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4 VALMISTELUVAIHEESTA SAATU PALAUTE
YHTEENVETO
L72 Hiidenlinna asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 27.2.- 29.3.2019. Lausuntoja
jätettiin 9 kpl ja 2 mielipidettä/kommenttia. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei anna lausuntoa.
Lausunnot, mielipiteet ja vastineet on kokonaisuudessaan nähtävänä kaavan liiteaineistoissa.
Lausuntojen ja mielipiteiden yhteenveto/tiivistelmä:
Maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että oleva rakennuskanta on nyt esitelty kaava-aineistossa ja maakuntamuseo katsoo, että selvitys on tarkoitukseen riittävä. Kaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä on osoitettu alueen vanhin vuonna 1945 rakennettu
asuinrakennus. Merkintä on lausunnon mukaan kohdennettu oikein. Maakuntamuseo
pitää valmisteluvaihtoehdon 3 mukaista kaavaratkaisua merkintöineen ja määräyksineen
hyvänä ja kannatettavana. Maakuntamuseo esittää lausunnossaan, että AO-3-korttelialuemerkintään voisi lisätä maininnan, että piha-alueen yleisilme tulee säilyttää avoimena
järvelle päin.
Kiinteistö- ja kartastopalvelut esittävät lausunnossaan, että heidän mukaan yhteisen vesialueen osalta tulisi tehdä kaupat ja rantaviiva voisi olla suoraviivaisempi, koska on samat
omistajat. Lausunnon mukaan, mikäli ohjeelliset numerot esitetään, niin kaikki numeroidaan tai jätetään kokonaan pois. Kiinteistö- ja kartastopalvelut esittävät, että kaava-alue
muuttuu 7.3.2019 ja teksti ’vv’ venevalkama LPA-2:n merkinnässä täytyy tarkistaa. Taho
toteaa, että hanke vaatii ehdotusvaiheessa maankäyttösopimuksen, jolle on varattava
tarpeeksi aikaa asemakaavanmuutoksen aikataulussa ja toteaa, että kaupunki ei hoida
LPA-alueiden eikä vesialueen omistuksia.
Museovirasto esittää lausuntonaan, että koska kaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä, ei Museovirastolla ole huomautettavaa
kaava-aineistosta.
ELY esittää lausunnossaan, että asemakaavaluonnos noudattelee oikeusvaikutteista Lohjan taajamaosayleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A2). ELY
esittää lausunnossaan liikenteen osalta seuraavaa: Asemakaava rajoittuu maantien 1070
liikennealueeseen asemakaavamerkinnällä L YT. Maantie 1070 on sellainen paikallista
liikennettä välittävä yhdystie, jolle ei voida maankäyttö- ja rakennuslain 83.4§:n mukaan
osoittaa asemakaavoissa maantien aluetta (LT). Nyt suunniteltavan asemakaavan pohjoisreunaan on tämän vuoksi lisättävä katualueen liittymäkieltoa osoittava asemakaavamerkintä 159.
ELY:n mukaan alueen maankäytön nopean kehittymisen vuoksi tulee maantielle 1070
osoittaa katualue sisältyen jo nyt suunniteltavaan asemakaavaan. Liittymäkieltomerkintä
on osoitettava myös Hontinrinne-kadun reunaan 30 metrin matkalle maantien 170 ajoradan reunasta. Alueelta on toteutettava turvallinen ja sujuva jalankulku- ja polkupyörätieyhteys Karstuntielle ajoneuvoliittymien lisäksi.
ELY esittää lausunnossaan, että selvitysten pohjalta kaavaselostuksessa on esitetty kartalla rajaus merkittävimmistä puhdistusta vaativista pima-alueista ja tähän rajauksen tulisi
ottaa mukaan näytepisteen 4 alue, koska ko. pisteestä otetussa maanäytteessä todettiin
korkea öljyhiilivetyjen keskitisleiden pitoisuus (2 300 mg/kg).
ELY esittää lausunnossaan, että vuoden 2005 (PIMA) selvityksen teon aikana ja sen jälkeen olleesta maaperää mahdollisesti pilaavasta toiminnasta ei ole tietoa, joten nämä toiminnot tulisi selvittää ja tarvittaessa tehdä maaperätutkimuksia mahdollisen pilaantumisen
selvittämiseksi. ELY lausuu, että mikäli alueelta on voinut päätyä haitta-aineita vesistöön,
on sedimentin haitta-ainepitoisuus syytä tutkia.

ELY esittää lausunnossaan, että pilaantuneita alueita koskevaa yleismääräystä tulisi
tarkentaa koskemaan myös näytepisteen 4 aluetta tai vaihtoehtoisesti muuttaa määräys
yleisempään muotoon: ”Alueille, joilla on harjoitettu teollista toimintaa tai muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa,---”. ELY:n lausunnon mukaan, kaavaan on hyvä
lisätä yleismääräys, että piha- ja oleskelualueilla sekä parvekkeilla on saavutettava Vnp
993/1992 mukaiset ohjearvot.
ELY esittää lausunnossaan, että alueen rakennuskannasta saa asemakaavaselostuksen
perusteella riittävän kuvan. Lausunnon mukaan: Tämän lisäksi on laadittu erillinen rakennushistoriallinen tarkastelu (Studio MAYKO 19.1.2019). Asemakaavan muutos perustuu
rakennussuojelun osalta riittävään selvitykseen ja huomioi rakennussuojelun tavoitteet.
ELY: lausunnon mukaan hulevesiä ja tulvariskiä koskevat määräykset ovat kaavassa
asianmukaiset.
Pelastuslaitos esittää lausunnossaan asuinrakennusten sijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen asettamat vaatimukset paloturvallisuudelle ja että päättyville ajoväylille
tulee mahdollisuuksien mukaan osoittaa raskaalle ajoneuvolle soveltuva kääntöpaikka.
Mikäli alueella ei ole vesiasemaa vähintään 800 metrin päässä kaavamuutoksen alaisesta alueesta, tulee sellainen järjestää tämän alueen yhteyteen riittävän sammutusveden
saannin turvaamiseksi.
Ympäristöterveyspalvelun lausunnon mukaan kaavamääräyksiin on syytä lisätä, että
ennen rakennusten käyttöönottoa, tulee alueella varmistaa melutasot mittauksin, koska
selvityksen perusteella keskiäänitasojen rajat ylittyvät kaava-alueella laajalti. Lausunnon
mukaan tulee lisäksi antaa määräys rakentamisen ajoittamisesta niin, että kortteli AP-1
tulee rakentaa ennen muiden asuinkortteleiden rakentamista. Vaihtoehto 2 ja 3 on melun
kannalta parhaat vaihtoehdot, melun leviämisen estämiseksi vaihtoehdossa 2 esitetyt
talousrakennukset mahdollisesti estävät myös melun leviämistä.
Ympäristöterveyspalvelun lausunnossa esitetään, että kaavamääräyksiin tulee lisätä
vaatimus siitä, että nykyisten teollisuusrakennusten purkamisen jälkeen tulee selvittää
maaperän pilaantuneisuus ennen alueen muuttamista asuinkäyttöön (tämä koskee ainakin
kaavaluonnoksen korttelia AP-1 ja osittain korttelia AP-2 ja myös jo olemassa olevaa
asuinkorttelia A0-3).
Caruna toteaa lausunnossaan, että mahdolliset tarvittavat muuntama- ja johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Lausunnon mukaan
johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. Caruna pyytää saada
antaa lausunto myös kaavaehdotusvaiheessa.
Fingrrid esittää lausuntonaan, että Hiidenlinnan kaava-alueelle ei sijoitu Fingrid Oyj:n
voimajohtoja eikä muita toimintoja, joten yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa kantaa asemakaavan
sisältöön.
Ympäristöyhdistys esittää lausunnossaan, että alueesta on tehty useita selvityksiä, joista
suurin osa on riittäviä, mutta lausunnon mukaan rakennushistoriallinen selvitys kuitenkin
on varsin puutteellinen, koska lausunnossa esitetään, että alueen suurimmat ja hallitsevimmat rakennukset olisi jätetty tarkastelematta. Lausunnossa esitetään, että saastuneet
maat on tutkittava huolellisesti, koska aikomuksena on muuttaa teollisuus- ja varastoalue
asuinalueeksi.
As Oy Karhunmäki esittää mielipiteessään, että As Oy Karhunmäen osakkailla on rannankäyttöoikeus Hiidenlinnan rantaan johtavaa polkua pitkin ja kysyy: tuleehan tämä
huomioitua asemakaavan muutoksen valmistelussa. Lausunnossa myös toivotaan uuden
rakennuskannan olevan matalaa.
A esittää mielipiteenään, että kaava-alueen kannalta tontin 7 vesialue ja venevalkamaksi
aiottu alue on syrjässä, ja piilossa ja voi siten olla kaava-alueelta katsottaessa hyvä-
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kin sijoituspaikka venevalkamakäyttöön. A:n mielipiteessä esitetään toivomus, että jos
kaava-alueen itäosaan suunnitellaan pysäköintialuetta, sen tulisi olla katettu, seinällinen
rakennus.
Mielipiteen jättäjän (A) pyynnöstä on järjestetty (maasto)katselmus ko. maanomistajan
kiinteistöllä, jossa voitiin tarkemmin arvioida mm. venevalkaman/laiturien sijoittamista,
niiden kokoa sekä kaava-alueelta syntyviä näkymiä naapureiden suuntaan ja päinvastoin. Katselmuksessa huomioitiin vaikutukset tasapuolisesti kaava-alueen kiinteistöjen ja
alueen naapurien välillä. Katselmus järjestettiin 4.10.2019.
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5 EHDOTUSVAIHE

