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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osalliset voivat osallistua ja
vaikuttaa asemakaavan laadintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus
arvioida. Lisäksi tässä suunnitelmassa esitetään pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus ja
tavoitteet sekä kaavatyön lähtötilanne ja kaavan laadinnan eri työvaiheet.
Osallistuminen ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämä suunnitelma on laadittu Helsingintien
kaavamuutoksen laatimiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen
ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin menetelmät.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan Orimattilan kaupungin kaavoitustoimessa sekä kunnan
internet-sivuilla. Suunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan työn edetessä.
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ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT
Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustaajamassa, alkaen
Lahdentien eteläpäästä (maantie 164 ja 167 kiertoliittyymästä),
päättyen Tönnöön, asemakaavoitetun alueen rajalle.

Kaavoitustehtävän määrittely ja tarkoitus
Helsingintie on nykyisellään maantie. Kaavamuutoksella tiealue
muutetaan katualueeksi ja Helsingintiestä voidaan tehdä kadunpitopäätös.

Asemakaavan muutos koskee seuraavia kiinteistöjä:
Valtion omistama kiinteistö:
560-895-2-4
Kaupungin omistamat kiinteistöt:
560-416-25-1, 560-416-14-3, 560-416-2-620, 560-416-2-13,
560-416-2-112, 560-416-2-12
Yksityisten omistamat kiinteistöt:
560-416-10-16, 560-416-1-70, 560-416-1-69, 560-416-1-58,
560-416-1-87, 560-416-1-98, 560-416-1-76, 560-416-1-53,
560-416-2-108, 560-416-2-285, 560-416-2-561, 560-416-2-283,
560-416-2-130
Kaava-alueen rajaus voi muuttua kaavatyön edetessä.

Kuva. Alustava suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus.
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Kaavamuutos on edellytyksenä Kankaanmäentien
liittymälle. Orimattilan kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus ovat
allekirjoittaneet 04.12.2019 suunnittelusopimuksen koskien
maantien 164 parantamista Kankaanmäentien kohdalla. Sopimuksen yhtenä ehtona on, että Orimattilan kaupunki kaavoittaa
maantien 164 (Helsingintie) kaduksi.
Asemakaavan rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. Lähtökohtaisesti kaava rajautuu asemakaavan maantiealueen rajojen mukaan, mutta suunnittelutyön edetessä voidaan ottaa tarvittaessa
kaavateknisistä tai muusta syystä naapurikiinteistöjä kaavatyöhön mukaan.

Nykytilanne
Suunnittelualue on tällä hetkellä päällystettyä maantietä ojineen
ja viheralueineen. Maantien varressa on osittain myös kevyen
liikenteen väylää. Maantien molemmin puolin on asutusta ja
palveluita.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Maakuntakaava

Yleiskaava

Kuva. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014.

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (lainvoimainen 14.5.2019)
suunnittelualue on seututietä 32 (st32). Suunnittelualueella on Tönnön vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
(pv117, pv121). Suunnittelualueen koillispuolella on Orimattilan keskustatoimintojen alue (C6) ja pohjoisessa ja etelässä
keskustan taajamatoimintojen alueita (A132, A134). Lännessä
on melontareitti (vihreä viiva, valkoiset pallot) ja kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallsiesti arvokas alue
(sinen poikkiviiva-alue). Lisäksi seututien 32 pohjoispuolella on
Kankaanmäen vähittäiskaupan suuryksikkö (km).

Kuva. Ote Keskusta-Virenojan osayleiskaavakartasta.

Keskusta-Virenojan osayleiskaavassa (kv 18.6.2007) Helsingintie
on merkitty seututieksi, jonka ympärillä on pientalovaltaista
asuntoaluetta (AP), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY),
teollisuusaluetta (TY) lähivirkistysalueita (VL) ja palvelujen ja
hallinnon alue (P).

Kuva. Maantiet164 ja 167 välinen liikenneympyrä. Kaavamuutosalue Kaavamuutos koskee vain Helsingintietä taajama-alueella. Liikenneympyrä
ei ole enää kaavamuutosaluetta.
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Ote ajantasakaavasta 21.01.2020.

