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1. SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Suunnittelualue on osa Tynninharjun kaupallista keskusta, n. 3 kilometriä Lohjan keskustasta etelään.
Alueen läpi Lohjan keskustan ja Virkkalan välisen taajamanauhan pääväylä, Ojamonharjuntie. Suunnittelualueelle sijoittuu Tynninharjun alueen suurin päivittäistavarakauppa K-Citymarket.

Suunnittelualue

Kuva 1. Suunnittelualueen alustava rajaus opaskartalla.
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Kuva 2. Maaperä/GTK.

Kuvat 3-4. Puustoa Vappulantien ja Ojamonharjuntien
varsilla 12.8.2015.

LUONNONYMPÄRISTÖ
Pinnanmuodostus, maisemarakenne ja maaperä
Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun ympäristöön Tynninharjulle (Lohjanharjun laelle ja rinteeseen).
Korkeuserot alueella vaihtelevat n. +63...+82 mmpy välillä. Maaperä on hiekkaa.
Pohjavesi
Suunnittelualue sijoittuu kokonaan pohjavesialueelle.
Kasvillisuus ja eläimistö
Suunnittelualue on pääosin rakennettua aluetta istutettavia tontinosia lukuunottamatta. Vappulantien ja
Ojamonharjuntien välisellä alueella on maisemassa erottuvia puustoisia saarekkeita, joissa kasvaa mm.
suuria mäntyjä ja koivuja. Alueelta ei ole tiedossa suojeltavia lajeja.
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Kuva 5. Topogra a.

Kuva 6. Maisemarakenne.
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100 m

Kuva 7. Pohjavesialue (vaaleansininen alue).
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RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Väestö, työpaikat ja palvelut
Kaavanmuutosalueella ei ole asukkaita. Lähimmille Ojamon, Vappulan ja Maksjoen asuinalueille sijoittuu
1,5 kilometrin säteellä suunnittelualueesta n. 5500 asukasta.
Suunnittelualueella on n. 150-200 työpaikkaa.
Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi päivittäistavarakauppaa (K-Citymarket ja Lidl), apteekki, ravintola
(Subway), kaksi kodinkoneliikettä (Gigantti ja Expert), huonekaluliike (Jysk), eläintarvikeliike (Musti
& Mirri), rengasliike (Euromaster) sekä grillikioski. Lidlin kiinteistöllä on v. 2015 rakenteilla laajennus
Alkolle, joka on siirtymässä pois K-Citymarketin yhteydestä. K-Citymarketin vieressä on Rosk´n Roll Oy
Ab:n Ekopiste.
Liikenne
Suunnittelualueen läpi kulkee Lohjan keskustan ja Virkkalan välisen nauhataajaman pääväylä, Ojamonharjuntie. Ojamonharjuntie on myös Lohjan keskustan ja eteläisen Lohjan välisen julkisen liikenteen
pääväylä. Vappulantie on merkittävä kokoojaväylä. Myös Vappulantien kautta kulkee julkisen liikenteen
vuoroja. Linja-autopysäkit sijoittuvat Ojamonharjuntiellä mäen laelle ja sen alapuolelle.
Nykyinen liityntä
kortteliin 490

KORTTELI

490

Rasite (ei katualuetta)
KORTTELI

1597
KORJAAMOKUJA

100 m
Kuva 8. Katuverkosto maastotietokannassa (muokattu/TL-E 12.8.2015).

Kortteliin 490 on nykyisellään 5 liittymää: kaksi Vappulantieltä, kaksi Ojamonharjuntieltä ja yksi Sairaalatieltä. Kortteliin 1597 on kulku Ojamonharjuntieltä Korjaamokujan liittymästä sekä Reunakadun kautta.
Korjaamokujan jatkeena on on korttelin sisällä rasite, joka jatkuu Reunakadulle saakka.
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Kuva 9. Ilmakuva alueelta 2013 (kiinteistönrajat punaisella,
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Kuva 10. Liikennemäärät Ojamonharjuntiellä, Tynninharjun nykyisessä kiertoliittymässä ja Vt 25:n
liittymässä v. 2014 ja ennustetilanteissa. (Lähde: Valtatien 25 Tynninharjun liittymän toimivuustarkastelut 31.3.2014, Sito).

