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OAS - VIREILLETULO - KAAVOITETTAVA ALUE
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 tiivistetysti hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaihtoehdoista sekä siitä miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheissa. Samalla määritellään osalliset.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu Lohjan kaupungin 1. kaupunginosan
Anttilan kortteleiden 166, 167, 181 ja kortteleiden 4 ja 16 osien sekä virkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan Lohjan
kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön
aikana tarpeen mukaan.

2.

VIREILLETULO
Karstunraitin asemakaavan muutos L29 sisältyy kaupunkisuunnittelulautakunnan
18.3.2014 hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan 2014-16. Kaavamuutos
tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä.
Suunnittelun tarve on käynnistynyt Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n aloitteesta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen korttelialueen täydennysrakentamisen mahdollisuus osassa korttelia 166. Alue sopii vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida asukaspysäköinnin uudelleenjärjestelyn tarve osassa korttelia 166, autopaikoituksen korttelialueilla kortteleissa 167 ja
181 sekä em. kortteleiden viereisten puistoalueiden, kevyen liikenteen väylien ja muiden
katualueiden muutostarve sekä ottaa mukaan osat kortteleista 4 ja 16. Alue on osittain
kaupungin omistuksessa.

3.

KAAVOITETTAVA ALUE
Suunnittelualue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä Karstunraitin, Rantapuiston, Linnaistenkadun ja
Pohjolankadun välisellä alueella.
Suunnittelualueeksi on alustavasti rajattu kortteli 166
ja kortteleiden 167 ja 181 autopaikoituksen korttelialueet, viereistä virkistysaluetta, osat kortteleista 4 ja 16,
Karstunraitti, Karnaistenpolku, Trallalan- ja Virmonkuja sekä
osa Karnaistenkadusta ja Linnaistenkadusta.
Suunnittelualueen rajausta täsmennetään tarpeen mukaan
työn kuluessa.
Alueelle
laaditaan
kaavamuutoksen
yhteydessä myös tonttijaon
muutos.

Sijainti opaskartalla
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NYKYTILANNE
4.

NYKYTILANNE
Kaupunki omistaa korttelin 166 Karstunraitin puoleisen rakentamattoman luoteisnurkan,
jonka osalle tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta. Muu osa korttelia on yksityisomistuksessa. Korttelissa on asuinkerrostaloja 1970-2000-luvulta, ja Pohjolankadun
puolella on rivitalo 1960-luvulta. Rakennus on keskustan rakennusinventoinnissa 2007
arvioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Alueella on sekä vuokra- että
omistus-asuntoja. Korttelissa on myös hylätty puinen asuintalo.
Korttelin 166 länsipuolella on Karnaistenpolku (osoitekartassa Karnaistenkatu), kevyen
liikenteen väylä Linnaistenkadulta Karstunraitin eteläreunan kevyen liikenteen väylälle.
Muu osa Karstunraittia on käytännössä tonttikatua. Kaava-alue rajautuu lännessä Rantapuiston katualueen kevyen liikenteen väylään. Rantapuiston ja Karnaistenpolun välisen
alueen jakaa kolmeen osaan Trallalan- ja Virmonkuja, joilta on ajo osaan kerrostalojen
pihoja. Kujat risteävät kevyen liikenteen kanssa, eivätkä ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne
paikoitellen erotu toisistaan. Rantapuiston puoleisen kaava-alueen pohjoisosassa on
kaupungin omistama puisto ja kevyen liikenteen reitti. Sen eteläpuolella on yksityisomistuksessa puinen paperitehtaan työväen pientalo 1940-luvulta vehreällä tontilla, jolle on ajo
Karnaistenpolulta. Keskiosa on kaupungin omistamaa hiekkakenttää, Trallalankenttää, jolla
on sallittu aikarajoittamaton ja maksuton autopaikoitus. Linnaistenkatuun rajoittuvassa eteläosassa on nurmikenttää ja puustoa yksityisellä maalla.
Linnaistenkadun eteläpuolella korttelissa 4 on kaupungin omistamat puustoinen rakentamaton tontti sekä tontti, jolla on päiväkotikäytössä oleva pientalo 1960-luvulta. Kaavaalueeseen kuuluva osa korttelia 16 on yksityisomistuksessa. Korttelissa on kolme alkujaan
tehtaan työnjohdolle ja virkailijoille tarkoitettua puista paritaloa 1940-luvulta, jotka on
keskustan rakennusinventoinnissa 2007 arvioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi.
Linnaistenkadun puolella on Huvila Luther, uusrenessanssityylinen säätyläishuvila 1880luvulta. Terveydenhoidon käytössä olevalla rakennuksella on rakennushistoriallista, historiallista ja maisemallista arvoa. Korttelin sisäosassa on asuinkerrostalo 1970-luvulta.

