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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 Veteraanitien
kerrostalon asemakaavan muutoksen 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

kaupungin ja maanomistajan välinen käynnistämissopimus sekä
ehdotusvaiheen jälkeen maankäyttösopimus, jossa sovitaan
kaavamuutoksesta aiheutuvan maan arvon nousemisen kustannusvaikutukset.

Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan keskustassa,Veteraanitiellä.
Kohteen läheisyydessä sijaitsee Orimattilan kulttuuritalo sekä
kirkko.

SUUNNITTELUN
LÄHTÖKOHDAT

Asemakaava koskee kiinteistöä 560-418-88-1.

Nykytilanne

Suunnittelualueen sijainti

Kuva. Alustava suunnittelualueen yleispiirteinen rajaus.

Asemakaavan muutosalue on tällä hetkellä rakentamaton
kerrostalotontti. Alueella on hoitamatonta aluskasvillisuutta ja
hiekkaväyliä. Tontti on valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti
arvokkaan kulttuuriympäristön alueella.

Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on Orimattilan seutukeskusta (C6). Suunnittelualue on myös kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti merkittävällä alueella
(kmv90 - Orimattilan kirkonmäki). Kultturiympäristön kannalta
merkittävän alueen suunnittelumääräykseen kuuluu, että alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Tämän lisäksi alue on kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti arvokas alue (Kirkonkylä - turkoosi poikkiviiva).
Alueen eteläpuolella on merkitty pohjavesialueen raja.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Suunnittelualueen
sijainti on piirretty keltaisella ympyrällä.

Kaavoitustehtävän määrittely ja tarkoitus
Orimattilan kaupunki on vastaanottanut kaavoitushakemuksen
Maxirakennus Oy:ltä kesällä 2020. Suunnittelualue on kaavoitusohjelmassa 2021-2025, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
09.11.2020 §46.
Kaavan tavoitteena on kasvattaa voimassa olevan asemakaavan kerroslukua kahdesta kolmeen kerrokseen sekä kasvattaa
rakennusoikeutta. Tontti on rakentamaton.
Asemakaavan rajautuu yhteen asuinkerrostalojen korttelialueen tonttiin. Asemakaavan yhteydessä tehdään Orimattilan
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Yleiskaava
Aluella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskusta-Virenojan
osayleiskaava.Yleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö on merkitty
osayleiskaavaan pystyraidoituksella.

jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp), yleinen pysäköintialue (LP) sekä asuinpientalojen ja asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue.
Ote ajantasa-asemakaavasta.

Ote Keskusta-Virenojan osayleiskaavasta.

Asemakaavat
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava A93 (lainvoimainen 07.05.2002). Asemakaavassa tontti on asuinkerrostalojen korttelialue. Kerrosluku tontilla on II ja tehokkuusluku
e=0.30. Rakennusala kiertää tontin rajoja pitkin 4-6 metrin
etäisyydellä rajoista. Tonttia ympäröi Veteraanitien katualue,
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Maanomistus suunnittelualueella
Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa.

Kuva. Suunnittelualue etualalla. Takana kirkko ja oikealla Erkontien loppupää.
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OSALLISTUMINEN
SUUNNITTELUUN
Osalliset
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.
Osallisia Veteraanitien asemakaavassa 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 kaupunginmuseo
• Ympäristöterveyskeskus
• Kymenlaakson Sähkö
• Hämeen ELY-keskus
• Keskustan Aluejohtokunta
• Muut itsensä osallisiksi mieltävät

Viranomaisyhteistyö
Suunnittelun aloitusvaiheessa järjestetään Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskusten kanssa kaavoituksen aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 26 §), jossa käsitellään
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavan lähtökohtia sekä
kaavan keskeisiä tavoitteita eri viranomaisten näkökulmasta. Veteraanitien kerrostalon asemakaavasta keskustellaan aktiivisesti
erityisesti alueellisen vastuumuseon (Lahden kaupunginmuseo)
kanssa kulttuuriympäristön arvojen myötä.
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään lausunnot
Orimattilan Vedeltä, Orimattilan Lämmöltä, Päijät-Hämeen
pelastuslaitokselta, Lahden kaupunginmuseolta/Alueelliselta
vastuumuseolta,Ympäristöterveyskeskukselta, Kymenlaakson
Sähköltä, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Pohjoiselta Aluejohtokunnalta. Orimattilan teknisen palvelukeskuksen
sisällä varataan lausunnonantomahdollisuus yhdyskuntatekniikalle, rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelulle.

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
(MRL 62-63 §, MRA 30 §)
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.
Kaava-alueella maata omistaville ja välittömässä läheisyydessä
asuville lähetetään tiedossa olevaan kotiosoitteeseen kaavaluonnos, josta on mahdollista antaa mielipide. 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.

Kaavaehdotuksen oltua nähtävillä siitä järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 26 §).

TIEDOTTAMINEN

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.

Kaavan vireilletulosta, nähtävilläolosta, hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla
(www.orimattila.fi) sekä paikallislehdissä Orimattilan Sanomat
ja Orimattilan Aluelehti. Maanomistajille toimitetaan kotiin
kirjeitse tietoa valmisteluvaiheessa ja ehdotusvaiheessa. Osoitetietoina käytetään Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin
ilmoitettuja yhteystietoja.
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Jos osallinen jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen, voi samalla
antaa omat yhteystietonsa ja pyytää saada kaavan hyväksymispäätöksen tiedokseen.

SELVITETTÄVÄT
VAIKUTUKSET
Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla suunnitelman toteuttamisen.
Asemakaavamuutoksen mahdollisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön, liikenneyhteyksiin, yhdyskuntarakenteeseen sekä
kaupunkikuvaan arvioidaan suunnittelutyön edetessä.Vaikutuksia välittömän läheisyyden kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan arvioidaan kaavatyön yhteydessä tehtävin havainnekuvin
sekä hyödyntämällä RKY-tietokantaa, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö-selvitystä (Henrik Wager, 2006) sekä
Orimattilan rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä (Nina
Könönen, 2005).

KAAVAHANKKEEN
AIKATAULU
Aloitus- ja valmisteluvaihe
Asemakaava on kuulutetaan vireille alkutalvesta 2021. Asemakaavan luonnos asetetaan nähtäville keväällä 2021.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan kesällä tai syksyllä 2021.Valiokunnasta kaavaehdotus etenee kaupunginhallitukseen, joka päättää
kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Tavoitteena on saada
kaavaehdotus virallisesti nähtäville syksyllä 2021.

Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään kesällä tai syksyllä 2021. Mikäli kaavaehdotukseen tehtävät
muutokset eivät ole merkittäviä, kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021. Jos kaavaehdotukseen joudutaan tekemään
merkittäviä muutoksia, ehdotusvaihe uusitaan syksyllä 2021.

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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