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Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu toteutetaan rin-
nan asemakaavatyön kanssa. Tämä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma koskee myös katu- ja yleisten alueiden 
suunnitelmia.
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MRL 63 §  

Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma

Kaavaa laadittaessa tulee 
riittävän aikaisessa vaiheessa 
laatia kaavan tarkoitukseen 
ja merkitykseen nähden 
tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelystä 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 Koillis-Lankilan 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 
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SUUNNITTELUALUE

Koillis-Lankilan kaava-alue kuuluu Nummelanharjun valtakunnallisesti 
arvokkaaseen harjukokonaisuuteen. Suunnittelualue sijoittuu Lankilan ja 
Ojakkalan pienasutuksen välissä olevaan metsäiseen ja rakentamattomaan 
rinteeseen. Kaava-alueen koillisrajan läheisyydestä alkaa Ojakkalan taaja-
ma ja kaakossa rajana on Ojakkalantie. Lounaassa suunnittelualuetta rajaa 
Lankilan asuinalueen pientaloasutus ja luoteessa valtatie 25.

Koillis-Lankilan kaavalla on tarkoitus tarkastella alueen 
järkevää kehittämistä suhteessa kuntarakenteeseen, kun-
nallistekniikkaan, palveluihin sekä alueen maisemaan ja 
luonnonolosuhteisiin. Kaavan päätarkoituksena on tutkia 
onko mahdollistaa toteutettaa uusi katuyhteys Ojakkalan-
tieltä Kehätielle (valtatie 25). Lisäksi tarkoituksena on lisätä 
maisemallisesti arvokkaan Nummelanharjun virkistysmahdol-
lisuuksia ja tutkia voiko alueelle sijoittaa pienessä mittakaa-
vassa myös asumista.

Suunnittelualue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä 
pääkaupunkiseudulta (Helsinkiin n. 40 km). Lähellä suunnit-
telualuetta on Vihdin kunnan ylläpitämä Lankilan päiväkoti. 
Lisäksi Lankilassa on vedenottamo ja osa suunnittelualueesta 
on sen suoja-aluetta. Nummelan palvelut ovat noin 3 km 
etäisyydellä kaava-alueesta ja Ojakkalan palvelut noin 2,5 km 
etäisyydellä.

Kaava-aluetta luonnehtii luonnonläheisyys. Alue on koko-
naisuudessaan talousmetsää. Valtatie 25 ja Ojakkalantie ovat 
maisemakuvan näkyviä osa-alueita. Alueen suunnittelussa on 
huomioitava harjun luonto- ja ympäristöarvot, vedenottamo 
sekä valtatien aiheuttamat ympäristöhaitat. 

Suunnittelualueelle on sijoitettu matkapuhelinmasto
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Alustava kaavarajaus punaisella katkoviivalla kunnan opaskartalla @ Vihdin kunnan mittaustoimi
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SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 
JA ALUSTAVAT TAVOITTEET

MRL 54 §  Asemakaavan 

sisältövaatimukset

Asemakaava on laadittava siten, 
että luodaan edellytykset terveel-
liselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palveluiden alu-
eelliselle saatavuudelle ja liikenteen 
järjestämiselle. Rakennettua 
ympäristöä ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lä-
hiympäristössä on oltava riittävästi 
puistoja tai muita lähivirkistykseen 
soveltuvia alueita.

Asemakaava ei saa aiheuttaa 
kenenkään elinympäristön laadun 
sellaista merkityksellistä heikke-
nemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon 
ottaen. Asemakaavalla ei myös-
kään saa asettaa maanomista-
jalle tai muulle oikeuden haltijalle 
sellaisia kohtuutonta rajoitusta tai 
aiheuttaa sellaista kohtuutonta 
haittaa, joka kaavalle asetettavia 
tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyt-
tämättä voidaan välttää.

Jos asemakaava laaditaan alu-
eelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, on asemakaavaa laa-
dittaessa soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään.

Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskohtais-
ta järjestämistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 50 
§:n mukaan asemakaavan tarkoituksena on muun 
muassa osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia 
varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyt-
töä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maise-
makuvan sekä hyvän rakennustavan edellyttämällä 
tavalla.

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia onko uuden katuyhteyden toteuttaminen 
Ojakkalantien ja valtatie 25:n väliseen maastoon mahdollista. Lisäksi kaavassa on ta-
voitteena on soveltuvilta osin jatkaa Nummelan taajamarakennetta koilliseen päin 
kohti Ojakkalaa sekä kehittää Lankilan alueen virkistysmahdollisuuksia. Asemakaa-
van tavoitteena on myös turvata pohjaveden laatu ja määrä suunnittelualueella.

