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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti
”kaavaa varten tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista”.
Saat taustatietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmien sisällöstä, osallistumisen ja vuorovaikutuksen suunnittelusta sekä vaikutusten
selvittämisestä ja arvioinnista ympäristöministeriön nettisivuilta: www.ymparisto.fi.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
tehty Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavan laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatettu ajan tasalle 17.8.2009. Korjaukset on esitetty
harmaalla pohjalla.
Laatija: Leena Iso-Markku 10.4.2006
Korjattu: Leena Iso-Markku 17.8.2009
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2. Kaavoitettava alue
Oheisella kartalla on esitetty taajamaosayleiskaavan alue. Karttaan voi tutustua myös mittakaavassa
1:20 000 kaupunkisuunnittelukeskuksen karttapalvelussa, os. Karstuntie 4, Lohja.
Suunnittelualue käsittää nykyiset taajama-alueet sekä taajamien lievealueita seuraavasti:
Suunnittelualue alkaa etelässä Kirkniemestä ja
Virkkalan Ristin eteläpuolelta, ulottuu lännessä
ja pohjoisessa Paloniemen ja Karnaisten alueille ja rajautuu edelleen Lempolan kohdalla
rakenteilla olevan moottoritien E18 linjauksen
pohjoispuolelle ja käsittää Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. Idässä suunnittelualue rajautuu Lohjanharjun kaakkoispuoliseen peltolaaksoon Veijolaan saakka ja siitä
edelleen Siuntion kunnan rajaan.

Suunnitteluprosessin aikana kaava-alueen
rajausta on laajennettu Nummenkylässä (kv
10.6.2009). Nummenkylän alueen kohdalla
vanha rajaus on osoitettu katkoviivalla.

LÄNSITAAJAMA

POHJOISTAAJAMA

KESKUSTAAJAMA

ETELÄTAAJAMA
Osayleiskaava on tarkoitus laatia mittakaavassa 1:20 000, mutta suunnittelua ja osallistumista varten aluetta tarkastellaan myös mittakaavassa 1:10 000 neljänä osa-alueena, jotka ovat
Pohjoistaajama, Länsitaajama, Keskustaajama
ja Etelätaajama. Osa-alueet on esitetty rajauskartalla.
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3. Osayleiskaavan tarkoitus

4. Osayleiskaavan tavoitteet

5. Osayleiskaavan oikeusvaikutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:ssä määritellään yleiskaavan tarkoitus seuraavasti:

Osayleiskaavan tavoitteiden asettelua ohjaa
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §. Tavoitteet
muodostetaan valtakunnallisten ja seudullisten
suunnitelmien, kaupungin ja sidosryhmien aikaisempien suunnitelmien, selvitysten ja strategioiden pohjalta, mutta näiden lisäksi tavoitteet
määritellään kaavaprosessissa valmistelun ja
osallistumisen vuorovaikutuksena.

Taajamaosayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa asemakaavan
laatimista ja muuttamista sekä muuta alueiden käytön järjestämistä sekä viranomaisten
toimintaa. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
alueella ei saa myöntää lupaa rakennuksen
rakentamiseen, jos se vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista. Epäämisestä ei saa kuitenkaan aiheutua hakijalle huomattavaa haittaa.
Ympäristöministeriö voi myöntää määrätyin
edellytyksin kunnalle luvan lunastaa liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen tai kunnan
tai kuntayhtymän tarpeisiin osoitetun alueen.
Osayleiskaavassa voidaan näiden yleisten oikeusvaikutusten lisäksi antaa erikseen määräyksiä rakentamisen rajoittamisesta, rakennuksen purkamisesta, suojelusta, toimenpiteistä,
suunnittelutarpeesta ja kehittämisalueesta.

”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen
yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa
esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä
rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.”
Lohjan taajamaosayleiskaava laaditaan kaupungin taajama-alueen maankäytön kehittämiseksi siten, että kaupunkiin suuntautuva
väestön kasvu, uudet työpaikat ja palvelut
muodostavat olevan taajamarakenteen kanssa toimivan kokonaisuuden, sopivat ympäristöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan ja alueiden toteuttaminen on kaupungin kannalta
taloudellista ja hallittua.


Tavoitteissa tulee ottaa kantaa mm. taajamarakenteen ohjaamiseen, keskustan kehittämiseen
ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen, uusien
asuin- ja työpaikka-alueiden suunnitteluun, palveluverkkoon, viheralueisiin, E18 moottoritien
kehityskäytävään sekä tie- ja katuverkkoon,
mahdollisiin raideliikenneyhteyksiin ja kulttuurija luonnonympäristön arvoihin.
Kaupunginhallitus hyväksyi taajamaosayleiskaavalle
yksityiskohtaisemmat
tavoitteet
21.4.2008.

Jos haluat tutustua tarkemmin yleiskaavan sisältövaatimuksiin ja oikeusvaikutuksiin, löydät tietoa mm. seuraavilta sivustoilta: www.ymparisto.fi, www.edilex.fi, www.kunnat.net.
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Paikallislehdet, joissa ilmoitukset julkaistaan,
ovat Länsi-Uusimaa, Ykköslohja ja Västra
Nyland.

