustan kaupunkikuvallinen selvitys (Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit
Oy, 2008)
Lohjan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus, 2010)
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus
ja Lohjan Museo, 2007)
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arvioitavat vaikutukset

Arvioitavat vaikutukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 9§ ja asetuksen 1§ mukaan kaavan tulee perustua riittäviin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaanlukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset
ja muut vaikutukset on selvitettävä tarpeellisessa määrin. Selvitykset on tehtävä koko
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutuksia
selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aiemmin tehdyt selvitykset
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten tulee olla riittäviä,
jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset.
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Suojeluskuntatalon ja Åsvallan asemakaavamuutoksen vaikutukset tulevat pääasiassa
kohdistumaan rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön.

Kaavoituksen kulku, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osalliset
Osallisten listaa tarkistetaan ja täydennetään suunnittelun aikana.
I Maanomistajat ja asukkaat

- alueen maanomistajat
- lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset
- kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset
II Kaupungin toimialat

- rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka
- logistiikkakeskus
- kiinteistö- ja kartastopalvelut
- rakennusvalvonta
- ympäristöterveyspalvelut
- ympäristönsuojelu
- elinkeinopalvelut
-matkailu
- Lohjan museo
- Hyvinvointi-toimiala
III Valtion viranomaiset

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueidenkäyttö
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
IV Muut yhteisöt

- Uudenmaan liitto
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kaavavaiheet , osallistuminen ja vuorovaikutus

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Lohjan Yrittäjät ry
- Caruna OY
- Fingrid OY
- Gasum OY
- Auris kaasunjakely OY
- Lounea OY
- DNA OY
- Moision seura ry
- Kaupunkikeskustan aluetoimikunta
- Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry
- Lohjan Liikuntakeskus Oy
- alueella toimivat muut yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

Viranomaisyhteistyö
MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Lohjan Suojeluskuntatalosta ja Åsvallasta
oli 10.10.2014, johon sisältyi myös käynti alueella.

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kootaan kaavaaluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja arvioidaan lisäselvitystarpeet.
Valmisteluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoisia alueen käyttösuunnitelmia selvitysten
pohjalta.
Kuulutus
asemakaavamuutoksen
vireilletulosta
ja
osallistumisja
arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta asetetaan kaupungin
viralliselle ilmoitustaululle ja julkaistaan Länsi-Uusimaa, Västra Nyland ja YkkösLohja -lehdissä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja valmisteluaineisto asetetaan määräajaksi nähtäville Lohjan kaupungintalo Monkolan
asiakaspalvelukeskukseen (Karstuntie 4), ja kaavoituksen internet-sivuille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua lisäksi koko kaavaprosessin ajan
Lohjan kaavoituksessa ja kaupungin internet-sivuille ja sitä päivitetään kaavatyön
aikana tarpeen mukaan.
Osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun,
ja esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä ja arvionsa sen
riittävyydestä. Osallisella on halutessaan myös mahdollisuus esittää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelua osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64§), kuitenkin ennen kaavaehdotuksen
asettamista julkisesti nähtäville.
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Vetovoimalautakunta hyväksyy asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta
laaditun valmistuaineiston ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen
asettamalla asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville (MRA 30§). Osallisilla on mahdollisuus
esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta ennen nähtävilläolon päättymistä. Kaavan
valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot osallisten luettelon kohdissa II, III ja IV
mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.

kaavavaiheet , osallistuminen ja vuorovaikutus
Ehdotusvaihe
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta saatavien lausuntojen
ja mielipiteiden perusteella laadittava asemakaavan muutosehdotus asetetaan
kaupunginhallituksen päätöksellä julkisesti nähtäville MRA 27§:n mukaisesti vähintään
30 päivän ajaksi.
Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta asetetaan
kaupungin viralliselle ilmoitustaululle ja Länsi-Uusimaa, Västra Nyland ja Ykkös-Lohja
-lehdissä sekä kaupungin internet-sivuilla.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asemakaavan
muutosehdotuksesta ennen nähtävilläolon päättymistä. Muistutus on toimitettava
kirjallisesti Lohjan kaupungin kaavoitukseen. Asemakaavan muutosehdotuksesta
pyydetään lausunnot tarvittaessa osallisten luettelon kohdissa II, III ja IV mainituilta
organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Hyväksymisvaihe
Vetovoimalautakunta
ja
kaupunginhallitus
käsittelee
asemakaavan
muutosehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset ja niille laaditut vastineet.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65§).
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymistä
koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä
muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet
ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§).

Aloitusvaihe

Kuulutus kaavan vireilletulosta
ja tiedottaminen

Palaute OAS:sta

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen
kuuleminen

Mielipiteen esittäminen
Lausunto

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen
nähtävillä olo

Muistutuksen esittäminen
Lausunto

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan
hyväksymispäätös

Mahdollinen valitus

9

