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1. SUUNNITTELUALUE 

Muutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Ojannontien varrella Ahola-Ojannon 
teollisuusalueella, Lähteenmäen kylässä. Alue on tiealuetta ja kuuluu kiinteistöön 
Lähteenmäen kadut (704-1-9901-2). Voimassa olevassa asemakaavassa alue 
muodostaa Ojamäentien. 

 

1.Ote voimassaolevasta asemakaavasta. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 

Tien tarve on poistunut, kun kiinteistö RN:o 1:419 on hankkinut kiinteistön 1:372 ja 
kiinteistöt 1:360 sekä 1:371 järjestävät tontille kulkemisen Aholantien ja 
Ojannontien kautta. 

Kunta on sopinut tiealueen myynnistä ja sitä edeltävästä kaavamuutoksen 
tekemisestä. 

Tiealue muutetaan TY -alueeksi (teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia), joka muodostaa korttelin 1118 
tontin 4 (vanhassa kaavassa tontit 4, 5 ja 6). Alueen pinta-ala on n. 930 m². 

Liite 1: Lähteenmäen asemakaavan muutos -kaavaluonnos 

 

3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA MUUT SELVITYKSET 

Kaavamuutos kasvattaa korttelin 1118 tontin 4 rakennusoikeutta n. 370 m². Muilta 
osin kaavamuutoksen vaikutukset katsotaan olevan sen verran vähäiset, että 
erityistä vaikutusten arviointia tai lisäselvityksiä ei tarvita. 

4. OSALLISET  

Osallisia ovat maanomistajat, lähialueen asukkaat, yritykset sekä muut, joiden 
oloihin kaavamuutos saattaa vaikuttaa. 

Lisäksi tekninen lautakunta on osallisena. 



5. MITEN OSALLISET VOIVAT OSALLISTUA SUUNNITTELUUN 

Kaavatyön aloittamisesta ilmoitetaan Ruskon kuulutuksissa siten kuin julkiset 
kuulutukset Ruskon kunnassa julkaistaan. Ilmoitus aloittamisesta ja 
arviointisuunnitelmasta on nähtävillä Ruskon kunnan ilmoitustaululla, 
Ruskolaisessa sekä kunnan www -sivuilla. Kaavamuutoksen vaikutusten 
vähäisyydestä johtuen muutoksen vireille tulosta ja kaavaluonnoksesta kuulutetaan 
samanaikaisesti (MRL § 30.4). 

Luonnosvaiheen aikana osalliset voivat esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteitä 
kaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista 
täydentää suunnittelun kuluessa. 

Kaavaehdotuksen hyväksyy kaavoitus- ja rakennuslautakunta, joka asettaa sen 
julkisesti nähtäville. Asiasta ilmoitetaan kunnan kuulutuksissa. Tällöin osalliset 
voivat tarvittaessa huomauttaa ehdotuksesta. Tämän jälkeen kaavoitus- ja 
rakennuslautakunta käsittelee ehdotuksen hyväksymistä varten. Tässä vaiheessa 
ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävillä oloaikana pyytäneet. 

Kaavamuutoksen voimaantulosta ilmoitetaan kunnan kuulutuksissa. 

6. ALUSTAVA SUUNNITTELUAIKATAULU 

Muutostyö on aloitettu tammikuussa 2011 tällä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman teolla sekä kaavaluonnoksen laatimisella. Kaavaehdotus 
asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2011. Tämän jälkeen voi seurata 
hyväksyminen kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Mikäli päätöksestä ei  
valiteta, tulee asemakaavan muutos voimaan tämän jälkeen. 

Mikäli kaavaan kohdistuu muistutuksia ja valituksia tai muita vastaavia 
lisäselvityksiä vaativia seikkoja, em. aikatauluarviota joudutaan muuttamaan. 

7. YHTEYSTIEDOT 

Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa Ruskon kunnan 
kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle, PL 69, Vanhatie 5, 21290 Rusko. 

Ruskon kunta, rakennustarkastaja Niko Paloposki, 02-4393552,  
email: niko.paloposki@rusko.fi. 


