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MRL 63 §   
Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma
Kaavaa laadittaessa 
tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan 
tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelystä 
sekä kaavan vaikutusten 
arvioinnista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, 
miten osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asema-
kaavan laadintaan sekä miten asemakaavan vaiku-
tuksia on tarkoitus arvioida. Lisäksi siinä 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 Tuohivehmaan asemakaavan laatimiseksi sekä alueen 
katujen ja yleisten alueiden suunnitelmien laatimista varten.

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 osal-
listumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin 
menetelmät.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan vihdin kunnan 
kaavoitustoimessa sekä kunnan internet-sivuilla. suunnitelmaa voidaan päivittää tar-
peen mukaan työn edetessä.

osallisTumis- ja 
arvioinTisuunniTelma 

suunnittelualueen likimääräinen sijainti kunnan opaskartalla. © vihdin kunnan mittaustoimi
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suunniTTelualue
Suunnittelualue sijaitsee Vihdin kunnan Haapakylässä Kehätien (vt 25) ja 
Maaniitunlahden asemakaava-alueen välillä.

asemakaava-alue sijoittuu Kehätien (vt 25) pohjoispuolella kulkevan Tervasuontien sekä maaniitunlahden asemakaava-alueen 
eteläpuolella kulkevan vesikansantien väliin. alustava suunnittelualue rajautuu idässä Kopunsuohon sekä hiidenrannan asema-
kaavoitettuun alueeseen ja lännessä suokummuntiehen sekä sen eteläpuolella sijaitsevaan mäkeen.

alustavaan suunnittelualueseen kuuluu vesikansantien läheisyydessä pohjoisosassa peltoaluetta, suunnitelma-alueen keskiosa 
on lehtomaista tai tuoretta kangasmetsää ja Tervasuontien läheisyydessä maasto on kosteikkoaluetta. alue on suurimmaksi 
osaksi asumaton lukuunottamatta kaava-alueen pohjois- ja luoteispäätyä, jossa on muutama tila, joissa sijaitsee 2000-luvulla 
rakennettuja asuinrakennuksia. Kaava-alueen lopullinen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä.

suunniTTeluTehTävän 
määriTTely ja alusTavaT  
TavoiTTeeT
Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan asemakaavan tarkoituksena on muun muas-
sa osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja 
muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan sekä 
hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla.

Kaavoituksen tavoitteena on tutkia uuden kokoojakatutasoisen katuyhteyden toteutusmahdollisuudet vesikansantien ja Terva-
suontien väliseen maastoon, nykyisen hiidenrannan asuinalueen länsipuolelle. suunnittelulla pyritään selvittämään katulinjauk-
sen sekä mahdollisten uusien liittymien tilatarpeet. uudella katuyhteydellä pyritään vähentämään nykyisen haapakyläntien ja 
valtatie 25 välisen liittymän liikenneruuhkia.

asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuuksia omakotiasutuksen tiivistämiselle ja katuverkon uudelleen järjeste-
lyille suunnittelualueen pohjois- ja luoteispäädyssä. Tämän lisäksi selvitetään uusien työpaikkatoiminnalle soveltuvien tonttien 
sijoittamismahdollisuudet suunnittelualueen eteläosassa.

Tuohivehmaan asemakaavan lopulliset tavoitteet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana yhteistyössä osallisten kanssa.  
Katusuunnittelu tehdään samaan aikaan asemakaavan kanssa.
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suunniTTelun lähTöKohdaT
Alustava suunnittelualue muodostuu tasaisesta peltoalueesta, kosteikkoalueesta 
sekä kallioisesta metsää kasvavasta mäkialueesta. 

suunnittelualue sijaitsee suurelta osin kaavoittamattomalla, pääasiassa maa- ja metsätalousalueella. Kaava-alueen itä-, kaak-
kois- ja eteläpuolella on virkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi asemakaavoitettua maata. alustavan 
rajauksen mukaan noin puolet suunnittelualueen pinta-alasta on vihdin kunnan omistamaa, mutta alueella on myös yksityisten 
omistamia maita.