6. Suunnittelun lähtökohdat
Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksyessään
talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman vuosille
2007 – 2008 kokouksessaan 2.11.2006 päättänyt kaavoitusohjelmasta ja taajamaosayleiskaavan laatimisesta.
Taajamaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin kaupunginhallituksen kehittämis- ja elinkeinojaostossa 6.6.2005, mutta
kaavaprosessia ei viety eteenpäin. Tammikuussa 2006 kaavaprosessin kokonaisuus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma otettiin uudelleen
tarkasteltavaksi ja saatettavaksi ajan tasalle.
Osayleiskaavan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (www.ymparisto.fi).
Maakuntakaavoitus on kaavaprosessin aikana
edennyt siten, että maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi 15.8.2007 ja 1. vaihemaakuntakaava
hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 17.12.2008.
Maakuntakaavan uudistaminen (2. vaihemaakuntakaava) on käynnistynyt vuonna 2009 (www.
uudenmaanliitto.fi).

Oikeusvaikutukseton Lohjan kunnan yleiskaava
on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 1992.
Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lohjan
maankäytön kehityskuvan vuonna 2004 ja Lohjan
kaupunkistrategian vuonna 2005. Maankäytön kehityskuvaa on saatavissa kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelusta ja kaupunkistrategiaa
kaupungintalon infopisteestä, Karstuntie 4. Niihin
voi tutustua myös kaupungin nettisivuilla www.lohja.fi.

7. Tiedottaminen, osallistuminen, viranomaisyhteistyö ja päätöksenteko eri käsittelyvaiheissa

Taajamaosayleiskaavan käsittelyvaiheet on
tiivistetty liitetaulukossa. Taulukosta käy ilmi
valmistelu, tiedotus, osallistuminen ja päätöksenteko eri käsittelyvaiheissa sekä ohjeellinen
käsittelyaikataulu. Menettelytapoja tarkenneSuunnitteluprosessin aikana laadittiin Länsiradan taan kunkin käsittelyvaiheen alkaessa osalmaankäytön kehityskuvaselvitys, joka on Espoon, listumis- ja arviointisuunnitelman asettamissa
Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan kuntien yhteinen puitteissa.
näkemys maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Selvitys valmistui kesäkuussa 2009.
Kaupungin sisäinen valmistelu toimii kaupunLuettelo suunnittelualuetta koskevista erillisselvi- kisuunnittelukeskuksen projektiryhmän sekä
tyksistä ja suunnitelmista on osallistumis- ja arvi- keskusten välisen kehittämis- ja koordinointiointisuunnitelman liitteenä. Tarpeen mukaan teh- ryhmän kautta. Lisäksi taulukossa on listattu
ne kaupungin sisäiset asiantuntijat, joita kuuldään lisäselvityksiä.
laan valmistelussa erikseen tarpeen mukaan.
Kehittämis- ja elinkeinojaosto merkitsi taajama- Taulukkoon on merkitty vaiheet, joissa päätös
osayleiskaavan selvitykset tiedoksi 12.2.2007 ja tai asiakirja tai sen tiivistelmä käännetään ruotselvitysten täydennykset 14.4.2008.
siksi (käännös).
Suunnitteluprosessin aikana on tehty erilliset selvitykset mm. Lohja-Salo -oikoradan linjausvaihtoeh- Kaavan käsittelyvaiheita voi seurata ja palaudoista sekä taajamaliikenneradan asemapaikoista tetta antaa myös Lohjan kaupungin nettisivuilla: www.lohja.fi.
Lohjalla.
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SELVITYKSET

TAVOITTEET JA MITOITUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudelleen valmistelun aikana kutsutaan osallisiksi
määriteltyjen yhdistysten puheenjohtajat aloituskeskusteluun,
jossa on mahdollisuus keskustella kaavan käsittelyvaiheista, osallistumisesta ja vaikutusten
arvioinnista.

Selvitykset kootaan sekä kaupungin sisäisesti
että käyttäen ulkoisten asiantuntijoiden, mm.
asukasyhdistysten tietoa alueista.

Tavoitteet käydään läpi sektoreittain kaupungin
sisällä. Selvitysvaiheessa saatuja vastauksia
käytetään tavoiteasettelussa määrittelemään
asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita. Tavoiteasetteluun vaikuttavat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakunnalliset
tavoitteet sekä kaupungin aikaisemmin hyväksymät strategiat ja suunnitelmat. Tavoitteista
järjestetään luottamushenkilöille seminaari, jonka laajuudesta päätetään valmisteluvaiheessa.
Tavoitteet hyväksyy kaupunginhallitus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsitellään
kehittämis- ja elinkeinojaostossa, jonka jälkeen
kuulutetaan uudelleen taajamaosayleiskaavan
vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatavuudesta ja kommentointimahdollisuudesta.

Selvitykset kootaan teemoittain:
•Maankäytön historia
•Asuminen
•Työpaikka-alueet
•Julkiset palvelut
•Kaupan palvelut
•Liikenne
•Matkailu ja virkistys
•Liikuntapalvelut ja
viheralueet

•Tekninen huolto
•Maisema
•Arvokkaat luontokohteet
•Ympäristöhäiriöt
•Taajamakuva
•Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat alueet ja kohteet
•Maanomistus
•Asemakaavojen
toteutuneisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta järjestetään tiedotustilaisuus tiedotusvälineille.

