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1. Suunnittelun lähtökohdat
L 65 LEMPOLAN KAUPPAPUISTO
24. KAUPUNGINOSA VENTELÄ, KORTTELIN 96 JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96 sekä osat Lohjanharjun- ja
Lehmijärventeistä. Suunnittelualue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa, Lohjanharjuntien ja E18 sisääntulotien välittömässä läheisyydessä ja alueella sijaitsee kaupallisia palveluita, sekä päivittäistavarakauppaa, että erikoistavarakauppaa.
Korttelissa on viisi tonttia ja rakennusoikeutta on käyttämättä noin 10 000 k-m2. Kaava-alueen
koko on noin 10 hehtaaria.

Kaava-alueen rajaus peruskartalla

Viistoilmakuva, 2016

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
LUONNONYMPÄRISTÖ
MAISEMARAKENNE
Kaava-alue on harjualuetta ja se on selänteiden laki- ja rinnevyöhykettä (Maisemallisesti rakentamiselle erityisen herkkä alue, koska mm. kasvillisuus on niillä herkästi kuluvaa ja luonto on uusiutumiskyvyltään heikkoa.) Lakialue toimii pohjaveden muodostumisalueena, vedenjakajana ja pintavesien
lähtöalueena. Lohjan maisemaselvitys 2008
Kaava-alueen maaperä on hiekkaa.

Topografiakartta

Kaava-alueen maaperä

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
VESIOLOSUHTEET
Lohjanharju toimii päävedenjakajana ja kaava-alue on kahdelle päävesistöalueella. (Siuntionjoen
vesistöalue, Lohjanjärven valuma-alue)Kaava-alue on Santojan-, Lohjanjärven- ja
Kyrkån valuma-alueilla.
Hulevesien pintavalunnan muutos taajamaosayleiskaavan maankäytön muutoksen
myötä on merkittävä Santojan valuma-alueella. (Lohjan taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys,
2011)
Osa alueen pintavesistä on ohjattu sadevesiviemärin avulla alueen pohjoispuolelle, missä on imeytyskenttä. Myös kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan toimijan pintavedet on ohjattu imeytyskenttään.

Vesiolosuhteet

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
LUONNONOLOT
Lohjanharjun Natura-alue on sekä geologisesti että kasvillisuudeltaan ja maisemaltaan arvokasta
aluetta. Kaava-alue on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta.
Harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja hyväksytty vuonna 1984.
Ohjelmaan kuuluvat 159 harjualuetta ovat maisemallisesti, geologisesti ja luonnonmaantieteellisesti
merkittäviä. Useimmat harjut ovat myös pohjavesialueina tärkeitä ja biologisesti arvokkaita. Harjuilla
on virkistyskäyttöön ja kulttuurihistoriaan liittyviä merkityksiä. Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja
maisemakuvaa ei saa heikentää. Ohjelmaa toteutetaan pääasiassa maa-ainestenottoa säätelemällä.
(ymparisto.fi)
Kaava-alueen itäpuolin harjualue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi.
Lohjanharjuntien kupeesssa esiintyy paikallisesti arvokkasta kasvillisuutta sekä paikallisesti arvokasta
lajistoa. (Lohjaharjun paahdealuiden perhosten esiselvitys, 2009)
Lisäksi kaava-alueen yli kulkee lintujen muuttoreitti (Louhi - kartasto, 2017)

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
YHDYSKUNTARAKENNE
Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin pohjoistaajamassa, Ventelän alueella, noin viiden kilometrin
etäisyydellä Lohjan keskustasta. Kaava-alue sijoittuu E18 - moottoritien Lempolan liittymän sisääntulotien varteen.
Kaava-alueen eteläpuolella on Ventelän alakeskus, jossa on monimuotoinen rakennuskanta ja vähemmän ikääntyneitä kuin muissa kaupunginosissa.

Nykyinen sijainti valtatie 25:n varressa on huomattavasti sekä autoilijan että jalankulkijan katsekorkeutta korkeammalla (alla oleva kuva jalankulkijan näkökulmasta), myös päivittäistavarakaupoille sijainti tutkimusalueen korkeimmalla kohdalla voi olla epäedullinen ajateltuna lähialueen
asukkaita ja tulevaisuuden ikärakennemuutosta, missä väestö ennusteen mukaan ikääntyy. Lempolan kaupat ei myöskään saa nykyisestä joukkoliikenteen reittisijoittumisesta etua. (Ventelän
identiteetti- ja imagotekijöitä, Esiselvitys Ventelän kehittämisohjelmaa varten, Lohjan kaupunki,
Jaana Kinnunen, 2016)
Kaava-alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, suojeltuja rakennuksia tai arvokasta kulttuuriympätistöä.

Valokuvia alueesta, Lohjan kaupunki, Jaana Kinnunen, 2016

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA PALVELUT

Lähialueen väestö

Lähialueen palvelut

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
ALUEEN KEHITYS
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
VENTELÄN IDENTITEETTI- JA IMAGOTEKIJÖITÄ, ESISELVITYS VENTELÄN KEHITTÄMISOHJELMAA
VARTEN
Ventelän alueen imago-tekijöitä selvitettiin käyttäjälähtöisesti sähköisen eHarava-ky-selyn kautta.
Kyselyssä on 200 vastausta. Vastaajat pääosin koostuivat alueella asuvista (42%) ja asioivista (41%)
henkilöistä. 10% koostui henkilöistä, jotka työskentelivät alueella ja loput 4% pääasialli-sesti
alueen ohikulkijoista.
Alueen tunnetuimmat toimijat sijoittuivat Lempolan kauppapuiston alueelle. Alueen julkiset toimijat sijoittuvat Lohjanharjuntien eteläpuolelle.
Pääasiallinen virkistäytymispaikka ulkona luonnossa sijaitsee vastausten pohjalta harjun ympäristössä (esimerkiksi Lohjanharjuntien pohjoispuolella) ja sen kuntopoluilla. Myös frisbeegolfkenttä miellettiin vahvasti virkistäytymispaikkana.
Kysyttäessä kehitettäviä liikenteen kohtia muodostettiin vastausaineistosta ryhmittymät tutkimusalueen sisälle. Ryhmittymässä 3 koettiin tarve viralliselle kulkuväylälle ostoskeskusalueelle.
Alueen hidasteen ja suojatien tilalle toivottiin muutosta ja helppokulkuisuutta. Lohjan kaupunki,
Jaana Kinnunen, 2016