5 EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
5.1 VALMISTELUVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN TEHDYT
MUUTOKSET
TÄSSÄ KAPPALEESSA ESITETÄÄN KOOTUSTI KAAVARATKAISUUN JA KAAVAMÄÄRÄYKSIIN TEHDYT KESKEISIMMÄT MUUTOKSET VALMISTELUVAIHEEN JÄLKEEN.
KAAVAKARTTA JA -MÄÄRÄYKSET OVAT KOKONAISUUDESSAAN ESITETTY SIVUILLA 6-10.
Rantaviivaa on suoristettu tarpeellisilta osilta. Kaikki asemakaava-alueen rantakiinteistöjen
edustalla olevat vesialueet on otettu asemakaavaan mukaan (osoitettu W-1- ja W-alueina). W-1-alueen määräystä on tarkennettu niin, että alue on tarkoitettu ainoastaan korttelialueiden AP-1 ja AP-2 yhteistä käyttöä varten. Alueelle saadaan rakentaa yksi venelaituri
(lv-2) pienveneitä varten. Venelaituripaikkoja alueelle saa sijoittaa enintään 12 kpl (max.
4,5 m veneitä). W-1-alueelle on lisäksi osoitettu alueen osa, johon saadaan sijoittaa vain
rantalaiturisillat oleskelua varten (lv-1). W- ja W-1-alueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa vesialueita (W).
Rantaan AP-1-alueen eteläpuolelle on osoitettu AH-alue (asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue). AH-alue on osoitettu AP-1 ja AP-2-alueiden yhteistä käyttöä varten.
AH-alueelle on osoitettu grillikatos (gr-1) ja leikkipaikka (le-1) sekä talousrakennus. Talousrakennukseen ei saa sijoittaa saunaa.
LPA-2-alueen kautta tulee järjestää kevyenliikenteen kulkuyhteys W-1- ja AH-alueille.
AO-3 -korttelialueen rantaan on osoitettu alue (ma-1), joka kaavamääräyksen mukaan on
maisemallisesti arvokas avoimena säilytettävä ranta-alue. Pihan yleisilme tulee säilyttää
avoimena.
Karstuntien tiealueen rajaus on valmistunut (saanut lainvoiman) ja on näkyvissä kiinteistörekisterin kartalla. Kaavaan on otettu käyttöön kaupungin tuorein pohjakartta ja kaava-alueen pohjoisrajaa tarpeellisilta osin on päivitetty.
LPA-2 alue on laajennettu kulkemaan myös AP-1-alueen pohjoisosassa Karstuntien eteläpuolella. Ko. alueelle on osoitettu puurivi sekä aita (pohjoisreunassa max. 1,6 m). AP-1alueelle on saapumispihojen (pohjoinen ja itä) puolelle osoitettu määräys piha-1, mikä
osoittaa rakennusalan osan, johon jokaista asuntoa kohden saadaan sijoittaa vain asunnon sisääntulon katoksen ja yhden pienen varastorakennuksen, jonka koko on enintään 4
m2. Alueelle tulee sijoittaa istutuksia ja istuttaa mahdollisuuksien mukaan myös pensaita.
LPA-1-alueelle on osoitettu lisämerkintänä määräys, jonka mukaan ko. alue on tarkoitettu
korttelin 667 tonteille 4,5 ja 6 ja LPA-2-alue on osoitettu tontin 6 käyttöön. Lyhenne ”vv”
on poistettu LPA-2-kaavamerkinnän määräystekstistä. LPA-alueille on osoitettu ohjeelliset
tonttinumerot.
Kaavan on lisätty määräys autokatoksesta (ak) LPA-2-alueen itäreunaan: Autokatoksen
rakennusala. Autokatoksessa tulee olla loiva pulpettikatto, jonka lappeen tulee viettää
itään. Katoksen idänpuoleisen seinän tulee olla umpinainen. Lisäksi LPA-2-alueen kaakkoiskulmaan, katoksen ja rannan väliin, on osoitettu aita (min. 2,2 m).
AO-3- ja AP-1-alueiden väliin AP-1-alueen lounais-/länsireunaan on osoitettu istutettavia
alueen osia, eli lisää viheralueita.
Yleismääräyksissä on osin tarkennettu melua koskevaa määräystä: Rakennusten sijoittelu
ja seinä- sekä ikkunarakenteet tulee suunnitella niin, että liikenteen melu ei ylitä rakennusten sisätiloissa asumiselle asetettuja enimmäismelutasoja.
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Rakennuslupaa hakiessa tulee esittää selvitys valtioneuvoston päätöksen
993/1992 mukaisten melun maksimitasojen alittumisesta oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla kaikissa alueen toteuttamisvaiheissa.
Meluesteenä toimivan rakennuksen tai rakenteen toteutuminen on varmistettava
ennen asuntojen käyttöönottoa tai ohjearvojen täyttyminen on varmistettava muulla tavoin.
Julkisivuilla, joilla yömelun ohjearvo ylittyy, parvekkeet tulee lasittaa.
AP-1-alueen rakennukset tulee toteuttaa siten, että korttelialueen pohjois- ja
itäosaan osoitetut rakennukset toteutetaan ensimmäisenä samanaikaisesti LPA-2-alueen
autokatoksen kanssa.
On lisätty yleismääräys koskien AP-1-aluetta (erityisesti pohjois- ja itäsivua koskien): Mahdollisuuksien mukaan tulee julkisivuja porrastaa siten, että pitkiä tasaisia seinäpintoja ei
muodostu. Julkisivujen moni-ilmeisyyttä tulee korostaa myös katoksin ja piharakennuksin,
mikäli se rakennusalojen puitteissa on mahdollista.
Yleismääräystä PIMA:n osalta on muutettu ELY:n esittämään muotoon: ”Alueille, joilla on
harjoitettu teollista toimintaa tai muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa,---”.
On lisätty yleismääräys: AP-1-, AP-2- ja AO-3-alueilta on toteutettava turvallinen ja sujuva
jalankulku- ja polkupyörätieyhteys Karstuntielle.
Liittymän sijoittaminen ELY-keskuksen vaatimalla tavalla edellytti pientä leikkaus
ta kiinteistön 444-405-1-75 pohjoiskulman kärkeen.
Talousrakennuksiin ei koko kaava-alueella saa sijoittaa saunoja. Saunarakennukset on
osoitettu erikseen.

