Lohja • Kaavoituskatsaus 2021

1

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Lohja • Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaus

3

Kaavoitus - paikkoja ihmisille

4

Kohti hiilineutraalia kuntaa

6

Lapsiystävällinen kunta

7

Maakuntakaavoitus Uudellamaalla

8

Voimaan tulleet asemakaavat

9

Hylätyt kaavat

9

Maankäytön rakenne 2013-37

10

Maankäytön rakenne 2022-52

11

Selvitykset ja suunnitelmat

12

Yleiskaavat

14

Ajankohtaiset asemakaavat ja
asemakaavamuutokset

17

Muut kaavat ja suunnitelmat

32

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

33

Rakentamis- ja toimenpidekiellot

34

Yhteystiedot

36

Julkaisun ajankohta: 9.3.2022 | Jukaisija: Lohjan kaupunki,
kaupunkisuunnittelun tulosalue, kaavoitus | Tekstit: Lohjan
kaupungin kaavoitus Taitto: IJ-B

2

Lohja • Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus
kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät
ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta
kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja
toteuttamiseen.
> Maankäyttö- ja rakennuslaki 7§
Lohjan kaupungin kaavoituskatsaus 2021 perustuu
vetovoimalautakunnan vuosittain hyväksymään
kaavoitusohjelmaan.
Kaavoituskatsaus sisältää vuorovaikutteisia elementteja,
kuten tekstiä ja kuvia. Sisällysluettelo ja useimmat
otsikot ovat klikattavia ja niiden kautta pääset lukemaan
lisää aiheesta ja esimerkiksi seuramaan tietyn kaavan
etenemistä.
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Kaavoitus - paikkoja ihmisille
Kaavoitustyötä tehdään erikseen hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaupungin tärkeimpänä strategisena tavoitteena on ns. Tunnin junan
eli Helsingin ja Turun välisen nopean raideyhteyden suunnittelun ja toteuttamisen edistäminen. Tunnin juna –hankkeen
keskeinen osa on Lohjan kohdalla moottoritien E18 maastokäytävään sijoittuva oikorata välillä Espoo – Salo. Kaupungin tavoitteena on luoda Tunnin junan toimiva
asemanseutu Lempolan liittymän kohdalle
sijaitsevalle Lohjansolmun alueelle.
Aseman yhteyteen on suunniteltu uusi
kaupunginosa vähintään 11000 asukkaalle. Alue kytketään laajempaan liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteeseen.
Alueen osayleiskaava on valmistumassa
hyväksymiskäsittelyyn kevään 2022 aikana ja asemakaavoitus on samaan aikaan
alkamassa.

Koko kaupungin alueen maankäytön raknnemalli on laadittu vuonna 2013 viimeisen kuntaliitoksen jälkeen ja hyväksytty
kaupunginvaltuustossa keväällä 2014. On
tullut aika päivittää rakennemallia, minkä
pohjaksi on tarkasteltu Lohjan tulevaisuuden näkymiä sekä rakennemallin toteutumista osa-alueittain. Päivitystyön pohjaksi
tehtiin nettikysely vuonna 2021. Maankäytön rakenne 2022-52 tuodaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022.
Taajamaosayleiskaavan päivittäminen on
myös alkamassa. Kaavan laatimisessa on
tarkoitus siirtyä jatkuvaan päivittämiseen
kulloinkin valittavien teemojen ja/tai alueiden osalta. Taajamaosayleiskaavaa on tarkoitus myös alkaa laatia tietomallimuodossa. Päivittämistarpeita on todettu erityisesti
väestön kasvun suhteuttamisessa uuden
Lohjansolmun asemanseudun kasvuun
sekä työpaikka-alueiden ja kaupan aluevarauksissa ja määräyksissä.