Alueelle laaditaan ohjeellinen tonttijako.

Kaavatyön lopulliset tavoitteet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana 
yhteistyössä osallisten kanssa. Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston 12.12.2011 § 62 
hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2012. Katusuunnittelu käsittää uusien 
katujen katupiirustusten laatimisen. Katusuunnittelun tavoitteena on asemakaavan 
sisäisen toimivan ja turvallisen katuverkoston suunnittelu.

Suunnittelualue on keskeinen osa Nummelan koillisosan liikenneverkon runkoa. 
Alueellisessa katusuunnittelussa aluksi laaditaan 1:1000 mittakaavassa liikenteel-
linen suunnitelma, jossa esitetään liikenteellinen verkko ajokaistan tarkkuudella, 
kevyenliikenteen yhteydet sekä liittyminen muuhun katu- ja puistopolkuverkkoon 
sekä mitoitetut alustavat tyyppipoikkileikkaukset.

Katupoikkileikkauksessa huomioidaan liikenteen tilatarpeiden ohella riittävät 
tilavaraukset rakennettavia yhdyskuntatekniikan verkostoille kuten vesi-, viemäri-, 
sadevesiviemäri- ja aluelämpöjohdoille sekä tievalaistus-, sähkö-, puhelin- ja tele-
kaapeleille. Verkostosuunnittelu tehdään samanaikaisesti katusuunnittelun kanssa. 
Kun liikenteelliset ratkaisut on tehty, laaditaan suunnitelmakartta- ja pituusleik-
kausluonnokset. Suunnitelman sopimista ympäröivään maastoon sekä rakennet-
tavaan ympäristöön tarkastellaan poikkileikkauksissa, jotka perustuvat mitattuun 
maastomalliin sekä kaavoittajan laatimiin rakennustapaohjeisiin.

Alueen mahdollisen puistosuunnittelun tarkoituksena on viheralueiden hoitoluoki-
tuksen määrittely sekä yksityiskohtainen rakennesuunnittelu, kuten virkistystoimin-
tojen järjestely ja mitoitus.  

MRA 41 §  

Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa tulee esittää 
katualueen käyttäminen eri 
tarkoituksiin sekä kadun sopeutta-
minen ympäristöön ja vaikutukset 
ympäristökuvaan, jos se alueen 
rakentamistoimenpiteen luonteen 
vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä 
ilmi kadun liikennejärjestelype-
riaatteet, kuivatus ja sadevesien 
johtaminen, kadun korkeusasema 
ja päällystemateriaali sekä tarvitta-
essa istutukset ja pysyväisluonteiset 
rakennelmat ja laitteet.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Suunnittelualue sijoittuu Nummelanharjun metsäiseen rinnemaastoon. Kaava-
alueen koillisrajan läheisyydestä alkaa Ojakkalan kyläasutus ja kaakossa rajana 
on Ojakkalantie. Lounaassa suunnittelualuetta rajaa Lankilan asuinalueen pien-
taloasutus ja luoteessa valtatie 25. 

Alue on metsätalouskäytössä. Koillis-Lankila kuuluu maise-
mallisesti arvokkaaseen Nummelanharjun maisemakokonai-
suuteen. Kaava-alueella maaperä on GTK:n maaperäkartan 
(2011) mukaan pääosin hiekkaa. Rinteen yläosa on vedenot-
tamon lähisuoja-aluetta. 

Suunnittelualue on kokonaan pohjavesialuetta. Alueen sade- 
ja hulevedet kulkeutuvat ojia pitkin Enäjärveen. Enäjärvi on 
erityissuojelua vaativan Siuntionjoen latvavesiä, joten suun-
nittelussa tulee huomioida järven ympäristökuormituksen 
minimoiminen esimerkiksi hulevesien käsittelyssä.

Suunnittelualueen merkittävin ympäristöhäiriö on tällä 
hetkellä tie- ja rautatieliikenteen aiheuttama melu. Suunnitte-
lussa tulee myös ottaa huomioon Ojakkalantien ja valtatie 25 
väliseen maastoon mahdollisesti tulevan uuden tielinjauksen 
aiheuttama melu. 

Suunnittelualueen koko on noin 40 hehtaaria. Kunta omis-
taa alueelta noin 14 hehtaaria maata. Noin 10 kiinteistöä on 
yksityisessä omistuksessa. 

Suunnittelualue kuuluu kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 
Katujen ja yleisten alueiden suunnittelun lähtökohtana toimii 
alueelle laadittava asemakaava.