5.2 EHDOTUSVAIHEEN KUVAUS
Asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kaavaratkaisun pohjana on valmisteluvaiheessa tutkittu vaihtoehto 3. Sivuilla 11-12 on esitetty asemakaavakartan ja havainnekuvan mitoitustaulukko sekä havainnekuva, mihin on osoitettu kaavaratkaisun mitoituksen mukainen rakentamisen ja autopaikkojen määrä. Esitetty havainnekuva osoittaa yhden toimivan
kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun rakentamiselle, muttei suoraan sido tulevaa toteutusta. Asemakaavakartta määräyksineen ohjaa suoraan rakentamista.
Luonnosvaiheen mukaisesti asemakaavamuutosalueen länsiosassa esitetyt erillispientalojen (AO-2) korttelialueet säilyvät pääosin samanlaisina kuin luonnosvaiheen kaavaratkaisussakin. Täsmennyksiä on tehty lähinnä rantaviivaan ja istutusmääräyksiin. Tontilla
3 rakentaminen on osoitettu AP-3 korttelialueena kuten luonnosvaiheessakin. Tontin 3
rakentamistehokkuus vastaa samaa tehokkuutta kuin AO-2 alueillekin on esitetty (noin
e=0.20). Tontit 1, 2, 3 ja 7 tukeutuvat jo rakennettuun Hontinrinne nimiseen katuun.
Hontinrinne –kadun alueelle on rakennettu vesi- ja jätevesijohdot ja tontit 1, 2, 3 ja 7 on jo
(yhtä lukuun ottamatta ) liitetty rakennettuun vesihuoltoverkostoon.
AO-3 korttelialue (tontti 4) sisältää olemassa olevan asuinrakennuksen ja sen pihapiirit ja
pihapiirin rakennukset. Alueelle on esitetty uutta asuinrakentamista ja myös sauna-, työpaikka- ja talousrakennusalaa. AO-3-korttelialueella nykyinen asuinrakennus säilyy (as-sr)
ja toimii korttelialueen ydinelementtinä. Korttelialue AO-3 tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena siten, että alueesta muodostuu ydintalon ympärille väljähkö pientalomiljöö, jota
ympäröi uusi tiiviimpi asuinrakentaminen. Vaalea kivitalo toimii alueen keskuselementtinä
myös Lohjanjärveltä katsottuna ja vanhan pihapiirin rantamaisema säilytetään avoimena.
Kuten luonnosvaiheessakin, merkittävin muutos voimassa olevaan asemakaavaan
verrattuna on käyttöikänsä lopussa olevien teollisuus- ja työpaikkarakennusten poistumien (KLT-korttelialuetta). Niiden tilalle on suunniteltu oikeusvaikutteisen yleiskaavan
tavoitteiden mukaisesti korkeatasoiset ja tehokkaat asuinpienentalojen alueet. Vanhojen
teollisuusrakennusten alueet on osoitettu pääosin AP-1- ja AP-2-korttelialueina. Pysäköinti
3
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sijoittuu pääosin LPA-1- ja LPA-2-alueille. Nykyiset pysäköintipaikat sijoittuvat myös pääosin kaavaehdotuksen mukaisille LPA-1- ja LPA-2-alueille.
Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu mahdollistaa rakennusmassaan ryhmittelyn ja massoittelun niin, että aluetehokkuudesta huolimatta suurimmatkin townhousemaiset rivitalokokonaisuudet muodostavat ihmisen mittakaavaista ympäristöä. Samalla on edelleen korostettu rakennusmassan sijoittelun merkitystä myös melumuurina. Rakennusmassaa on
työstetty mitoitukseltaan siten, että asunnot vastaavat kooltaan paremmin nykykysyntää
(pienempiä ns. kaupunkiasuntoja). Kaavaratkaisu ei kuitenkaan sido asuntojen määrää
tai kokoa. Alueelle voi rakentaa erikokoisia asuntoja kaavan sallimissa rajoissa (kerrosneliömetrit, kerrosmäärät jne.). Asuntojen määrä vaikuttaa suoraan autopaikkojen määrään,
mikä on hyvä huomioida alueen jatkosuunnittelussa.
Suurin rakennusmassa alueen pohjois- ja itäreunoissa AP-1-alueilla (kts. havainnekuva
s.12) on townhousetyyppistä tehokasta rivitaloasumista. Rakennusmassaa on rytmitetty
niin, että jokaiselle asunnolle muodostuu oma melulta suojattu piha-alue rakennuksen etelä- tai länsipuolelle, joka saa mahdollisimman paljon auringonvaloa. Asumisviihtyisyyden
kannalta arvokasta on myös useista asunnoista etelään Lohjanjärven suuntaan avautuva
järvimaisema. Autopaikat on osoitettu sisäänajojen läheisyyteen keskitetysti, jotta pihat ja
viheralueet säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä. Rakennusten pohjois-, koillis- ja itäsivuille on osoitettu tulopihat ja mahdollisuus rakentaa pienet pihavarastot.
Kaava-alueen kaakkoiskulmaan sijoittuva venevalkama-alue W-1- sekä AH-alue kaava-alueen kaakkoisosassa on tarkoitettu AP-1- ja AP-2-alueiden yhteiseen käyttöön.
Rantaan kuljetaan LPA-1- ja LPA-2-aluetta pitkin sisäisesti jalan (ei autoilla).
AH-alueelle voi osoittaa rantaoleskeluun ja leikkiin liittyviä rakenteita ja toimintoja sekä
yhden talousrakennuksen. AH-alueelle on osoitettu leikkipaikka aurinkoiselle ja hyvin
saavutettavalle paikalle. Lisäksi rantaan on osoitettu kauniille niemialueelle grillaus-/oleskelualue AP-1- ja AP-2-alueiden käyttöön. Alueelle saa rakentaa pienen talousrakennuksen, jonne on mahdollista sijoittaa varastotiloja esim. kesäkalusteita ja talkootarvikkeita
varten sekä esim. sisä-wc:n (kun liitetään vesihuoltoverkostoon). Alueelle ei saa sijoittaa
saunaa.
Muilta osin koko AH-alue on osoitettu istutettavaksi ja ranta-aluetta laajalta osin puustoisena säilytettäväksi. Tällöin niemi säilyy vehreänä myös järven suunnasta tarkasteltuna.
W-1- ja AH-alue muodostavat tehokkaamman rakentamisen alueiden (AP-1- ja AP-2)
asukkaille monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jossa päästään nauttimaan luonnonkauniin niemialueen järvimaisemasta. Venelaiturit, rantaoleskelu ja leikki mahdollistavat monipuoliset toiminnot tällä etelään avautuvalla ranta-alueella kaikille eri ikäluokille.
Alueen tarkemmissa suunnitteluvaiheissa on suositeltavaa laatia alueelle suunnitelma,
jossa esitetään tarkemmin mm. viheralueet, leikki-, grillaus- ja oleskelupaikat sekä alueen
sisäiset yhteydet.
Rakentamisessa pyritään minimoimaan vettä läpäisemättömien pintojen (kuten asvaltti)
muodostumista. Nykytilanteeseen verrattuna uusi rakentaminen tulee luomaan vehreämpää ympäristöä, sillä nykyinen pienteollisuusympäristö on vähäpuustoinen ja hyvin pitkälti
piha-alueiltaan asvalttipäällysteinen. Hulevedet on tarkoitus ohjata hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan viivyttää. Hulevesien käsittelystä määrätään tarkemmin kaavamääräyksissä.

4

Ehdotusvaiheessa on kaava-asiakirjoihin liitetty alustava vesihuollon yleistarkastelu, jossa
on esitetty periaateratkaisu vesihuollon toteuttamisesta ja rakentamisen vaiheistamisesta.
Tarkastelussa on sivuttu myös hulevesien käsittelyn pääperiaatteita. Kaava-alueen itäosa
rajautuu avo-ojaan, mitä pitkin kaava-alueen pohjoispuolen hulevedet johdetaan Lohjanjärveen (oja on kaava-alueen L72 ulkopuolella). Kaava-alueen länsiosassa Hontinmäen
suunnasta tulevat hulevedet johtuvat/suodattuvat nykytilassa melko hallitsemattomasti
rakennettujen tonttien läpi. Kaavaratkaisussa on esitetty periaate, miten hulevedet johde-
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taan hallitummin korttelialueiden AP-2, AO-3 ja AP-3 välissä olevia puusto-/istutuskaistaleita pitkin Lohjanjärveen. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan pieniä lammikoita tai
hulevesipuroportaita. Vesihuollon yleistarkastelu on kattavammin esitetty, kappaleessa
5.4. Samassa yhteydessä on esitetty luonnos pelastusajoneuvojen ajoreiteistä.
Marraskuussa 2018 on tehty Karstuntien ja Hossantien osalta liikennemelun mallinnus.
Tulokset on esitelty Suunnittelun lähtökohdissa kohdassa Ympäristöhäiriöt. Liikennemelumallinnuksen pohjalta kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin on otettu merkinnät ja
määräykset liikennemelun huomioon ottamiseksi. Kaavassa rakennukset on määrätty
sijoitettavaksi rakennusalan rajaan kiinni kaava-alueen pohjois-, koillis- ja itäosassa.
Samalla edellytetään, että rakennusten massa muodostaa yhtenäisen ehjän muurin melua
vastaan.
Yleismääräyksissä määrätään, että ”Alueilla, joilla on harjoitettu teollista toimintaa tai
muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa, maaperän pilaantuneisuus (PIMA) on
selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä rakennustoimenpiteitä tai maaperän kaivutoimenpiteitä. Rakentamisaikana alueella muodostuvat hulevedet tulee rakentamiskohteesta kerätä ja johtaa kaupungin viemäriverkostoon”.
Korttelialueilla AP-1, AP-2 ja LPA-1 alueen eteläosassa on tehtyjen maaperäselvitysten
mukaan PIMA maita. Niiden osalta on ennen rakentamiseen ryhtymistä tehtävä tarpeen
mukaan tarkentavia tutkimuksia ja maaperä on puhdistettava ennen rakentamista. Korttelialueella AO-3 PIMA kohteita raportin mukaan ei ole todettu.
Suunnitteluratkaisussa on pyritty mahdollistamaan alueen vaiheittainen rakentaminen
osa-alueittain, joka tuo joustoa sekä varmuutta alueen toteutumiselle. Valmisteluvaiheen
asemakaavan muutokseen osoitettu korttelialue AO-3 on jo 1940-luvulta lähtien ollut
asuinkäytössä. Alueen sauna- ja talousrakennus palvelevat ko. korttelialueen nykyisen
asuinrakennuksen käyttäjien nyky- sekä tulevaa tarvetta talous- ja virkistysrakennuksina.
AO-3-korttelialueelle ajo tapahtuu nykyisin sekä kaavaehdotuksessa pienteollisuusrakennusten lomasta. Alueelle asuminen ja sinne ajo on siis mahdollista jo ennen teollisuusrakennusten purkamista.
Kaavaprosessin aikana on alueen asukkaiden kanssa käyty keskusteluja heidän toiveistaan omia kiinteistöjään koskien. Toiveista ja ratkaisuista on keskusteltu sekä etänä että
maastossa. Valmisteluvaiheen vaihtoehto 3, jota mukaillen myös kaavaehdotusratkaisu
on laadittu, vastaa pitkälti keskustelujen tuloksiin. Seuraavissa kappaleissa on esitetty
pienennetty ote asemakaavan muutosehdotuksen asemakaavakartasta ja otteita kaavamääräyksistä, mitoitustaulukko sekä havainnekuva.
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EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSET

LOHJA
L72 HIIDENLINNA, ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin kaupunginosan 22. Routio, korttelin 667 KLT-aluetta, RA-alueen osaa ja vesialueen osaa.
Asemakaava muutoksella muodostuu:
Lohjan kaupungin kaupunginosan 22. Routio, osa korttelia 667 ja vesialue.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AP-1

Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Rakennusalan pohjoissivulla katon lappeen tulee viettää pohjoiseen ja rakennusalan
itäsivulla itään. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä.
Rakennusalan pohjois- ja itäsivulla rakennukset tulee rakentaa rakennusalan rajaan kiinni
siten, että rakennukset muodostavat yhtenäisen tiiviin rakenteen, joka estää liikennemelun
kulkeutumisen rakennusten etelä- ja länsipuolisille piha-alueille.
Rakennusalan pohjois- ja itäsivulla rakennusten tulee olla kaksikerroksisia.
Rakennusten pohjois- ja itäsivulle ei saa rakentaa lasittamattomia parvekkeita.

AP-2

AP-3

AO-2
AO-3

AH
LPA-1
LPA-2
W
W-1
7

Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia.
Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto. Rakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja
sävyjä.
Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa omakotitaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä
niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuksia.
Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Korttelialueen pohjoisosassa olevalla rakennusalalla rakennusten pohjoispuolen katon
lappeen tulee viettää pohjoiseen.
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun
värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä. Rakennusten suurin sallittu vesikaton harjan
korkeusasema on N2000 +43.0 metriä.
Erillispientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia erillispientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Erillispientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia erillispientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia työtiloja. Toimisto- ja työtilojen osuus korttelialueen
kokonaisrakennusoikeudesta saa olla enintään 30 %.
Uusi rakentaminen on massoittelultaan, pintamateriaaleiltaan, kattomuodoiltaan ja
väritykseltään sovitettava yhteen suojeltavan rakennuksen kanssa siten, että alueesta
(AO-3) muodostuu yleisilmeeltään yhtenäinen kokonaisuus. Uusien rakennusten väritys tulisi
poiketa hieman suojeltavan rakennuksen värityksestä siten, että suojeltava rakennus säilyy
korttelialueen erottuvimpana elementtinä.
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.
Alue on tarkoitettu ainoastaan korttelialueiden AP-1 ja AP-2 yhteistä käyttöä varten.
Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.
Alueen kautta tulee järjestää kevyenliikenteen kulkuyhteys W-1 vesialueelle.
Vesialue.

