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PERUSTIEDOT

0 PERUSTIEDOT
TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan nimi: L65 Lempolan kauppapuisto, asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaavan päiväys: 22.11.2017
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin
24. Ventelän kaupungin osaa, korttelia 96 ja liikennealueita.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96 sekä osat Lohjanharjun- ja Lehmijärventeistä. Suunnittelualue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa, Lohjanharjuntien ja E18 - sisääntulotien välittömässä läheisyydessä ja alueella sijaitsee kaupallisia
palveluita, sekä päivittäistavarakauppaa, että erikoistavarakauppaa.

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
L65, Lempolan kauppapuisto, asemakaava ja asemakaavan muutos
Lempolan kauppapuiston asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa muuttaa korttelin käyttötarkoitusta niin, että se mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen. Kaavalla tutkitaan kaupan laadun mitoitusta ja osoitetaan päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan rakennusoikeus.
Tavoitteena on parantaa alueen saavutettavuutta, liikennejärjestelyitä sekä liikenneturvallisuutta ja hulevesien hallintaa. Lisäksi tavoitteena on editaa alueen kaupunkikuvallista
näkyvyyttä ja huomioida alueen maisemalliset arvot.

Kaava-alueen rajaus
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PERUSTIEDOT

SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Aloitusvaihe
L65 Lempolan kauppapuiston asemakaava ja asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta kaavamuutoshakemuksella (28.6.2016) ja se sisältyy kaupunkisuunnittelulautakunnan 8.12.2016 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2017-2019 ja
vetovoimalautakunnan 16.8.2017 hyväksymään kaavoitusohjelman 2017-19 päivitykseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt 6.4.2017 kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi. Kaava kuulutettiin vireille 12.4.2017 ja
se oli nähtävillä 12.4. - 10.5.2017.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavaprosessiin osallistuminen ja vuorovaikutus on esitetty erillisessä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Asemakaavan tavoitteita on käsitelty tarkemmin kaavaselostuksen osassa 2 Tavoitteet.

KÄSITTELYVAIHEET
12.4.2017 §39 Kaupunkisuunnittelulautakunta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
suunnittelun lähtökohdat
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1. Suunnittelun lähtökohdat
L 65 LEMPOLAN KAUPPAPUISTO
24. KAUPUNGINOSA VENTELÄ, KORTTELIN 96 JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVA JA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96 sekä osat Lohjanharjun- ja
Lehmijärventeistä. Suunnittelualue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa, Lohjanharjuntien ja E18 sisääntulotien välittömässä läheisyydessä ja alueella sijaitsee kaupallisia palveluita, sekä päivittäistavarakauppaa, että erikoistavarakauppaa.
Korttelissa on viisi tonttia ja rakennusoikeutta on käyttämättä noin 16 000 k-m2. Kaava-alueen
koko on noin 10 hehtaaria.

Kaava-alueen rajaus peruskartalla

Viistoilmakuva, 2016

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

Topografiakartta

Kaava-alueen maaperä

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

Vesiolosuhteet

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

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

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

Valokuvia alueesta, Lohjan kaupunki, Jaana Kinnunen, 2016

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Lähialueen väestö

Lähialueen pal-

velut

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
ALUEEN KEHITYS

Peruskartta 1959

Peruskartta 1963

Peruskartta 1972

Peruskartta 1984

Peruskartta 1990

Peruskartta 2007

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

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

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

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
ALUEEN KÄYTTÖ JA OLOSUHTEET KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA
L65 Lempolan kauppapuiston alueelle toteutettiin internet-pohjainen asukaskysely. Kyselyn tavoitteena oli alueen käyttäjien kuuleminen ja siihen vastasi kaikkiaan 198 kaupunkilaista.
Auton käyttö hallitsee kauppapuistoon kulkemista, sillä 90 prosenttia saapuu alueelle ajoneuvolla.
Alueelle saavutaan ajoneuvolla, koska alueen käyttäjät kokivat asuvansa kaukana alueesta, ostokset
edellyttivät auton käyttöä tai alue sijoittui työmatkan varrelle. Alueen sisällä käytetyt kulkumuodot
jakautuvat tasaisemmin kuitenkin niin, että auto vaihtui suurimmalla osalla kävelyyn. Edelleen yli 30
prosenttia vastaajista ajaa autolla kaupasta toiseen kävelyn kattaessa loput siirtymiset.
Käytetyin kävelyreitti oli alueen eteläosassa Lohjanharjuntien suojatieltä eriäviä reittejä kauppapuistoon sekä Lehmijärventie viralliset jalankulkuväylät.
Selvästi suurin rypäs vaarallisia paikkoja autolla ajettaessa on löydettävissä kauppapuiston sisältä 90
asteen käännöksistä, kiertoliittymän alue sekä siitä johtava ajoyhteys kauppapuistolle. Jalankulkijoiden kokemat turvattomat kohdat jakaantuivat tasaisemmmin parkkialueelle sekä Lohjaharjuntien
suojatien läheisyyteen.

