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JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila

1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS
Tehtävänä on laatia asemakaava Virenojalle tiloille 2:221 Ritala, 4:124 Pyrylä ja 4:29
Tiilimaa.
Alue sijaitsee n. 5km Orimattilan taajamasta Virenojantien molemmin puolin ja rajautuu
idässä Lahti-Orimattila -rataan. Alueella ja sen ympäristössä on kylämäistä haja-asutusta,
maatiloja ja hevostila.
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Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Suunnittelualueen sijainti, kartta

2 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa vanhan tiilitehtaan alueelle lisää yksityistä
asumista ja yleinen uimaranta ja virkistysalue. Aloite kaavoituksen käynnistämisestä on
tullut maanomistajalta.
MAAKUNTAKAAVA
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A).
Maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016 ja se on tullut voimaan
10.3.2017. Alueella on merkintä pv, tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

Ote yleiskaavasta

Ote maakuntakaavasta
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YLEISKAAVA
Keskusta-Virenojan osayleiskaava on tullut voimaan vuonna 2007. Siinä alue on
merkinnällä VL Lähivirkistysalue ja AP-1/s Pientalovaltainen asuinalue, jolla ympäristö
säilytetään ja jota ei ole tarkoitus asemakaavoittaa 2020 mennessä, rakentamisessa
noudatetaan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä. Ympärillä on kyläasutusta ja
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
TEHDYT SOPIMUKSET
Maanomistajan ja kunnan kesken tehdään sopimus asemakaavan laatimisesta, yksityiselle
maalle kaavoitetaan asumista ja maanomistaja luovuttaa kunnalle asemakaavan yleiset
alueet.

3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Arviointi tehdään asiantuntija-arvioina ja se pohjautuu olemassa oleviin ja laadittaviin
selvityksiin sekä muuhun lähtötietomateriaaliin. Asemakaava-alueelta laaditaan
vaikutusten arvioinnin kannalta tarpeelliset selvitykset. Näitä ovat mm.
•
•
•
•
•

luonto
maaperä (rakennettavuus, pilaantuneisuus)
pohjavesi
liikenne
melu ja tärinä (rataliikenteen osalta)

Asemakaavaa valmisteltaessa arvioidaan kaavan toteutumisen merkittävät vaikutukset:
•
•
•

asumiseen
yhdyskuntarakenteeseen
maisemaan ja kulttuuriperintöön

•
•
•

liikenteeseen
tekniseen huoltoon
elinkeinoelämään ja talouteen

•
•
•

luontoon, luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun
maaperään
pohja-ja pintavesiin

•
•
•

terveyteen ja turvallisuuteen
meluun
virkistykseen

4 ALUEEN SUUNNITTELUTYÖHÖN OSALLISET
Alueen maanomistajat ja käyttäjät:
•
•

kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
alueen käyttäjät ja yritysten työntekijät
Alueella toimivat yritykset, yhdistykset, seurat:

•
•

Virenojan hevostila
alueen elinkeinonharjoittajat
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Orimattilan Vesi Oy
Orimattilan Lämpö Oy
Kymenlaakson Sähkö Oy
Kunnan ja valtion viranomaiset:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orimattilan kaupungin valiokunnat, hallitus ja valtuusto
Pohjoinen aluejohtokunta
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Päijät-Hämeen liitto
Liikennevirasto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen maakuntamuseo
Ympäristöterveyskeskus
Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.

5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavoituksen vireilletulosta ja eri vaiheista tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla ja
internet-sivuilla sekä paikallislehdessä MRL 63 § ja MRA 30 § säännösten mukaisesti.
OAS ja kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle ja
kaupungin kotisivuille.
Palautetta voi antaa kaavoituksen eri vaiheissa. Osalliset voivat jättää kirjallisesti
mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta suullisesti tai kirjallisesti, ja jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen
muistutuksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa
suunnittelutyön aikana.

6 ALUSTAVA AIKATAULU JA SUUNNITTELUVAIHEET
Ajankohta

Tapahtuma

2017
touko-kesäkuu

Aineiston kerääminen, perusselvitykset, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen, yleisölle tiedottaminen

kesä-elokuu

Kaavaluonnoksen laatiminen

syys-lokakuu

Kaavaluonnos nähtävillä ja lausunnoilla

marras-joulukuu

Kaavaehdotuksen laatiminen

2018
helmikuu

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

maaliskuu

Vastineiden antaminen, mahdolliset tarkistukset asiakirjoihin

toukokuu-kesäkuu

Kaavan hyväksymiskäsittely ja valitusaika
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7 YHTEYSTIEDOT
Asemakaavan laatii arkkitehtitoimisto A.D. Arkkitehdit Oy Orimattilan kaupungin
kaavoituspalvelujen ohjauksessa ja valvonnassa.
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa
sekä muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Orimattilan tekniseen
palvelukeskukseen kaavoitusinsinöörille kunkin vaiheen nähtävilläoloaikana.
Arkkitehtitoimisto A.D. Arkkitehdit Oy
Elina Savolainen, ARK
puh 040 534 4093
elina@adarkkitehdit.fi
Aleksanterinkatu 10 B
15110 Lahti
Orimattilan kaupunki
Eero Manerus, kaavoitusinsinööri
puh. 040 515 5183
eero.manerus@orimattila.ﬁ
Tekninen palvelukeskus
PL 46 / Erkontie 9
16301 Orimattila

