Lohjan kaupunki | Ympäristötoimi | Kaavoitus | JA | 13.4.2016

Kaavaselostus
L37 HIIDENSALMEN ITÄOSAT
5. KAUPUNGINOSA PAPPILA
OSA KORTTELIA 203 SEKÄ PUISTON, KATUALUEEN JA
VESIALUEEN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT
TUNNISTETIEDOT

KAAVA ALUEEN SIJAINTI

Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupunginosa 5. Pappila, osa korttelia 203
sekä puiston, katualueen ja
vesialueen asemakaava muutos

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan kaupungin 4. kaupunginosassa Hiidensalmen kaupunginosassa Lohjanjärven Pappilanselän ranta-alueella. n. 1.5 km Lohjan ydinkeskustasta pohjoiseen.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Lohjan kaupunginosa 5. Pappilan,
kortteli 150 sekä kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja
vesialuetta sekä kortteli 150 tontit 1 ja 2.

Alue rajoittuu Satamarataan, Lohjanjärveen, Moisionpellon peltoaukeaan ja Kaupungin valtuuston
16.4.2014 hyväksymään
Karstuntien asemakaava-alueeseen, poislukien Rovastinkadun omakotitontit.

Asemakaavan muutos on laadittu Lohjan kaupungin
kaavoituksessa. Kaavan laatija: asemakaava-arkkitehti
Juha Anttila, juha.anttila@lohja.
Hiidensalmen itäosan asemakaavanmuutos sisältyy
kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.1.2015 hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan 20152017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelun
lähtökohdat ja kaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä.
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KAAVAN TARKOITUS
Hiidensalmen asemakaavamuutoksen tarkoituksena
on:
• mahdollistaa kaivosmuseon vastaanottorakennuksen sijoittaminen pois varsinaiselta tehdas-alueelta, sekä
• varmistaa Tytyrin kalkkikaivokselle riittävä suoja-alue

Kaava-alue opaskartalla

SUUNNITTELUVAIHEIDEN KÄSITTELYT JA PÄÄTÖKSET
•

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014 § 180

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä 1.12.-31.12.2014 MRA § 30

•

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.8.2015 § 92

•

Kaupunginhallitus 7.9.2015 § 321

•

Ehdotus nähtävillä 9.10.-2.11.2015 MRA § 27

•

Hyväksyminen: kaupunkisuunnittelulautakunta
10.3.2016 § 26, kaupunginhallitus 21.3.2016 § 119,
kaupunginvaltuusto 13.4.2016 § 31
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2. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
KAUPUNGIN ASETTAMAT TAVOITTEET
Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 hyväksymässä Lohjan
kasvustrategia 2013–2021:ssä on Tytyrin elämyskaivoksen kehittäminen määritelty matkailun strategiseksi
kärkihankkeeksi. Kaavamuutoksen on tarkoitus mahdollistaa Tytyrin Kaivosmuseon vierailijakeskuksen rakentaminen alueelle, jotta matkailupalvelut voidaan siirtää
kokonaan pois tehdasalueelta.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on myös asemakaavalla varmistaa Tytyrin avolouhoksen ympärille riittävä
suoja-alue asutukseen päin.
Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa ranta-alueen käyttö
jatkossakin myös yleiseen virkistykseen, sekä kevyenliikenteen kulkuyhteyden turvaaminen.

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. Päätöstä tarkistettiin
13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten
osalta, vuoden 2000 päätös jäi voimaan. Lisäksi valtioneuvosto on 22.12.2009 päättänyt, että Museoviraston
laatima inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vuoden
1993 inventoinnin.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Tätä asemakaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat kohdat:

ALOITUSNEUVOTTELU
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on pidetty työneuvottelu 18.2.2015. Neuvottelussa esiteltiin kaava-aineisto ja keskusteltiin kaavan sisällöstä, luontoselvitysten
laajuudesta ja aluerajauksesta. ELY-keskus totesi että
kaavamuutos voi edetä ja kaavamuutoksen tavoitteet
ovat selvät. Luontoarvoista pyydetään lausunnot asiantuntijoilta.

•

•
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3. ASEMAKAAVAN KUVAUS VALMISTELUVAIHEESSA
Valmisteluvaiheessa kaava-alue oli kooltaan n. 26
ha, josta n. 4 ha oli vesialuetta. Kaavaluonnoksessa
alueelle ei osoitettu yhtään asuinrakentamista.

Kone Oyj Abp:n hissirakennuksen korttelialue on merkitty kaavaluonnoksessa KTY-merkinnällä, eli toimitilarakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta
KTY-alueella on 2000 k-m².
Suurin osa alueesta, n. 14 ha, on merkitty EK-merkinnällä kaivosalueeksi. Alueella saa harjoittaa kaivostoimintaa kaivosluvan sekä ympäristö- ja vesitalouslupapäätösten mukaisesti.
Museorakennusten korttelialue on merkitty merkinnällä YM. Korttelialue on pinta-alaltaan n. 3200 m². Alueelle
voidaan rakentaa museotoimintaa palvelevia rakennuksia. Rakennusoikeutta on 800 k-m², jonka saa sijoittaa
kahteen kerrokseen. Rakennuksen suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota mahdolliseen näkyvyyteen suurmaisemassa, ja sen ulkoasu tulee sopeuttaa
lähellä sijaitsevan Lohjan kirkon ja pappilan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vaatimuksiin.
Museorakennukseen saa sijoittaa museon näyttelytoiminnan lisäksi myös elämysmatkailua palvelevia pukuhuone-, huolto-, ravintola- ja kahvilatiloja.
Museorakennusten korttelialueen vieressä ja suunnittelualueen luoteiskulmassa on osoitettu LPA-kaavamerkinnällä pysäköintialueet museokorttelia sekä Hiidensalmen asuinaluekaavan AKR-2 asuinkorttelia varten.
Jälkimmäistä LPA-aluetta koskee määräys: ”korttelialueella sijaitsevat maanpäälliset autopaikat on katettava
katoksilla. Katemateriaaliksi suositellaan istutettua turve- tai viherkattoa.”

• koettu luonnon- ja kulttuuriympäristö
• alueen esteettisyys.
VAIKUTUKSET ALUE JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
• Rannan virkistysreitin jatkuvuus
• Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys
• Asuinalueen ja museon pysäköinnin järjestäminen
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
• Kaivosmuseon henkilöliikenteen poistuminen tehdas-alueelta.
• Kone Oyj:n liikenteen poistuminen tehdas-alueelta.
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA JA ENERGIATALOUTEEN
• matkailutoiminnan edellytysten parantaminen.
• kaivos- ja tutkimustoiminnan edellytykset.
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN
• Kaavaluonnos säilyttää alueen metsäisen luonteen
• Alueen luontoarvoja on huomioitu kaavamääräyksissä
osoittamalla rantavyöhyke luonnonmukaisesti säilytettävänä alueena.
• Kalkkikalliokasvillisuus ja -luontotyyppi on huomioitu
kaavassa s-merkinnällä.
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN,
KULTTUURIPERINTÖÖN JA RAKENNETTUUN YMPÄ
RISTÖÖN
• Avolouhoksen historiallisten ja maisemallisten arvojen
toteaminen ja säilyttäminen
• Suurmaiseman ja kulttuurimaiseman huomiointi
suunnittelussa.