Alueen koetut vaaranpaikat ja käytetyt jalankulku- ja pyöräreitit, Lempolan
kauppapuiston kyselyn tulokset

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

Kaava-alueen kiinteistöt

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

Ote maakuntakaavasta

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

Ote taajamaosayleiskaavasta

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

Ote ajantasa-asemakaavasta

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
MUUT SUUNNITELMAT
E1 -solmukohtien maankäytön kehittäminen

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2 TAVOITTEET JA ALOITUSVAIHEEN PALAUTE

2 TAVOITTEET JA ALOITUSVAIHEEN PALAUTE
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden 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 lähivirkistysalueeseen
soveltuvia alueita.

LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET
Kaavamuutoksen hakijan asettamat tavoitteet
Kaava-alueen maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön
toteuttaminen kortteliin 96 siten, että päivittäistavarakaupat voivat olla kooltaan yli 2000
k-m2 ja päivittäistavarakauppaa voi olla enemmän kuin kaksi yksikköä. Lisäksi tavoitteena
on mahdollistaa yli 2000 k-m2 suuruisia erikoistavarankaupan yksiköitä.
Tavoitteena on korttelin saavutettavuuden ja sisäisten liikennejärjestelmien kehittäminen
sekä osoittaa tarvittavat pysäköntialueet riittävän lähelle kaupallisia palveluita.

Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaavalla on tavoitteena tutkia päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan rakennusoikeuden määrä ja sen vaikutusta pysäköintipaikkojen tarpeeseen.
Lisäksi kaavalla tulee osoittaa pohjaveden suojelua koskevat määräykset.
Lisäksi kaavan tavoitteena on alueen saavutettavuuden ja korttelin sisäisten liikennejärjestelmien kehittäminen, parantaa alueen suunnitelmallista hulevesien hallintaa ja imeyttää ja
viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla sekä edistää alueen näkyvyyttä kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot huomioiden.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
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.
Maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. 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.
Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjavesialueet ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.
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Rakennemallissa kaava-alue sijaitsee Kehä V Yrityslohjan alueelle. Kehä V kehityskäytävän työpaikka-alueet ovat Lohjan nauhataajamaan liittyviä monipuolisia työpaikka-alueita,
joita kehitetään yrityskeskittyminä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella suositeltava maankäyttö on tuotanto- ja varastotoiminta sekä niihin liittyvä myymälä-, näyttely- ja
toimistotilat, logistiikkatoiminta, paljon tilaa vaativan tavaran kauppa erikseen osoitettavilla
alueilla, yritystoimintaa tukevat palvelut.
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Lisäksi kaava-alue sijoittuu nauhataajaman alakeskuksen alueelle. Nauhataajaman
alakeskukset ovat monipuolisten nauhataajaman asukkaille tarkoitettujen julkisten ja
yksityisten palvelujen keskittymiä sekä tiiviin alakeskuksen mittakaavaan sopivan taajama-asumisen ja asumista häiritsemättömien työpaikkojen alueita, joilta on hyvät joukkoliikenneyhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatukäytävässä ja hyvät
yhteydet harjun virkistysalueille.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu kaupallisten palvelujen alueeksi,
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. lueelle voidaan yksityiskohtaisella kaavalla
sijoittaa sellaista uutta vähittäistavaran kauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen on
perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sekä merkitykseltään paikallista vähittäiskauppaa. Olemassa olevalle merkitykseltään seudulliselle muun erikoistavaran kaupan ja päivittäistavarankaupan suuryksikölle voidaan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa osoittaa tilavaraus ja turvata palveluverkon tarpeiden perusteella sen
kehittämisedellytykset. Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että uudet kaupan yksiköt eivät merkittävästi haittaa keskustatoimintojen kaupan kehittämistä. Vähittäiskauppa,
joka kaupan laatu huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden
ulkopuolelle tarkoittaa kauppaa, joka vaatii paljon tilaa, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppaa.
Ohjeellinen ulkoilureitti on osoitettu kaava-alueen eteläreunaa, Lohjanharjuntien varteen.
Ulkoilureitin sijainti määritellään tarkemmin mm. yksityiskohtaisemmassa kaavassa.
Lohjanharjuntien varsi on joukkoliikennepainotteinen katu/tie, jonka suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja jäsentelyt.
Kevyen liikenten reitti on osoitettu kaava-alueen itäreunaan, Lehmijärventien varteen, josta yhteys jatkuu kohti Lempolan asuinaluetta ja Lehmijärventietä pohjoiseen. Reitin sijainti
määritellään tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.
Viheryhteystarve on osoitettu kaava-alueen pohjoispuolelle, joka yhdistää alueen virkistysalueita. Viheryhteystarpeet on tarkoitettu ihmisten virkistys- ja liikkumistarpeisiin, ekologisiksi käytäviksi ja/tai hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Tiiviisti rakennetuilla
alueilla yhteys voi muodostua myös rakennettujen puistojen ja kevytväylien yhdistelmänä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on varmistettava, että viheryhteys ei katkea.
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ALOITUSVAIHEESSA SAATU PALAUTE JA TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN
Yhteenveto osallisten tavoitteista
Kaavan jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liikenteen ohjaukseen, pysäköintipaikkojen määrään ja jakaa kaava-alueelle kohdistuva liikenne. Alue tulee olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla ja joukkoliikennettä pitää kehittää. Kaava-alue kestää liikenteellisesti lisäkuormitusta ja Lehmijärventien kehittäminen on tarpeellista. Suunnittelussa
tulee huomioida myös hulevesien hallinta.
Päivittäistavarakauppa ja sen mitoitus herätti osallisissa mielipiteitä sekä puolesta että
vastaan. Ely-keskuksen työneuvottelussa tuli esiin, että seudullinen tilaa vaativa kauppa
ei ole ongelma, mutta todettiin, että Lempolan kauppapuiston alueen kilpailun edistäminen
supistaa kilpailua muualla pohjois-taajamassa. Ely-keskus totesi, että nykyiset kaupat saa
laajentaa 25% tai 1500 k-m2, mutta on vaikea nähdä, että asemakaava sallii enemmän.
Asukaskyselyssä tuotiin esille, mitä yksittäisiä toimijoita ja palveluja alueelle toivotaan
lisää. Lohjan Seudun Ympäristöyhdistyksen lausonnossa tuotiin esiin, että asemakaavamuutoksesta poistetaan tavoite päivittäistavarakaupan suuryksikön rakentamisesta.
Lisäksi kaavan laadinnassa tulee huomioida viereisen ulkoilualueen pysäköintialueen
laajentaminen sekä tulee taata turvallinen saavutettavuus kaava-alueen läheisille liikunta-alueille.
Liikerakennusten korttelialueen liikenneturvallisuutta ja sisäisiä jalankulkuyhteyksiä tulee
parantaa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee lisätä istumapaikkoja sekä
huomioida paremmin esteettömyys. Myös liikkeiden näkyvyyteen ja istutusalueisiin tulee
kiinnittää jatkossa huomiota.