Maanomistus, kaupungin omistus osoitettu värillä

Ilmakuva, Maanmittauslaitos 2011-2013
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SUUNNITTELUTILANNE
Kaava-alueen puusto on täyskasvuista. Kerrostalojen autopaikat on sijoitettu piha-alueille, ja osa pihoista on osin tästä syystä ahtaan tuntuisia eikä viheralueille ole jäänyt tilaa.
Kaava-alueen länsipuolella on teollisuusalue. Kaava-alue sijoittuu Tytyrin kaivosalueen
toiminta-alueelle.

5.

SUUNNITTELUTILANNE

5.1

VALTAKUNNALLISET ALUIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa
huomioon myös kuntien asemakaavoituksessa. Karstunraitin kaavan suunnittelussa em.
tavoitteiden erityistavoitteina ovat esim. asunto- ja työpaikkatuotantoon tarkoitetun tonttimaan riittävyyden varmistaminen, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen edistäminen ja kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttäminen.

5.2

MAAKUNTAKAAVA
Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö
on vahvistanut 8.11.2006 ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 30.10.2014.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty kehittämisperiaatemerkinnällä tiivistettäväksi taajama- ja keskustatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään. Lohjan keskustaan on osoitettu seutukeskus-merkintä.

”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä
näihin liittyvien palvelujen ja toimintojen alueena. 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 luontoarvot sekä ottaa
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.”
”Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen
taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskuntarakennetta
tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen. ”

Ote Uudenmaan
maakuntakaavojen
epävirallisesta yhdistelmästä.
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SUUNNITTELUTILANNE
5.3

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Kaupunginvaltuuston 17.4.2013 § 63 hyväksymässä
taajamaosayleiskaavassa kaava-alue on keskustatoimintojen aluetta C1. Alue on tarkoitettu kaupunkikeskustan toiminnoille kuten asumiseen, hallinto-,
toimisto-, palvelu- ja myymälätiloille.
Alueen länsiosassa on viheryhteystarve-merkintä.
Länsi- ja pohjoisreunassa on kevyen liikenteen reitti,
joka osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa
kaavassa. Alueen maankäyttö osoitetaan tarkemmin
keskustan osayleiskaavassa.
Alueen länsipuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastoaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia ja joka teollisuus ja varastotoiminnan päätyttyä voidaan osoittaa monipuoliseksi
työpaikka-alueeksi.
Taajamaosayleiskaava ei ole lainvoimainen.

5.4

Taajamaosayleiskaava, ote.

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA
Kaupunginvaltuuston 15.1.2014 §3 hyväksymässä keskustan osayleiskaavassa kaavaalue on suurelta osin kerrostalovaltaista asuntoaluetta AK, joka on tarkoitettu pääasiassa
kerrostaloasunnoille. Asemakaavassa rakennusten pohjakerroksiin saa osoittaa liike-, työja palvelutiloja. Korttelit on suunniteltava siten, että vähintään 1/3 niiden pinta-alasta jää
oleskelu- tai istutettavaksi alueeksi.
Alueen länsiosassa on vyöhyke, jolle on osoitettu pysäköintialuetta LP, työpaikka-aluetta
TP ja suojaviheraluetta EV. Työpaikka-alue on tarkoitettu monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, jossa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, opetustoimintaa, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varastointia sekä näihin liittyvää myymälätilaa. Toiminnan
on oltava ympäristövaikutuksiltaan rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön.
Osaan aluetta on osoitettu julkisten palvelujen aluetta (PY), joka on tarkoitettu pääasiassa
julkisille opetus-, sivistys-, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille sekä sosiaali- ja
terveystoimen laitoksille. Em. alueella oleva Huvila Luther on osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä.
Korjaus- ja kunnostustöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo säilyy.
Asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa
sekä rakentamisessa tulee ottaa huomioon
uudisrakentamisen sovittaminen kohteen
kulttuurihistorialliseen ja kaupunkikuvalliseen arvoon. Suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Kohteen
numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan
luetteloon.
Kaava-alueen keskelle ja pohjoispuolelle on osoitettu kevyen liikenteen reittejä tai
yhteyksiä. Länsipuoleinen Rantapuisto on
osoitettu pääkokoojakaduksi. Osayleiskaava
ei toistaiseksi ole oikeusvaikutteinen, koska
siitä on valitettu.
Keskustan osayleiskaava, ote.
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SUUNNITTELUTILANNE
5.5

ASEMAKAAVA
Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja. Kaava-alue ei ole kaikilta osiltaan
toteutunut voimassaolevien asemakaavojen mukaan.
Osaan aluetta ei ole myöskään laadittu voimassaolevan asemakaavan mukaista tonttijakoa, jolloin ko. osat ovat rakennuskiellossa.