Karstuntien liikenneympyrästä alkavaa sahakatua on
jatkettu kaava-alueelle. Kaavaluonnos mahdollistaa kadun jatkamisen Pappilan suuntaan. Muuta katuverkkoa
ei ole osoitettu.
Alueelle ei ole sijoitettu museon lisäksi muita julkisia tai
kaupallisia palveluita. Lohjan ydinkeskusta sijaitsee n.
1,5 km:n päässä kaava-alueelta.
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄ
RISTÖÖN
• turvallisen liikkuminen varmistaminen alueella
• matkailu- ja kulttuuripalvelutarjonnan parantaminen
• virkistys, työpaikat
Nähtävillä ollut valmisteluvaiheen kaavaluonnos
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS EHDOTUSVAIHEESSA
NÄHTÄVILLÄ OLO
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 18.11.2014
kokouksessaan tiedoksi L37 Hiidensalmen itäosat, 4.
kaupunginosa Hiidensalmen ja 5. kaupunginosa Pappilan kortteli 203 ja osa korttelia 1991 sekä puiston,
katualueen ja vesialueen asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja samalla päätti
asettaa kaavanmuutosluonnoksen sekä siihen sisältyvän valmisteluaineiston valmisteluvaiheen kuulemista
varten nähtäville (MRL 63 §, MRA 30 §).
Kaavanmuutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 1.-31.12.2014 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, viraston aukioloaikoina ja kaupungin
verkkosivulla www.lohja. /kaavoitus.
Valmisteluaineistosta annettavat mahdolliset mielipiteet tuli esittää kirjallisesti 31.12.2014 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai ymparistokeskus@lohja. .
Kaavoitustoimi pyysi lausuntoa kaavanmuutoksen valmisteluaineistosta seuraavilta tahoilta: Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto,
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Liikennevirasto,
Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Caruna Oy, DNA Palvelut Oy Länsi-Uusimaa, Hiidensalmen
asukasyhdistys ry, Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry,
Lohjanjärven vesiensuojeluyhdistys ry, Lohjan seudun
omakotiyhdistys ry, Kaupunkikeskustan aluetoimikunta, Vanhusneuvosto, Vammaisneuvosto, Lohjan Energiahuolto Oy Loher, Kuitua Oy, Kiinteistö- ja kartastopalvelut, Rakennusvalvonta, Ympäristöterveyspalvelut,
Ympäristönsuojelu, Tekninen toimi, kunnallistekniikka,
Sivistystoimi ja Perusturva.
Lausunnot pyydettiin toimittamaan 30.1.2015 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71,
08101 Lohja tai ymparistotoimi@lohja.
Lisätietoa saattoi kysyä asemakaava-arkkitehti Juha
Anttilalta.
Kaavoituspäällikkö ja asemakaava-arkkitehti esittelivät
kaavaluonnosta Lohjan ev.lut. seurakuntaneuvostossa
(maanomistaja) 2.12.2015.
Asemakaava-arkkitehti
esitteli
kaavaluonnosta 20.1.2015 vanhusneuvoston kokouksessa, sekä
10.2.2015 vammaisneuvoston kokouksessa.
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Lohjan ympäristöpäällikkö Risto Murto ja asemakaava-arkkitehti kävivät 17.12.2014 maastokäynnillä suunnittelualueella.
VALMISTELUVAIHEESSA SAADUT LAUSUNNOT
Kaavan valmisteluvaiheen materiaalista saatiin 13 lausuntoa.
VALMISTELUVAIHEESSA SAADUT MIELIPITEET
Kaavan valmisteluvaiheen materiaalista jätettiin yksi
mielipide.
Kone Oyj jätti 30.12.2014 seuraavan mielipiteen:
”Asemakaavan muutosta tulee mielestämme tarkentaa
KTY korttelialueen ja sinne kulkemisen osalta seuraavasti:
•

•

•
•

•

KTY korttelialueeksi on merkittävä vähintään se
5700 m2 alue, josta Nordkalk Oy Ab:n ja KONE Oyj:n
välillä on neuvoteltu vuokrasopimus ja jonka mukaisesti KONE Oyj:n tuotekehitysrakennuksen laajennukselle on myönnetty rakennuslupa 18.12.2014.
KTY korttelialueen rakennusoikeus on oltava suhteessa alueen kokoon – nykyisessä kaavassa on tehokkuus e=1.00, uudessa kaavassa tehokkuus voisi
olla esim. e=0.65 jolloin rakennusoikeus olisi 3600
krm2. Esitetty 2000 krm2 on liian vähän, koska se
on jo lähes käytetty nykyisessä rakennusluvassa ja
mahdollisille myöhemmille laajennuksille ei jäisi
lainkaan rakennusoikeutta.
KTY korttelialueen kerrosluvun on oltava vähintään
viisi, koska jo nyt tehtävä laajennus on viisikerroksinen.
KTY korttelialueelle on varattava ajo oikeudeksi riittävän leveä alue – vuokra alueelta on tarve
päästä kolmesta kohtaa katuverkkoon nykyisen
asemapiirroksen mukaisesti. Esityksemme on, että
KTY korttelialueen ja uuden kadun välinen nykyisen tontin 203/2 osa kokonaisuudessaan merkitään
”ajo” kaavamääräyksellä.
Museorakennusten korttelialuetta (YM) ei saa sijoittaa KONE Oyj:n vuokra alueelle. KONE Oyj:n rakennusluvan asemapiirroksessa on merkitty alue, josta
voidaan tarvittaessa järjestää maanalainen yhteys
YM korttelialueelta KONE Oyj:n hissikuiluihin ja
tuon yhteysreitin sijainti tulee huomioida YM korttelialueen kokoa ja muotoa määriteltäessä.”

VALMISTELUVAIHEEN JÄLKEEN TEHDYT LISÄSELVITYK
SET, PÄÄTÖKSET JA SUUNNITELMAT
Tytyrin itäosan asemakaavan kasvistoselvitys 28.6.2015,
Juha Pykälä.

vosalueella EK, jolla saa harjoitta maan-alaista kaivostoimintaa. KTY- ja YM-korttelialueilla on vain yksi löydös,
lännepistejäkäläesiintymä museon korttelialueen eteläosassa. Sahakadun linjausta on muutettu kasvistoselvityksen perusteella.

Lepakkoselvitys 2015, Teemu Virtanen, Lumotron.

Liito-oravaselvityksen raportissa todetaan, että ”alueella ei tällä hetkellä esiinny liito-oravaa, vaikka siellä on
runsaasti lajille sopivaa biotooppia. Alue on kuitenkin liito-oravan kannalta melko eristynyt. Maankäytölle ei ole
liito-oravasta johtuvia esteitä.”

Sahakadun väliaikainen linjaus, Kunnallistekninen suunnittelu, kevät 2015

RAKENNE

Hiidensalmen itäosan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys 2.6.2015, Turkka Korvenpää, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy.

Kone Oyj:n 18.12.2014 myönnetty rakennuslupa.
Kaivosmuseotyöryhmä ja Kaivosmuseon vastaanottorakennus-alatyöryhmä on kehitellyt kokouksissaan edelleen kaivosmuseohanketta.
KHO kumosi Hiidensalmen pohjoisosien asemakaavanmuutoksen, jota varten Hiidensalmen puoleinen LPA-ja
VU-alueet oli tarkoitettu.
VALMISTELUVAIHEEN PALAUTTEEN SEKÄ LISÄSELVI
TYSTEN JA SUUNNITELMIEN PERUSTEELLA TEHDYT
MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN
Kaava-alueesta on rajattu pois Hiidensalmen kaupunginosan puoleinen osa, n. 4 ha. Pois jätetyllä alueella sijaitsivat valmisteluvaiheen luonnoksessa Hiidensalmen
pohjoisosien asemakaavan muutosaluetta palvelevat
LPA- ja VU-alueet.
KTY-korttelialueen rajausta on muutettu vastaamaan
Kone Oyj:n 18.12.2014 myönnetyn rakennusluvan rajausta.
Jotta museorakennuksen vaiheittainen rakentaminen
olisi mahdollista ja vaiheistuksesta aiheutuville väliaikaisjärjestelyille olisi riittävästi tilaa, YM-korttelialue ja
viereinen pysäköinnin korttelialue on yhdistetty suuremmaksi YM-alueeksi.
Kasvistoselvityksessä kaava-alueelta löytyi luontodirektiivin, luonnonsuojelulain ja metsälain luontotyyppejä, sekä useita erittäin uhanalaisia, vaarantuneita ja
silmälläpidettäviä eliölajeja. löydöspaikat on merkitty
kaavaehdotukseen suojeltava alueen osa -merkinnällä.
Selvityksen mukaan suurin osa löydöksistä sijaitsee kai-

Kaavaehdotuksen kaava-alue on kooltaan n. 21,9
ha, josta n. 3 ha on vesialuetta. Kaavaehdotuksessa
alueelle ei ole osoitettu yhtään asuinrakentamista.