Selvitykset esitellään jaoston käsittelyn jälkeen
asukkaille ja maanomistajille näyttelynä, jossa
on mahdollisuus esittää näkemyksiä tavoiteasetteluun siitä, mitä nykytilassa halutaan säilyttää ja
mitä halutaan kehittää. Näyttelystä tiedotetaan
mm. paikallislehdissä ja yhdistysten kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi kehittämis- ja elinkeinojaostossa
10.4.2006 (§ ) ja päivitettiin 17.8.2009.

Kehittämis- ja elinkeinojaosto merkitsi taajamaosayleiskaavan selvitykset tiedoksi 12.2.2007 ja
selvitysten täydennykset 14.4.2008 (§ ).



Tavoitteiden asettelun yhteydessä määritellään myös kaupungin tavoiteltu väestökasvu,
esimerkiksi minimi, keskimääräinen ja nopea
kasvu vaihtoehtojen laatimisen ja niiden vaikutusten vertaamisen pohjaksi.

Tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa
21.4.2008 (§ ).
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VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

LUONNOS JA SEN VAIKUTUKSET

Vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista järjestetään yhteissuunnittelutilaisuus neljällä eri osaalueella:

Valtuuston valitsemaa vaihtoehtoa kehitetään
osayleiskaavaluonnokseksi yhteissuunnittelutilaisuudessa, johon kutsutaan yhdistysten puheenjohtajat. Tarvittaessa tilaisuuksia voidaan järjestää
useampi teemoittain, esim. asukasyhdistyksille,
yrittäjäyhdistyksille ja muille yhdistyksille.

•
•
•
•

Pohjoistaajama
Länsitaajama
Keskustaajama
Etelätaajama

Tilaisuuksissa osallisilla asukkailla ja maanomistajilla on mahdollisuus arvioida vaihtoehtoluonnoksia ja niiden vaikutuksia sekä osallistua
niiden kehittämiseen ja vaikutusten arvioimiseen
esim. karttatyöskentelyn avulla. Kutsut tilaisuuksiin julkaistaan paikallislehdissä sekä tiedotetaan yhdistysten kautta.
Vaihtoehtojen vertailusta järjestetään seminaari
kaupunginvaltuustolle ja luottamushenkilöille.
KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ, MINKÄ VAIHTOEHDON POHJALTA TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LUONNOS LAADITAAN.
Kaupunginvaltuusto päätti vaihtoehdosta kokouksessaan 10.6.2009. Päätös on liitteenä.

Osayleiskaavaluonnoksesta ja sen vaikutuksista
järjestetään seminaari luottamushenkilöille. Seminaarin laajuudesta päätetään valmisteluvaiheessa.
Osayleiskaavaluonnoksen hyväksyy kaupunginhallitus.
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
Osayleiskaavaluonnoksesta järjestetään yhteissuunnittelutilaisuudet neljällä eri osa-alueella. Tilaisuuksissa kehitetään osayleiskaavaluonnosta ja
arvioidaan sen vaikutuksia.
Valmisteluvaiheessa voi esittää myös muuten kommentteja kaavaluonnoksesta. Viranomaisilta, naapurikunnilta, lautakunnilta, toteuttajilta, seurakunnalta, Uudenmaan liitolta ja yhdistyksiltä pyydetään
alustavat lausunnot.

KAAVAEHDOTUS JA VAIKUTUKSET, VASTINEET KOMMENTTEIHIN JA LAUSUNTOIHIN
Valmistelu tapahtuu kaupungin sisäisesti saadun palautteen pohjalta.
Kaupunginhallitus päättää osayleiskaavaehdotuksen virallisesta nähtävillä olosta.
MRL 65 §:N MUKAINEN VIRALLINEN NÄHTÄVILLÄ OLO
Osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan ja nähtävillä olosta kuulutetaan paikallislehdissä.
Osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia.
Viranomaisilta, naapurikunnilta, lautakunnilta,
toteuttajilta, seurakunnalta, Uudenmaan liitolta
ja yhdistyksiltä pyydetään lausunnot.
Nähtävillä olon aikana järjestetään osayleiskaavaehdotuksen esittelytilaisuus, jossa on
mahdollisuus esittää kommentteja kaavasta ja
sen vaikutuksista.
KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYY OSAYLEISKAAVAN JA VASTINEET MUISTUTUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN.
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8. Osalliset		
Seuraavissa taulukoissa on esitetty osayleiskaavan valmisteluun kaupungin sisällä osallistuvat sekä kaupungin ulkoiset osalliset, joiden toivotaan osallistuvan osayleiskaavan laatimiseen ja käsittelyyn.
KAUPUNGIN SISÄISET VALMISTELIJAT JA OSALLISET
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS
PROJEKTIRYHMÄ