Lohjansolmu, havainnekuva. Serum Oy

KESKUSTAPERSKIS - TIMO

SERUM ARKKITEHDIT OY | PÄLKÄNEENTIE 19 A | 00510 HELSINKI FINLAND | WWW.SERUM.FI

LOHJANSOLMU, LEMPOLAN ASEMANSEUTU
IDEASUUNNITELMA

NÄKYMÄ KESKUSAUKIOLTA
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Asemakaavoitusohjelmassa kiireellisimpiä
ovat kaupungin tonttivarantoon, asuntotuotantoon ja elinkeinohankkeisiin merkittävästi vaikuttavat kaavaprosessit. Kaavoitusohjelmissa 2020-22 ja 2021-23 oli
pohjana Toimenpideohjelma elinvoiman
toimialalle 2020-22 ja Lohjan elinvoimaohjelman 2020-2025 luonnos. Kaupungin
strategian uudistaminen on käynnistetty,
mutta työ on alkuvaiheessa, joten kaavoitusohjelman 2022-24 strategiset linjaukset
noudattelevat edellisiä kaavoitusohjelmia.
Asemakaava tai asemakaavan muutos voidaan käynnistää, kun kaupunki on pääasiassa maanomistajana alueella tai yksityinen maanomistaja on tehnyt hakemuksen
ja/tai kaavan käynnistämissopimuksen.
Asemakaavoituksen edellytykset on määritelty tarkemmin kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa. Asemakaavat on ohjelmassa
jaettu siten, että sellaiset asemakaavat ja
asemakaavamuutokset joiden jatkaminen
tai aloittaminen edellyttää arviointia, on
ryhmitelty omaan taulukkoonsa. Syitä arvioinnille voivat olla esimerkiksi hankkeen
tilanteen muuttuminen, keskeneräinen esisuunnittelu tai kesken olevat neuvottelut.
Kaavoitusresurssien optimoimiseksi aikataulutetut asemakaavakaavahankkeet on
asetettu kahteen eri kiireellisyysluokkaan.
Tärkeimmät kerrostalovarantoa lisäävät
asemakaavahankkeet ovat Pitkäniemi ja
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Hiidensalmi II, joka täydentää asuntomessualueen rakentamista. Kaupungin pientalotontteja tulee lisää Muijalan alueelle,
jossa tarjonta ei ole viime vuosina pystynyt
vastaamaan kysyntään. Kaupan ja työpaikka-alueiden asemakaavoja on vireillä Lempolassa ja Tynninharjulla. Lisäksi keskusta
täydentyy korttelikohtaisilla asemakaavamuutoksilla. Kaavoilla on vastuuhenkilöt,
jotka näkyvät sekä kaavoitusohjelmassa
että tässä katsauksessa ja heihin voi mielellään olla yhteydessä puhelimitse tai
sähköpostilla.
Kaavaillat on järjestetty Teams-verkkotapahtumina ja kaavoittaja tavattavissa -palvelu on myös ollut verkossa viime ajat eli
kaavoittaja on ollut tavattavissa torstaisin
klo 10-11 ja klo 15-16 Teams-yhteydellä.
Leena Iso-Markku
kaavoituspäällikkö
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Kohti hiilineutraalia kuntaa
Lohjan kaupunginvaltuusto on päättänyt
5.9.2012 § 68 osallistua valtakunnalliseen
Kohti hiilineutraalia kuntaa- hankkeeseen
(HINKU- hanke) ja hyväksynyt sitovana pitkän ajan tavoitteena 80% päästövähennyksen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007
tasosta.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta tärkeimmät Hinku-kuntien päätökset liittyvät:
-kuntien omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen,
-kuntien omistamien energialaitosten uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen,
-kaukolämpöverkkojen laajentamiseen,
-rakentamisen ohjaukseen,

dollistavat maankäytön suunnitelmat,
yhdyskuntarakenteen uudet alueet, sekä
toisaalta yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen liittyvä rakentamisen ohjaaminen.
Lohjan kaavoituksella on käytettävissään
laskentatyökaluja, joilla pystytään numeerisesti havainnollistamaan tekeillä olevien
maankäytön suunnitelmien ja etenkin erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen ilmastovaikutuksia ja vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen. (Esim. KEKO-B= Kaupunkien ja
kuntien alueellinen ekolaskuri. Valtakunnallinen pilottihanke, jonka tuotekehittelyssä Lohjan kaupunki oli mukana). Laskennallisilla tarkasteluilla voidaan haluttaessa
täydentää kaava-asiakirjoihin sisältyvää
kaavan vaikutusten arviointia.