Suurin osa alueesta, n. 14 ha, on merkitty EK-merkinnällä kaivosalueeksi jolla saa harjoittaa maanalaista kaivostoimintaa. Alueelle saa rakentaa kaivosmuseon matkailutoimintaa palvelevia sekä alueen luontoa esitteleviä ja
virkistyskäyttöä palvelevia kaivostoimintaa häiritsemättömiä pienimuotoisia rakenteita, kuten luontopolku, pitkospuut ja opastaulu, sekä kaivostoiminnan tarvitsemia
rakennelmia ja laitteita. lisäksi alueelle saa rakentaa näköalapaviljongin, kooltaan enintään 20 k-m².
Kone Oyj Abp:n hissirakennuksen korttelialue on merkitty kaavaehdotuksessa KTY-merkinnällä, eli toimitilarakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta
KTY-alueella on 3600 k-m². Kerrosluku on k V. Alueelle on
merkitty ohjeellinen kaivosmuseota palveleva jalankulkuyhteys YM-korttelialueelta ohjeelliselle näköalapaikalle avolouhoksen reunalla. Rakennusten suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota näkyvyyteen suurmaisemassa, ja ulkoasu tulee sopeuttaa lähellä sijaitsevan Lohjan kirkon ja pappilan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
Museorakennusten korttelialue on merkitty merkinnällä
YM. Alueelle voidaan rakentaa museotoimintaa palvelevia rakennuksia. Rakennusoikeutta on 2000 k-m², jonka
saa sijoittaa kahteen maanpäälliseen ja kahteen kellarikerrokseen. Rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota näkyvyyteen suurmaisemassa, ja ulkoasu tulee sopeuttaa lähellä sijaitsevan Lohjan kirkon
ja pappilan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.
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YM-korttelialueelle saa sijoittaa museon näyttelytoiminnan lisäksi myös elämysmatkailua palvelevia pukuhuone-, huolto-, ravintola- ja kahvilatiloja. Lännenpistejäkäläesiintymä alueen eteläpäässä on merkitty
sl-merkinnällä.
Korttelialueen eteläpäähän on osoitettu ajoyhteys
EK-alueelle.
Ranta-alue on lähivirkistysaluetta VL. Alueen metsäinen
luonne tulee säilyttää. Alueen läpi kulkee ohjeellinen
jalankululle ja polkypyöräilylle varattu rantaraitti.

jatkamisen Pappilan suuntaan. Muuta katuverkkoa ei ole
osoitettu.
Alueelle ei ole sijoitettu museon lisäksi muita julkisia tai
kaupallisia palveluita. Lohjan ydinkeskusta sijaitsee n.
1,5 km:n päässä kaava-alueelta.
NIMISTÖ
Kaavamuutos muuttaa Sahakadun/Sågverksgatan Karstuntien itäpuolisen osan nimen Kuilukaduksi/Schaktgatan. Nimi viittaa sekä hissi- että kaivoskuiluihin.

Karstuntien liikenneympyrästä alkavaa sahakatua on jatkettu kaava-alueelle. Kaavaluonnos mahdollistaa kadun
Näkymä avolouhoksesta.
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5. KAAVAN VAIKUTUKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄ
RISTÖÖN

Sahakadun jatkaminen yhdistää alueen katuverkkoon.
Toisaalta kauttakulku kaivosalueen läpi vähenee.

• turvallisen liikkumisen varmistaminen alueella
• matkailu- ja kulttuuripalvelutarjonnan parantaminen
• virkistys, työpaikat
• koettu luonnon- ja kulttuuriympäristö
• alueen esteettisyys.
VAIKUTUKSET ALUE JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
• Rannan virkistysreitin jatkuvuus
• Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys
• Asuinalueen ja museon pysäköinnin järjestäminen
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
• Kaivosmuseon henkilöliikenteen poistuminen tehdas-alueelta.
• Kone Oyj:n liikenteen poistuminen tehdas-alueelta.
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA JA ENERGIATALOUTEEN
• matkailutoiminnan edellytysten parantaminen.
• kaivos- ja tutkimustoiminnan edellytykset.
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN
• Kaavaehdotus säilyttää alueen metsäisen luonteen
• arvokkaat luontokohteet on huomioitu kaavassa
sl-merkinnällä.
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN, KULT
TUURIPERINTÖÖN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN
• Avolouhoksen historiallisten ja maisemallisten arvojen
toteaminen ja säilyttäminen
• Suurmaiseman ja kulttuurimaiseman huomiointi suunnittelussa.
YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
Asemakaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta
ympäristön häiriötekijöihin, kuten melu, pöly, tärinä, tai
hajuhaitat.
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6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN
Asemakaavan hyväksymispäätöksen jälkeen kaava-alueelle astuu voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella rakennuskielto,
kunnes kaava saa lainvoiman.
Lainvoimainen kaava antaa mahdollisuuden hakea
rakennusvalvontaviranomaiselta lupaa kaavan mukaiseen rakentamiseen.
Kaupunki rakentaa kaavan mukaiset kadut, puistot
ym. yleiset alueet.

LOHJA 13.4.2016

Juha Anttila
Asemakaava-arkkitehti

Leena Iso-Markku
Kaavoituspäällikkö
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaavamuutosalue on suuruudeltaan noin 21,9 hehtaaria. Keskellä aluetta sijaitsee Tytyrin
kalkkikaivoksen avolouhos, jota ei käytetä enää louhintaan.

PINNANMUODOSTUS
Suunnittelualue sijaitsee Lohjanjärveen työntyvän niemen kärjessä. Maasto kohoaa alueen
keskustaa kohden. Alueen keskellä on Tytyrin avolouhos joka ulottuu merenpinnan alapuolelle. Kaivoksen maamassoja on aikanaan läjitetty louhoksen ympärille. Korkeusvaihtelua
alueella on n. 74 m, ilman kaivoskuoppaa 20m.

MAISEMARAKENNE
Aluetta ympäröi Lohjanjärven Pappilanselkä sekä Pappilan kulttuurimaiseman avoimet peltoalueet, joille suunnittelualue muodostaa metsäisen taustan luoteen suuntaan. Alue on
nähtävissä suurmaisemassa monesta suunnasta.

MAAPERÄ JA RAKENNETTAVUUS
Maaperä on pääasiassa saraturvetta ja savea, pieneltä osin kalliota.

Suunnittelualue opaskartalla
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
VESISTÖT JA VESITALOUS
Alue ei ole pohjavesialuetta

KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ
Tytyrin louhoksen ympäristö on valtakunnallisesti merkittävä luontokohde. Luontoarvot perustuvat etenkin kalkkiin. Alueella on ollut iso kalkkikallio, joka on pääasiassa louhittu pois.
Louhinnan takia monet alueelta 1800-luvun lopussa tavatut harvinaisuudet ovat hävinneet,
mutta merkittävä osa on säilynyt ja sivukivialueille ja kalkkimaille on myös levinnyt uusia
harvinaisia kalkkilajeja. Kalkkipöly on neutraloinut happaman laskeuman vaikutusta, jonka
takia puiden rungoilla tavataan monia taantuneita lehtipuiden jäkäliä ja uhanalaista haapariippusammalta. Toinen syy puiden runkojen luontoarvoihin on alueen metsien lehtipuuvaltaisuus ja tavallista lievempi metsien käsittely.
Alueella on harvinaisia kalkkilajeja runsaasti sekä kivipinnalla että maalla kasvavia.
Lähes kaikki metsät ovat lehtoja. Lehtimetsät ja lehtipuuvaltaiset metsät ovat alueella vallitsevia. Tämä on varsin harvinaista ja siksi alueella on monia uhanalaisia ja harvinaisia jäkäliä, jotka vaativat keski-ikäisiä tai vanhoja lehtimetsiä. Alueella on huomattavan runsaasti
haapoja. Puusto on alueella kuitenkin sen verran nuorta, että lähes kaikki uhanalaiset ja
silmälläpidettävät epifyytit ovat alueella hyvin niukkoja. Poikkeuksena on silmälläpidettävä
lännenpistejäkälä (Acrocordia cavata), jota on alueella poikkeuksellisen runsaasti eli sadoilla puilla. Lahopuuta alueella on poikkeuksellisen paljon, erityisesti lehtipuumaapuita.
Pääosa maapuista on vielä nuoria, jonka takia niiden sammal- ja jäkälälajisto on melko
vähäinen, vaikkakin sisältää muutamia harvinaisia lajeja.
Pienialaisia luontoarvoja heikentäviä hakkuita on tehty alueella viime vuosikymmenien aikana useassa kohdassa. Lisäksi tienvarsia on paikoin sepelöity, jolloin kalkkimaata on jäänyt
sepelin alle (Tytyrin itäosan asemakaavan kasvistoselvitys, Juha Pykälä, 28.6.2015)
Kaava-alueen eteläpuoliskossa on runsaasti liito-oravalle sopivaa kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa haapaa. Haapoja on sekametsissä siellä täällä laajalla alueella, eikä varsinaisia erillisiä haavikkoja voi varsinaisesti eritellä. Puusto on monin paikoin tiheää, mikä
suojaa liito-oravaa pedoilta. Metsä on kuitenkin melko eristynyt, sillä se rajoittuu järveen,
tiiviisti rakennettuun kaupunkiin, kaivoksen rakennuksiin sekä peltoon. Ainoastaan Pappilanselän rannassa on kapea puustokaistale, joka hieman parantaa alueen kytkeytyneisyyttä ympäristöön. Joka tapauksessa alue on nykyisin liito-oravalle vaikeasti saavutettava.
Pappilanselän rannassa ja kaava-alueen luoteisosassa on melko varttuneita lehtimetsiä,
joissa kasvaa lähinnä harmaa- ja tervaleppää, koivua sekä haapaa. Nämä metsät sopivat
hyvin liito-oravan ruokailualueiksi, joskin suojaavien kuusten miltei täydellinen puuttuminen
lisää saalistusriskiä.
Liito-oravaselvityksessä selvitysalueelta ei löytynyt yhtään asuttua liito-oravan elinpiiriä
(Hiidensalmen itäosan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys 2015, Turkka Korvenpää,
2.6.2015)

YHDYSKUNTARAKENNE
Metsäinen alue sijaitsee lähellä kaupunkikeskustaa, ja ajantasakaavassa alue on teollisuusaluetta. Suuri osa suunnittelualueesta avolouhoksen ympärillä on aidattu verkkoaidalla, eikä ole avoinna yleisölle.

VÄESTÖ
Alue on asumaton.

TYÖPAIKAT JA PALVELUT
Alueella ei ole palveluita. Lohjan keskustan palvelut ovat n. 1,5 km päässä.
Alueella on maanalaisen kaivostoiminnan lisäksi n. 10 työpaikkaa
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
VIRKISTYS
Suunnittelualueen rantaa mukailee kevyenliikenteen rantareitti, joka yhdistää Moisionpellon ja Kiviniemenrannan alueet toisiinsa. Reitiltä avautuvat laajat maisemat Lohjanjärvelle,
Roution asuinalueen ja Laakspohjan kartanon suuntaan sekä näköalapaikalta myös Tytyrin
avolouhokseen. Alueen luoteisosaa käytetään veneiden talvisäilytyspaikkana. Alueella on
myös jousiampumarata.

LIIKENNE
Alueen ajantasakaavassa olevat katu- ja korttelialueet eivät ole rakentuneet. Alueella ei ole
yleisiä teitä. Kalkkitehtaan alueelta on rautatien ylittävä ajoyhteys Kone Oy:n rakennusta ja
alueen huoltoa varten.

RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Kone Oy:n hissirakennuksen ja puistomuuntamon lisäksi alueella on kaivostoimintaan liittyneitä rakennelmia, mm. pienehkö varastorakennus ja raunioitunut räjähdysainevarasto.

MUINAISMUISTOT
Alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Voimakkaasti maata muokanneen kaivostoiminnan johdosta säilyneiden
muinaisjäännöskohteiden löytyminen alueelta on epätodennäköistä.

TEKNINEN HUOLTO JA ERITYISTOIMINNOT
Alueen eteläosassa kulkee voimalinja Pappilan peltoaukean reunassa olevaan muuntamorakennukseen. Alueen rakennuksia ei ole liitetty kunnallistekniikkaan.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
Alueella harjoitetaan ympäristöluvan varaista louhostäyttöä. Lentotuhkan puhalluspaikat
219 ja 221 sijaitsevat alueen luoteiskulmassa, lähellä veneiden talvisäilytyspaikkaa.

MAANOMISTUS
Suunnittelualueen maanomistajia ovat Lohjan kaupunki, Nordkalk Oyj Abp ja Lohjan seurakuntayhtymä.

6

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
Suunnittelualue peruskartalla

7

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Pinnanmuodostus

Maaperä maalajeittain

8

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

9

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

10

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

11

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

12

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

13

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

14

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

15

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

16

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

17

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

18

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Ote johtokartasta
Kaupungin maaomaisuus

19

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
Ajantasainen kiinteistöjako

20

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

21

SUUNNITTELUTILANNE
SUUNNITTELUTILANNE
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida ja niiden toteutumista tulee edistää myös kuntien
kaavoituksessa.
Lohjaa koskevat tavoiteryhmät ovat 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
sekä 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.

MAAKUNTAKAAVA
Ympäristöministeriö on 8.11.2006 vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan. Asemakaavan muutosalue sijaitsee taajamatoimintojen alueella.
Ympäristöministeriö on 30.10.2014 vahvistanut Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan. Ko.
kaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta.
Taajamatoimintojen aluetta koskeva kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa
olevien Uudenmaan maakuntakaavojen taajamatoimintojen aluetta koskevan merkinnän
kuvauksen ja suunnittelumääräyksen:
”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa
ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa
yhdyskuntarakennetta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia.”
Alueelle on merkitty rantaa mukaileva viheryhteystarve Moisionpellolta Routioon ja Paloniemeen.
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SUUNNITTELUTILANNE
LOHJAN MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLI
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymä Lohjan maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013–2037. Rakennemallissa
kaava-alue sijaitsee nauhataajamassa, joka on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama-alueen asumisen aluetta aivan keskustan vieressä. Alue on osittain Länsiradan 2.
toteuttamisvaiheen taajamaliikennettä palvelevan aseman tai seisakkeen vaikutusalueella.
Karstuntie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan 17.4.2013 § 63 (ei lainvoimainen). Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue on asuntoaluetta (A2, AP1 ja AP2).
Korttelialueita koskevat seuraavat määräykset:
VL
LÄHIVIRKISTYSALUE
”Alue on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan ja virkistäytymiseen. Alueelle voi sijoittaa
ulkoilureittejä ja kevyitä ulkoilua tukevia rakennelmia. Alueita on suositeltavaa käyttää
myös hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen sisään jääviä olemassa olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää lähivirkistysalueeseen. Olemassa
olevilla yksityisillä rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja
niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa
suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.”
EV
SUOJAVIHERALUE
”Alue on tarkoitettu ympäristöhäiriöiden estämiseen ja vähentämiseen.”
E
ERITYISALUE.
Erityisalueen merkinnällä on osoitettu Tytyrin kaivokseen liittyvä avolouhos.
W
VESIALUE
Lohjanjärvi on osoitettu vesialueeksi.
KAIVOSPIIRI- TAI LOUHINTASOPIMUSALUE
Nordkalkilla on Hiidensalmen alueella kaivospiiri sekä maanalaisia louhintaoikeuksia.
”Alueella harjoitetaan kaivoslain mukaista kaivos- ja louhintatoimintaa. Toiminnan vaikutusalueella yksityiskohtaisemmissa kaavoissa on otettava huomioon mahdollisista ympäristöhäiriöistä kuten melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.
Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon kaivostoiminnan edellyttämät tuuletusaukot,
hätäpoistumistiet ja veden poistoputket.”
KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE
Lohjan kirkko ympäristöineen kuuluu Museoviraston luetteloon valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin alueisiin.
”Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa on otettava huomioon alueen
kuuluminen valtakunnallisesti ja/tai seudullisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja varmistettava kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Yksittäisten alueeseen sisältyvien arvokkaiden rakennettujen kohteiden säilyttämismahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan asemakaavassa. Yksittäisten arvokkaiden kohteiden
muutoksista sekä muista muutoksista, joilla on suuri vaikutus kaupunkikuvaan, on suunnittelun yhteydessä pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.”
ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA
”Alueella sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita.”
YHDYSKUNTARAKENTEEN MAHDOLLINEN LAAJENEMISALUE
Suunnittelualue rajautuu itä- ja koillisreunastaan yhdyskuntarakenteen mahdolliseen laajenemisalueeseen.