suunnittelualue on pääosin asumatonta lukuunottamatta muutamia pohjois- ja luoteisosan asuinrakennuksia, joista suurin osa 
on rakennettu 2000-luvun puolella. suunnittelualueen lähiympäristöön on sijoittunut erilaisia toimintoja, kuten asutusta hiiden-
rantaan sen itäpuolelle, sekä työpaikkatoimintoja sen eteläosaan Tuohivehmaan alueelle. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee 
maaniitunlahden asemakaava-alue.

vesikansantien läheisyydessä suunnitelma-alueen pohjoisosassa ympäristö on peltoaluetta, suunnitelma-alueen keskiosa on 
lehtomaista tai tuoretta kangasmetsää ja Tervasuontien läheisyydessä maasto on kosteikkoaluetta. maaperältään suunnitte-
lualue muodostuu kalliosta, moreenista, savesta ja turpeesta.

maaniitunlahden asemakaavan laadinnan tueksi on vuonna 2011 tehty luontoselvitys, joka kattaa myös Tuohivehmaan 
asemakaavan alueen. alustavan suunnittelualueen rajauksen sisälle ja sen lähiympäristöön osuu maakunnallisesti arvokas 
Kopunsuon lähteikkö, paikallisesti erittäin arvokkaaksi luokiteltu linnustoalue sekä paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja lin-
nustoalueita. lisäksi Tyrynoja ja sen ranta-alueet sisältävät luontoarvoiltaan merkittäviä alueita.

suunnittelualueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee Gasumin maakaasuputkilinja mäntsälä – siuntio, joka ohjaa tulevan 
katulinjauksen suunnittelua.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten 
tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. valtioneuvosto on vuonna 2000 
tehnyt päätöksen tavoitteista, ja niitä on tarkistettu marraskuussa 2008. Tavoitteista tätä asemakaavatyötä ohjaavat etenkin 
seuraavat kohdat:

Toimiva aluerakenne sekä eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
•	 yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 

mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman 
vähäinen. 

•	 aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena.
•	 liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 
•	 olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja että taajamia. Taajamia 

eheytettäessä parannetaan elinympäristöjen laatua. 
•	 alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi 

sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
•	 aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. 
•	 Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. jalankululle ja 

pyöräilylle on varattava riittävät ja toimivat verkostot.  
•	 alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen 

jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
•	 Kaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 
•	 alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään  

jo olemassa olevia haittoja.
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
•	 liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja 

parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat sekä Helsingin seudun erityiskysymykset
•	 alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden 

säilymistä.
•	 helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää 

yhdyskuntarakennetta. seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.

Maakuntakaava
uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006.  maakuntakaavassa suunnittelualue on taajama-
toimintojen aluetta sekä ns. valkoista aluetta, jolle ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. maakuntakaavan uudistaminen on 
tällä hetkellä meneillään.

•	 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 22.6.2010. vaihekaavassa käsitellään jätehuoltoa, 
kiviaineshuoltoa, moottori- ja ampumarata-alueita, liikenteen varikkoja ja terminaaleja sekä laajoja yhtenäisiä 
metsätalousalueita ja hiljaisia alueita. suunnittelualueeseen ei kohdistu merkintöjä 1. vaihemaakuntakaavassa.

•	 2. vaihemaakuntakavassa (hyväksytty, ei vahvistettu) sovitetaan yhteen toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, sitä tukeva 
liikennejärjestelmä ja kaupan palveluverkko. suunnittelualueeseen ei kohdistu merkintöjä 2. vaihemaakuntakaavassa.

•	 3. vaihemaakuntakaavassa ei kohdistu merkintöjä suunnittelualueeseen.
•	 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnistynyt. siinä määritetään yleiset kehittämislinjat elinkeinoille ja 

innovaatiotoiminnalle, logistiikalle, tuulivoimalle, viherrakenteelle sekä kulttuuriympäristöille.

Yleis- ja osayleiskaavat
suunnittelualueella ei ole voimassa rakentamista ohjaavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. vihdin kunnan oi-
keusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10. marraskuuta 1986. Tässä yleiskaavassa suunnittelualue on 
merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T), retkeily- ja ulkoilualueeksi (vr), maa- ja metsätalousalueeksi (mT) sekä vedenottamon 
suoja-alueeksi (pv-1).

Asemakaavat
suunnittelualue sijaitsee suurelta osin asemakaavoittamattomalla, pääasiassa maa- ja metsätalousalueella. Kaava-alueen itä-, 
kaakkois- ja eteläpuolella on virkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi asemakaavoitettua maata. 