-kaavoitukseen ja
-liikenteen suunnitteluun.
Lohjan kaupungissa toimii HINKU-työryhmä. Työryhmä pyrkii edistämään toimenpiteitä, joilla kaupungin eri hallinnonalojen
toiminnasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä vähennetään. Kaavoitus on mukana kaupungin HINKU-työryhmässä.
Kaavoituksessa tuotetaan suunnitteluratkaisuja, joilla voi olla huomattavaa merkitystä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin;
esimerkiksi isoja liikennehankkeita mah-

HINKU-vuosikello 2021 Lohjan kaupungin
kaavoituksessa:
-L108 Vappulan kevyenliikenteenväylän
mahdollistava asemakaavanmuutos. Vireilletulo ja valmisteluvaihe vuonna 2021.
-Koko Lohjaa koskeva ekologisen
verkoston selvitys aloitettiin syyskuussa
2021.
-Vaherman ideakilpailu järjestettiin vuonna
2021 Vahermanjärven luoteisosan kehittämiseksi. Kestävän matkailun näkökulman
toteutuminen oli yhtenä teemana ideakil-
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pailun töiden arvioinnissa. Metsähallitus
alueen maanomistajana järjesti kilpailun
yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa.
-Duoraitioselvitys: Esiselvityksessä on tarkasteltu duoraitiojunaliikenteen toteuttamismahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja
Vihdin kunnan alueille. Esiselvitys valmistui 12/2021.
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vireille tulo ja valmisteluvaihe sekä asemakaavaehdotus vuonna 2021.
-Tulevaisuustarkastelua, maankäytön rakennemallia ja maankäytön rakenteen seurantaa on kaavoituksessa tehty koko vuoden 2021 ajan.

-L68 Muijala I asemakaava. Alue on joukkoliikennekäytävän äärellä. Asemakaavan

Lapsiystävällinen kunta
Lohja on ollut vuodesta 2016 alkaen mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –
ohjelmassa, jolla kaupunki pyrkii mahdollistamaan lapsille ja nuorille taustasta
riippumatta mahdollisimman hyvän elämän. Lapsiystävällinen kunta -ohjelma
perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä Unicefin kansainväliseen Child
Friendly Cities –malliin, jossa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan
päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
Lohja sai Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen tammikuussa 2018. Kehitystyö jatkuukin uusin tavoittein ja suunnitelmin,
joiden tarkoituksena on luoda entistä pa-

remmat edellytykset lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiselle kaupungissa.
Kaavoitus on osa kyseistä koko kaupungin kehitystyötä. Lasten ja nuorten osallistumista suunnitteluun voidaan edistää
esimerkiksi lapsille ja nuorille suunnatuilla
”kaavailloilla”, kyselyillä sekä varttivaltuuston ja nuorisovaltuuston kuulemisilla.
Asemakaavan L108 Vappulan kevyenliikenteenväylä valmisteluvaiheessa on tehty
lapsivaikutusten arviointi, jossa on tarkasteltu muun muassa liikenneturvallisuutta
lasten näkökulmasta.
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Maakuntakaavoitus
Uudellamaalla
UUSIMAA KAAVA 2050

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus tuli pääosin voimaan 24.9.2021 Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltyä kaavakokonaisuudesta jätetyt valitukset. Hallinto-oikeus
hylkäsi pääosan valituksista.
Hallinto-oikeus kumosi maakuntakaavojen
hyväksymispäätökset siltä osin kuin kaavaratkaisuilla oli tarkoitus kumota aiempien
maakuntakaavojen Natura 2000 -alueita ja
luonnonsuojelualueita koskevia merkintöjä. Lisäksi Hallinto-oikeus kumosi taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiden
kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja
muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
Uusimaa-kaavan muutoksenhakuprosessi
on vielä kesken. Myös Uudenmaan liitto on
hakenut korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa hallinto-oikeuden kumoamiin maakuntakaavojen osiin muun muassa päätöksen tulkinnanvaraisuuden vuoksi.
Lainvoiman Uusimaa-kaavan kokonaisuus voi saada vasta, kun mahdolliset jatkovalitukset on ratkaistu korkeimmassa
hallinto-oikeudessa.