MUUT KESKUKSET
MUUT ASIANTUNTIJAT

KEHITTÄMIS- JA KOORDINOINTIRYHMÄ

MUUT ASIANTUNTIJAT

”määrittelee suunnittelun perustana käytetyt
lähtötiedot, ennusteet ja mitoitustarpeet sekä
koordinoi palvelutarpeiden, sektoreiden ja alueiden
käytön suunnittelua”
kaupunkisuunnittelujohtaja

energiajohtaja

suunnittelupäällikkö (pj)

kaupunginjohtaja

kaavoitusjohtaja

kaupunginpuutarhuri

kaavoitusjohtaja

maaseutusihteeri

yleiskaavoittaja (pj,valmisteluvastuu)

johtava rakennustarkastaja

yleiskaavoittaja

matkailusihteeri

kaavasuunnittelija (sihteeri)
projektisuunnittelija

vesihuoltopäällikkö

kaavasuunnittelija (sihteeri)
projektisuunnittelija

perusturvajohtaja

kaupunginarkkitehti

ympäristönvalvontapäällikkö

erikoissuunnittelija (kaup.su.keskus)

johtava lääkäri

asemakaava-arkkitehti

ympäristöterveyspäällikkö
terveysvalvonnan
johtaja

tilahallintopäällikkö

asuntosihteeri

katupäällikkö

kilpailusihteeri

elinkeinojohtaja

sosiaalityön esimies

ympäristöpäällikkö

ympäristöinsinööri

kiinteistöinsinsinööri

johtava hoitaja (perusturva/terveyden
edistäminen)

kiinteistöinsinsinööri

hallintosihteeri (yksityistiet)

katupäällikkö

sivistysjohtaja

hallintopäällikkö (perusturva)

suunnittelija (sivistys/koulukuljetus)

vanhustyön johtaja

toimitusjohtaja (sivistys/liikuntapalvelut)

opetuspäällikkö

liikuntasihteeri (sivistys/liikuntapalvelut)

erikoissuunnittelija (sivistyskeskus)

museonjohtaja

varhaiskasvatuspäällikkö

nuorisotoimen päällikkö

arkkitehti
arkkitehti

erikoissuunnittelija

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

OPETUSLAUTAKUNTA
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
NUORISOVALTUUSTO
IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
VAMMAISNEUVOSTO
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KAUPUNGIN ULKOISET OSALLISET
VIRANOMAISET

TOTEUTTAJAT

YHTEISÖT
JULKISET

YKSITYISET
YKSITYISET (YHDISTYKSET JA YRITYKSET)
”yhdistykset, jotka pyrkivät vaikuttamaan elinympäristön laatuun tai yhdyskunnan
kehitykseen”

”ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa”

Uudenmaan ympäristökeskus Rosk’n Roll

seurakunta

Asukasyhdistykset:

Yrittäjäyhdistykset:

Tiehallinto

Fortum Oy

Uudenmaan liitto

Hiidensalmen asukasyhdistys ry

Lohjan keskustan kehittämisyhdistys Lohcase ry

alueen asukkaat

Ratahallintokeskus

Finngrid Oy

Immula-Paunin kyläyhdistys ry

Lohjan yrittäjät ry

alueen maanomistajat

Museovirasto

Gasum Oy

MAL Länsi-Uusimaa

Länsi-Uudenmaan
maakuntamuseo

Lohjan Puhelin Oy

Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko
Kotijärven kyläyhdistys ry

Turvatekniikan keskus
Säteilyturvakeskus

Kirkniemen - Jönsbölen kyläyhdistys Virkkalan yrittäjät ry
Länsi-Uudenmaan kauppakamari

alueella työssäkäyvät
alueen palveluja käyttävät

Pohjoislohjalaiset ry
Loher (energiajoht.)

Kyrkstadin kyläyhdistys

Lohjan maamiesseura ry
Maataloustuottajain Lohjan yhdistys, MTK Lohja ry

Lohjan liikuntakeskus Oy
(sivistyskeskus)

Naapurikunnat:

Lempolan asukasyhdistys ry

tienhoitokunnat

Vihdin kunta

Lohjanportin kyläyhdistys ry

kalastusalue

Siuntion kunta

Moisioseura ry

Muut yhdistykset:

Inkoon kunta

Muijalan asukasyhdistys

Lohjan omakotiyhdistys Lojo Egnahemsförening rf

Karjaan kaupunki

Nummentaustan asukasyhdistys

Liikenneympäristöyhdistys ry

Karjalohjan kunta

Ojamo-seura ry

Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät ry

Sammatin kunta

Osuniemen-seura ry

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry

Nummi-Pusulan kunta

Paloniemen kylätoimikunta

Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry

Perttilä-seura ry

Lohjanjärven suojeluyhdistys ry

Rantakantin asukasyhdistys

Hormajärviyhdistys ry

Routioseura ry

Lojosamfundet rf

Sunihaka-seura

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Vienola-seura

Lohjan Satamaratayhdistys ry

Lieviön pienviljelijäyhdistys

Svenska Föreningen i Norra Lojo rf

Karstu - Karkali Seura ry
Lohjan itäinen pienviljelijäyhdistys

Kaavaprosessin aikana ilmoittautuneet
osalliset:
Maksjoen asukasyhdistys
Virkkalan kulttuurin ystävät – Virkby
kulturvänner ry
Nummenkylän koulun vanhempainyhdistys
Lohjan kylät ry
Tienhoitokunnat:
Järventaustan tiehoitokunta
Niemenahon yksityistien tiehoitokunta
Yhteyshenkilöt alueilla, joilla ei ole
asukasyhdistystä:
Ventelän alueen yhteyshenkilö
Salmelan alueen yhteyshenkilö

yksittäiset yritykset



Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

9. Vaikutusten arvioiminen

eläinlajeihin, suojeltaviin kohteisiin sekä energian
ja luonnonvarojen käyttöä.

10. Yhteystiedot ja palaute

Taajamaosayleiskaavan vaikutusten arvioiminen
on sisällytetty kaavan käsittelyvaiheisiin.

Taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan suhteessa
Lohjan seudulliseen asemaan, yhdyskuntarakenteeseen, väestön ikärakenteeseen ja julkisiin
palveluihin, rakennettavuuteen ja elinkeinelämän
toimintaedellytyksiin sekä ympäristön laatuun kilpailuetuna. Tarvittaessa tehdään erikseen kaavataloudellisia selvityksiä ja tarkastellaan väestömuutosten vaikutusta kaupungin talouteen.

Taajamaosayleiskaavan suunnittelusta vastaa
yleiskaavoittaja Leena Iso-Markku (leena.isomarkku@lohja.fi) puh. 044 – 374 0147. Suunnittelutyössä on mukana kaavasuunnittelija Teija Liuska (teija.liuska@lohja.fi) puh. 044– 374
4418. Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyntiosoite on Karstuntie 4.

Sosiaalisina vaikutuksina tarkastellaan hyvää
elinympäristöä terveellisyyden, turvallisuuden ja
viihtyisyyden kannalta, hyvinvoinnin tasaista jakautumista, sosiaalista toimivuutta ja eri väestöryhmien tarpeita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää osayleiskaavaprosessin kuluessa. Puutteellisuuksista pyydetään ottamaan
yhteyttä ensi sijassa kaupungin edustajiin. Jos
yhteydenotosta huolimatta katsot osallistumis- ja arviointisuunnitelman puutteelliseksi,
on osallisella mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ennen
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville (MRL 64 §).

Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite (MRL 1 §) on
luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin ja kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin
selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset
(MRL 9 §).

Taajamaosayleiskaavan eri käsittelyvaiheissa tarkastellaan vaikutuksia siten, että ne ryhmitellään
ekologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin.
Vaikutukset kohdistuvat kaavoitettavaan alueeseen, koko kaupunkiin tai ovat seudullisia riippuen vaikutuksesta. Laajimmillaan vaikutukset
ulottuvat koko Länsi-Uudenmaan alueelle ja Länsiradan kehityskäytävälle.
Ekologisina vaikutuksina tarkastellaan luonnon-tilaisia alueita, biologista monimuotoisuutta, vaikutuksia maa- ja kallioperään, pintavesiin,
pohjavesiin, ilman laatuun ja ilmastoon, kasvi- ja
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Kulttuurisina vaikutuksina tarkastellaan kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön liittyvien
kulttuuriarvojen säilyttämistä ja uusien kulttuuriarvojen luomista ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Vaikutuksia arvioidaan suhteessa tehtyihin selvityksiin sekä osallisilta saatuun palautteeseen.
Menetelmänä on vaikutusten taulukointi ja sanalliset arviot vaikutusten kohdentumisesta, laajuudesta ja merkittävyydestä sekä mahdollisuuksista pienentää haitallisia vaikutuksia.

Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
Asemapäällikönkatu 14, Helsinki,
p. 020 490 101.

vastineet mahdollisiin
valituksiin /
toteuttamisohjelma

vastineet,
viranomaisneuvottelu ja
kaava valmis

virallinen nähtävillä olo
(MRL §)

vastineet ja ehdotus sekä
vaikutukset

valmisteluvaiheen
kuuleminen

luonnos ja sen
vaikutukset

vaihtoehdon valinta

ASEMAPAIKAT
vaihtoehdot ja niiden
vaikutukset

tavoitteet ja mitoitus

projektiryhmä

käännös

projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

käännös

projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

sisäiset lausunnot

käännös
hallintokunnat
projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

käännös
projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä
sisäinen palaute
käännös

projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

kaupsu

teemat sektoreittain
projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

käännös

projektiryhmä,
kehittämis- ja
koord.ryhmä

viranomaisneuvottelu (MRL 66 §)

selvitykset

kuulutus vireille tulosta

osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

päätös aloittamisesta /
kaavoitusohjelma

jaosto

jaosto

kv

mahdollisuus valittaa

esittely, lausunnot ja
muistutukset

ulkoiset lausunnot
4 osa-alueella
yhteissuunnittelu/
kommentit

jaosto > kh

jaosto > kh > kv

jaosto > kh

seminaari (kv)
jaosto > kh

pj yhteissuunnittelu

jaosto > kh > kv

jaosto
sisäinen palaute
jaosto
4 osa-alueella
yhteissuunnittelu
vaihtoehtojen vertailu -seminaari (kv)