Selvitykset ja suunnitelmat
•	 uudenmaan maakuntakaava. uudenmaan liitto, 2006.
•	 uudenmaan ii vaihemaakuntakaava. uudenmaan liitto, 2013. maakuntavaltuuston hyväksymä 20.3.2013.
•	 vihdin kunnan yleiskaava 1986. vihdin kunta. Kv 10.11.1986.
•	 vihdin kunnan kehityskuva 2025. vihdin kunta. Kv 15.11.2004.
•	 vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. uudenmaan ely-keskus, 2012.
•	 vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. vihdin kunta, 2012.
•	 vihdin kunnan kaavoitusohjelma 2014. Kv 11.11.2013.
•	 vihdin kunnan ilmastostrategia. vihdin kunta, 2010.
•	 maaniitunlahden asemakaava n 156 - luontoselvitys. luontotieto Keiron, 2011.
•	 hiidenrannan sisääntuloväylä - yleissuunnittelu ja linjaustarkastelut. Pöyry, 2011.
•	 nummelan ja ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. sito, 2013.
•	 vihdin jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma. WsP Finland, 2012.

Tehtävät selvitykset
Kaavatyön kuluessa tullaan tarvittaessa tekemään, tarkentamaan sekä päivittämään suunnittelualuetta koskevia selvityksiä, 
kuten esimerkiksi maaperäselvityksiä.

Aluetta koskevat sopimukset
Kaavarajauksen tarkentuessa tullaan tarvittaessa kaava-alueelle sijoittuvien maanomistajien kanssa tekemään sopimuksia.
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suunnittelualueen alustavaa rajausta sekä ajantasakaava esitettynä kunnan kantakartalla. rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä.
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Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla suunnitelman toteuttamisen ekologisia, kulttuurisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan kaavan suhde 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä yleispiirteisten kaavojen 
ohjausvaikutukset, jotka koskevat aluetta. Asemakaavan vaikutuksia arvioi-
daan suhteessa asetettaviin tavoitteisiin.

vaiKuTusTen arvioinTi

Vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät

MRL 9 §  Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

MRA 1 §  Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, 
aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmiste-
lua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa 
arvioimaan, miten kaavan tavoitteet ja sisältövaatimukset 
toteutuvat. Kaavan vaikutusten arviointi perustuu alueel-
ta laadittaviin perusselvityksiin, käytössä oleviin muihin 
perustietoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, 
osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin 
sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien omi-
naisuuksien analysointiin. vaikutusten arvioinnissa verrataan 
kaavaehdotuksen mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja 
asetettuihin tavoitteisiin.

Kaavaprosessin aikana tullaan arvioimaan 
erityisesti seuraavia kaavasuunnitelman 
vaikutuksia:

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
•	 kaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

(eheyteen, hajautumiseen jne.) ja taajamakuvaan
•	 kaavaratkaisun vaikutukset alueen palvelurakenteeseen, 

palveluiden saatavuuteen, työpaikkoihin ja 
elinkeinotoimintaan

•	 kaavaratkaisun vaikutukset virkistykseen 
(virkistysmahdollisuudet; lisääntyykö, kaventuuko, 
muuttuuko)

•	 kaavaratkaisun vaikutukset ympäröivään liikenneverkkoon, 
liikennemääriin ja liikenteen järjestämiseen

•	 kaavaratkaisun vaikutukset alueen tekniseen huoltoon 
(kunnallistekniikan rakentamistarpeisiin, nykyisen 
järjestelmän kuormittumiseen)

•	 kaavaratkaisun vaikutukset ympäristöhäiriöihin

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
•	 kaavaratkaisun vaikutukset alueen maisemaan
•	 kaavaratkaisun vaikutukset luonnonoloihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset kunnan ilmastostrategian 

toteutumiseen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen 

(veden ekologiseen kiertoon, pohja- ja pintavesiin, 
vesialueisiin)

•	 kaavaratkaisun vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Vaikutukset talouteen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset kunnan talouteen lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä (investointeihin, uusiin työpaikkoihin, 
uusiin veronmaksajiin, palveluiden tuottamiskustannuksiin 
jne.)