UUDENMAAN LIITON TULKINTA VOIMASSA
OLEVASTA MAAKUNTAKAAVATILANTEESTA

Uudenmaan liiton tulkinta hallinto-oikeuden päätöksistä ja niiden vaikutuksista
maakuntakaavatilanteeseen tarvitaan siksi aikaa, kunnes kaavat on lainvoimaisesti
ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ennen korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisua on järkevää, että Uudellamaalla
käytetään yhteistä tulkintaa asiasta. Liiton
tulkinta palvelee paitsi kuntakaavoitusta,
myös osallisia ja muita viranomaistahoja.
Lopullinen tulkinta hallinto-oikeuden päätösten vaikutuksista maakuntakaavatilanteeseen vahvistuu kuitenkin vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kun vallitsevaa kaavatilannetta tulkitaan,
on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat
ja maakuntakaavamerkinnät huomioitava
samanaikaisesti. Tulkintaa helpottaa epävirallinen voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta sekä merkinnät ja
määräykset.
> Tutustu kaavayhdistelmään karttapalvelussa: kartta.uudenmaanliitto.fi
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Voimaan tulleet asemakaavat
L10 SUOJELUSKUNTATALO JA ÅSVALLA

VOHLOISTEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lainvoima 4.8.2021
Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 § 39

Lainvoima 4.8.2021
Kaupunginvaltuusto 12.6.2019 §68

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena
oli päivittää asemakaava vastaamaan olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa ja osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet.
Kaavamuutoksen taustalla oli kaupungin
ja kiinteistöomistajan maanvaihtosopimus.

Aluetta on suunniteltu pääasiassa lomaja matkailukäyttöön osayleiskaavan
mukaisesti.

Kaavasta valitettiin Helsingin hallintooikeuteen. Oikeus hyväksyi valituksen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset
24.6.2021.

Hylätyt kaavat
L65 LEMPOLAN KAUPPAPUISTON
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

L38 SUNINHAKA
ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaupunginvaltuusto 22.1.2020 §3

Kaupunginvaltuusto 16.12.2020 §117

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
tavoitteena on ollut mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön toteutuminen,
parantaa alueen saavutettavuutta ja liikennejärjestelyjä sekä huomioida alueen
näkyvyys kaupunkikuvassa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin
hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 20.4.2021 kaavan hyväksymispäätöksen kaupan laatua koskevien määräysten vuoksi.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli
ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava
ja mahdollistaa toimivat liikennejärjestelyt
alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomioiden. Kaupunginvaltuuston
päätöksesta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi
7.2.2021 kaavan hyväksymispäätöksen meluestettä koskevien määräyksien riittämättömyyden vuoksi.
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Maankäytön rakenne 2013-37
Lohjan maankäytön rakenne 2013 – 35 on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa keväällä 2014
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LOHJA
MAANKÄYTÖN RAKENN

Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maank
vuosina 2013 - 2037. Lohjan kasvustrategian vision mukaa
sä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maank
kärkihankkeita, jotka ovat 1) Kasvava Lohja - taajamarata L
peruspalvelut, 4) Laadukas ympäristö ja 5) Toimiva tietoyh

Maankäytön rakenne muodostuu nauhataajamasta, jossa a
keskustasta ja alakeskuksista, palvelutaajamista sekä erila
rakenne sisältää Espoon ja Salon välisen ESA -radan maas
erkanevan ns. Länsiradan (Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohj
joka hyödyntää olemassa olevaa Hanko - Hyvinkää rataa tä
maankäytön kehityskuvaselvityksen mukaan taajamajunal
Lohja ja 3)Virkkala. Maankäytön rakennemallin pohjalta laa
mäsuunnitelma. Tarvittaessa laaditaan erillisiä maankäytön
telmia kuten esim. selvitys tuulivoiman tuotantoon sopivis

VT 2

LOHJAN KESKUSTA

Lohjan keskusta on seutukeskustason monipuolisten
ja monimuotoisen kaupunkikeskusta-asumisen keskitt
kohtaamispaikka ja saavutettavissa hyvillä kilpailukyk
alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseks
kävelypainotteisia alueita sekä kevyen liikenteen yhtey
nauhataajaman kasvuun, mutta on suositeltavaa, että
asukkaalla vuoteen 2037 mennessä.