Asukaskyselyn tulokset 6/2017
L65 Lempolan kauppapuiston alueelle toteutettiin internet-pohjainen asukaskysely keväällä 2017. Kyselyn tavoitteena oli alueen käyttäjien kuuleminen ja siihen vastasi kaikkiaan
198 kaupunkilaista.
” Kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisiä pysäköintipaikkojen määrään ja sijaintiin sekä lastausalueiden sijaintiin. Verraten tyytyväisiä oltiin myös alueen saavutettavuuteen kävellen
ja pyöräily-yhteyksiin. Esteettömyyden osalta tyytyväisiä ja tyytymättömiä oli lähes yhtä
paljon. Vastaajat olivat tyytymättömiä istumismahdollisuuksiin ja joukkoliikenteen reitteihin.
Lisäksi ympäristön viihtyvyyteen, liikenneturvallisuuteen ja korttelialueen sisäisiin jalankulkuyhteyksiin oltiin tyytymättömiä.
Kyselyyn sisältyi myös kaksi avointa kysymystä. Ensimmäistä kysymystä pohjustettiin kertomalla Lempolan kauppapuiston sijaitsevan moottoritien sisääntuloväylän varrella, olevan
helposti havaittavissa ja toimivan porttina Lohjalle. Itse kysymys kuului näin: ”Mitä alueelta
tulisi näkyä?” Kysymys johti monenkirjaviin vastauksiin, jotka eivät käsitelleet pelkästään
kauppapuiston näkyvyyttä, vaan esimerkiksi alueen luonteen laatu nousi esiin. Eniten
mainintoja saavat Lempolan liikkeet, jotka pitäisi saada näkyviin 23 vastaajan mielestä; 16
kertaa tulee esiin myös puiden ja muiden istutusten tärkeys alueella. Seuraavaksi eniten
kannatetaan Lohjaan liittyviä mainoksia (12 vastaajaa), jotka saavat seuraukseen merkittävän määrän kauppapuiston mainoksia haluavia tai yleensä mainostamisen mainitsevia.
Maamerkin tahtoisi 6 vastaajaa ja vielä useampi kauniimman julkisivun, taideteoksen tai
opasteita. Lisäksi tyytyväisyyttä alueen ilmeeseen yleisesti ilmaisee 5 vastaajaa.
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Toisena avokysymyksenä ja kyselyn viimeisenä kohtana oli muu palaute, johon oli tarkoitus kommentoida Lempolan kauppapuiston kehityskohteita. Vastaukset jakautuivat melko
luontevasti kahteen kategoriaan, joita ovat toiveet kauppapuistoon lisättävistä asioista,
lähinnä erilaisista liikkeistä, sekä parannuskohteet.
Kauppapuistoon toivotaan eniten Lidliä ja Alkoa, jotka mainitaan yli 10 vastauksessa
kumpikin. Lisää kasveja haluaisi 8 vastaajaa ja pankkiautomaatin 6 vastaajaa. Vähintään
neljästi nousevat esiin myös huoltoasema, kahvila, ravintola, vaatekauppa, pikaruokaravintola ja ruokapaikka yleensä, puisto, lisäys kävelyteiden määrään sekä lisäys istumapaikkojen määrään.” Lähde: Lempolan kauppapuiston kyselyn tulokset, Lohjan kaupunki
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MRL 64 §:n mukainen viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa 15.5.2017
Paikallisen päivittäistavarakaupan mitoituksessa tulee huomioida mm. vaikutukset keskustaan, saavutettavuuteen, kilpailuun ja kuinka paljon asukkaita kävelyetäisyydellä.
Kaupunki etsii mitoituksen rajat, mikä saattaa olla jo täynnä. Tilaa vaativa kauppa voi olla
vaikutuksiltaan seudullista. Kaupallisessa selvityksessä voidaan ottaa huomioon pohjoistaajaman kehitys ja tulevaisuus eri vuosien väestöpohjalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain kaupan muutoksesta huolimatta kaavahierarkia on edelleen
voimassa, samoin maakuntakaava ja taajamaosayleiskaava. Taajamaosayleiskaava määrittelee merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön ulottuvuuden ja sen koko
tulee huomioida vaikutusten arvioinnissa.
Kattovedet tulisi imeyttää paikan päällä ja parkkipaikan hulevedet öljynerottimen kautta,
ettei pohjaveden antoisuus vaarannu. Pohjaveden kannalta ei tulisi mennä maan alle.
Nykytilanteessa hulevedet imeytyvät hallitsemattomasti. Kaavan lähialueella on ollut suolausongelmia ja on ilmennyt korkeita suolapitoisuuksia.
Kaava-alueelle on rakennettu asemakaavan vastaisesti muuta kuin tilaa vaativaa kauppaa. Voimassa olevan asemakaavan päivittäistavarankaupan enimmäismitoitus on 2000
k-m2. Toteutunut kaupan laatu tulee selvittää.