jaosto > kh

hallintokunnat
tavoitetyöskentelyä

esittely/näyttely ja
palaute asukkailta

teemat sektoreittain

kommentit oas:aan

yhdistysten
puheenjohtajat

osallisuus

päätöksenteko

tiedotus

käsittelyvaihe

valmistelu

päivitetty 9.2.2009

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN ETENEMINEN
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TAAJAMAOSAYLEISKAAVA-ALUETTA KOSKEVIA SELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA
Maankäyttö:
- Uudenmaan maakuntakaava 8.11.2006
- Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava 17.12.2008
- Maakuntakaavan uudistaminen, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
maakuntahallitus 25.5.2009
- Uudenmaan maankäytön, asumisen ja liikenteen vaihtoehtoiset kehityssuunnat vuoteen 2035, Uudenmaan
liitto 2008
- Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030, Uudenmaan
liiton julkaisuja A15 - 2006
- Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva (Suunnittelukeskus Oy / Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan
kunnat, 2006)
- Länsi-Uudenmaan alueen MAL-suunnitelma, Pöyry Environment Oy / Länsi-Uudenmaan kunnat, 2007
- Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys (FCG, AKonsultit, Strafica, Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja,
Helsinki, Uudenmaan liitto) 2009
- Lohjan kaupungin maankäytön kehityskuva 2025 (Lohjan kaupunki, Suunnittelukeskus 0y, 2004)
- Yleiskaava 1992, Lohjan kunta
- Maapoliittinen ohjelma, Kaupunkisuunnittelukeskus,
2005
- Ajantasa-asemakaava, kaupunkisuunnittelukeskus
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat osayleiskaavat:
- Gunnarlan osayleiskaava, vahvistettu v. 1992.
- Ojamon yleiskaava, hyväksytty v. 1986.
- Pappilankorven osayleiskaava, hyväksytty v. 1988.
- Munkkaan jätekeskuksen osayleiskaava,
hyväksytty v. 1999
- Lohjanharjun osayleiskaava, vahvistettu v. 1988
- Lohjanharjun osayleiskaavan muutos- ja
laajennus, hyväksytty v. 2002
- Lehmijärven osayleiskaava, hyväksytty v. 1993.
- Karnaisten osayleiskaava, hyväksytty v. 2007
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Taajamaosayleiskaava-alueella vireillä olevat osayleiskaavat:
- Paloniemen osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma v. 2004, KEJ merkinnyt tiedoksi luonnosvaihtoehdot 1&2 v.2005 ja luonnosvaihtoehdon 3 v.2006.
- Hormajärven osayleiskaavaluonnos vuosi v. 1994
- Keskustan osayleiskaava, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma v. 2009
- Nummenkylän osayleiskaavaehdotus ollut nähtävillä v.
2008, kaavaprosessi lopetettu ja asiat siirretty käsiteltäviksi taajamaosayleiskaavassa
Liikenne:
- Turunväylän (vt 1) ja Espoo- Lohja -radan liikennekäytäväselvitys Espoo- Lohja-Vihti (ELVI) (Tiehallinto, RHK,
YTV, Kirkkonummi, Vihti, Espoo, Lohja / Sito Oy) 2007
- Lohjan liikennejärjestelmä ja –turvallisuussuunnitelma
(Tiehallinto, Lineakonsultit, Ramboll, kevät 2006)
- Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma, Uudenmaan liiton julkaisuja C55 - 2007
- Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma (Lohjan kaupunki, LT-Konsultit, 2003)
- Lohjan alakoulujen liikenneturvallisuussuunnitelma
(Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus, Suunnittelukeskus Oy, 16.5.2005)
- Ratalinjan Espoo-Vihti-Lohja –selvitys (Uudenmaan liitto / Sito-Konsultit Oy 7.6.2001)
- Helsinki-Turku (ELSA) -esiselvitys (LVM, Ratahallintokeskus, Strafica, SITO) 2006
Maaperä ja rakennettavuus:
- Maaperäkartta 1:20000 (Geologian tutkimuskeskus
1995/2003)
- Yleiskaavan 1992 maaperän rakennettavuusselvitys
(Insinööritoimisto Pohjatutkimus Oy, 1985)
- Nummenkylän Radioaseman alue: Alustava rakennettavuusselvitys (Insinööritoimisto H. Linna Oy, 31.10.2002)
- Muijalan-Nummenkylän tulevan eritasoliittymän ympärysalue: Rakennettavuusselvitys (Länsi-Uudenmaan
vesi- ja ympäristö ry, 14.5.2001)