Kuva 11. Joukkoliikenteen vuoromäärät (Lähde: Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 2012, ELY / Linea Konsultit/
Lohjan kaupunki).
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Tekninen huolto
Suunnittelualue on vesihuollon ja kaukolämpöverkon piirissä.
Sähkönjakeluverkkoon kohdistuvat mahdolliset muutostarpeet tarkentuvat suunnittelun edetessä, mm.
K-Citymarketin laajennus saattaa aiheuttaa johtosiirtotarpeita.
Suunnittelualueelle sijoittuu maakaasun jakeluputkistoa Vappulantien varteen (peh 200) sekä Sairaalatien ja
Ojamonharjuntien liittymän pohjoispuolelle (peh 160) välillä Terveyspolku - Reunakatu.

Kuva 12.

11

Rakennukset
Osoite
Ojamonharjuntie 61

K-m2 (RAHU)
11697

Valmistumisvuosi
2002

Käyttötarkoitus (RAHU)
Myymälärakennukset

Reunakatu 1

2022+laaj. 380 2007, laaj. 2015

Myymälärakennukset

Korjaamokuja 2
Korjaamokuja 2

69
1737

1987
1980

Liike- ja tavaratalot
Myymälärakennukset

Korjaamokuja 3-5

4963

2007

Teollisuushallit

Kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset
Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja kulttuuriympäristöjä, suojeltuja rakennuksia tai muinaisjäännöksiä.
Ympäristöriskit ja -häiriöt
Suunnittelualueella on kohteita, jotka on ympäristövalvonnan kannalta luokiteltu kunnostetuiksi, toimiviksi
tai selvitystarpeen alaisiksi.
Kunnostettu: Shell Oy (pilaantunut maaperä), Scan Auto Oy Ab (öljyvahinko)
Toimiva: Gigantti (SER-piste), Suomen Euromaster Oy
Selvitystarve: BP Petko Oy, Anttila Oy
Ojamonharjuntien ja vt 25:n 55 dB:n melualue ulottuu korttelialueille.

Kuva 13. Ympäristöhäiriöt ja mahdolliset ympäristöriskikohteet sekä 55 dB:n melualue ennustetilanteessa 2020
(Lähde: Hiiden ympäristökartasto ja paikkatietoaineisto Länsi-Uudenmaan meluselvitys 1999, Tielaitos)
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Kuva 14. Kaupungin maanomistus.

Maanomistus
Korttelialueet ovat yritysten omistuksessa, katualueet pääosin kaupungin. Ojamonharjuntien eteläosa on
valtion omistuksessa olevaa tiealuetta.
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2. KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on
tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten
toiminnassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittevät seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Suunnittelualuetta koskevat erityisesti tavoitteet liittyen
- palveluiden saavutettavuuteen;
- liikenneturvallisuuden sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten huomioimiseen;
- pohjavesien suojelutarpeisiin.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on 8.11.2006 vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan, jossa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Uudenmaan maakuntakaavassa on merkitty suunnittelualueelle seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat on määritelty Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä 30.10.2014).

Kuva 15. Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä.
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Taajamaosayleiskaava
Taajamaosayleiskaavassa (KV 17.4.2013, ei vielä lainvoimainen) korttelinosa 490 on varattu kaupallisten
palveluiden alueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM) ja korttelinosa 1597 keskustatoimintojen alueeksi (C2).
KM: ” Alue on tarkoitettu merkitykseltään seudullisille vähittäiskaupan yksiköille. Alueelle voidaan yksityiskohtaisella kaavalla sijoittaa sellaista uutta vähittäistavaran kauppaa, joka ei kaupan laatu huomioiden
sovellu keskustatoimintojen alueille, sekä merkitykseltään paikallista vähittäiskauppaa. Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että uudet kaupan suuryksiköt eivät merkittävästi haittaa keskustatoimintojen
alueen (C1) kaupan kehittämistä. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
palvelujen saavutettavuus myös joukkoliikennepainotteisen tien/kadun suunnasta ja kevyenliikenteen näkökulmasta”.
C2: Alue on tarkoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi, johon voi sijoittaa asumista, toimisto-, palveluja myymälätiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa ja täydennysrakentamisessa on otettava huomioon alueen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen eheyttäminen säilyttäen samalla alueen erityispiirteet sekä varmistettava toimivat kevyen liikenteen yhteydet ja joukkoliikenteen saavutettavuus. Alueelle voi sijoittua merkitykseltään paikallisia kaupan
suuryksiköitä, joiden koko on enintään 5000 k-m2. Olemassa olevalle ns. paljon tilaa vaativan kaupan
suuryksikölle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa tilavaraus ja turvata palveluverkon
tarpeiden perusteella sen kehittämisedellytykset.