Ajoneuvoliikenne muuttuu alueella pitkän matkan maakunnallisesta liikenteestä paikalliseksi liikenteeksi ja se asettaa haasteita. Myös kevyen liikenteen järjestelyitä tulisi parantaa. Kaava-alueeseen on syytä ottaa kaava-alueen pohjoispuolen kevyen liikenteen väylä
mukaan. Liikenneselvityksessä tulee tutkia Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien risteys.
Työneuvottelu ELY- keskuksessa 19.10.2017
Hyvä, että loma-asutusta ei ole laskettu mukaan kaupalliseen selvitykseen. Vähittäiskauppa tulee olla saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Kaavahierarkia on edelleen voimassa,
oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa eikä maakuntakaava ole
alueella voimassa muutoin kun yleiskaavaa muutettaessa.
Pohjoistaajaman sisällä C2- alue on päivittäistavarakaupan ensisijainen sijaintipaikka, joka
sijaitsee myös joukkoliikenteen kannalta hyvässä paikassa. Taajamaosayleiskaava sallii
Lohjanharjun-harjuntien PKT –alueilla paikallista vähittäiskauppaa. Ensin tulee muuttaa
taajamaosayleiskaavaa, yksittäisellä asemakaavalla asiaa ei voida ratkaista.
VE 2 vie pohjoistaajaman kaiken laskennallisen päivittäistavarakaupan mitoituksen. Toivoisi, että asukkaiden lähellä olisi paikallista vähittäiskauppaa. Seudullinen tilaa vaativa
kauppa ei ole ongelma. Lempolan kauppapuiston alueen kilpailun edistäminen supistaa
kilpailua muualla pohjois-taajamassa. Pohjoistaajamaan jää käyttämättä 400 k-m2 päivittäistavarakauppaa vuoteen 2035 saakka.
Vuosi 2035 on aika kaukana, eikä pohjoistaajaman alueella ole vielä kaupallisessa selvityksessä esitettyä väestömäärää, eikä alueen väestö riitä. Tulevaisuuden asemanseutua
ajatellen, kaava-alue tulee olemaan sivussa.
On yllätys, miten kaava-alueelle on toteutunut 4000 k-m2 päivittäistavarakauppaa asemakaavan vastaisesti.
Nykyiset kaupat saa laajentaa 25% tai 1500 k-m2, mutta on vaikea nähdä, että asemakaava sallii enemmän.
Alustava liikenneselvitys on hyvä, paikalliset ongelmat on löytyneet ja laskelmat ovat
oikean suuntaiset. Alueen liikenteellinen toiminnallisuus on huono ja alueen sisäiset
ongelmat on paikannettu. Kaava-alueen sisään- ja ulostulojärjestelmä sekä kevyen
liikenteen järjestelyt ovat huonot. Liikenteellisesti seudullinen ja paikallinen liikenne sekoittuu. Kaava-alue on toteutettu automarketin tyyliin. Osa alueen kaupoista ei tukeudu
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joukkoliikenteeseen. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota liikenteen ohjaukseen,
pysäköintipaikkojen määrään ja jakaa kaava-alueelle kohdistuva liikenne. Alue tulee olla
saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla ja joukkoliikennettä pitää kehittää. Kaava-alue
kestää lisäkuormitusta. Lehmijärventien kehittäminen on tarpeellista. Vt 25:n kiertoliittymä
on lopullinen ratkaisu ja sen tilaa ei saa huonontaa. Kyseisen kiertoliittymän parannustoimenpiteet ovat vireillä.
Lausunnot:
Caruna 8.5.2017
Kaavamuutoksesta aiheutuu mahdollisesti verkonvahvistustarpeita. Kaavan tarkentuessa
otetaan vielä tarkemmin kantaa tähän.
Fingrid Oyj 3.5.2017
Yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa kantaa kaavan sisältöön.
Lohjan liikuntakeskus Oy 12.5.2017
Suunnittelun lähtökohtiin tulee kirjata kaava-alueen itäpuolella olevat ulkoilureitit, frisbee-rata ja pysäköintialue. Osa edellämainitusta alueesta sijoittuu kaava-alueelle. Yhtiö
pitää tärkeänä, että osin pysäköintialueelle ja firsbeeradalle ulottuva nykyinen kaava-alue
muutetaan VP-alueeksi ja rajataan nykyiseen tiealueeseen niin, että mm. ulkoilualueen
pysäköintialueen laajentaminen on mahdollinen sekä kaavamuutosalueelta taataan turvallinen saavutettavuus kaava-alueen läheisille liikunta-aluielle, kuten Aseman ulkoilureiteille
ja frisbeeradalle sekä Mäntynummen koulualueen liikuntapaikoille.
Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys
Lohjan kaupungin keskustassa olevien päivittäistavarakauppojen tilanne on nykyisellään
sikäli harmillinen, että siellä ei ole kuin Prisma, joka on suuryksikkö, S-Market ja sitten
K-Market, joka on pieni. S-ryhmä dominoi keskustan päivittäistavarakauppaa. Keskustan
palvelujen ei voi odottaa ainakaan paranevan, jos Lempolaan sallitaan päivittäistavarakaupan suuryksikkö. Suuryksikön rakentaminen uhkaa myös muiden, pienten taajamien,
kuten Nummen, Saukkolan ja Sammatin palveluja. Jos päivittäistavarakaupan myynti keskittyy pienten yksiköiden häviämisen takia, autoilu lisääntyy ja samalla ilmastonmuutosta
nopeuttavat päästöt kasvavat.
Vetoamme Lohjan kaupunkiin, että asemakaavamuutoksesta poistetaan tavoite päivittäistavarakaupan suuryksikön rakentamisesta. Vaikka maakuntakaavassa sallitaan vähittäiskaupan suuryksikkö, se ei tarkoita, että se on pakko rakentaa.
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 18.4.2017
Maakuntamuseolla ei ole tässä vaiheessa kommentoitavaa asiaan.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 15.5.2017
Alueelle rakennettavien rakennusten koko voi edellyttää rakennusten varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla, jolla tulee olemaan korkeat vesilähdevaatimukset. Tämä
tulee huomioida kunnallistekniikan suunnittelussa.
Museovirasto 10.5.2017
Alueella ei ole tehty nykyvaatimusten mukaista argeologisen kulttuuriperinnön inventointia, mutta kaava-alue on täyteen rakennettua aluetta, ettei muinaisjäännösten säilyminen
paikalla ole mahdollista.
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3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
KAAVAN KUVAUS
L65 Lempolan kauppapuiston asemakaavan ja asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on laadittu kaksi vaihtoehtoista kaavaratkaisua. Ratkaisut poikkeavat toisistaan
kaupan laadun ja mitoituksen sekä pysäköintipaikkojen määrän osalta. Korttelialue on
osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön. Vaihtoehto 1 mahdollistaa nykyisen päivittäistavarakaupan laajentamisen
ja vaihtoehto 2 mahdollistaa päivittäistavarakaupan laajentamisen lisäksi yhden uuden
toimijan sijoittumisen alueella. Vaihtoehdoissa on osoitettu erikoiskaupan mitoitus sekä
mahdollistettu tivaa vievän kaupan, palvelujen-, toimisto- ja näyttelytilojen rakentaminen.
Lisäksi vaihtoehtoja koskee pohjavesimääräykset.
Kaavaratkaisun teollisuuskorttelialueen laajuus perustuu maanomistukseen, jossa yksityisessä omistuksessa olevat alueet on osoitettu korttelialueeksi.
Suunnittelualueen rakennusmassat sijoittuvat molemmissa vaihtoehdoissa korttelialueen
reuna-alueille täydentäen olemassa olevaa rakennuskantaa. Korttelialueen rakennusoikeus ei kasva voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Alueen rakennusoikeus on noin
34 000 k-m2, josta jäljellä on noin 16 000 k-m2. Valmisteluvaiheen kaavaratkaisussa ei
ole otettu kantaa liikennejärjestelyihin, hulevesien hallintaan tai kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Liikenneselvityksessä esiin nousseet johtopäätökset on esitetty yleispiirteisesti
teemakartoissa. Alueen suunnitelmat tarkentuvat kaavan ehdotusvaiheessa.
Lopullisen kaavaratkaisun pohjaksi on laadittu valmisteluvaiheessa kaksi vaihtoehtoa,
jotta voidaan verrata kaupallisten palveluiden mitoituksen vaikutuksia.
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VAIHTOEHTO 1 - VE1
Vaihtoehdossa 1 päivittäistavarakauppaa on osoitettu yhteensä 5900 k-m2, joka mahdollistaa nykyisten päivittäistavarakaupan toimijoiden toiminnan laajentamisen. Muuta
erikoistavaroiden kauppaa on osoitettu yhteensä 3500 k-m2 ja tilaa vaativaa kauppaa
24600 k-m2.
Vaihtoehdossa 1 autopaikkoja on tarve osoittaa noin 620 kpl eli noin 70 autopaikkaa
enemmän kuin alueella on nyt. Lisäksi tulee huomioida, että osa nykyisistä autopaikoista
poistuu käytöstä, kun rakennuksia laajennetaan. Pysäköintipaikkojen määrät ja suunnitteluratkaisut täsmentyvät ehdotusvaiheessa.