OSALLISTUMINEN
SUUNNITTELUUN
Asemakaavat

Osalliset

Suunnittelualueella on voimassa seuraavien asemakaavojen osia:

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne
maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan
alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A15 (06.09.1976)
A18 (06.03.1978)
A52 (03.07.1986)
A54 (17.11.1986)
A66 (23.01.1991)
A101 (01.04.2004)
A109 (06.10.2008)
A114 (11.04.2007)
A154 (22.08.2012)

Maanomistus suunnittelualueella
Suunnittelualue on pääosin Suomen valtion omistuksessa (Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima).Valtio ei ole lunastanut
kokonaisuudessaan asemakaavan mukaista maantien aluetta,
joten kaava-alueella on useita yksityisomistuksessa olevien
kiinteistöjen osia.
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Osallisia Helsingintien asemakaavan muutoksessa ovat:
• kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat
ja asukkaat
• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat
• Orimattilan Vesi Oy
• Orimattilan Lämpö Oy
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos
• Lahden museot (vastuumuseo)
• Ympäristöterveyskeskus
• Kymenlaakson Sähkö
• Hämeen ELY-keskus
• Uudenmaan ELY-keskus
• Keskustan Aluejohtokunta
• Muut itsensä osallisiksi mieltävät
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ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
(MRL 62-63 §, MRA 30 §)

Viranomaisyhteistyö
Kaavahankkeesta käydään viranomaisneuvotteluja Hämeen ja
Uudenmaan ELY-keskusten kanssa.
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot
Orimattilan Vedeltä, Orimattilan Lämmöltä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Lahden museolta,Ympäristöterveyskeskukselta,
Kymenlaakson Sähköltä, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta
sekä Keskustan Aluejohtokunnalta. Orimattilan teknisen palvelukeskuksen sisällä varataan lausunnonantomahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelulle.
Hyväksymisaineisto lähetetään tiedoksi Hämeen ja Uudenmaan
ELY -keskuksiin.Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan PäijätHämeen liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan mm. kaupungin rakennustarkastajaa sekä
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksia.

Kuva. Helsingintietä Tönnön puolella.

Kaava kuulutetaan vireille kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat ja Orimattilan Aluelehti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville
samalla kuulutuksella. Osallinen voi antaa palautetta osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta kaavan laatijalle.
Myös viranomaisilla on mahdollisuus kommentoida kaavaluonnosta. Kaavan valmistelu on osallisten kannalta keskeisin suunnitteluvaihe, sillä suunnitelmat eivät ole lopulliseen
muotoonsa hiottuja ja muutosten tekeminen on tässä vaiheessa
vielä helppoa.

EHDOTUSVAIHE (MRL 65 §, MRA 27 JA 32 §)
Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen pohjalta. Kaavaehdotuksen osia ovat kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
sekä kaavaselostus (sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville vähintään 30 päiväksi.
Kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä voi osallinen tehdä
kaavasta kirjallisen muistutuksen. Eri viranomaisilta ja yhteisöiltä
pyydetään lausunto. Kaavan laatija käsittelee jätetyt muistutukset ja lausunnot, sekä laatii vastineet näihin. Mikäli kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta oleellisia
muutoksia, muokattu ehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville.

HYVÄKSYMISVAIHE
(MRL 67 §, MRA 37 § JA 200 §)
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan sekä vastineet annettuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavan hyväksymispäätöksestä
ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä voi
valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden
päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli
hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee lainvoimaiseksi ja
siitä kuulutetaan erikseen.
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TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulosta, nähtävilläolosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
(www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat
ja Orimattilan Aluelehti. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille
toimitetaan tietoa kirjeitse kotiin ehdotusvaiheessa. Osoitetietoina käytetään Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin
ilmoitettuja yhteystietoja.
Jos osallinen jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen, voi samalla
antaa omat yhteystietonsa ja pyytää saada kaavan hyväksymispäätöksen tiedokseen.

SELVITETTÄVÄT
VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia liikenneyhteyksiin ja yhdyskuntarakenteeseen arvioidaan suunnittelutyön
edetessä.

KAAVAHANKKEEN
AIKATAULU
Aloitus- ja valmisteluvaihe
Asemakaava kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen kuuluttamisen yhteydessä lokakuussa
2021. Asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville vuoden 2021
aikana.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan 3-6 kuukauden aikana luonnoksen
nähtävilläolon jälkeen. Tavoitteena on saada kaavaehdotus
virallisesti nähtäville kevään 2022 aikana.

Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään
hyväksymisvaiheeseen. Mikäli ehdotusvaiheen jälkeen kaavaan
ei tule merkittäviä muutoksia, kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaehdotukseen joudutaan tekemään merkittäviä
muutoksia, ehdotusvaihe uusitaan.

Alkuperäiset Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säännökset löytyvät muun muassa osoitteesta www.finlex.fi
Kaikki vireillä olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
ovat saatavilla Orimattilan kaupungin kaavoitustoimesta, Erkontie 9,
tai kaupungin kotisivuilta osoitteesta
https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/
ajankohtaiset-suunnitelmat
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