Vesialue.
Alue on tarkoitettu ainoastaan korttelialueiden AP-1 ja AP-2 yhteistä käyttöä varten.

5 EHDOTUSVAIHE

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

22
ROUT
667
2
3700
II
e=0.25

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

+36.0

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

(4, 5, 6)

Luvut osoittavat minkä tontin/tonttien autopaikkoja LPA-alueelle saadaan sijoittaa.
Rakennusala.

sa
th-1

Toimisto- ja työtilarakennuksen rakennusala.

t-1

Talousrakennuksen rakennusala.
Rakennukseen ei saa sijoittaa saunatiloja

t-2

Ohjeellinen talousrakennuksen rakennusala.
Rakennukseen ei saa sijoittaa saunatiloja

tjh-1

8

Saunan rakennusala.

Jätehuoltorakennuksen rakennusala.
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ak

Autokatoksen rakennusala.
Autokatoksessa tulee olla loiva pulpettikatto, jonka lappeen tulee viettää itään. Katoksen
idänpuoleinen seinä tule olla umpinainen
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

p
piha-1
lv-1
lv-2
gr-1
le

Pysäköimispaikka.

Rakennusalan osa, johon jokaista asuntoa kohden saadaan sijoittaa vain asunnon
sisääntulon katos ja yksi pieni varastorakennus, jonka koko on enintään 4 m².
Alueelle tulee sijoittaa istutuksia ja istuttaa mahdollisuuksien mukaan myös pensaita.
Alueen osa, johon saadaan sijoittaa vain rantalaiturisillat oleskelua varten.

Alueen osa, johon saadaan sijoittaa yksi venelaituri pienveneitä varten.
Laituripaikoille sijoitettavien veneiden pituus saa olla enintään 4,5 metriä. Venelaituripaikkoja
alueelle saa sijoittaa enintään 12 kpl.
Grillikatos.

Leikkipaikka.

Rakennettava aita.
Aita tulee rakentaa mahdollisimman lähelle korttelialueen rajaa. Kaava-alueen pohjoisrajalla
aita saa olla enintään 1,6 metriä korkea mitattuna maan pinnasta aidan kohdalta.
Kaava-alueen itäosassa aita tulee olla vähintään 2,2 metriä korkea mitattuna maan pinnasta
aidan kohdalta.
Aita tulee olla rakennettu puumateriaalista ja aidan väritys tulee sovittaa yhteen
kaava-alueen rakennusten värityksen kanssa.
Aitarakenne ja mahdolliset istutukset tulee suunnitella niin, että ne muodostavat yhdessä
viihtyisän ja ympäristöllisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Istutettava alueen osa.

Puustoisena säilytettävä alueen osa.
Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueella tulee säilyttää ja ylläpitää
isokokoisia puita ja aluskasvillisuutena pensaita ja muuta peittävää kasvillisuutta.
Huonokuntoiset ja alueella oleskelulle vaaralliset puut saa kaataa. Niiden tilalle tulee istuttaa
uutta puustoa.
Istutettava puurivi.
hulev

ajo-1

as-sr

ma-1
9

Ohjeellinen reitti hulevesien johtamiseen avo-ojina tai puroina ja pienlammikoina.

Ajoyhteys.
Ajoyhteys on tarkoitettu tontin 6 rakennusten huoltoajoa ja tontille sekä ajotien pohjoissivulla
oleville autopaikoille ajoa varten. Ajoyhteys toimii myös pelastustienä, jota ei saa sulkea.
Ajoyhteyttä pitkin tulee mahdollistaa myös kevyenliikenteen yhteys AP-2 korttelialueelta W-1
vesialueelle.
Rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokas ja alueen luonteen kannalta merkittävä
asuinrakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Tehtävät toimenpiteet eivät saa vähentää rakennuksen
historiallista arvoa eikä rakennuksen roolia rakennettavan asuinalueen vanhimpana
rakennuksena.
Rakennuksen massa ja kattomuodot tulee säilyttää. Julkisivujen alkuperäiset piirteet,
ikkunamuodot, vaaleapintainen rappaus, pääporras yksityiskohtineen ja frontonit tulee
säilyttää.
Mikäli rakennus tuhoutuu, tulee samalle paikalle rakentaa uusi samankokoinen,
ulkomitoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan sekä väritykseltään
mahdollisimman hyvin nykyistä vastaava rakennus.
Tehtävistä toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Vaatimus ei koske
rakennuksen sisätiloissa tehtäviä toimenpiteitä.
Maisemallisesti arvokas avoimena säilytettävä ranta-alue.
Pihan yleisilme tulee säilyttää avoimena järvelle päin.
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Yleiset määräykset
Katteena tulee käyttää mattasävyistä tumman harmaata tai mustaa paikalla saumattua
peltikatetta tai huopakatetta. Sävyltään voimakkaasti maisemassa erottuvia, kiiltäviä tai
valossa heijastavia pintoja ei sallita. Rakennukset tulee porrastaa maaston mukaan siten,
ettei ympäristöön sopeutumattomia korkeita sokkeleita muodostu. Alle 30 metrin etäisyydellä
Lohjanjärven rantaviivasta sijaitsevat sauna- ja talousrakennukset saavat olla enintään
yksikerroksisia.
Rakennusten sijoittelu ja seinä- sekä ikkunarakenteet tulee suunnitella niin, että liikenteen
melu ei ylitä rakennusten sisätiloissa asumiselle asetettuja enimmäismelutasoja.
Rakennuslupaa hakiessa tulee esittää selvitys valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaisten melun maksimitasojen alittumisesta oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla kaikissa
alueen toteuttamisvaiheissa. Meluesteenä toimivan rakennuksen tai rakenteen toteutuminen
on varmistettava ennen asuntojen käyttöönottoa, tai ohjearvojen täyttyminen on
varmistettava muulla tavoin. Julkisivuilla, joilla yömelun ohjearvo ylittyy, parvekkeet tulee
lasittaa. AP-1 alueen rakennukset tulee toteuttaa siten, että korttelialueen pohjois- ja
itäosaan osoitetut rakennukset toteutetaan ensimmäisenä samanaikaisesti LPA-2 alueen
autokatoksen kanssa.
Korttelialueilla tulee suosia vettäläpäiseviä pintamateriaaleja. Alueen hulevedet tulee
viivyttää ja/tai imeyttää korttelialueilla. Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa ohjata
sadevesiviemäriin tai vesistöön. Käsitellyt hulevedet saa ohjata vesistöön.
Rakennuslupavaiheessa tulee esittää hulevesien käsittelysuunnitelma.
Autopaikkoja on AP-1, AP-2 ja AP-3 alueilla varattava vähintään 1,5 ap/asunto ja
vieraspaikkoja 1 ap/5 asuntoa. AO-2 ja AO-3 alueilla sekä sijoitettaessa erillispientaloja AP-1
ja AP-2 alueille on autopaikkoja varattava vähintään 2 ap/asunto. Pysäköintipaikkojen
vaaditusta määrästä voidaan poiketa, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoitetaan asuntojen
autopaikkatarpeen olevan pysyvästi tavanomaisesta pientaloasumisesta poikkeavaa.
Alueilla, joilla on harjoitettu teollista toimintaa tai muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa
toimintaa, maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset
kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä rakennustoimenpiteitä tai maaperän
kaivutoimenpiteitä. Rakentamisaikana alueella muodostuvat hulevedet tulee
rakentamiskohteesta kerätä ja johtaa kaupungin viemäriverkostoon.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000 + 33,35 metriä.
Alueella tulee noudattaa rakennusryhmittäin tai osa-alueittain yhtenäistä rakentamistapaa
rakennusten massoittelun, pintamateriaalien ja värityksen suhteen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää korttelialueen AP-1 pohjois- ja itäsivun rakennusten
pohjois- ja itäsuunnan julkisivujen suunnitteluun. Mahdollisuuksien mukaan tule julkisivuja
porrastaa siten, että pitkiä tasaisia seinäpintoja ei muodostu. Julkisivujen moni-ilmeisyyttä
tulee korostaa myös katoksin ja piharakennuksin, mikäli se rakennusalojen puitteissa on
mahdollista.
AP-1, AP-2 ja AO-3 alueilta on toteutettava turvallinen ja sujuva jalankulku- sekä
polkupyörätieyhteys Karstuntielle.
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MITOITUSTAULUKKO
Osa AP-1-, AP-2- ja AO-3-alueiden autopaikoista osa on esitetty LPA-1- ja LPA-2-alueille,
joten koko AP-1-, AP-2- ja AO-3 -alueiden muihin alueisiin vertailukelpoinen korttelialuetehokkuus on e=0.41. Kun myös AH-alue lasketaan mukaan, mikä on käytännössä AP-1- ja
AP-2-alueiden ulko-oleskelualuetta, on näiden alueiden yhteistehokkuuss e=0.39. Tämä
on samalla tonttitehokkuus, sillä puistoja ja katuja ei alueella ole.
AP-1- ja AP-2-alueilla asuntojen koot vaihtelevat havainnekuvassa (kts. seuraava sivu) n.
100-170 m² välillä (kaikki rakennukset ovat kaksikerroksisia). Pääosa asunnoista on havainnekuvassa n. 100 m2. Asuntokokoa ei ole kaavassa määrätty. Eli mikäli rakennetaan
pienempiä asuntoja, voidaan niitä rakentaa enemmän ja päinvastoin (kaavan salliman
kokonaisrakennusoikeuden rajoissa). Asuntojen lukumäärä korreloi suoraan autopaikkojen määrään kaavamääräysten mukaisesti.
Voimassa olevan asemakaavan mukaisen KLT-alueen, eli AP-1-, AP-2-, AO-3-, AH-,
AO-2/tontti 7-, LPA-1- ja LPA-2-alueiden, joiden pinta-ala on 16067 ka-m2 ja rakennusoikeus on 6097 m², tehokkuus on e=0,38. Nykyisellään tehokkuus on kaavan mukaan
e=0.30. Laskettaessa pelkät Norecomin maat, jolloin edellisestä jää pois tontti 7/AO-2,
pinta-ala on 15219 ka-m2 ja rakennusoikeus on 5885 m2, eli tehokkuus on e=0.39.