VAIHTOEHTO 2 - VE2
Vaihtoehdossa 2 päivittäistavarakauppaa on osoitettu yhteensä 8700 k-m2, joka mahdollistaa nykyisten päivittäistavarakaupan toimijoiden toiminnan laajentamisen sekä yhden
uuden toimijan sijoittumisen alueelle. Muuta erikoistavaroiden kauppaa on osoitettu yhteensä 3000 k-m2 ja tilaa vaativaa kauppaa 22300 k-m2.
Vaihtoehdossa 2 autopaikkoja on tarve osoittaa noin 660 kpl eli noin 110 autopaikkaa
enemmän kuin alueella on nyt. Lisäksi tulee huomioida, että osa nykyisistä autopaikoista
poistuu käytöstä, kun rakennuksia laajennetaan. Pysäköintipaikkojen määrät ja suunnitteluratkaisut täsmentyvät ehdotusvaiheessa.

KAUPAN LAADUN KUVAUS
Päivittäistavarakauppaa harjoittavissa myymälöissä myydään elintarvikkeita sekä erilaisia joka päiväisiä kulutustavaroita, jotka vaihtelevat ruokatarvikkeista, hehkulamppuihin.
Liikenteellisesti päivittäistavarakauppa tuottaa muihin kaupan muotoihin verrattuna eniten
liikennettä ja pysäköintipaikkojen tarvetta.
Erikoistavaroiden kauppaa harjoittavat liikkeet myyvät tietyn alan tuotteita yleensä monipuolisella valikoimalla. Erikoisliikkeitä ovat esimerkiksi apteekin, kosmetiikkaliikkeet, optikkoliikkeet, kirjakaupat ja kenkäkaupat. Liikenteellisesti erikoistavaroiden kauppa tuottaa
vähemmän liikennettä ja pysäköintipaikkoja kuin päivittäistavarakauppa, mutta enemmän
kuin tilaa vievä kauppa.
Suositusten mukaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan kuuluu moottoriajoneuvojen kauppa, moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, venekauppa, veneilytarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa,
huonekalukauppa, sisustustarvikekauppa (rakenteellinen sisustus), rautakauppa, rakennustarvikekauppa, maatalouskauppa, puutarha-alan kauppa ja kodintekniikkakauppa.
Liikenteellisesti kyseinen kaupan muoto tuottaa vähiten liikennettä ja pysäköintitarvetta.
Lähde: Ympäristöministeriö, Ammattinetti
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LIIKENNE
Nykytilanteessa valtaosa kaava-alueen liikenteestä ohjautuu Lohjanharjuntien kiertoliittymän kautta korttelialueelle. Lohjanharjuntien kiertoliittymän osuus kaikesta kauppapuistoon sisään- ja ulosajoliikenteestä on yli 80%. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota liikenteen ohjaukseen niin, että kaava-alueelle kohdistuva liikenne jakaantuu
Lohjanharjuntien kiertoliittymän ja Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien risteyksien välillä
tasaisemmin. Lohjanharjuntien ja Lehmijärventien risteyksen järjestelyjä tulee kehittää
mahdollisesti valo-ohjauksella. Lohjanharjuntien liikennealueen suunnittelussa tulee
huomioida tilavarauksessa kevyen liikenteen yhteyksien lisäksi joukkoliikenteen pysäkin
tilatarve.
Korttelialueella tulee parantaa liikenneturvallisuutta ja osoittaa selkeä ajoyhteys sekä
vähentää pysäköintialueen liittymiä. Lisäksi tulee olla selkeät ajoneuvoliikenteestä erotetut
jalankulkuväylät ja huomioida mm. ajovalojen heijastuminen asuntoihin. Pysäköintipaikkojen määrä kasvaa molemmissa vaihtoehdoissa.
Suunnittelualueen huoltoliikenne sijoittuu alueen pohjois-luoteisosaan ja on erotettu pääasiassa muusta liikenteestä. Alueen kaakkoisosaan sijoittuvan rakennuksen huoltoliikenne
sijoittuu Lehmijärventien liittymän läheisyyteen.
Liikennelaskennoissa havaittiin iltahuipputunnin aikaan selkeitä ongelmia työn tarkastelualueen ulkopuolisen vt25 kiertoliittymän välityskyvyn kanssa. Lisäksi Lohjan liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä on havaittu Lempolan Vt.25 kiertoliittymässä
liikenneturvallisuus- ja toimivuuspuutteita. ELY-keskus on tilaamassa kiertoliittymän ongelmista kokonaistarkastelun, jossa tarkastellaan aluksi nopeusrajoitukset, liikenteenohjaus
ja kaistajärjestelyt.
Valtion omistuksessa oleva Lohjanharjuntie on osoitettu liikennealueeksi ja kaupungin
omistamat alueet katualueiksi.
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KEVYT LIIKENNE
Kaava-alueen saavutettavuus jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta koetaan huonoksi.
Alueen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota Lohjanharjuntien ja erityisesti
korttelialueen eteläosan kevyen liikenteen yhteyksien kehittämiseen ja parantaa alueen
saavutettavuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden näkökulmasta.
Korttelialueella tulee parantaa liikenneturvallisuutta ja osoittaa selkeä erillinen kevyen
liikenteen väylä sekä vähentää pysäköintialueen liittymiä. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee
huomioida esteettömyys, penkit ja yleinen viihtyvyyden parantaminen sekä pyöräpysäköinti.