Täydennysrakentaminen
ja tonttijärjestelyt

Asemakaava, ote ajantasakaavasta.
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SUUNNITTELUTILANNE
Vuoden 1971 kaavamuutos koskee ajantasakaavan AK-8-korttelialueita kortteleissa 16 ja 166.
AK-8 Asuinkerrostalojen korttelialue;
Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla 10 % kokonaiskerrosalasta saa rakentaa liiketilaksi.
Rakennusten eri sivuilla tulee räystäslistan olla samalla korkeudella ja rakennusten värin
valkoisen tai vaalean. Tonttia ei saa aidata toista tonttia vastaan muuta kuin rakennustarkastajan luvalla. Lasten ja aikuisten käytössä olevaa vapaa-alaa on tontilla osoitettava
vähintään 0,5 m2 huoneistoalan 1 m2 kohti.
Autopaikkoja on tonttia varten osoitettava 1 autopaikka/55 m2 asuntohuoneistoalaa, 1 autopaikka/20 m2 myymälähuoneistoalaa ja 1 autopaikka/40 m2 toimistohuoneistoalaa kohti.
Autopaikkoja saa sijoittaa pihoille, kellareihin ja maan alle.
AK-alueilla ei rakennuksen päätyyn saa sijoittaa muiden kuin vaate- ja kylpyhuoneiden ja
muiden aputilojen ikkunoita, milloin enintään kolme asuinkerrosta käsittävä pääty ulotetaan
25 metriä lähemmäksi toiselle asumistarkoituksiin käytettävälle rakennukselle osoitettua
rakennusalaa.
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköintiin on istutettava. Puita
saa kaataa vain rakennustarkastajan luvalla.
Vuoden 1980 kaavamuutoksella Karnaistenkatu on muutettu ko. kaava-alueen osalla Karnaistenpoluksi ja
myös alueen pohjoispuolinen Karstunraitti on muutettu kevyen liikenteen väyläksi. Kaavamuutos koskee myös
ajantasakaavan AK-22-korttelialueita kortteleissa 16 ja 166 ja autopaikoituksen kortteleita LPA-5 ja LPA-6
kortteleissa 167 ja 181, niiden välissä olevaa puistoaluetta ja Virmonkujaa sekä Linnaistenkadun kevyen
liikenteen väylää.
AK-22 Asuinkerrostalojen korttelialue;
1/6 asuntokerrosalaa vastaava määrä tontin pinta-alasta on rakennettava yhtenäiseksi
leikki- ja oleskelualueeksi, jonka istutus ja kalustus on osoitettava asemapiirroksessa.
Autopaikkoja on varattava erilliseltä LPA-tontilta korttelista 167 korttelia 16 varten ja korttelista 181 korttelia 166 varten yksi autopaikka asuntokerrosalan 80 m2 kohti, kuitenkin yksi
autopaikka asuntoa kohti.
Rakennusoikeuden saa ylittää 10 %:lla yleisten ja aluetta palvelevien palvelutilojen osalta.
Tämä kerrosala ei vaadi lisäautopaikkojen rakentamista. Vaadittavien autopaikkojen
määrästä 60 % järjestetään rakentamisen yhteydessä ja loput tarvittaessa rakennuslautakunnan määräämässä järjestyksessä.
LPA-5 Autopaikkojen korttelialue;
Korttelin 166 ohjeellinen autosäilytyspaikka. Autopaikat saa rakentaa kahteen tasoon.
LPA-6 Autopaikkojen korttelialue;
Korttelin 16 ohjeellinen autosäilytyspaikka. Autopaikat saa rakentaa kahteen tasoon.
VP-1 Puisto;
Istutettava puistoalue.
VK Leikkikenttä
Vuoden 1998 kaavamuutos koskee ainoastaan Trallalankujaa.
Vuoden 2002 kaavamuutos koskee ajantasakaavan YS-4-ja KL-1 korttelialueita korttelissa 4.
YS-4 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Autopaikkoja on varattava yksi 50 kerrosneliömetriä kohti.
KL-1 Liikerakennusten korttelialue.
Autopaikkoja on varattava yksi 50 kerrosneliömetriä kohti.
Vuoden 2007 kaavamuutos koskee suunnittelualueen pohjoista puistoaluetta ja katualuetta (Karstunraitti)
Alueelle on osoitettu puisto VP-1 ja kevyen liikenteen väylää, jolta on sallittu ajo tontille.
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TAVOITTEET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
5.6

SELVITYKSET
-- Lohjan keskustan osayleiskaavaan liittyvät selvitykset soveltuvin osin
-- Kaava-alueen ja lähialueen kaavoihin liittyvät selvitykset

6.