ASEMAKAAVA
EHDOTUSVAIHE

APͲ1(tontti6)
APͲ2(tontti5)
AH(tontti10)
LPAͲ1(tontti8)
LPAͲ2(tontti9)
APͲ3(tontti3)
AOͲ2(tontti1)
AOͲ2(tontti2)
AOͲ2(tontti7)
AOͲ3(tontti4)
W
WͲ1
yhteensä
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HAVAINNEKUVA

APͲ1+APͲ2
+AH+AOͲ3Ͳja
rakennusoik
tehokkuu
LPAͲalueiden
aluem2
eus
se
kokonaisͲ
(as+th+t+s)
tehokkuuse

4366,9
2248,6
831,5
1524,4
1952,4
5264,1
3707,05
848,0
4295,5
10235,7
2807,3
38081,5

3700
1100
30
0
0
1075
415
385
212
1055
0
0
7972

0,85
0,49
0,04
0,00
0,00
0,20
0,22
0,22
0,25
0,25
0,00
0,00
0,21

0,85
0,49
0,04
0,00
0,00

krs

2
2
1
0
0
2
2
2
1,5
0,25 1,5Ͳ2
0
0
0,39 1Ͳ2

asunn asunnot s+t+thkͲ kerrosala tehokkuus vaadittu vaadittu vaadittuap
ap
otlkm
m2
m2
yht.
e
ap
apͲvieras
yht.
osoitettu

27
7
0
0
0
5
2
2
1
4
0
0
48

3412
1043
0
0
0
1014
390
360
147
850

132
0
30
0
37
75
25
25
0
205

3544
1043
30
0
0
1089
415
385
147
1055

0,81
0,46
0,04
0,00
0,00
0,21
0,22
0,22
0,17
0,25

41
11
0
0
0
8
4
4
2
8

5
1
0
0
0
1
0
0
0
0

46
12
0
0
0
9
4
4
2
8

18
11
0
25
17
9
4
4
2
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7216

529

7708

0,20

77

8

84

99
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HAVAINNEKUVA

Taustana käyteƩy alkuperäinen ortoilmakuva: MML 2015-2017, (C)MML
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VÄRIMAAILMAESIMERKKI
Värimaailma saa inspiraationsa metsäisestä järvimaisemasta. Murretut veden ja vihreän sävyt toimivat AP- ja AO-2-alueiden julkisivujen väreinä. Detaljiikassa käytetään
selkeästi julkisivuja tummempia ja/tai vaaleita sävyjä. Kaava-alueen keskiöön sijoittuvan
AO-3-korttelialueen suojeltu 1940-luvun valkoinen kivitalo luo pohjan ko. alueen vaalealle
värimaailmalle. AO-3-korttelialueen uudisrakennuksissa on kuitenkin käytettävä suojellun
rakennuksen valkoisesta väristä hieman poikkeavia sävyjä, jolloin oleva suojeltava rakennus säilyy värityksensäkin puolesta maisemallisesti keskeisimpänä elementtinä. Murretut
veden ja metsän värit yhdistettynä raikkaisiin vaalean harmaan ja hiekansävyihin luovat
harmonisen viihtyisän ja lempeän, mutta tummien katteiden kanssa ryhdikkään kokonaisuuden.

DETALJIT (AP- JA
AO-2-ALUEET)
KATE (KOKO
KAAVA-ALUE)
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JULKISIVUT (AP- JA AO-2-ALUEET)

JULKISIVUT
(AO-3 UUDISRAK.)
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AP-1- JA AP-2-ALUEIDEN YHTEYS AH- JA W-1-ALUEILLE (KAAVIOKUVA)

A
»ÙÝãçÄã®

«Ê

Äã
®Ä

Ù®Ä

Ä

AP-1

AP-2

le
lv
gr
A

le

leikkipaikka (AP-1- ja AP-2-alueiden käyƩöön)

gr

grillipaikka (AP-1- ja AP-2-alueiden käyƩöön)

lv

laiturialue (AP-1- ja AP-2-alueiden käyƩöön)
yksityispiha (AP-1- ja AP-2alueilla)
yhteispiha (AH-alue AP-1- ja AP-2-alueiden
käyƩöön)
AP-1- ja/tai AP-2-alueen polku/yhteys
yhteisalueelle ja -alueella
pääsisäänkäynƟ AP-1- ja AP-2-alueiden
rakennuksissa
korƩelialueelle saapuminen (auto+
kevytliikenne)

Kts. periaateleikkaus A-A seuraava sivu.
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VISUALISOINNIT

Karkea maaston, rakennusten ja puuston
massamalli etelä-kaakosta järveltä katsottuna. Puustoa
on visualisoitu pääpiireittäin niin, että rakennuksia on
osin jätetty enemmän näkyviin, kuin mitä ne näkyisivät
puiden ollessa täydessä lehdessä, jotta rakennukset
eivät täysin tässä tarkastelussa peity.
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Periaateleikkaus A-A lännestä yläviistosta
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KARKEA PUUTON MAASTO- JA MASSAMALLI

KARSTUNTIE

E

INN

R
TIN

N

HO

Massamalli ilmasta
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Massamalli järveltä

Massamalli etelästä yläviistosta

Massamalli etelä-kaakosta yläviistosta
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Massamalli idästä yläviistosta

Massamalli pohjoisesta yläviistosta

18

5 EHDOTUSVAIHE

Massamalli lännestä yläviistosta

Massamalli lounaasta yläviistosta
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KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ JA PERUSTELUJA
AP-1 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Rakennusalan pohjoissivulla katon lappeen tulee viettää pohjoiseen ja rakennusalan itäsivulla itään. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä.
Rakennusalan pohjois- ja itäsivulla rakennukset tulee rakentaa rakennusalan rajaan kiinni
siten, että rakennukset muodostavat yhtenäisen tiiviin rakenteen, joka estää liikennemelun
kulkeutumisen rakennusten etelä- ja länsipuolisille piha-alueille. Rakennusten pohjois-,
koillis- ja itäsivulle ei saa rakentaa lasittamattomia parvekkeita.
Kaavamääräyksellä ohjataan rakennukset rakennettavaksi tiiviiksi liikennemelua estäväksi muuriksi korttelialueen pohjois- ja itäsivulle. Määräämällä kattojen
lappeet viettäväksi pohjois- ja itäsuuntaan vältetään mahdollisimman hyvin
liikennemelun heijastuminen takaisin tielle päin (esim. tien suuntaan olevasta
pulpettikaton harjaräystäästä). Rakennusten sijoittuminen mahdollistaa samalla
melulta suojaisten pihojen muodostumisen etelän ja lännen suuntiin.
AP-2 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä.
AP-3 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa omakotitaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä
niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai
pulpettikatto. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä. Rakennusten suurin sallittu vesikaton
harjan korkeusasema on N2000 +43.0 metriä.
Rakennusten suurimmalla sallitulla korkeusmääräyksellä pyritään turvaamaan
rakennusrivin pohjoispuolella oleville naapuritontin rakennuksille mahdollisuuksia näkymiin Lohjanjärvelle.
AO-2 Erillispientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia erillispientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
AO-3 Erillispientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia erillispientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. Toimisto- ja työtilojen osuus korttelialueen kokonaisrakennusoikeudesta saa olla enintään 30 %.
Uusi rakentaminen on massoittelultaan, pintamateriaaleiltaan, kattomuodoiltaan ja väritykseltään sovitettava yhteen suojeltavan rakennuksen kanssa siten, että alueesta (AO-3)
muodostuu yleisilmeeltään yhtenäinen kokonaisuus. Uusien rakennusten väritys tulisi poiketa hieman suojeltavan rakennuksen värityksestä siten, että suojeltava rakennus säilyy
korttelialueen erottuvimpana elementtinä.
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Tavoitteena on, että uusi rakentaminen noudattaa suojeltavan valkoisen kivirakenteisen talon väritystä, muttei ole täysin sama, jolloin suojeltu rakennus
säilyy erottuvimpana elementtinä ko. alueen keskiössä. Myös pintamateriaaleja
ja massoittelua tulee sovittaa olevaan suojeltavaan rakennukseen siten, että
korttelialueesta AO-3 muodostuu mahdollisimman tasapainoinen ja yhtenäinen
asuinmiljöö uuden tiiviin pientaloalueen keskelle.
AO-3 korttelialueen kivirakenteinen vanha asuinrakennus on määrätty kaavassa suojeltavaksi:
as-sr
Rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokas ja alueen luonteen kannalta tärkeä asuinrakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Tehtävät toimenpiteet eivät saa vähentää rakennuksen historiallista arvoa eikä rakennuksen roolia rakennettavan asuinalueen vanhimpana rakennuksena. Rakennuksen massa ja kattomuodot tulee säilyttää. Julkisivujen alkuperäiset
piirteet, ikkunamuodot, vaaleapintainen rappaus, pääporras yksityiskohtineen ja frontonit
tulee säilyttää.
Mikäli rakennus tuhoutuu, tulee samalle paikalle rakentaa uusi samankokoinen, ulkomitoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan sekä väritykseltään mahdollisimman hyvin
nykyistä vastaava rakennus.
Tehtävistä toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Vaatimus ei koske
rakennuksen sisätiloissa tehtäviä toimenpiteitä. Suojelumääräys ei koske rakennuksen
länsipäädyn uudempaa osaa.
AH
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Alue on tarkoitettu ainoastaan korttelialueiden AP-1 ja AP-2 yhteistä käyttöä varten.
AH-alue toimii tehokkaammin rakennettavien pientaloalueiden AP-1 ja AP-2
yhteisenä ulko-oleskelualueena, jonka toiminnot kytkeytyvät vahvasti rannan
edustalle sijoittuvaan W-1-alueeseen. Alueelle on osoitettu yksi talousrakennus
(30 m2, 1.krs), leikkipaikka sekä grillialue. Talousrakennukseen ei saa sijoittaa
saunaa. Talourakennukseen voi sijoittaa mm. varastotiloja pihatoimintojen tarvikkeitä ja välineitä varten sekä vesipisteen ja vesi-wc:n. AH-alue mahdollistaa
rannan käytön ja vesistöstä nauttimisen tehokkaampien/tiiviimpien asuinalueiden asukkaille, joilla ei ole omaa rantaa.
LPA-1
Autopaikkojen korttelialue.
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja haltijoille korttelin
667 tonteilla 4, 5 ja 6.
LPA-2
Autopaikkojen korttelialue. Alueen kautta tulee järjestää kevyenliikenteen kulkuyhteys
AH-korttelialueelle ja W-1 vesialueelle.
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja haltijoille korttelin
667 tontilla 6. AP-2-alueen asukkaat käyttävät tätä aluetta kevyenliikenteen
kulkuyhteytenä kuljettaessa alueille W-1 sekä AH.
21