23

SUUNNITTELUTILANNE
”Alueen maankäyttö selvitetään erillisellä yksityiskohtaisemmalla osayleiskaavalla. Alueella
on tarkoitus selvittää kaupunkikeskustaa täydentävän asumisen sijoittamista. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon mahdollisista ympäristöhäiriöistä kuten
melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen sekä alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.”
VIHERYHTEYSTARVE
Moisionpellolta on osoitettu viheryhteystarve alueelle:
”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.”
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
Moisionpellolta Kiviniemeen kulkee ranta-alueella kevyen liikenteen reitti (ns. rantaraitti)
”Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.”
PÄÄRATA/KAUPUNKIRATA JA ASEMAPAIKKA
Merkinnällä on osoitettu Hanko - Hyvinkää -rata sekä yhdysrata keskustaan, Pitkäniemeen
ja Kirkniemeen. Radalle on osoitettu asemapaikat Espoo - Vihti - Lohja taajamajunaliikennettä varten.

VOIMASSAOLEVAT ASEMAKAAVAT
Alueen asemakaavat ovat pääosin vuodelta 1953 ja 1963. Alueen asemakaavojen voidaan
katsoa olevan vanhentuneet
AK 0024 (1953)
Kaavamerkintä: Tehdaskortteli
AK 0114 (1963)
Kaavamerkintä: TT Teollisuuslaitosten ja -laitosten korttelialue.
”A:lla merkitylle rakennusalalle teollisuuskorttelissa nro 191 saadaan rakentaa ainoastaan
asuin- ja talousrakennuksia. Alueelle saadaan rakentaa enintään 2-kerroksisia, enintään 8
m korkeita asuinrakennuksia sekä yksikerroksisia, enintään 4 m korkeita talousrakennuksia. alueen pinta-alasta saadaan käyttää rakentamiseen enintään 1/7. Rakennusten välimatkan tulee olla vähintään 12 m, kuitenkin saadaan talousrakennus sijoittaa 8 m:n päähän
muusta alueella olevasta rakennuksesta.”

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan uusi rakennusjärjestys astui voimaan 1.5.2015

POHJAKARTTA
Pohjakartta täyttää MRL 54a§:n vaatimukset. Pohjakartan ylläpidosta vastaa ympäristötoimen kiinteistö- ja kartastopalvelut.

TONTTIJAKO
Alueella on sitova tonttijako.

RAKENNUSKIELLOT
Alueella ei ole voimassaolevaa rakennuskieltoa.

SUOJELUPÄÄTÖKSET
Alueella ei ole voimassaolevaa suojelupäätöstä.
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SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä
Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037
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SUUNNITTELUTILANNE
Taajamaosayleiskaava
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SUUNNITTELUTILANNE
ajantasa-asemakaava
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SUUNNITTELUTILANNE
Asemakaavojen hyväksymisvuodet
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SELVITYKSET JA INVENTOINNIT
Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II, Juha Pykälä, Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1992
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja
Lohjan Museo, 2007
Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys, Kaisa Långström ja Riikka Rossi, 28.10.2011
Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 12.12.2008
Lohjan vihreä selkäranka - viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten,
Diplomityö, Elina Tirkkonen, 22.8.2007
Uudenmaan Ympäristökeskuksen raportteja 2 | 2008 Lohjanjärven ranta-alueiden tulvavahinkoselvitys, Elina Haapala, Kari Rantakokko, Uudenmaan ympäristökeskus, 2008
Lohjan rantaraitti - Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, Anna Levonmaa,
Kaupunkisuunnittelukeskus, Lohjan kaupunki, 8.9.2008
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Kaava L37

HIIDENSALMEN ITÄOSAN
ASEMAKAAVAN MUUTOS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS)

Lohjan kaupunki | Ympäristötoimi | Kaavoitus | J.A. | 19.5.2014

MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ?
”kaavaa varten tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista”.
(Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §)

Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma on virallinen
asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa
kaavan etenemisen eri vaiheissa. Osallistuminen ja
vaikutusten arviointi suunnitellaan aina jokaista kaavaa varten erikseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja
harkinnassa olevista vaihtoehdoista. Suunnitelmaa on
mahdollista täydentää kaavaprosessin aikana.

Suunnittelualue koillisesta

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty
asemakaavan muutoksen laatimista varten Lohjan kaupungin 4. kaupunginosassa Hiidensalmessa sijaitsevaa
Satamarataan, Lohjanjärveen, Moisionpellon peltoaukeaan ja Kaupungin valtuuston 16.4.2014 hyväksymään
Karstuntien asemakaava-alueeseen rajoittuvaa aluetta
varten, poislukien Rovastinkadun omakotitontit.
Hiidensalmen itäosan asemakaavanmuutos sisältyy
kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.3.2014 hyväksymään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan 20142016. Kaavamuutos tulee virallisesti vireille tämän osallistumis- ja arvioimissuunnitelman kuuluttamisella.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Hiidensalmen kaupunginosassa Lohjanjärven Pappilanselän ranta-alueella. n. 1.5 km
Lohjan ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue sijaitsee uuden Hiidensalmen asuntoalueen ja sen lähipalveluiden
vieressä.
Kaavamuutosalue on suuruudeltaan noin 26 hehtaaria.
Keskellä aluetta sijaitsee Tytyrin kalkkikaivoksen avolouhos, jota ei käytetä enää louhintaan.
Alueen luonto on suurimmaksi osaksi hoitamatonta,
mutta ei luonnontilaista sekametsää, Avolouhoksen
länsipuolella on kalkkikalliokasvillisuutta. Alue ei ole
pohjavesialuetta.
Kaava-alueen lopullinen rajaus tarkentuu kaavoituksen
edetessä.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla

LUETTELO SUUNNITTELUALUEEN KIINTEISTÖISTÄ,
KIINTEISTÖTUNNUKSET
444-463-0013-0000 (Lohjan kaupunki)
444-463-0004-0633 (Lohjan kaupunki)
444-463-0004-0635
444-005-0203-0002
444-005-0203-0003
444-005-0203-0005
444-466-0004-0000
444-466-0001-0030

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ALUSTAVAT TAVOITTEET
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja
saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö jatkossakin myös yleiseen virkistykseen, sekä rannan viheralueen ja kevyenliikenteen kulkuyhteyden turvaaminen.
Asemakaavan muutoksen tavoitteet tullaan määrittelemään tarkemmin ja seikkaperäisemmin kaavan valmisteluvaiheessa. Lisäksi on tarkoitus tehdä vaihtoehtoisia
luonnoksia, joiden avulla kyetään arvottamaan ja tutkimaan tavoitteiden täyttymistä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteina on asemakaavalla
varmistaa Tytyrin avolouhoksen ympärille riittävä suojaviheralue asutukseen päin, sekä järjestää viereisten
asuinkortteleiden pysäköinti LPA-alueella.

Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 20142016 tavoitteeksi asemakaavamuutokselle on asetettu
valtuuston hyväksyminen loppuvuodesta 2014.

Kaavamuutoksen on tarkoitus mahdollistaa myös Tytyrin Kaivosmuseon vierailijakeskuksen rakentaminen
alueelle, jotta matkailupalvelut voidaan turvallisuussyistä siirtää kokonaan pois tehdasalueelta.

Entinen räjähdysainevarasto rantapolun varrella.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000. Päätöstä tarkistettiin
13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten
osalta, vuoden 2000 päätös jäi voimaan. Lisäksi valtioneuvosto on 22.12.2009 päättänyt, että Museoviraston
laatima inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vuoden 1993 inventoinnin.

•

•

•

•
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Tätä asemakaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat kohdat:

•

•

•

•

•

•

•

TOIMIVA ALUERAKENNE
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja
luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja
sijaintitekijöihin.
EHEYTYVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat mahdollisuuksien mukaan
asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.
Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät
riskit.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
KULTTUURI- JA LUONNONPERINTÖ, VIRKISTYSKÄYTTÖ JA LUONNONVARAT

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten
yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla
moninaiskäytön edellytyksiä.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA
Ympäristöministeriö on 8.11.2006 vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan. Asemakaavan muutosalue sijaitsee taajamatoimintojen alueella.
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan (ei lainvoimainen).
Ko. kaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen
aluetta.
Taajamatoimintojen aluetta koskeva kuvaus ja suunnittelumääräys korvaavat voimassa olevien Uudenmaan
maakuntakaavojen taajamatoimintojen aluetta koskevan merkinnän kuvauksen ja suunnittelumääräyksen:

”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa
ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään
ääri-ilmiöihin.

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä,
että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa aiheuta aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen
läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla
alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun,
määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät
ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä
kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia.”
Alueelle on merkitty rantaa mukailleva viheryhteystarve Moisionpellolta Routioon ja Paloniemeen.

Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan 17.04.2013 § 63 (ei lainvoimainen). Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue on asuntoaluetta
(A2, AP1 ja AP2).

semaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.”
EV
SUOJAVIHERALUE
”Alue on tarkoitettu ympäristöhäiriöiden estämiseen ja
vähentämiseen.”

Korttelialueita koskevat seuraavat määräykset:

VL
LÄHIVIRKISTYSALUE
”Alue on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan ja virkistäytymiseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja
kevyitä ulkoilua tukevia rakennelmia. Alueita on suositeltavaa käyttää myös hulevesien luonnonmukaiseen
käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen sisään
jääviä olemassa olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää lähivirkistysalueeseen. Olemassa olevilla yksityisillä rakennuspaikoilla
sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja
niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Mai-

E
ERITYISALUE.
Erityisalueen merkinnällä on osoitettu Tytyrin kaivokseen liittyvä avolouhos.
W
VESIALUE
Lohjanjärvi on osoitettu vesialueeksi.
Nordkalkilla on Hiidensalmen alueella kaivospiiri
sekä maanalaisia louhintaoikeuksia.

1
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
hintatoimintaa. Toiminnan vaikutusalueella yksityiskohtaisemmissa kaavoissa on otettava huomioon mahdollisista ympäristöhäiriöistä kuten melusta, pölystä ja
tärinästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon kaivostoiminnan
edellyttämät tuuletusaukot, hätäpoistumistiet ja veden
poistoputket.”
Lohjan kirkko ympäristöineen kuuluu Museoviraston
luetteloon valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi kaupunkikuvallisesti
arvokkaisiin alueihin.
KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE
”Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa on otettava huomioon alueen kuuluminen
valtakunnallisesti ja/tai seudullisesti merkittävään
kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja varmistettava
kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen. Yksittäisten alueeseen sisältyvien arvokkaiden rakennettujen kohteiden säilyttämismahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan asemakaavassa. Yksittäisten
arvokkaiden kohteiden muutoksista sekä muista muutoksista, joilla on suuri vaikutus kaupunkikuvaan, on
suunnittelun yhteydessä pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.”

ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA
”Alueella sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita.”

Suunnittelualue rajautuu itä- ja koillisreunastaan yhdyskuntarakenteen mahdolliseen laajenemisalueeseen.
YHDYSKUNTARAKENTEEN MAHDOLLINEN
LAAJENEMISALUE
”Alueen maankäyttö selvitetään erillisellä yksityiskohtaisemmalla osayleiskaavalla. Alueella on tarkoitus
selvittää kaupunkikeskustaa täydentävän asumisen sijoittamista. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on
otettava huomioon mahdollisista ympäristöhäiriöistä
kuten melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen sekä alueen kulttuurihistoriallisten ja
maisemallisten arvojen säilyminen.”
Moisionpellolta on osoitettu viheryhteystarve alueelle:

VIHERYHTEYSTARVE
”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.”

Moisionpellolta Kiviniemeen kulkee ranta-alueella kevyen liikenteen reitti (ns. rantaraitti)
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.

PÄÄRATA/KAUPUNKIRATA JA ASEMAPAIKKA
Merkinnällä on osoitettu Hanko - Hyvinkää -rata sekä
yhdysrata keskustaan, Pitkäniemeen ja Kirkniemeen.
Radalle on osoitettu asemapaikat Espoo - Vihti - Lohja
taajamajunaliikennettä varten.

VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT
AK 0024
1953
Tehdaskortteli

AK 0114
1963
TT Teollisuuslaitosten ja -laitosten korttelialue.
A:lla merkitylle rakennusalalle teollisuuskorttelissa nro
191 saadaan rakentaa ainoastaan asuin- ja talousrakennuksia. Alueelle saadaan rakentaa enintään 2-kerroksisia, enintään 8 m korkeita asuinrakennuksia sekä
yksikerroksisia, enintään 4 m korkeita talousrakennuksia. alueen pinta-alasta saadaan käyttää rakentamiseen
enintään 1/7. Rakennusten välimatkan tulee olla vähintään 12 m, kuitenkin saadaan talousrakennus sijoittaa
8 m:n päähän muusta alueella olevasta rakennuksesta.
Asemakaavojen voidaan katsoa olevan vanhentuneet.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ote voimassa olevasta asemakaavasta

TEHDYT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II, Juha Pykälä, Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1992
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo,
Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo,
2007
Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys,
Kaisa Långström ja Riikka Rossi, 28.10.2011
Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 12.12.2008
Lohjan vihreä selkäranka - viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten, Diplomityö, Elina
Tirkkonen, 22.8.2007

Uudenmaan Ympäristökeskuksen raporteja 2 | 2008
Lohjanjärven ranta‐alueiden tulvavahinkoselvitys
Elina Haapala, Kari Rantakokko, Uudenmaan ympäristökeskus, 2008
Lohjan rantaraitti - Ideointia keskustaajaman rantojen
kehittämiseksi, Anna Levonmaa, Kaupunkisuunnittelukeskus, Lohjan kaupunki, 8.9.2008

ALUETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET
Maankäyttösopimustarve selvitetään ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
MRL 9 §
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
MRA 1 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten
on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset:
1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä
auttaa arvioimaan, miten kaavan tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat. Kaavan vaikutusten arviointi perustuu alueelta laadittaviin perusselvityksiin, käytössä oleviin
muihin perustietoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien
ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.
Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavaehdotuksen mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Eri tekijöiden vaikutukset arvioidaan ja optimoidaan
suunnittelussa siten, että lopputulos olisi edellä esitettyjen
asemakaavamuutoksen tavoitteiden mukainen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.
Kaavaprosessin aikana tullaan arvioimaan erityisesti seuraavia kaavasuunnitelman vaikutuksia:
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄRISTÖÖN
• turvallinen liikkuminen alueella, matkailu- ja kulttuuripalvelut, virkistys, työpaikat; koettu luonnon- ja kulttuu-

riympäristö, esteettisyys.
VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
• Virkistysreitin jatkuvuus
• yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys
• Pysäköinnin järjestäminen
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
• Kaivosmuseon henkilöliikenteen poistaminen tehdas-alueelta
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN
• matkailutoiminnan edellytysten parantaminen.
• kaivos- ja tutkimustoiminnan edellytykset.
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONVAROIHIN
• Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN,
KULTTUURIPERINTÖÖN JA RAKENNETTUUN
YMPÄRISTÖÖN
• Avolouhoksen ja rakennelmien maisemallinen ja teollisuushistoriallisten arvojen vaikutus ja suojelu
• Uudisrakentamisen vaikutukset kulttuurimaisemaan

OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavamuutoksen laatimisen aloitusvaiheessa järjestetään tarvittaessa MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu, jos katsotaan että kaava koskee valtion viranomaisten kannalta merkittäviä asioita.