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 asemakaa-

vatyötä ohjaavat etenkin seuraavat kohdat:

Toimiva aluerakenne sekä eheytyvä 

yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee hyödyntää ja kehittää 
olemassa olevia rakenteita ja keskuksia. Kehittäminen perus-
tuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöi-
hin. Etelä-Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti alueiden 
välisiin raideliikenneyhteyksiin.

Yhdyskuntarakennetta tulee kehittää siten, että henkilöauto-
liikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Suunnittelussa 
parannetaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyk-
siä.

Alueidenkäytön suunnittelussa kiinnitetään erityistä huo-
miota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien 
ehkäisemiseen. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiselle.

Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralu-
eista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Jalankululle ja 
pyöräilylle on varattava riittävät ja toimivat verkostot. 

Kaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rank-
kasateisiin ja taajamatulviin.

Suunnittelualue jatkaa Nummelan taajamarakenteen kasvua 
koilliseen kohti Ojakkalaa. Hanke eheyttää yhdyskuntaraken-
netta, ja liittää esimerkiksi Koillis-Lankilan asemakaava-alueen 
Nummelan taajamaan. Elinympäristön viihtyisyyttä ediste-
tään toteuttamalla hankkeen rakennus- ja aluesuunnittelua 
kaavoituksen yhteydessä. Rakennus- ja aluesuunnittelussa 
kiinnitetään huomiota alueen omaleimaisuuteen sekä mai-
semakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin 
rakennettuihin ympäristöihin.

Koillis-Lankilan rinnemaastoa
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö tulee sovittaa yhteen 
siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta. 
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensi-
sijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenneturvallisuuden 
kehittämiseen. 

Suunnittelualueen liikenneverkkoa käsitellään osana laa-
jempaa Nummelan alueen kokonaisuutta. Koillis-Lankilan 
kehittäminen parantaa mahdollisuuksia lisätä ekologisesti 
kestävien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä sekä lisää 
alueen liikenneturvallisuutta. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 

luonnonvarat

Alueidenkäytössä tulee edistää ekologisten yhteyksien säily-
mistä ja yhtenäisten virkistysalueiden muodostumista. Myös 
luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään alueiden 
käytön suunnittelussa. Alueiden käytössä on otettava huomi-
oon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Kaava-alueen alustava rajaus maastokartalla oranssilla katkoviivalla

Suunnittelulla edistetään luonnon kannalta arvokkaiden ja 
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä selvittämäl-
lä kohteet ja määrittämällä niiden suojelustatukset. Viher-
alueiden suunnittelussa edistetään ekologisten käytävien 
säilymistä ja laajemman viherverkoston toimivuutta. Vedenot-
tamon suojamääräykset otetaan mukaan kaavatyöhön.

Helsingin seudun erityiskysymykset

Yhdyskuntarakenteen tulee tukeutua joukkoliikenteeseen, 
erityisesti raideliikenteen yhteyksiin. Merkittävän rakentami-
sen tulee sijoittua joukkoliikenteen palvelualueelle. Uusien 
alueiden käyttöönotto tulee ajoittaa siten, että joukkoliiken-
teen yhteydet ovat valmiit. 
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Asemakaavat

Suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Suunnittelu-
alueen lounaisosassa alue rajautuu Lankilanrinteen taajaman 
asemakaavaan ja asemakaavan muutosalueeseen (N 63, 
vahvistettu 26.8.1991). Koillisosassa suunnittelualue rajoit-
tuu Pietilän taajamanosan asemakaavaan (Oj 16, vahvistettu 
6.5.2002).

Aluetta koskevat sopimukset

Alueella ei ole toistaiseksi voimassa olevia maankäyttösopi-
muksia. Maanomistaja Risto Lagus on hakenut asemakaavan 
laatimista Lankilan kylässä sijaitsevalle Hiekkaharjun tilalle ja 
asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 6.2.2012. Hiekkaharjun 
tilan käyttöä selvitetään N 160 Koillis-Lankilan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä. Myös muiden alueen maanomistaji-
en kanssa on sovittava asemakaavoituksen käynnistämisen 
ehdoista.

Kaavatyötä koskevia suunnitelmia ja selvityksiä

• Palveluverkkosuunnitelma vuosille 2009 - 2030.
• Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma 

(valmistuu keväällä 2012)
• Vihdin kevytliikenne- ja ulkoiluverkoston 

kehittämissuunnitelma. WSP Group Oy (valmistuu kesällä 
2012)

• Uudenmaan tiepiiri ja Vihdin kunta, 2005.
• Ympäristöohjelma, kunnanvaltuusto 26.1.1998.
• Vihdin kunnan ilmastostrategia, 2010.
• Valtatie 25 Hanko - Mäntsälä kehittämisselvitys. 