Ventelän alueen tunnetuimmat toimijat liilalla, pääasiallinen virkistäytymispaikka vihreällä, julkiset toimijat keltaisella ja kehitettävä liikenteen kohta sinisellä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
MAANOMISTUS
Lempolan kauppapuiston alue on yksityisessä omistuksessa ja korttelin 96 alueella on viisi tonttia.
Kaava-alueella Lohjan kaupunki omistaa Lehmijärventien katualueen, pohjoispuolella sijaitsevan
kevyen liikenteen väylän osan sekä alueita kaava-alueen eteläpuolella.
E18 -sisääntulotie sekä Lohjanharjuntien liikennealueet ovat valtion omistuksessa.

KAAVA-ALUEEN KIINTEISTÖT JA MAA-

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
MAAKUNTAKAAVA
Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä on osoitettu asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palvelujen ja toimintojen alueena.
Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö
Kohdemerkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskohteet keskusta-toimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten,
joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni.
Tiivistettävä alue
Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään. Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn
tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue on osoitettu kaava-alueen itäpuolella.
Viheryhteystarve on osoitettu kaava-alueen lounais-koillissuunnassa.
Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja
-alueet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys
säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot,
arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumis-mahdollisuudet.
Lisäksi kaava-alueen läheisyydessä on osoitettu ulkoilureitti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä ulkoilureitti, pohjavesialue, valtatie ja yhdystie.

Ote maakuntakaavasta

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
TAAJAMAOSAYLEISKAAVA (lainvoimainen 2.3.2016)
Kaava-alue sijoittuu kaupallisten palvelujen alueelle, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisella kaavalla sijoittaa sellaista uutta vähittäistavaran kauppaa, joka
kaupan laatu huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle
sekä merkitykseltään paikallista vähittäiskauppaa. Olemassa olevalle merkitykseltään seudulliselle
muun erikoistavaran kaupan ja päivittäistavarankaupan suuryksikölle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa tilavaraus ja turvata palveluverkon tarpeiden perusteella sen kehittämisedellytykset. Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että uudet kaupan yksiköt eivät
merkittävästi haittaa keskustatoimintojen kaupan kehittämistä. Vähittäiskauppa, joka kaupan laatu
huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle tarkoittaa
kauppaa, joka vaatii paljon tilaa, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa.
Ohjeellinen ulkoilureitti on osoitettu kaava-alueen eteläreunaa, Lohjanharjuntien varteen.
Kevyen liikenten reitti on osoitettu kaava-alueen itäreunaan, Lehmijärventien varteen, josta yhteys
jatkuu kohti Lempolan asuinaluetta ja Lehmijärventietä pohjoiseen.
Joukkoliikennepainotteinen tie/katu on osoitettu kaava-alueen eteläpuolelle, josta yhteys jatkuu
Lehmijärven asuinaluetta kohti sekä Mäntynummeen.
Viheryhteystarve on osoitettu kaava-alueen pohjoispuolelle, joka yhdistää alueen virkistysalueita.
Viheryhteystarpeet on tarkoitettu ihmisten virkistys- ja liikkumistarpeisiin, ekologisiksi käytäviksi ja/
tai hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Tiiviisti rakennetuilla alueilla yhteys voi muodostua myös rakennettujen puistojen ja kevytväylien yhdistelmänä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on varmistettava, että viheryhteys ei katkea.
Kaava-alueen pohjoispuolelle on osoitettu kaupallisten palveluiden ja työpaikkojen alue sekä uusi
tieyhteys.
Kaava-alueen itäpuolella on lähivirkistysalue.
Kaava-alueen eteläpuoli on keskustatoimintojen aluetta.
Kaava-alueen länsipuolella on valtatie ja valtatien länsipuolella suojaviheralue.

Ote taajamaosayleiskaavasta

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
ASEMAKAAVA
Kaava-alueen asemakaavat ovat hyväksytty 17.12.2007, 17.12.2008 ja 25.9.2002.
Lempolan kauppapuiston kortteli on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälätiloja. Kortteliin 96 saa sijoittaa alle 2000 k-m2
päivittäistavarakaupan myymälätiloja. Alueelle on varattava 1 ap/75 k-m2 kohden.
Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkus 0,5. Rakennusoikeutta käyttämättä yli 10 000 k-m2.
Korttelia ympäröi istutettava alueen osa sekä osassa säilytettävä/istutettava puurivi.
Osaa korttelialueetta koskee liittymäkielto. Korttelin 96 keskiosaan on osoitettu pysäköimispaikka.
Kaava-alue on pohjavesialuetta.
Kaava-alueen itäosa on osoitettu katualueeksi (Lehmijärventie) ja kaava-alueen eteläpuolella on
maantiealuetta (Lohjanharjuntie).

Ote ajantasa-asemakaavasta

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
MUUT SUUNNITELMAT
E1 -solmukohtien maankäytön kehittäminen
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