ALOITUSVAIHE
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa -lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla (MRL
63§ ja 32a §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi
tutustua koko kaavatyön ajan Lohjan kaavoituksessa sekä
kaupungin internetsivuilla

VALMISTELUVAIHE
Valmisteluaineisto asetetaan osallisten mielipiteiden esittämistä varten nähtäville kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskukseen (Karstuntie 4, 1. kerros) MRA 30
§:n mukaisesti. Kuulutus kaavan nähtävillä olosta asetetaan kaupungin ilmoitustaululle, julkaistaan Länsi-Uusimaa lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla.
Kaava-alueeseen sisältyvien ja rajoittuvien alueiden maanomistajille ilmoitetaan nähtävillä olosta kirjeitse. Heillä ja
muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä
valmisteluvaiheenluonnoksesta/luonnoksista
määräaikaan mennessä.
Asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta pyydetään
lausunnot osallislistassa mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.

EHDOTUSVAIHE
Luonnoksesta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella mahdollisesti tarkistettava asemakaavamuutos
asetetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä
ehdotuksena julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.
Tästä tiedotetaan kaava-alueeseen sisältyvien ja rajoittuvien alueiden maanomistajille kirjeellä sekä kuulutetaan
Länsi-Uusimaa lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja
kaupungin internet-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 1. kerros). Osallisten on
mahdollista tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Asemakaavamuutosehdotuksesta pyydetään lausunnot
osallislistassa mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja
yhteisöiltä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavamuutosehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot. Kaupunki antaa perustellun vastineen muistutuksiin.

HYVÄKSYMISVAIHE
Asemakaavamuutosehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä
lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen
tehneille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.

OSALLISET
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaikki ne,
joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään (MRL 62 §).
I Maanomistajat ja asukkaat
- Alueen maanomistajat
- Kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset
- Lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja
yritykset
II Kaupungin toimialat
- Kiinteistö- ja kartastopalvelut
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Ympäristöterveyspalvelut
- Tekninen toimi
- Sivistystoimi
- Perusturva
III Valtion viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Liikennevirasto
IV Muut yhteisöt
- Uudenmaan liitto
- Vanhusneuvosto
- Vammaisneuvosto
- Caruna Oy
- Fortum Sähkönsiirto Oy
- DNA Palvelut Länsi-Uusimaa
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Loher Oy
- Kuitua Oy
- Hiidensalmen asukasyhdistys ry
- Lohjan seudun ympäristöyhdistys
- Lohjanjärven vesiensuojeluyhdistys
- Lohjan seudun omakotiyhdistys
- Kaupunkikeskustan aluetoimikunta

YHTEYSTIEDOT, PALAUTE

YHTEYSTIEDOT
Asemakaavamuutoksen laatimisesta vastaa asemakaava-arkkitehti Juha Anttila.
Puhelin: 044-3740144
Sähköposti: juha.anttila@lohja.fi
Kaavoituksen postiosoite:
Lohjan kaupunki/Kaavoitus
Karstuntie 4
PL 71
08101 Lohja
Kaavoituksen käyntiosoite:
Kaupungintalo Monkola
Karstuntie 4
08100 Lohja

PALAUTE
Jos haluat esittää palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ota yhteyttä kaavan laatimisesta vastaavaan tai
lähetä mielipiteesi yllä olevilla yhteystiedoilla.
Jos olet tyytymätön osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sisältöön, käänny ensin kunnan puoleen. Maankäyttö- ja
rakennuslain 64 §:n mukaisesti osallisella on aina myös
mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle
neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.
Lohjan alueesta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus.
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/alueiden-kaytto-ja-rakentaminen
asiakaspalvelupuhelin: 0295 020 900 (ma–pe klo 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Lohjan kaupunki
Ympäristötoimi, kaavoitus
30.10.2014

Juha Anttila
Asemakaava-arkkitehti

LOHJA
L37 HIIDENSALMEN, ITÄOSAT ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
Lohjan kaupunginosa 5. Pappila, osa korttelia 203 sekä puiston, katualueen ja vesialueen asemakaava muutos, jolla muodostuu Lohjan
kaupunginosa 5. Pappilan, kortteli 150 sekä kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja vesialuetta sekä kortteli 150 tontit 1 ja 2.

LOJO
L37 HIIDENSALMIS ÖSTRA DELAR, ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH TOMTINDELNING
Ändring av detaljplan för stadsdel 5 i Lojo, Pappila, del av kvarter 203 samt park, gatuområde och vattenområde. Genom ändringen bildas
stadsdel 5 i Lojo, Pappila, kvarter 150 samt naturskydds-, gruv-, närrekreations-, gatu- och vattenområde samt tomt 1 och 2 i kvarter 150.
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LOHJA
L37 HIIDENSALMEN ITÄOSAT, ASEMAKAAVAN JA
TONTTIJAON MUUTOS
Lohjan kaupunginosa 5. Pappila, osa korttelia 203 sekä puiston, katualueen ja vesialueen asemakaava muutos, jolla
muodostuu Lohjan kaupunginosa 5. Pappilan, kortteli 150 sekä luonnonsuojelu-, kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja vesialuetta
sekä korttelin 150 tontit 1 ja 2.

LOJO
L37 HIIDENSALMIS ÖSTRA DELAR, ÄNDRING AV
DETALJPLAN OCH TOMTINDELNING
Ändring av detaljplan för stadsdel 5 i Lojo, Pappila, del av kvarter 203 samt park, gatuområde och vattenområde. Genom
ändringen bildas stadsdel 5 i Lojo, Pappila, kvarter 150 samt naturskydds-, gruv-, närrekreations-, gatu- och vattenområde
samt tomt 1 och 2 i kvarter 150.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

YM

Museorakennusten korttelialue
Alueelle voidaan rakentaa kaivosmuseotoimintaa palvelevia rakennuksia. Alueelle saa
rakentaa maanalaista tilaa, johon saa sijoittaa yhteensä enintään puolet sallitusta
rakennusoikeudesta kaivosmuseon tiloja. Rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota näkyvyyteen suurmaisemassa, ja ulkoasu tulee sopeuttaa lähellä sijaitsevan Lohjan
kirkon ja pappilan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Rakennuksiin saa
sijoittaa museon näyttelytoiminnan lisäksi myös elämysmatkailua palvelevia pukuhuone-,
huolto-, ravintola- ja kahvilatiloja. Alueen pinta-alasta enintään puolet voidaan käyttää
pysäköimispaikkana.
Kaavamääräys koskee tason +35m mpy:ista aluetta.
Kvartersområde för museibyggnader
Området kan bebyggas med byggnader för gruvmuseiverksamhet. Området får bebyggas
med lokaler under jord, där gruvmuseilokaler får placeras till sammanlagt högst hälften av den
tillåtna byggrätten. Vid planeringen av byggnaderna ska särskild uppmärksamhet fästas vid
synligheten i det större landskapet och exteriören ska anpassas till den närliggande, nationellt
värdefulla kulturmiljön kring Lojo kyrka och prästgård. Utöver museets utställningsverksamhet
får även omklädningsrum, service-, restaurang- och kafélokaler för upplevelseturism
förläggas till byggnaderna. Av områdets areal får högst hälften användas till parkering.
Planbestämmelsen gäller området över nivån +35 meter över havet.