L65 Lempolan kauppapuiston valmisteluvaihe, kevyen liikenteen yhteystarpeet ja pysäköintialueen kehittäminen
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RAKENNUSMASSAT
Suunnittelualueen rakennusmassat sijoittuvat molemmissa vaihtoehdoissa korttelialueen
reuna-alueille täydentäen olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakennusten laajennusmahdollisuudet on osoitettu korttelin kaakkois- ja luoteisosaan. Osa korttelialueesta rajautuu
rakennusmassoihin ja muodostaa liikenteellisesti toimivan kokonaisuuden. Yhteys korttelialueen ja Lohjanharjuntien välillä on syytä jättää avoimeksi alueen saavutettavuuden
kannalta.

L65 Lempolan kauppapuiston valmisteluvaihe, rakennusmassojen sijoittuminen
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KAAVAMÄÄRÄYKSET
KM Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Alueelle saa rakentaa päivittäistavarakauppaa xx k-m2. Alueelle saa rakentaa erikoiskauppaa, mikäli kauppa ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa enintään xx
k-m2. Alueelle saa rakentaa tilaa vaativaa kauppaa, palvelu-, toimisto- ja näyttelytiloja.
Katso täsmällinen rakennusoikeuden määrä vaihtoehtojen kuvauksesta.

pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Alueella on voimassa ympäristösuojelulain 8 §:n pohjaveden pilaamiskielto. Alueella toteutettavissa
hankkeissa on otettava huomioon vesilain 3 luvun 2§. Alueella saa varastoida ainoastaan
pieniä määriä pohjavedelle haitallisia kemikaaleja ja polttonesteitä. Pohjavedelle haitalliset
kemikaalit ja polttonesteet on sijoitettava ensisijaisesti rakennuksen sisätiloihin ja niiden
säiliöitä ja putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Kemikaalien haitallisuutta arvioidessa tulee
huomioida mahdolliset tulipalotilanteet. Kemikaalien ja polttonesteiden varastoinnissa
tulee noudattaa Lohjan ympäristön suojelumääräyksiä. Rakentaminen ei saa aiheuttaa
pohjaveden pinnan alenemista. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä niin,
ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnan
korkeuteen. Lannoituksessa ja torjunnassa ei saa käyttää pohjavedelle haitallisia aineita.
Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Öljylämmitys ja energiakaivolla varustettu maalämpöön perustuvat lämmitysjärjestelmät ovat alueella kiellettyjä.
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KAAVARATKAISUJEN VAIKUTUKSET
Liikenne:
Suunnittelualueen liikennetuotokset kasvavat noin 50-60%. Vaihtoehdossa 2 kaava-alueen sisään- ja ulosajoliikenteen liikennemäärä ja pysäköintipaikkojen tarve kasvaa
enemmän kuin vaihtoehdossa 1. Lisäksi molemmissa vaihtoehdoissa korttelialueen sisäiset matkat, Lehmijärventien risteyksen liikennemäärä ja Lohjanharjun- ja Lehmijärventien
liikenne kasvaa.
Liikennemäärän kasvaessa Lohjanharjuntien kiertoliittymä kuormittuu merkittävästi.
Alueen liikennemäärän kasvulla on myös vaikutusta Vt 25:n kiertoliitttymään, sillä jo nykytilanteessa on ongelmia kiertoliittymän välityskyvyn kanssa.
VE1, liikenteelliset vaikutukset:
- Kaava-alueen sisään- ja ulosajoliikenteen liikennemäärä kasvaa 46%.
- Korttelialueen sisäisten matkojen suhteellinen kasvu on 10%.
- Kaava-alueen itäosassa sijaitseva Lehmijärventien risteyksen liikennemäärä kasvaa
20%
- Lohjanharjun- ja Lehmijärventien liikenne kasvaa noin 20%.
VE2, liikenteelliset vaikutukset:
- Kaava-alueen sisään- ja ulosajoliikenteen liikennemäärä kasvaa 62%.
- Korttelialueen sisäisten matkojen suhteellinen kasvu on 10%.
- Kaava-alueen itäosassa sijaitseva Lehmijärventien risteyksen liikennemäärä kasvaa
20%
- Lohjanharjun- ja Lehmijärventien liikenne kasvaa noin 20%.
Yhdyskuntarakenne:
Kauppapuiston kehittäminen ei siirrä Lohjan kaupan painopistettä keskustan ulkopuolelle,
sillä taajamaosayleiskaava-alueella kaupan rakenne koostuu jo nykyisin nauhamaisesti
erilisistä ja toiminnallisesti erilaisista keskittymistä. Lohjan ja etenkin taajamaosayleiskaava-alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta katsottuna Lempolan kauppapuiston
kehittäminen tuo molemmissa mitoitusvaihtoehdoissa lähemmäs tilaa vaativan erikoiskaupan palveluja. Tämä vähentää asiointiliikennettä, koska kauppamatkat voivat suuntautua
entistä useammin kauppapuistoon pääkaupunkiseudun myymälöiden sijaan. Asiointimatkojen lyhentymisen myötä myös liikenne ja sen aiheuttamat ympäristöhaitat vähenevät.
Myös päivittäistavarakaupan asiointiliikenne vähenee, kun Lohjan keskustan ja muiden
kaupan alueiden sijaan voidaan asioida entistä enemmän Lempolassa. Mitoitusvaihtoehto
2 tarjoaa tähän paremmat edellytykset.
Keskustatoiminnot:
Ei uhkaa keskustan eikä Lohjan muidenkaan kaupallisten keskittymien toiminta- ja kehittymismahdollisuuksia päivittäistavarakaupassa, tilaa vaativassa erikoiskaupassa eikä muussa erikoiskaupassa. Tilaa vaativassa erikoiskaupassa Lempolan kauppapuiston kehittäminen tasoittaa nykyistä kaupan rakennetta, jossa palvelut ovat painottuneet Tynninharjulle.
Vaikutukset Lohjan keskustaan ja Tynninharjuun eivät ole merkittäviä, sillä asiointimäärät
pienenevät vaihtoehdossa 1 noin 2 %:a verrattuna nykytilaan, vaihtoehdossa 2 Lohjan
keskustan ja Tynninharjun asiointimäärät vähenevät noin 4 %:a nykyiseen verrattuna.
Lohjan keskustan asukkaat voivat hyödyntää kauppapuiston päivittäistavarakaupan tarjontaa työ- ja asiointimatkojen yhteydessä.
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Kauppa:
Aluerakennetasolla Lempolan kauppapuiston kehittyminen parantaa osaltaan Lohjan kaupallista asemaa, mutta ei vaikuta Uudenmaan kuntien välisiin suhteisiin, eikä muuta kaupungin asemaa keskusverkossa. Lempolan kauppapuiston uuden kerrosalan mitoituksella
ei ole merkittävää vaikutusta Lohjan muille alueille suunniteltuun päivittäistavarakaupan,
muun erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan palvelujen kehittämiseen. Kauppapuiston
kilpailijana on lähinnä Tynninharjun alue.
Nummelaan kohdistuva asiointi vähenee 1-2%.
Saavutettavuus:
Alueen kehittäminen ei muuta kaupan palvelujen fyysistä saavutettavuutta. Tilaa vaativan
erikoiskaupan koettu saavutettavuus paranee sekä taajama-alueen asukkaiden että kauempaa asioivien näkökulmasta katsottuna. Kauppapuiston lähialueen asukkaille etenkin
päivittäistavarakaupan palvelujen kehittäminen parantaa merkittävästi koettua saavutettavuutta. Vaihtoehdossa 2 tämä myönteinen vaikutus on suurempi.
Kevyen liikenteen parantamistoimenpiteet antavat mahdollisuuden kävelyn ja pyöräilyn
lisääntymiseen ostosmatkoilla.
Pohjavesi:
Valtaosa alueesta on tällä hetkellä rakennettu tai päällystetty asfaltilla. Osa kaava-alueen
pintavesistä on ohjattu imeytyskenttään, josta hulevedet imeytyvät takaisin maaperään.
Pohjaveden muodostumiseen vaikuttaa hulevesien hallinta ja puhtaiden vesien imeytyminen takaisin maaperään. Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintaa koskevat kaavamääräykset laaditaan kaavan ehdotusvaiheessa.
Ilmasto:
Alueen liikennemäärä kasvaa molemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa 2 liikennemäärä kasvaa päivittäistavarakaupan mitoituksen vuoksi enemmän. Kaava-alue sijaitsee
vilkkaan työmatkaliikenneväylän varrella, joka vähentää erillisiä asiointimatkoja. Lisääntyvät liikennemäärät lisäävät päästöjä.
Alueen saavutettavuus paranee myös kevyen liikenteen osalta, joka edistää liikkumista
jalkaisin ja pyörällä. Korttelialueen sisäinen liikenne vähenee, kun asiointi tapahtaa jalkaisin parantuneiden liikennejärjestelyiden myötä. Lisäksi kaava mahdollistaa joukkoliikennepysäkin sekä Lohjanharjuntien osoittamisen myös joukkoliikenneväyläksi.
Kaavan ehdotusvaiheessa tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen mahdollistavien kaavamääräysten osoittamista.

JATKOTOIMENPITEET
Kaavaratkaisu ja sen esitystapa tarkentuu ehdotusvaiheessa. Ennen ehdotusvaiheen
kaavaratkaisua tulee laatia:
- Liikennetarkastelu - Suunnittelun edetessä laaditaan kaavoituksen tueksi liikennesuunnitelma, jossa suunnitellaan kaava-alueen liikennejärjestelyt asemakaavan tarvittavalla
tarkkuudella
- Suunnittelun edetessä kaavaehdotukseen laaditaan hulevesiselvitys ja suunnitelma sekä
hulevesiä ja päällystetyn pinnan määrää tarkentavat kaavamääräykset. Lisäksi tarkennetaan kaavamääräyksiä kaupunkikuvallisten seikkojen osalta. Kaavaehdotukseen tutkitaan
kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan ulkoilualueen pysäköintialueen tilatarve.
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