Liite
Luonto, viheralueet, maisema:
- Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen
kehittämiseksi (Anna Levonmaa, Kaupunkisuunnittelukeskus, Lohjan kaupunki) 8.9.2008
- Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset (Leena Antikainen ja Anna Levonmaa, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008)
- Hiiden kartasto (paikalliset, maakunnalliset, valtakunnalliset kohteet: omat+maakunnan liiton+UUS:n+SYKE:
n aineistoja)
- Nummenkylän osayleiskaavan luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2003)
- Nummenkylän osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys. (Risto Murto, maastokäynti 24.10.2005)
- Lohjan Radioaseman asemakaava-alueen luontoselvitys (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 2004)
- Valtatie 1 Muurla-Lieviö. Liito-oravaseuranta 2005 (Tiehallinto /Luontotieto Keiron Oy, 2005)
- Valtatien 1 rakentaminen moottoritienä välillä Muurla Lohjanharju (Lieviö). Luontoselvityksen täydentäminen,
liito-oravaselvitys (Tiehallinto, Turun tiepiiri, Uudenmaan
tiepiiri / SITO, 2001)
- Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Karnainen-Lieviö, leissuunnitelma, Luontoinventointi (Uudenmaan tiepiiri/Lohjan kunta/Vihdin kunta, 1994)
- Karnaisten osayleiskaava, luontokartoituksen päivitys,
maastokäynti 2.8.2005 (Risto Murto)
- Luontoselvitys Maksjoen asemakaava-alueella (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio, 2003)
- Vappulan asemakaava-alueen luontoselvitys (Luontoja ympäristötutkimus Envibio, 2004)
- Raviradan alueen luontoselvitys (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio, 2004)
- Lasitehtaan asemakaava-alueen luontoselvitys (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio, 2004)
- Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden uhanalaisten ja
harvinaisten perhoslajien selvitys (Nieminen M. & Sundell P., 2003)
- Lohjanharjun avoimien hiekkamaiden perhoslajien elinympäristökartoitus (Nieminen M. & Sundell P., 2002)
- Suomen Natura 2000 –kohteet (Uudenmaan ympäristökeskus, 1998)
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- Lohjan kunnan arvokkaat lehdot (Pykälä J./Lohjan kunnan ympäristönsuojelulautakunta, 1992)
- Uudenmaan perinnemaisemat (Suomen ympäristökeskus, 2000)
- Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän
mietintö II. (Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992)
- Lohjan kaupungin viheralueohjelma 2004-2014 (Lohjan
kaupunki, 2004)
- Lohjan seudun tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, osaraportti 2: Maisemainventointi ja –analyysi
(Uudenmaan tiepiiri, Suunnittelukeskus Oy, 1990)
Vesistöt, rannat, pohjavesi:
- Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi (Soili
Vuorinen, 1995)
- Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos: perusselvitykset, tavoitteet (Arkkitehtuuritoimisto Jalo Läspä,
1995)
- Hormajärven luontoselvitys (Soili Vuorinen, 1993)
- Lohjanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo Ristola, 2004)
- Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan suurimmilla järvillä (Kari Rantakokko,
Uudenmaan ympäristökeskus – monisteita 149, 2004)
Rakennettu ympäristö:
- Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007 (Lohjan
kaupunkisuunnittelukeskus, Katariina Ockenström)
27.2.2007
- Lohjan kaupungin rakennetun ympäristön inventointiluettelo (Lohjan museo, 1990), päivitys 2003
- Virkkalan sementtitehtaan alueen rakennuskulttuuriselvitys (Tmi Lauri Putkonen, 28.1.2005)
- Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto,
rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993, päivitystyö
kesken 2006)
- Lohjan maankäytön kehityskuva. Kehitys emäpitäjästä
kaupunkikeskukseksi (Lohjan kaupunki, Lohjan kunta,
1995)
- Lohjan maankäytön kehityskuva. Alueprofiilit – tietoja
osa-alueittain (Lohjan kaupunki, Lohjan kunta, 1995)

- Lohjan keskustan kehittämisen visio 2003
- Lohjan keskustan osayleiskaava, Yleissuunnitelma
(Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2001)
- Lohjan keskustan osayleiskaava, kaupunkikuvallinen
selvitys 25.8.2008 (Asta Björklund Risto Iivonen arkkitehdit Oy)
- Hiidensalmen arkkitehtuurikilpailu (ratkaistu v. 2006)
Melu ja tärinä:
- Lohjan melutilanteen peruskartoitus 2005 (Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 9/05), yhteenveto meluselvityksistä
- E18 rakentaminen moottoritienä Muurla-Lohja, Rakennussuunniteluvaiheen tarkistusmelulaskennat (Elinkaarikonsultit, Ramboll Finland Oy, TYL E18, Tiehallinto)
22.5.2006
- Raideliikenteen meluselvitys Immulan ja Vienolan
kaaava-alueella (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy)
12.6.2006
- Virkkalan keskusta, Ympäristömeluselvitys (Ramboll
Finland Oy), 29.1.2008
- Selvitys rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta Lohjan Gunnarlan asemakaavan toteuttamiseen (Ramboll Finland Oy) 8.3.2005
- Raideliikenteestä välittyvän tärinän kartoitusmittaus
rata-alueen ympäristössä, Lohjan kaupunki, Immulan
ja Vienolan kaavamuutosalueet (Oy Finnrock Ab) 29.3.5.4.2006
Tekninen huolto:
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma 26.9.2003 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) Kaupallisten vaikutusten arviointi
- Vesihuollon yleissuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskus, Air-Ix Suunnittelu) v. 2007, 2009

Liite
- Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006, Keskustan
kaupallisen rakenteen kehittäminen (Tuomas Santasalo
Ky, Lohjan kaupunki) 11.9.2006
- Länsi-Uudenmaan kauppapalvelut (Tuomas Santasalo
Ky) 21.1.2009
- E 18 –väylän liikenteellisten solmukohtien maankäytön
ja elinkeinopolitiikan selvitys Hiiden alueella 2005 (SITO,
Entrecon, Ramboll)
- ST1 - Lohjan Karnaisten liikennepalvelualueen kaupalliset vaikutukset (Tuomas Santasalo, 2004).
- Prisma Lohja – Vaikutukset kaupan palveluverkon kehittymiseen ja kaupan saavutettavuuteen suurmyymälän
eri sijaintivaihtoehdoissa (Osuuskauppa Seutu, Entrecon
Oy, 30.10.2006)
- Lohjan keskustan kauppakeskuksen vaikutusarviointi (LT-konsultit, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy,
10/2001)
- Lohjan Citymarketin laajennus, Kaupallisten vaikutusten arviointi, Entrecon Oy 2009
Väestö, palvelut:
- Lohjan kaupunkistrategia 2005 - 2013, Kaupunginvaltuusto 7.9.2005
- Kaupunkikehitysraportit vuosilta 2005-2008 (Kehittämis- ja koordinointityöryhmä, Lohjan kaupunki)
- Lohja tänään, Lohjan kaupunkistrategian 2017 taustaaineisto, Pekka Puistosalo 2008
- Lohjan muuttajatutkimus, Vuoden 2005 tulomuuttajat,
Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007
-Lohjan muuttajatutkimus, Vuoden 2005 lähtömuuttajat,
Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007
Muut:
- Leijuvan pölyn pitoisuuksien mittaaminen Hiidensalmen
alueella v. 2008 (Envimetria Oy)