KTY

Toimitilarakennusten korttelialue.
Rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota mahdolliseen näkyvyyteen
suurmaisemassa ja Lohjan kirkon ja pappilan valtakunnallisesti arvokkaassa
kulttuuriympäristössä.
Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.
Vid planeringen av byggnaderna ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuell synlighet i
det större landskapet och den nationellt värdefulla kulturmiljön kring Lojo kyrka och prästgård.

VL/sl

Lähivirkistysalue.
Alueella on luontoselvityksen mukaan merkittäviä uhanalaisten lajien elinpaikkoja ja muita
luonnonarvoja. Aluetta tulee hoitaa luonnontilaisena. Alueelle voidaan rakentaa matkailua
palvelevat piknik- ja nuotiopaikka ja 4-6 venepaikan vierasvenelaituri.
Område för närrekreation.
Enligt naturinventeringen finns det betydande habitat för hotade arter och andra naturvärden i
området. Området ska vårdas i naturligt tillstånd. Området får bebyggas med eldplatser,
picknickplatser och en gästbrygga för 4–6 båtar.

EK

Kaivosalue
Alueella saa harjoittaa kaivostoimintaa. Alueelle saa rakentaa kaivosmuseon
matkailutoimintaa palvelevia sekä alueen luontoa esitteleviä ja virkistyskäyttöä palvelevia
kaivostoimintaa häiritsemättömiä pienimuotoisia rakenteita, kuten luontopolku, pitkospuut ja
opastaulu, sekä kaivostoiminnan tarvitsemia rakennelmia ja laitteita. Alueelle saa rakentaa
näköalapaviljongin, kooltaan enintään 50 k-m².
Gruvområde
Inom området får gruvverksamhet bedrivas. Området får bebyggas med anläggningar och
anordningar som gruvdriften kräver samt småskaliga konstruktioner för turistverksamheten i
gruvmuseet samt rekreation och presentation av områdets natur, såsom en naturstig,
spångade leder och informationstavlor. Konstruktionerna får inte störa gruvdriften. Området
får bebyggas med en utsiktspaviljong på högst 20 m2 våningsyta.

W

Vesialue.
Vattenområde.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Kaupungin- tai kunnanosan raja.
Stadsdels- eller kommundelsgräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.

5
PAPPI
150

Kaupungin- tai kunnanosan numero.
Stadsdels- eller kommundelsnummer.
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
Namn på stads- eller kommundel.
Korttelin numero.
Kvartersnummer.
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

2
Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

KUILUKATU

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

2000

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

V

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i
en del därav.

½k

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.
Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största
våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan.
Katu.
Gata.
Ajoyhteys.

ajo

Körförbindelse.
Ohjeellinen ajoyhteys.
Uusien tieyhteyksien sijainti ja olemassa olevien tieyhteyksien kunnossapito tulee
suunnitella siten, että mahdollisia luontoarvoja ei vaaranneta tai heikennetä.

ajo-2

Ungefärlig körförbindelse.
Förläggningen av nya vägförbindelser och underhållet av befintliga vägförbindelser ska
planera så att möjliga naturvärden inte äventyras eller försvagas.
Rakennusala.
Byggnadsyta.
Ohjeellinen yhdyskuntateknisen huollon alue.

et

Ungefärligt område för samhällsteknisk försörjning.

ma

Maanalainen tila
Kulkuyhteys kaivokseen YM -korttelia varten.
Lokal under jord
Passage till gruvan för YM-kvarter

pp

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Riktgivande del av område reserverad för gång- och cykeltrafik.

jk-km

Kaivosmuseota palveleva jalankulkuyhteys
Jalankulkuyhteys YM-korttelialueelta näköalapaikalle avolouhoksen reunalla.
Gångväg för gruvmuseet
Gångväg från YM-kvartersområde till utsiktsplats på kanten av dagbrottet.

sl

Suojeltava alueen osa.
Alueella esiintyy luontodirektiivin, luonnonsuojelulain ja metsälain luontotyyppejä, sekä erittäin
uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettäviä eliölajeja. Alueella on kielletty edellä mainittuja
luontoarvoja heikentävät toimenpiteet. Olemassa olevia tieyhteyksiä saa ylläpitää. Uudet
mahdolliset tieyhteydet on osoitettu erillisellä merkinnällä.
Del av område som ska skyddas.
Inom området förekommer naturtyper enligt habitatdirektivet, naturvårdslagen och skogslagen
samt starkt hotade, sårbara och nära hotade arter. Åtgärder som försvagar dessa naturvärden
är förbjudna inom området. Befintliga vägförbindelser får underhållas. Nya, eventuella
vägförbindelser har anvisats med särskild märkning.

ek

Erityisalue.
Tytyrin avolouhos. Louhoksen maisemalliset, historialliset ja biologiset ominaispiirteet tulee
säilyttää. Avolouhosta ei saa täyttää.
Specialområde.
Tytyri dagbrott. Gruvans landskapsmässiga, historiska och biologiska särdrag ska bevaras.
Dagbrottet får inte fyllas ut.
Kaivosveden johtoa varten varattu ohjeellinen alueen osa.
Ungefärlig del av område som avsatts för ledning av gruvvatten.

ktp

Ohjeellinen kaivostäytön purkupaikan sijainti.
Uuden täyttöpaikan tarkempi sijainti tulee suunnitella siten, että mahdollisia luontoarvoja ei
vaaranneta tai heikennetä. Purkupaikan saa suojata rakenuksella, joka on kooltaan enintään
30 k-m².
Ungefärlig förläggning av lossningsplatsen för gruvfyllning.
En exaktare placering av den nya fyllnadsplatsen ska planeras så att eventuella naturvärden
inte äventyras eller försvagas. En byggnad på högst 30 m2 vy får uppföras till skydd för
lossningsplatsen.

Yleiset määräykset
Alueelle on laadittava yhteistyössä kaivostoimijan kanssa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa
sovitetaan yhteen luonnonsuojelua, virkistystä, sekä teollisuus- ja kaivostoimintaa koskevat
käyttötarpeet, mukaan lukien ympäristöluvan varainen louhostäyttö.
Alueella ja sen lähiympäristössä on ympäristöluvanvaraista teollisuus- ja kaivostoimintaa.
Alueella esiintyy kaivostoiminnasta aiheutuvia tärähdyksiä, jotka saatetaan kokea häiritsevinä.
Tutkimusten perusteella tärähdykset eivät aiheuta rakennuksille vaurioriskiä. Rakentamisessa
tulee suosia materiaaleja jotka eivät ole herkkiä tärähdyksille.
Allmänna bestämmelser
Tillsammans med gruvaktören ska en vård- och driftsplan utarbetas för området. Planen ska
sammanjämka behoven av naturvård, rekreation samt gruv- och industriverksamhet, inklusive
den fyllning av gruvan som kräver miljötillstånd.
Industriell verksamhet och gruvdrift som kräver miljötillstånd har förlagts i området och dess
närmaste omgivning. Vibrationer orsakade av gruvdriften förekommer i området och kan
upplevas som störande. Utgående från undersökningar ger inte vibrationerna risk för skador
på byggnaderna. Vid byggande ska material som inte är vibrationskänsliga prioriteras.

Lohja
Lohjan kaupunginosa 5. Pappila, osa korttelia 203 sekä puiston, katualueen ja vesialueen
asemakaava muutos, jolla muodostuu Lohjan kaupunginosa 5. Pappilan, kortteli 150 sekä
luonnonsuojelu-, kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja vesialuetta sekä korttelin 150 tontit 1 ja 2.
Lojo
Ändring av detaljplan för stadsdel 5 i Lojo, Pappila, del av kvarter 203 samt park, gatuområde
och vattenområde. Genom ändringen bildas stadsdel 5 i Lojo, Pappila, kvarter 150 samt
naturskydds-, gruv-, närrekreations-, gatu- och vattenområde samt tomt 1 och 2 i kvarter 150.
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