5 EHDOTUSVAIHE

LPA-2-alueen pohjoissivulle on osoitettu aita sekä puurivi, joilla rajataan katualuetta saapumispihoista, mutta samalla myös luodaan viihtyisää piha- sekä
katuympäristöä sulkematta näkymiä alueiden välillä. Pohjoisosassa aita on max.
1,6 m ja kaakkoiskulmassa min. 2,2 m. Autopaikkoja on keskitetty LPA-alueille,
mutta autopaikkoja saa sijoittaa myös tonteille (kts. esim. havainnekuva).
W-1
Vesialue. Vesialue on tarkoitettu ainoastaan korttelialueiden AP-1 ja AP-2 yhteistä käyttöä
varten.
Vesialue ja sille sijoittuvat venelaiturirakenteet sekä AH-alue luovat yhdessä
näille tehokkaammin rakennettaville pientaloalueille yhteisen toiminnnallisen
ulkoaluekokonaisuuden Lohjanjärven rannalle.
W
Vesialue.
Yhtenäisyyden vuoksi kaikkien tilojen vesialueet on otettu mukaan kaavamuutokseen. Ne ovat voimassa olevassa asemakaavassa myös vesialueita.
Puustoisena säilytettävä alueen osa
Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueella tulee säilyttää ja ylläpitää isokokoisia puita ja aluskasvillisuutena pensaita ja muuta peittävää kasvillisuutta. Huonokuntoiset ja alueella oleskelulle vaaralliset puut saa kaataa. Niiden tilalle tulee istuttaa
uutta puustoa.
Määräyksellä pyritään muodostamaan/ylläpitämään isokokoista puustoa keskeisissä osissa aluetta. Tällä pyritään turvaamaan järveltä katsottuna alueen sulautuminen Hontinrinteen mäen metsäiseen olemukseen ja myös taustamaaston
metsäprofiiliin. Muut istutettavina säilytettävät rannan osat pehmentävät myös
alueen yleisilmettä alueen rakentuessa nykyistä tehokkaammin. Karstuntien
varteen on määrätty istutettavaksi puurivi.
Korttelialueiden AP-3 ja AO-3 välissä säilytettävä puustoinen vihernauha palvelee samalla hulevesien luonnonmukaisena reittinä Hontinrienteen itäsivulta ja
kaava-alueen keskeltä Lohjanjärveen.
Yleisiä määräyksiä
Katteena tulee käyttää mattasävyistä tumman harmaata tai mustaa paikalla saumattua
peltikatetta tai huopakatetta. Sävyltään voimakkaasti maisemassa erottuvia, kiiltäviä tai
valossa heijastavia pintoja ei sallita. Rakennukset tulee porrastaa maaston mukaan siten,
ettei ympäristöön sopeutumattomia korkeita sokkeleita muodostu.
Määräyksellä halutaan vaikuttaa siihen, ettei alueelta muodostu pitkälle Lohjanjärvelle näkyviä kiiltäviä/heijastavia pintoja.
Alueella tulee noudattaa rakennusryhmittäin tai osa-alueittain yhtenäistä rakentamistapaa
rakennusten massoittelun, pintamateriaalien ja värityksen suhteen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää korttelialueen AP-1 pohjois- ja itäsivun rakennusten pohjois- ja koillissuunnan julkisivujen suunnitteluun. Mahdollisuuksien mukaan tule julkisivuja
porrastaa siten, että pitkiä tasaisia seinäpintoja ei muodostu. Julkisivujen moni-ilmeisyyttä
tulee korostaa myös katoksin ja piharakennuksin, mikäli se rakennusalojen puitteissa on
mahdollista.
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Korttelialueen AP-1 pohjois- ja itäsivun rakennukset muodostavat pitkän rakennusmassan Karstuntien suuntaan. Rakennusten lähellä kulkee pyörätie. Hyvällä
suunnittelulla tulee varmistaa, että rakennusten julkisivuilla luodaan myös alueella liikkujille miellyttävää kaupunkiympäristöä.
Alle 30 metriä Lohjanjärven rantaviivasta sijaitsevat sauna- ja talousrakennukset saavat
olla enintään yksikerroksisia.
Rannassa oleva rakentaminen on sauna- ja talousrakennuksia, jotka jo perinteisesti ovat yksikerroksisia. Kaksikerroksiset rakennukset alle 30 m etäisyydellä
rannasta erottuvat rantamaisemassa liikaa.
Rakennusten sijoittelu ja seinä- sekä ikkunarakenteet tulee suunnitella niin, että liikenteen
melu ei ylitä rakennusten sisätiloissa asumiselle asetettuja enimmäismelutasoja.
Rakennuslupaa hakiessa tulee esittää selvitys valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaisten melun maksimitasojen alittumisesta oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla kaikissa alueen toteuttamisvaiheissa. Meluesteenä toimivan rakennuksen tai rakenteen toteutuminen on varmistettava ennen asuntojen käyttöönottoa, tai ohjearvojen täyttyminen on
varmistettava muulla tavoin. Julkisivuilla, joilla yömelun ohjearvo ylittyy, parvekkeet tulee
lasittaa. AP-1 alueen rakennukset tulee toteuttaa siten, että korttelialueen pohjois- ja
itäosaan osoitetut rakennukset toteutetaan ensimmäisenä samanaikaisesti LPA-2 alueen
autokatoksen kanssa.
Vaikka korttelialueen AP-1 rakennukset toimivat melumuurina vaiheittain rakentaminen saattaa edellyttää rakenteellista melunvaimennusta, jos melulähteen ja
uudisrakentamisen välissä ei ole ”melumuuria”.
Korttelialueilla tulee suosia vettäläpäiseviä pintamateriaaleja. Alueen hulevedet tulee
viivyttää ja/tai imeyttää korttelialueilla. Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa ohjata sadevesiviemäriin tai vesistöön. Käsitellyt hulevedet saa ohjata vesistöön. Rakennuslupavaiheessa
tulee esittää hulevesien käsittelysuunnitelma.
Autopaikkoja on AP-1, AP-2 ja AP-3 alueilla varattava vähintään 1,5 ap/asunto ja
vieraspaikkoja 1 ap/5 asuntoa. Sijoittaessa AP-1, AP-2, AP-3, AO-2 tai AO-3 korttelialueille erillispientaloja, on autopaikkoja varattava vähintään 2 ap/asunto. Pysäköintipaikkojen
vaaditusta määrästä voidaan poiketa, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoitetaan asuntojen
autopaikkatarpeen olevan pysyvästi tavanomaisesta pientaloasumisesta poikkeavaa.
Alueilla, joilla on harjoitettu teollista toimintaa tai muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa
toimintaa, maaperän pilaantuneisuus (PIMA) on selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset
kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä rakennustoimenpiteitä tai maaperän kaivutoimenpiteitä. Rakentamisaikana alueella muodostuvat hulevedet tulee rakentamiskohteesta kerätä ja johtaa kaupungin viemäriverkostoon.
Alueelle on tehty maaperätutkimus vuonna 2005, jossa saastuneita maa-aineksia todettiin. PIMA-säädökset ovat tulleet voimaan myöhemmin. Kaavassa
edellytetään lisätutkimuksia, jotka on mahdollista tehdä, kun teollisuusrakennukset ensin puretaan pois. Maaperäkunnostuksen/rakentamisen aikana hulevedet
saattavat sisältää aineksia, joita ei saa johtaa maastoon eikä avo-ojiin tai vesistöön vaan ne on johdettava kaupungin viemäriverkostoon ja edelleen puhdistettaviksi.
AP-3 korttelialueella ja AO-2 korttelialueiden tonteilla 1 ja 2 istutettavaksi esitettyjen alueiden lisäksi ne alueet, joille ei rakenneta autopaikkoja tai muuta piha-aluetta, tulee olevaa
puustoa ja muuta kasvillisuutta säästää ja täydentää siten, että järveltä katsottuna metsäinen maisemakuva säilyy mahdollisimman ehyenä.
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Näin pystytään tehokkaasti säilyttämään ja tarpeen mukaan täydentämään koko
kaava-alueen viheralueita sekä puustoa. Tärkeää on myös että tonteilla 1 ja 2
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säilytettävä puusto sulauttaa ne maisemallisesti yhteen järveltä katsottuna taustalla olevan Hontinrinnemäen metsäiseen ilmeeseen.
AP-1, AP-2 ja AO-3 alueilta on toteutettava turvallinen ja sujuva jalankulku- sekä
polkupyörätieyhteys Karstuntielle.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000 + 33,35 metriä.
Asemakaava-alueella kortteliin on laadittava erillinen sitova tonttijako.