Uudenmaan ELY-keskus. 2011.
• Nummelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

2009.

Tehtävät uudet selvitykset

• Koillis-Lankilan luontoselvitys
• Vt 25 liittymäalueiden varaussuunnitelma yhteysvälillä

Muijala-Ojakkala

Ote Uudenmaan maakuntakaavasta, kaava-alueen alustava rajaus 
punaisella katkoviivalla

Yleis- ja osayleiskaavat

Vihdin kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksyt-
ty kunnanvaltuustossa 10. marraskuuta 1986. Yleiskaavassa 
alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (MT), pienta-
lovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-1) sekä lähivirkistysalueeksi 
(VL). Suunnittelualueen poikki on osoitettu ohjeellinen 
ulkoilureitti ja alueen itäpuolella on johto tai linja. Alueella ei 
ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöminis-
teriössä 8.11.2006) Koillis-Lankilan kaava-alue on sijoittunut 
kahden taajamatoimintojen alueen väliin (Nummela ja Ojak-
kala). Alue on maakuntakaavassa merkitty harjuksi tai muuksi 
arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi (1. Salpausselkä).  
Suunnittelualue on pohjavesialuetta. Koillis-Lankilaan on 
maakuntakaavassa merkitty viheralueyhteys ja ulkoilureitti. 
Suunnittelualueen itäpuolitse menee pääsähkölinja.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on hyväksytty 
maakuntahallituksessa 2.4.2012. Ehdotus on julkisesti nähtä-
villä kevät-kesällä 2012. Koillis-Lankilan alueen maankäytön 
osalta ei ole esitetty ehdotuksessa muutoksia.

Vihdin kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava, kaava-alueen 
alustava rajaus punaisella katkoviivalla.
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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, aikai-
semmin 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:

Vaikutuksen 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 (kasvillisuuteen, eläimistöön, 
luontotyyppeihin, luonnonmuistomerkkeihin)

• kaavaratkaisun vaikutukset pienilmastoon
• kaavaratkaisun vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen 

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

• kaavaratkaisun vaikutukset maa- ja metsätalouteen
• kaavaratkaisun vaikutukset luonnonsuojeluun
• vaikutukset ilmastoon

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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Ortoilmakuva vuodelta 2005, kaava-alueen alustava rajaus punaisella katkoviivalla

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

Vaikutusalue

Kaavan vaikutusalueen laajuus vaihtelee eri osatekijöiden 
osalta varsin merkittävästi. Vaikutukset luonnonympäristöön 
ovat pääosin paikallisia, rajoittuen suunnittelualueeseen ja 
aivan sen lähiympäristöön. Kaavan vaikutukset vesistöihin 
kohdistuvat kuitenkin laajemmalle alueelle. Taajamaraken-
teen, liikenneturvallisuuden ja sosiaalisten olojen kannalta 
kaavan vaikutusalueena on niin ikään laajempi alue kaavan 
tuoman lisärakentamisen määrän johdosta. 

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 osallisryhmillä on mahdollisuus osallistua 
vaikutusten arviointiin kaavaprosessin kuluessa.

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
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Suunnittelun käynnistyminen

Asemakaavatyö käynnistyy työn ohjelmoinnilla sekä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla. Ympäristö-
lautakunnan käsiteltyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 
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 arviointisuunnitelman 
puutteelliseksi, on hänellä mahdollisuus esittää alueelliselle 
ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen 
asettamista julkisesti nähtäville (MRL 64 §). Vihdin alueesta 
vastaa Uudenmaan ELY-keskus, puh. 020 636 0070.

Suunnittelun aloitusvaiheessa järjestetään Uudenmaan ELY-
keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa 
kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 
ja MRA 26 §), jossa käsitellään osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa, kaavan lähtökohtia sekä kaavan keskeisiä tavoitteita 
eri viranomaisten näkökulmasta. Kaavatyön käynnistymisestä 
ja viranomaisneuvottelun järjestämisestä lähetetään tieto 
viranomaistahoille 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.

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 

OSALLISTUMINEN

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa laaditaan kaava-aluetta koskien yksi tai 
useampi kaavaluonnos. Ympäristölautakunnan hyväksyttyä 
kaavan valmisteluaineiston, asetetaan se (kaavaluonnos ym.) 
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana 
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnok-
sesta ja muusta valmisteluaineistosta (MRL 62 § ja MRA 30 
§). Viranomaistahoilta ja tarvittavilta muilta tahoilta (esim. 
yhdistyksiltä) pyydetään valmisteluaineistosta lausunnot.

Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjestetään ns. valmis-
teluvaiheen kuuleminen. Tässä kaikille avoimessa yleisötilai-
suudessa esitellään kaavaluonnosta ja muuta valmisteluai-
neistoa, ja osallisilla on mahdollisuus esittää niitä koskevia 
kannanottoja sekä käsityksiä suunnitelman vaikutuksista.

Asemakaavaehdotus

Kaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta 
laaditaan asemakaavaehdotus, jonka kunnanhallitus hyväk-
syy asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 
65 § ja MRA 27 §). Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta 
voi jättää kirjallisen muistutuksen. Tarvittavilta viranomaista-
hoilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot (MRA 28 §). 
Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan kunnan perusteltu 
vastine. Kaavaehdotuksen oltua nähtävillä siitä järjestetään 
viranomaisneuvottelu (MRA 26 §).

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen 
perusteella mahdollisesti muutoksia ennen sen lopullista 
käsittelyä. Mikäli tehtävät muutokset ovat oleellisia, kaavaeh-
dotus asetetaan uudelleen nähtäville. Jos muutoksia ei tarvita 
tai ne eivät ole olennaisia, korjattu asemakaavaehdotus vie-
dään ympäristölautakunnan kautta kunnanhallitukseen, 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 mieluiten etukäteen) koko kaavaprosessin ajan.

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

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdissä ja verkkosivuilla. Lisäksi hyväksymispäätök-
sestä lähetetään tieto MRL:n mukaisesti niille kunnan jäsenille 
ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavaehdotuksen nähtä-
villä ollessa sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa 
(MRL 67 §). Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä 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 §).

Koillis-Lankilan asemakaavassa keskeisiä osallisia 

ovat muun muassa:

• kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen 
kiinteistönomistajat

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

 - Ojakkalan kylätoimikunta
 - Nummelan kylätoimintaryhmä
 - Vihdin luonto ry
 - Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry
 - Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry
 - Vihdin omakotiyhdistys

• kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten teknisen 
ja ympäristökeskuksen alaiset

 - Vihdin museo
 - rakennusvalvonta,
 - ympäristövalvonta,
 - kunnallistekniikka,
 - mittaustoimi ja 
 - tilapalvelu

• muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten:
 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(liikenteen ja ympäristön vastuualueet)
 - Uudenmaan liitto
 - Liikennevirasto
 - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 - Vihdin Vesi
 - Fingrid Oyj
 - Fortum Sähkönsiirto Oy
 - Nummelan Aluelämpö Oy
 - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 - Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys
 - Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa
 - Museovirasto
 - Gasum
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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 12.12.2011 § 62 hyväksymään kaavoi-
tusohjelmaan vuodelle 2012. 

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), verkkosivuilla 
(www.vihti.fi ) ja ilmoitustaululla. Kuulutuksissa kerrotaan 
myös järjestettävistä yleisötilaisuuksista. Yleisten kuulutusten 
ohella ilmoitetaan kunnan tiedossa oleville kaava-alueen kiin-
teistönomistajille kirjeitse pidettävistä yleisötilaisuuksista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluai-
neisto, asemakaavaehdotus sekä katujen ja yleisten alueiden 

Hankeesta järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Tavoitteena on viedä kaavan valmisteluaineisto ympäristö-
lautakunnan käsittelyyn vuonna 2012, ja valmisteluaineis-
ton nähtävilläoloaikana järjestetään kaavatyötä käsittelevä 
yleisötilaisuus.

Valmisteluaineiston ja siitä saatujen kommenttien pohjalta 
laaditaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus saattaa julkisesti 

nähtäville vuoden 2013 aikana. Katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmat asetetaan nähtäville yhdessä kaavaehdotuksen 
kanssa.

Tavoitteena on saada asemakaava kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi vuosina 2013-2014. Katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmat laaditaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin 
kanssa.

suunnitelmat asetetaan nähtäville Vihdin kunnanviraston 
ilmoitustaululle sekä kunnan verkkosivuille.

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 verkkosivuilla.

Verkkosivu

Jatkuva tiedotus kunnan verkkosivuilla 
www.vihti.fi  /palvelut/kaavoitus
www.vihti.fi /palvelut/kadut_tiet_puistot_ja_torit

Tiedustelut

Kaavatiedusteluihin vastaa:

Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija
puh. (09) 4258 3131
tuula.vuorinen@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:

Timo Hovi, toimistoinsinööri
puh. (09) 4258 3133  
timo.hovi@vihti.fi 

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Vihdin kunnan 
kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Suunnitelmaraportti 
julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla 
http://www.vihti.fi /palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus

Raportin valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi.