TAVOITTEET

6.1

ASEMAKAAVAMUUTOS
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen korttelialueen täydennysrakentamisen mahdollisuus osassa korttelia 166. Alue sopii vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida asukaspysäköinnin uudelleenjärjestelyn tarve osassa korttelia 166, autopaikoituksen korttelialueilla kortteleissa 167 ja 181
sekä em. kortteleiden viereisten puistoalueiden, kevyen liikenteen väylien ja muiden katualueiden muutostarve ja ottaa mukaan osat kortteleista 4 aj 16. Alue on osittain kaupungin
omistuksessa.
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

7.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITEAIKATAULU
aloitusvaihe

12/2014-1/2015

valmisteluvaihe

2-3/2015

ehdotusvaihe

4-5/2015

hyväksymisvaihe

6-8/2015

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
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;
- 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
L29 Karstunraitin asemakaavan muutoksen vaikutukset tulevat pääasiassa kohdistumaan
ihmisten elinympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön sekä asukasluvun ja sitä kautta myös liikenteen lisääntymiseen.
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
8.

KAAVOITUKSEN KULKU JA OSALLISTUMINEN
Aloitusvaihe

Tiedottaminen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

Mielipiteen esittäminen

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen nähtävillä
olo

Mielipiteen esittäminen
Lausunto

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen
nähtävillä olo

Muistutuksen esittäminen
Lausunto

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan
hyväksymispäätös

9.

VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

9.1

OSALLISET

Mahdollinen valitus

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
-tekninen toimi, kunnallistekninen suunnittelu ja
-tekninen toimi, tilapalvelut
-kiinteistö- ja kartastopalvelut
-rakennusvalvonta
-terveysvalvonta
-ympäristönsuojelu
-perusturva
-sivistystoimi
-Lohjan museo
III VALTION VIRANOMAISET
-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikennevastuualue
-Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
-Museovirasto
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
IV MUUT YHTEISÖT
-Uudenmaan liitto
-Kaupunkikeskustan aluetoimikunta
-Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry
-Lohjan seudun Omakotiyhdistys ry
-Länsi-Uudenmaan Ympäristöterveyspalvelut
-Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
-Lohjan Liikuntakeskus Oy
-Lohjan Vuokra-asunnot Oy
-DNA Palvelut Länsi-Uusimaa
-Caruna Oy
-Lohjan Energiahuoltoyhtiö Loher
9.2

ALOITUSVAIHE
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ilmoitetaan tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja asetetaan nähtäville kaupungintalon asiakaspalvelukeskukseen ja kaupungin
internet-sivuille. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla (MRL 63§
ja 32a §). Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta ennen nähtävilläolon
päättymistä. Palaute pyydetään ensisijaisesti esittämään Lohjan kaupungin ympäristötoimeen. OAS:a on mahdollista täydentää kaavaprosessin aikana.

9.3

VALMISTELUVAIHE
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto, kaavaluonnos, asetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä nähtäville osallisten mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62
§ ja MRA 32§) 30 päivän ajaksi kaupungintalon asiakaspalvelukeskukseen ja kaupungin
internet-sivuille.Tästä kuulutetaan Länsi-Uusimaa lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja
kaupungin internet -sivuilla. (MRL 63§ ja 32a §).
Valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot osallisten listan II-IV kohdissa mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta ennen nähtävilläolon päättymistä. Palaute pyydetään ensisijaisesti esittämään Lohjan kaupungin ympäristötoimeen.

9.4

EHDOTUSVAIHE
Luonnoksesta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella mahdollisesti tarkistettava
asemakaavan muutos asetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä ehdotuksena julkisesti nähtäville (MRA 27 §) 30 päivän ajaksi Lohjan kaupungintalon asiakaspalvelukeskukseen ja kaupungin internet-sivuille.Tästä kuulutetaan Länsi-Uusimaa lehdessä,
kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet -sivuilla.
Asemakaavamuutosehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisten listan
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.

9.5

HYVÄKSYMISVAIHE
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tehneille, jotka
kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.
Lohjan kaupunki, ympäristötoimi, kaavoitus, Kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen
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