5.3 EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKAAVARATKAISUN ARVIOIDUT
VAIKUTUKSET
YLEISKUVAUS JA VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ
LIIKENTEESEEN
Voimassa olevan asemakaavan mukainen KLT-alue (liike- ja teollisuusrakennusten)
korttelialue korvautuu taajamaosayleiskaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella,
johon on mahdollista rakentaa rivitalojen ja kytkettyjen rakennusten lisäksi myös omakotitaloja. Uusi rakentaminen tulee olemaan taajamaosayleiskaavan mukaista tiivistä,
hyvin tehokasta kaupunkimaista pientalorakentamista. KLT-alueelle sijoittuvia suojelullisia
arvoja sisältävä rannan asuinrakennus tulee säilymään. Voimassa olevan asemakaavan
luoteiskulman omakotitontti säilyy ja tontti merkitään asemakaavamuutokseen AO-korttelialueena (yksi tontti). Asunto on nykyäänkin ympärivuotisessa asuinkäytössä.
KLT-alueen vanhat, huonokuntoiset liike- ja teollisuusrakennukset tullaan purkamaan ja
maaperä kunnostamaan ennen alueen rakentamista. Rantaan sijoittuva AO-3-korttelialue
voidaan toteuttaa ilman maaperän kunnostamista, sillä ko. alueella maaperä ei ole pilaantunut (kts. Suunnittelun lähtökohdat: Maaperätutkimus). AO-3-alueen toteuttaminen ei
myöskään vielä edellytä teollisuusrakennusten purkua. Ko. alue on jo rakennettu ja asuttu.
Voimassa olevassa asemakaavassa KLT-alueen tehokkuus on e=0.30. Alue muuttuu
asuinalueeksi (AP-1-, AP-2-, AO-3-, AO-2(tontti 7)- ja AH-korttelialueet sekä LPA-alueet).
Rakentamistehokkuus nousee asemakaavan muutoksen myötä KLT-alueella tehokkuuteen e=0.38 (LPA-alueet mukaan lukien). Tehokkuus vastaa hyvin taajamaosayleiskaavan
tavoitetta tehokkaasta asuinalueesta.
Voimassa olevan asemakaavan RA-alueet muuttuvat AO-2 ja AP-3 alueiksi ja tehokkuus
nousee hyvin alhaisesta e=0.05:stä tehokkuuksiin noin e=0.22. Tontilla 7 tehokkuus on
e=0.25 (osa voimassa olevan asemakaavan KLT-aluetta, jossa tehokkuus on e=0.30).
Erinomainen sijainti ja etelään aukeavat tontit ovat asemakaavan muutoksen myötä mahdollista rakentaa tehokkaampina omakoti-, pari- ja rivitaloalueina.
Tehokas kaupunkimainen pientalorakentaminen vastaa taajamaosayleiskaavan tavoitteita.
Nykyiset teollisuusrakennukset väistyvät uuden pienmittakaavaisen ja viihtyisän kaupunginosan tieltä. Alueesta muodostuu nykyistä huomattavasti vehreämpi ja houkutteleva
uusi asuinalue, jossa lähes jokaiselta asunnolta on järvinäkymä sekä piha-alue etelään tai
lounaaseen.
Alueelle on erinomaiset yhteydet niin kevyenliikenteen reittejä pitkin kuin henkilöautoillakin. Linja-autopysäkit sijoittuvat Karstuntielle aivan asemakaavan muutosalueen välittömään läheisyyteen. Kaavan toteutuessa henkilöautoliikenne lisääntyy jonkin verran
nykytilanteeseen verrattuna Karstuntiellä, mutta samanaikaisesti raskaampi liikenne vähenee, kun pienteollisuustoiminta lakkaa (on valtaosin lakannut jo aiemmin). Käytännössä
teollisuusrakennuksissa on enää varastotoimintaa, mutta ei varsinaisia työpaikkoja. Myös
kevyenliikenteen kasvu on odotettavissa, sillä alueelta on hyvät kevyenliikenteenyhteydet
sekä länteen kohti Lohjan keskustaa että muualle Lohjan alueelle, mm. lähikouluihin. Roution kouluun on alueelta lyhimmillään matkaa n. 1,3 km.
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Havainnekuvassa (kts. s 12 ja mitoitustaulukko s. 11) uusien asuntojen koot ovat pääasiassa AP-1-alueella n. 100 m2, kulmahuoneistot sekä yksi päätyasunto ovat isompia (n.
145-170 m2). Kaikki rakennukset ovat 2-kerroksisia. Asuntoja on AP-1-alueella havainnekuvassa osoitettu yht. 27 kpl. AP-2- alueella asunnot ovat havainnekuvassa n. 127 m2 ja
niitä on 7 kpl.
Yhteensä koko kaava-alueella on havainnekuvassa osoitettu asuntoja yhteensä 48 kpl,
jossa on mukana kaikki uudet omakoti-, pari- ja rivitalot sekä olevat omakotitalot tonteilla 3, 4 ja 7. AO-2-rantatonteilla nykyiset päärakennukset on havainnekuvassa korvattu
kaksiasuntoisilla erillispientaloilla. Kaikki uudet asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia.
Nykyiset säilyvät rakennukset ovat 1-2-kerroksisia. Olevat purettavat pienteollisuusrakennukset ovat myös 1-2-kerroksisia.
Jos lasketaan rivitaloasuntoihin keskimäärin 2 asukasta / asunto ja pari- sekä omakotitaloihin 3 asukasta / asunto, on asukkaiden määrä yhteensä 134. Jos rivitaloasuntoihin
lasketaan keskimäärin myös 3 asukasta / asunto, on kokonaisasukasmäärä kaava-alueella havainnekuvan mukaan 144 henkilö.
Vallitseva asuinrakentaminen suosii pieniä asuntoja. Asuntojen määrä korreloi suoraan
autopaikkojen määrän kanssa. Yleismääräyksissä kuitenkin määrätään, että pysäköintipaikkojen vaaditusta määrästä voidaan poiketa, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoitetaan
asuntojen autopaikkatarpeen olevan pysyvästi tavanomaisesta pientaloasumisesta poikkeavaa. Kaava-alue sijoittuu hyvien kevyenliikenteen reittien varrelle sekä pyöräilymatkan
etäisyydelle Lohjan keskustasta.
VAIKUTUKSET MAISEMAKUVAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN
Alueen ainoa suojeluarvoja sisältävä kohde on kiinteistön 440-445-1-18 eteläosan rantaan
sijoittuvan asuinrakennuksen alkuperäinen (vuonna 1945) rakennettu osa. Asemakaavassa on osoitettu tälle paikallisesti huomionarvoiselle rakennukselle tarvittavat suojelumääräykset. Tämä rakennus rantaan sijoittuvine ydinpihapiireineen ja saunarakennuksineen
toimii linkkinä alueen historiaan ennen tehdashallien rakentumista.
Erityisesti kaava-alueen pohjois- ja itäosan maisemakuva tulee asemakaavan muutoksen
myötä myös muuttumaan merkittävästi viihtyisämpään suuntaan. Nykyinen karu ja harmaa pienteollisuusalue tulee väistymään vehreän ja ihmisen mittakaavaisen pientaloasumisen tieltä. Nyt pohjois-, itä- ja keskiosiltaan hyvin vähäpuustoinen ja pitkälti asvalttipäällysteinen pienteollisuusalueen osa tulee muodostamaan uuden houkuttelevan ja viihtyisän
sekä ympäröivään jo asuttuun alueeseen paremmin istuvan rakennetun ympäristön
kokonaisuuden Lohjanjärven rannalle. Metsäisen maisematilan säilyttämisen kannalta
tärkeimmille alueille on kaavamääräyksissä mm. määrätty säilytettäväksi ja ylläpidettäväksi isokoista puustoa.
VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON
Alueella ei ole suojeltavia luontokohteita. Alue on rakennettua ja olevia viheralueita on
hoidettu pääosin piha-alueina. Asemakaavan muutoksen myötä tulee alueen viheralueet
sekä kasvillisuus lisääntymään ja osin monipuolistumaan. Pienilmastollisesti uusi asuinalue on erittäin suotuisa, sillä rakentamisen sijoittelulla saadaan muodostettua pienilmastollisesti miellyttäviä sekä melulta suojassa olevia piha- ja oleskelualueita, jotka avautuvat
etelään tai länteen ja kohti järveä. Alueen maaperä tullaan tarpeellisilta osin kunnostamaan.
IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN KOHDISTUVIA VAIKUTUKSIA
Uusi rakentaminen tulee tehokkaasti estämään melun kantautumisen koko kaava-alueelle.
Townhousemaisten rivitalorakennusten (AP-1 ja AP-2) leikki- ja grillaus- sekä venevalkama-alue luo viihtyisää ympäristöä lapsille sekä aikuisille ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden kohtaamisiin. Nykytilanteeseen verrattuna ko. alueesta muodostuu merkittävästi
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viihtyisämpi aluekokonaisuus, joka tarjoaa ainutlaatuisia uusia koteja järven rannalla ja
lähellä Lohjan keskustan palveluita alueen eritysarvot huomioiden.
YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA
Lohjan taajamaosayleiskaavan tavoitteena on kehittää aluetta hyvin tehokkaana asuinpientaloalueena. L72 asemakaavamuutos on yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Alueelle
tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole suojeltavia kasvillisuus-, linnusto- tms.
kohteita. Vesialueelle ei myöskään sijoitu suojeltavia kohteita (mm. ei viitasammakoita