Kuva 16. Ote taajamaosayleiskaavasta (KV 17.4.2013, ei vielä lainvoimainen).

Maankäytön rakenne 2013-2037
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymässä rakennemallissa suunnittelualue kuuluu nauhataajaman alakeskukseen, johon voi sijoittaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön.
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Kuva 17. Ote ajantasa-asemakaavasta.

16

Asemakaava
Korttelinosalla 490 on voimassa 8.2.2000 vahvistettu oikeusvaikutteinen asemakaavan muutos, jossa
alue on varattu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-7, huom. ajantasakaavassa K-11).
K-7: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa myös liiketoimintaan liittyviä varastorakennuksia sekä aluetta palvelevia huoltorakennuksia. Alueelle saa rakentaa asuntoja kiinteistöjen
hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Rakennusten julkisivujen pääasiallisen värin tulee
olla vaalea. Korttelialueille saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114 §:n mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Korttelinosalla 1597 on voimassa 10.5.2004 ja 18.4.2005 hyväksytyt asemakaavan muutokset, jossa alue
on varattu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Katualueilla on voimassa asemakaavoja eri vuosikymmeniltä 1960-luvulta lähtien.

Kuva 18. Asemakaavojen hyväksymisvuodet.
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Ojamonharjuntien yleissuunnitelma/kaavatarkastelu
Lohjan kaupungin teknisen toimi (kunnallistekniikka) on valmistellut Ojamonharjuntien yleissuunnitelman/
kaavatarkastelun välille Sairaalatie - Vappulantie (15.12.2014). Suunnitelmassa on esitetty kiertoliittymät
Ojamonharjuntien ja Sairaalatien/Reunakadun sekä Ojamonharjuntien ja Vappulantien liittymiin.
Pohjakartta
Pohjakarttaa tarkistetaan asemakaavan muutosta varten.
Rakennusjärjestys
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.
Rakennuskiellot
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.
Asemakaavan muutosalueen suunnittelua varten laaditut selvitykset ja suunnitelmat
K-Citymarketin laajennus:
- Liikerakennus Ojamo, havainnekuva, luonnos 15.12.2008 (Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy)
- Lohjan Citymarketin laajennus, kaupallisten vaikutusten arviointi, 13.6.2011 Entrecon Oy
- Lohjan K-Citymarketin laajennus, Kaupallisten vaikutusten arviointi (Tynninharjun kaupallisen selvityksen
päivitys), 25.4.2014 Ramboll
Liikenne:
- Ojamonharjuntien yleissuunnitelma/kaavatarkastelu välillä Sairaalatie - Vappulantie (Lohjan kaupunki/
Tekninen toimi, Kunnallistekniikka 15.12.2014)
Muut selvitykset ja suunnitelmat:
- Vt 25:n Tynninharjun liittymän toimivuustarkastelut 31.3.2014 (Sito)
- Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys 2012, ELY/Linea Konsultit/
Lohjan kaupunki)
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Kuva 19. Korjaamokuja.

Kuva: Lohjan kaupunki/Tuija Savela

Kuva 20. Päättyvä Korjaamokuja.

Kuva: Lohjan kaupunki/Tuija Savela

Kuva 21. Ojamonharjuntien ja Sairaalatien risteysaluetta.

Kuva: Lohjan kaupunki/Tuija Savela

Kuva 22. Reunakadun ja Ojamonharjuntien risteysaluetta.

Kuva: Lohjan kaupunki/Tuija Savela
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