•	 yksityistaloudellisiin kustannuksiin (esim. 
liikennöintikustannuksiin)
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Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset liikenneturvallisuuteen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen
•	 kaavaratkaisun vaikutukset ympäristön puhtauteen (pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskit, ilmanlaatu)

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
•	 kaavaratkaisun vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen kaava-alueella
•	 kaavaratkaisun vaikutukset asukkaiden määrän ja ikärakenteen muutoksiin
•	 kaavaratkaisun vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin (paraneminen / heikkeneminen)

Katusuunnitelman ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista näkökohdista:
•	 liittymäkorkeudet tonteilta katuun
•	 katukorkeus suhteessa asuntojen korkeustasoon (melu, näköyhteys huoneistoihin, roiskevesi, aurauslumi yms.)
•	 pintamateriaalien ja rakenneratkaisujen vaikutukset ajorytmiin ja sitä kautta liikennemeluun (kiihdytykset, jarrutukset, 

materiaalimuutosten vaikutukset rengasääniin)
•	 katujen kunnossapito
•	 johtojen ja kaapeleiden rakentaminen ja ylläpito
•	 katu- ja rakennuskortteleiden ulkovalaistusten yhteensovittaminen

eri tekijöiden vaikutukset arvioidaan ja optimoidaan suunnittelussa siten, että loppuympäristö on toimiva, viihtyisä, turvallinen ja 
ulkoasultaan esteettinen katu sekä katutila.

Vaikutusalue
vaikutukset ovat pääosin paikallisia, rajoittuen suunnittelualueeseen ja sen lähiympäristöön.

Vaikutusten arvioinnin menetelmät
vaikutuksia arvioidaan laadittujen perusselvitysten sekä asetettujen tavoitteiden pohjalta, peilaten kaavaratkaisun toteuttamisen 
vaikutuksia lähtökohtatilanteeseen. Tavoitteet asetetaan eri osallisryhmiä ja eri toimialojen asiantuntijoita kuullen. Kaikilla osallis-
ryhmillä on mahdollisuus osallistua vaikutusten arviointiin kaavaprosessin kuluessa.
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Suunnittelun käynnistyminen
asemakaavatyö käynnistyy työn ohjelmoinnilla sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman (oas) laadinnalla. Kaavoitus- ja 
teknisen lautakunnan käsiteltyä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman, ilmoitetaan kaavatyön vireille tulosta ja oas:in 
nähtävillä olosta (mrl 63 §).

osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta koko kaavaprosessin ajan ja suunnitelmaa voidaan 
täydentää saadun palautteen pohjalta kaavaprosessin kulu-
essa. suunnitelmaa koskevissa puutteellisuuksissa pyydetään 
kääntymään ensisijassa kunnan edustajien puoleen. mikäli 
osallinen katsoo yhteydenotosta ja kunnan oas:iin tekemistä 
muutoksista huolimatta osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man puutteelliseksi, on hänellä mahdollisuus esittää uuden-
maan ely -keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen 
asettamista julkisesti nähtäville (mrl 64 §). vihdin alueesta 
vastaa uudenmaan ely-keskus.

Kaavatyön käynnistymisestä lähetetään tieto viranomaista-
hoille kirjeitse tai sähköpostitse.

osallisten kannalta keskeinen suunnitteluvaihe on kaavan 
valmistelu, jolloin tehdään muun muassa tarvittavia lisäsel-
vityksiä kaava-aluetta koskien sekä täsmennetään kaavatyön 
tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita.

Valmisteluvaihe
valmisteluvaiheessa laaditaan kaava-aluetta koskien yksi tai 
useampi kaavaluonnos. Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan 
hyväksyttyä kaavan valmisteluaineiston, asetetaan se (kaa-
valuonnos ym.) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. nähtä-

osallisTuminen

villäoloaikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä 
kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta (mrl 
62 § ja mra 30 §). viranomaistahoilta ja tarvittavilta muilta 
tahoilta (esim. yhdistyksiltä) pyydetään valmisteluaineistosta 
lausunnot.

valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjestetään tarvittaessa 
ns. valmisteluvaiheen kuuleminen. Tässä kaikille avoimes-
sa yleisötilaisuudessa esitellään kaavaluonnosta ja muuta 
valmisteluaineistoa, ja osallisilla on mahdollisuus esittää niitä 
koskevia kannanottoja sekä käsityksiä suunnitelman vaiku-
tuksista.