Kauppa ja elinkeinot:
- Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille
2006 - 2013, Lohjan Yrityspalvelukeskus Oy, 2006
- Lohjan kaupungin matkailun suuntaviivat vuosille 2007
-2013
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TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN
AIKANA ON LAADITTU SEURAAVAT OSARAPORTIT:

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN
AIKANA ON TEHTY OSANA KAAVAPROSESSIA SEURAAVAT ERILLISSELVITYKSET:

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN
AIKANA ON KÄYTY KAKSI VIRANOMAISNEUVOTTELUA:

Selvitykset, Kaupunkisuuunnittelukeskus,
Maankäyttö 2007

Kaupallinen selvitys, Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava (Tuomas Santasalo Ky,
Lohjan kaupunki) 22.2.2007

27.4.2007 Uudenmaan ympäristökeskus

Selvitysten (26.4.2007) täydennykset, liite 14.4.2008, Kaupunkisuunnittelukeskus,
Maankäyttö 2008
Lohja - Turvallinen järvenrantakaupunki,
Taajamaosayleiskaavan tavoitteet 2030,
Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö
14.4.2008

Lohjan vihreä selkäranka - viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten
(Elina Tirkkonen, Kaupunkisuunnittelukeskus,
Lohjan kaupunki) 2007
Lohjan asuinalueiden typologia (Jaana Leskinen, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus) 2007

Espoo-Lohja taajamaliikenneradan asemavaihtoehdot Lohjalla, Maankäyttötarkastelut
(Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö
6.10.2008, tark. 10.11.2008)

Selvitys uuden Helsingin ja Turun välisen
radan linjausvaihtoehdoista Lohjan kaupungin
alueella (RHK, Lohjan kaupunki, Uudenmaan
liitto / Sito Oy ) 2008

Taajamaosayleiskaavan vaihtoehdot - vertailu
ja vaikutusten arviointi, Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö 11.5.2009

Espoo-Lohja taajamaliikenneradan asemapaikkojen selvitys Lohjalla (SITO OY/Lohjan
kaupunki) 15.12.2008

Selvitykset, Taajamaosayleiskaava-alueen
laajennus 17.8.2009

Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus, Katariina
Ockenström) 31.12.2008
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3.5.2009 työneuvottelu, Uudenmaan ympäristökeskus
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Kaupunginvaltuuston päätös 10.6.2009 §95
Valtuusto päätti
1) merkitä tiedoksi taajamaosayleiskaavan vaihtoehdoista ja niiden
vaiku¬tuksista tehdyn vertailun, päivätty 11.5.2009;
2) että taajamaosayleiskaavan laatimista jatketaan vaihtoehdon B, Taajamaradan asemat, pohjalta siten, että pidetään vaihtoehtoa D1, Tulevaisuuden
kaupunkirata, sen jatkumona tulevaisuudessa, kuitenkin seuraavin poikkeamin:
•
Paloniemeä kehitetään korkeatasoisena asumisen alueena,
•
Lempolan mahdolliseen Helsingin ja Turun välisen oikoradan asemaan liittyvien Lempolan nykyisen taajaman pohjoispuolen ja Iloniemen
alueiden osoittaminen taajamatoimintoihin jätetään toistaiseksi tulevaisuuden mahdollisuudeksi siten, että taajamaosayleiskaavalla ei vaikeuteta
alueiden myöhempää suunnittelua ja maankäyttöä,
•
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asumiseen, työpaikka-alueisiin sekä viher- ja virkistysalueisiin liittyviä hyviksi katsottuja ominaisuuksia vaihtoehdosta C ja
•
ennen lopullisen kaavaluonnoksen valmistumista selvitetään toimitila- ja työpaikkarakentamisen lisäämisen mahdollisuudet valtatie E 18 eteläpuolisille alueille Karnaisten liittymän ympäristössä sekä välillä Lempola
- Muijala.

Liite

3) taajamaosayleiskaavan aluetta laajennetaan Nummenkylässä moottoritien
eteläpuolella liitekartan kaava-alueen rajaus 11.5.2009 mukaisesti, liite , lisätylle alueelle täydennetään perusselvitykset ja osallisille järjestetään mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista,
4) taajamaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään,
5) Nummenkylän osayleiskaava erillisenä kaavaprosessina lopetetaan, kaavassa tähän asti tehdyt ratkaisut otetaan huomioon lähtökohtana taajamaosayleiskaavaa laadittaessa ja kaavasta saatujen lausuntojen ja muistutusten mahdollisesti aiheuttamat muutokset selvitetään taajamaosayleiskaavan prosessissa.
Liite 1/kv 10.6.2009 - Taajamaosayleiskaavan vaihtoehdot ja niiden vertailu
11.5.2009 (ote)
Liite 2/kv 10.6.2009 - Kaava-alueen rajaus 11.5.2009
---------------------------------
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