laiturialueilla). Alueella on tehty uusi muinaisjäännösselvitys ja sen perusteella alueella ei
ole muinaisjäännöskohteita.
Alueelle on laadittu meluselvitys. Melumallissa, jossa vanhat teollisuusrakennukset on
poistettu, melu johtuu kaava-alueen keskelle asti. Melumallissa, jossa uutta rakentamista
on sijoitettu kaava-alueen pohjois- ja itäsivuille suojaavat rakennukset hyvin tehokkaasti
kaavan sisäosat liikennemelulta. Kaavaratkaisu perustuu melutorjunnan osalta siihen,
että rakennusten sijoittelulla saadaan melun kulkeutuminen alueelle tehokkaasti estettyä.
Kaavan määräyksissä edellytetään rakennusmassojen sijoittamista siten, että rakennukset
toimivat ”melumuurina”.
Maaperäselvitys on tehty vuonna 2005 ja sitä tarkennetaan tarpeellisilta osin kaavan
toteutusvaiheessa (myös PIMA-säädökset otetaan huomioon). Kaavassa edellytetään
maaperän puhdistusta ennen rakentamista alueilla, joilla on harjoitettu teollista toimintaa
tai muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa
Alueella ei ole muita kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita kuin nykyisen
KLT-alueen rantaan sijoittuva valkoinen kivipintainen asuinrakennus. Rakennus on merkitty suojeltavaksi kaavassa.
Alueelle on laadittu kattavat selvitykset ja asemakaavan muutoksen ratkaisut perustuvat
näihin selvityksiin (selvitysten tulokset ja viittaukset esitetty kaavaselostuksen Suunnittelun lähtökohdissa) sekä Lohjan kaupungin alueen maankäyttöä ohjaaviin voimassa oleviin
kaavoihin sekä muihin selvityksiin. Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen
kokonaisvaikutus on alueellisesti positiivisesti merkittävä. Nykytilanteeseen verrattuna
tulee uusi asuinrakentaminen myös vehreiden pihojen, istutettavien ja säilyvien puustoisten alueiden johdosta muodostamaan miellyttävää uutta kaupunkiympäristöä nyt pääosin
karun ja harmaan pienteollisuusalueen tilalle.
AP-1- ja AP-2-alueet sekä AH- ja LPA-alueet ovat kokonaan nykyisen teollisen toiminnan korvaavaa rakentamista. AP-3, AO-3 sekä rannan AO-2 -alueet tiivistyvät taajamaosayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueiden tehokkaamman käytön ja luo mahdollisuuksia mm. kahden sukupolven asuinratkaisuille ja palvelee
muutenkin muuttuneita nykyasumisen tarpeita paremmin. Uusi rakentaminen sijoittuu
pääosin jo rakennetuille alueille.
Asemakaavaratkaisu mahdollistaa upean etelään avautuvan järvenranta-alueen tehokkaamman ja alueelle nykyistä pienteollisuustoimintaa paremmin soveltuvan rakentamisen.
Alueen uusi käyttötarkoitus asuinkäytössä soveltuu muu oleva ja säilyvä ympäristö huomioiden erinomaisesti laajemman alueen yleisilmeeseen. Uusi pienteollisuusalueet korvaava
rakentaminen luo miellyttävää ympäristöä uusien asukkaiden lisäksi myös oleville alueen
asukkaille ja naapureille. Lisäksi myös ohikulijoille muodostuu miellyttävää katutilaa
Karstuntien varteen. Karstuntieltä etelään kaava-alueen itäosaa pitkin aukeava näkymä
Lohjanjärvelle säilyy.
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5.4 KAAVAN TOTEUTUMINEN
Asemakaavan saatua lain voiman maanomistaja hakee kaupungilta tonttijaon laatimista.
Kaavassa on esitetty ohjeellinen tonttijako. Laadittava (sitova) tonttijako voidaan laatia myös muulla tavoin. Kuitenkin niin, että tonttijako on kaavan mukainen, tonteille on
kulkuyhteys ja mm. että tonttijako on tarkoituksenmukainen. Mahdollista on, että ainakin
AP-1 korttelialue jaetaan useampaan tonttiin, kuin kaavassa on esitetty (kaavassa on yksi
tontti).
L72 asemakaavan toteuttamisessa voidaan aluetta tarkastella kahdessa pääosassa
(kuvassa sivulla 28 osat A ja B). Kaava-alueen koko länsiosaa varten (osa A) on jo rakennettu tieyhteys (Hontinrinne niminen katu). Sen reunaan sijoittuu vesijohtoverkosto ja
jätevesiverkosto. Jätevedet johdetaan painejohdoilla ja kiinteistöille sijoitetaan tonttikohtaiset jätevesipumput. Länsiosan AO-2 tontit ja AP-3 alue liittyvät Hontinrinne -kadun kautta
Karstuntielle. Vesihuoltoverkosto säilyy nykyisellään. Uutta katualuetta tai vesihuoltoverkostoa ei tarvita.
Norecom OY:n omistuksessa olevalla alueella (kuva s.28 osa-alue B) teollisuus-, toimisto- ja työtilarakennukset on aikoinaan jo liitetty vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.
Rakennuksissa ei tällä hetkellä ole toimintaa joten liittymistä maksetaan vain perusmaksut. Kaavamuutoksen AO-3 korttelialueen rakennuksia ei ole liitetty vesilaitoksen verkostoon (AO-3 / tontti 4). Tontilla 4 vesi otetaan omasta porakaivosta ja jätevedet kerätään
umpisäiliöön.
AO-3 korttelialueen asuinrakennus on ollut vuokrakäytössä ja on nykyään omistajaperheen omassa käytössä. Näillä näkymin AO-3 korttelialue tullaan ottamaan kaavan mukaiseen käyttöön heti kaava-alueen toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa. Alueet liitetään
vesilaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Tarvittavilta osin näille alueille tehdään suunnitelma PIMA selvityksistä ja ohjelmoidaan ja ajoitetaan tarpeellisten maaperän puhdistussuunnitelmien ja puhdistusten tekeminen.
Muun kaava-alueen (Norecomin omistuksessa olevan) osalta ja erityisesti AP-1 korttelialueen osalta toteutus riippuu paljolti siitä milloin ja minkä tyyppinen rakentaja alueelle olisi
tulossa. Joka tapauksessa ennen rakentamiseen ryhtymistä täytyy PIMA selvitykset olla
tehty ja tulee olla laadittu suunnitelmat maaperän puhdistamistoimenpiteistä.
Kaavassa on annettu useita määräyksiä mm. melun huomioon ottamisessa rakennusten
sijoittelussa, massoittelussa ja eri rakentamisvaiheiden ajoituksesta ottaen huomioon melulta suojautuminen myös rakennusten purku- ja rakentamisvaiheissa.
Kuvassa sivulla 28 on esitetty yleispiirteinen tarkastelu vesihuollon yleisratkaisuksi ja
toimenpiteet ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa (s. 28 osa-alue B). Heti kaavan saatua
lainvoiman rakennetaan vesihuolto AO-3 korttelialuetta varten. Alueelle tuodaan vesilaitoksen vesijohto ja jätevedet johdetaan tonttikohtaisella jätevesipumpulla Karstuntien
eteläreunassa kulkevaan olemassa olevaan jätevesiviettoviemäriin (kts. s.29). Kuvassa
jätevesipumppu sijoittuu tontin 4 lounaiskulmaan. Samaan kaivantoon sijoitetaan korttelialuetta AP-2 varten valmiiksi viettoviemärijohto sekä vesijohto. Tarpeen mukaan samaan
linjaan sijoitetaan myös sähköjohdot ja telejohdot. Jatkossa tarpeen mukaan rakennetaan
uusi viettoviemärilinja ja vesijohto Karstuntien eteläreunassa tai vaihtoehtoisesti AP-1
korttelialueen pohjoissivulla olevaa LPA-2 aluetta pitkin jv-pumppaamolle.
Kaavassa korttelialueen AP-2 maanpinta on esitetty tasolle +37.0 m (+37.0 m - +36.5 m).
Tämän mukaan jätevedet voidaan johtaa viettoviemärillä (kts. kuva s.28). AP-1 alueen
vesihuoltojärjestelyt riippuvat paljolti, millainen tulee oleman asuntojen tarkempi suunnitelma. Periaateratkaisuna on vesihuoltolinjan sijoittaminen AP-1 alueen itäsivulle LPA-2
alueelle. Jätevedet voidaan johtaa jv – pumppaamolle viettoviemärillä AH alueelta asti
(kts. kuva s.28). LPA-2 alueen pohjoisosaan tai Karstuntien eteläreunaan sijoittuvat vesihuollon linjat palvelevat myös AP-1 alueen tontteja (jos useampi tontti).
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Ennen alueiden rakentamista tulee laatia vesihuollon yleissuunnitelma ja tarkempi rakentamissuunnitelma. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hulevesien hallittuun viivyttämiseen ja
johtamisen.
Asemakaavan toteutumiseen liittyen on tarkoitus laatia ja hyväksyä maankäyttösopimus
(MRL 91 b §).
Sivulla 29 on esitetty myös ohjeelliset pelastusajoneuvojen kulkureitit.

VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA
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PELASTUSREITIT
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