Asemakaavaehdotus
Kaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta laa-
ditaan asemakaavaehdotus, jonka kunnanhallitus hyväksyy 
asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (mrl 65 § ja 
mra 27 §). nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta voi jättää 
kirjallisen muistutuksen. Tarvittavilta viranomaistahoilta pyy-
detään kaavaehdotuksesta lausunnot (mra 28 §). muistutuk-
siin ja lausuntoihin annetaan kunnan perusteltu vastine. 

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen 
perusteella mahdollisesti muutoksia ennen sen lopullista kä-
sittelyä. mikäli tehtävät muutokset ovat oleellisia, kaavaehdo-
tus asetetaan uudelleen nähtäville. jos muutoksia ei tarvita tai 
ne eivät ole olennaisia, korjattu asemakaavaehdotus viedään 
kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituk-
seen, joka esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osallistuminen painottuu kaavaprosessin alkuvaiheisiin, jolloin osallisilla 
on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön.

Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus antaa asemakaavatyöhön 
liittyvää palautetta kunnan verkkosivuilla tai sähköpostitse kaavoituksesta 
vastaaville kunnan edustajille. Kaavan laatijaan voi ottaa myös yhteyttä 
puhelimitse, kirjeitse tai käymällä kunnanvirastolla (tapaamisaika varatta-
va etukäteen) koko kaavaprosessin ajan.

Eri viranomaistahojen kanssa ollaan yhteydessä kaavatyön aikana, ja hei-
dän kanssa tullaan pitämään tarpeen mukaan neuvotteluita.

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 
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Kaavan hyväksyminen
Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdissä ja internet-kotisivuilla. lisäksi hyväksymis-
päätöksestä lähetetään tieto mrl:n mukaisesti niille kunnan 
jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavaehdotuk-
sen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa (mrl 67 §). Kunnanvaltuuston hyväksymispää-
töksestä voi valittaa kirjallisesti helsingin hallinto-oikeuteen 
ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu
Katujen ja yleisten alueiden suunnittelun aloittamisesta il-
moitetaan kuulutuksella paikallislehdissä sekä vihdin kunnan 
kotisivuilla. 

mielipiteensä katujen ja yleisten alueiden suunnitteluratkai-
suista voivat esittää alueen maanomistajat, vihdin kunnan 
jäsenet ja mm. alueella toimivat asukas- yms. yhdistykset 
sekä kirjallisesti että suullisesti. mielipiteet kirjataan ylös ja 
kootaan yhteen luetteloon. myöskin kunnan viranomaiset ja 
hallintokunnat voivat lausua suunnittelua koskevia mielipi-
teitä. yhdyskuntatekniikan verkostoja alueelle rakentavat 
laitokset osallistuvat suunnitteluprosessiin.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset ase-
tetaan 14 vuorokauden ajaksi julkisesti nähtäville. osalliset 
voivat jättää suunnitelmaehdotuksista kirjallisia muistutuksia, 
johon annetaan kunnan vastine.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat hyväksyy ympäris-
tölautakunta asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Osalliset
osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden 
asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. osallisia ovat myös ne viranomaiset 
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (mrl 
62 §).

Tuohivehmaan asemakaavan keskeisiä osallisia ovat 
ainakin:
•	 kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen 

kiinteistönomistajat
•	 lähialueen asukkaat 
•	 alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt, kuten:

 - vihdin yrittäjät ry
 - vihti-seura ry
 - härköilän kylätoimikunta
 - vihdin luonto ry

•	 kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten teknisen 
ja ympäristökeskuksen alaiset

 - rakennusvalvonta,
 - ympäristövalvonta,
 - kunnallistekniikka,
 - mittaustoimi
 - tilapalvelu
 - vihdin museo

•	 muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten:
 - uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 - uudenmaan liitto
 - liikennevirasto
 - museovirasto
 - länsi-uudenmaan maakuntamuseo
 - vihdin vesi
 - Fingrid oyj
 - Caruna oy
 - Gasum oy
 - länsi-uudenmaan pelastuslaitos
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TiedoTTaminen

aiKaTaulu

Lähtökohtana tiedottamisessa on, että niillä, joita kaavatyö sekä katujen ja 
yleisten alueiden suunnittelutyö koskee on mahdollista seurata suunnittelua 
ja osallistua siihen. 

Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston 11.11.2013 § 74 hyväksymään vuoden 
2014 kaavoitusohjelmaan ns. odottavana kaavahankkeena.

Kaavan sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelun 
etenemisen ja osallistumisen kannalta tärkeistä vaiheista 
ilmoitetaan paikallislehdissä, kunnan internetkotisivuilla ja 
ilmoitustaululla.

Kaavatyön sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelun 
käynnistymisestä, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan hyväksymisestä 
ja voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksilla kunnan ilmoitus-
lehdissä (luoteis-uusimaa ja vihdin uutiset), internet-sivuilla 
(www.vihti.fi) ja ilmoitustaululla. Kuulutuksissa kerrotaan 
myös järjestettävistä yleisötilaisuuksista.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluai-
neisto, asemakaavaehdotus sekä katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmat asetetaan nähtäville vihdin kunnanviraston 
ilmoitustaululle sekä kunnan internet-sivuille.

Tavoitteena on viedä kaavan valmisteluaineisto kaavoitus- ja 
teknisen lautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2015. valmis-
teluaineiston nähtävilläoloaikana järjestetään tarvittaessa 
kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus.

valmisteluaineiston ja siitä saatujen palautteiden pohjalta 
laaditaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus saattaa julki-
sesti nähtäville keväällä 2015. Katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmat asetetaan mahdollisuuksien mukaan nähtäville 
yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

Tavoitteena on saada asemakaava kunnnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi loppuvuoden 2015 aikana. Katujen ja yleisten aluei-
den suunnitelmat laaditaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin 
kanssa.

asemakaavaehdotuksesta sekä katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmista kirjallisen muistutuksen tehneille ja yhteystie-
tonsa jättäneille toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto 
(ns. vastine) muistutukseen.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto 
niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat 
sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet ja ovat 
jättäneet yhteystietonsa.

Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan laajimmin kunnan 
verkkosivuilla, jossa julkaistaan kaavaa koskevaa aineistoa. 
Kaavoitusta koskevia tietoja löytyy osoitteesta  
www.vihti.fi /palvelut/kaavoitus
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lisäTieToja Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan 
virallisissa ilmoituslehdissä (luoteis-uusimaa ja vihdin uutiset), kunnan 
ilmoitustaululla sekä internet-kotisivuilla.

Verkkosivu
jatkuva tiedotus kunnan verkkosivuilla 
www.vihti.fi /palvelut/kaavoitus
www.vihti.fi/palvelut/kadut_tiet_puistot_ja_torit

Tiedustelut
Kaavatiedusteluihin vastaa:
Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija Fm
puh. 044 767 4785
s-posti: tuomas.turpeinen@vihti.fi

Kaavaotteet:
eila siikanen, suunnitteluavustaja
puh. (09) 4258 3142
s-posti: eila.siikanen@vihti.fi

Kaavoitustoimen käyntiosoite: 
asemantie 30, 03100 nummela

Kaavoitustoimen postiosoite: 
Tekninen ja ympäristökeskus/kaavoitus, 
Pl 13, 03101 nummela

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelua koskeviin 
tiedusteluihin vastaa:
jarkko riipinen, katupäällikkö
puh. (09) 4258 3597  
jarkko.riipinen@vihti.fi

Kristiina Kemppainen, suunnittelija
puh. (09) 4258 3137
kristiina.kemppainen@vihti.fi

elisa Pajunen, liikennesuunnittelija
puh. (09) 4258 3857
elisa.pajunen@vihti.fi

Teuvo vessman, työpäällikkö
puh. (09) 4258 3138
teuvo.vessman@vihti.fi    

hannu luoto, toimistorakennusmestari
puh. (09) 4258 3413
hannu.luoto@vihti.fi



raportissa esitetyt lainaukset maankäyttö- ja rakennuslaista (mrl) 
eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. lakipykälien tekstiä on 
osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole 
muuttunut. alkuperäiset mrl:n säännökset löytyvät muun muassa 
osoitteesta
www.finlex.fi

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla vihdin kunnan 
kaavoitustoimesta, asemantie 30, nummela. suunnitelmaraportti 
julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla 
http://www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus

raportin valokuvat © vihdin kunnan kaavoitustoimi.