Suositeltava maankäyttö:
Kaupan palvelujen kehittäminen lisäämällä sekä kivijalkaka
suuryksiköitä, keskustaan sopivat työpaikat, monipuoliset j
ja monimuotoinen kaupunkiasuminen kaiken ikäisille, viihty
täydentävä ja eheyttävä tehokas rakentaminen.

SOMERO

Suunnittelun reunaehtoja:
Joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttäminen pääkau
Länsiradan taajamajunaliikenteen asemaan varautuminen
liikenteen olosuhteiden parantaminen, keskustan saavutet
mahdollisuudet ulkoiluun ja kaupunkiviljelyyn sekä ikäänty

KARKKILA

Ohjauskeinot:
Keskustan osayleiskaava ja sen toteuttamisperiaatteet. As
toteutuu aina asemakaavan perusteella ja alueella on kaup

Alueen kehityksestä kertovia mittareita:
Kävely- tai kävelypainotteisen alueen määrä ha, liiketilat k-

NAUHATAAJAMA

Lohjan nauhataajama on monimuotoisen ja viihtyisän
asukkaille hyvin saavutettavat julkiset ja yksityiset läh
joukkoliikenneyhteydet erityisesti pääkaupunkiseudul
vetovoimaisuus perustuu hyvään sujuvaan arkeen. Ta
14000 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä.

Suositeltava maankäyttö:
Asuntoalueiden täydennysrakentaminen ja uudet nauhataa
asuntoalueet, asukasmäärään suhteutetut riittävät julkiset
asumista häiritsemättömät lähityöpaikat sekä asumisen ja
sopivilla alueilla, lähivirkistysalueet ja lähiliikuntapaikat, na
liikenteen laatukäytävä.

IKKALA
PUSULA

Suunnittelun reunaehtoja:
Joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttäminen pääkau
sen edellyttämä riittävä asukasmäärä joukkoliikenneyhteyk
taajamajunaliikenteen asemiin varautuminen ja niiden tote
joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikenteen, palvelujen
turvallisilla kevyen liikenteen yhteyksillä asuntoalueilta, erit
kehittäminen, keskustan ja alakeskusten palvelujen saavu
ikääntyneille ja lapsiperheille, nuorten palvelut ja viihtymine
tai erillisillä viljelypalstoilla, kaupunkikuvan eheyttäminen, p

Ohjauskeinot:
Taajamaosayleiskaava ja sen toteuttamisohjelma. Asemak
rakentamistapaohjeet. Rakentaminen toteutuu taajamaosa
alueilla pääsääntöisesti asemakaavan perusteella ja näillä
verkosto. Taajamaosayleiskaavan reuna-alueilla, joita ei ol
rakentaminen voi toteutua myös taajamaosayleiskaavaa n
ja alueella voi olla yksityinen vesiosuuskunta.

Alueen kehityksestä kertovia mittareita:
asukkaita/ha, asukkaita/etäisyys palvelusta, viheralueita/as

NAUHATAAJAMAN ALAKESKUS

Nauhataajaman alakeskukset ovat monipuolisten nauh
yksityisten palvelujen keskittymiä sekä tiiviin alakesku
ja asumista häiritsemättömien työpaikkojen alueita, jo
erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatu
virkistysalueille. Taajaman alakeskuksen asukasmäärä
kasvuun vuoteen 2037 mennessä.

NUMMI-SAUKKOLA

Suositeltava maankäyttö:
Asuntojen täydennysrakentaminen, nauhataajaman asuka
yksityiset lähipalvelut,asumista häiritsemättömät lähityöpai
sopivilla alueilla, lähivirkistysalueet ja lähiliikuntapaikat, na
laatukäytävä.

KOISJÄRVI

SALO

Suunnittelun reunaehtoja:
Joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttäminen pääkau
sen edellyttämä riittävä asukasmäärä joukkoliikenneyhteyk
Länsiradan taajamajunaliikenteen asemiin varautuminen ja
joukkoliikenteen kehittäminen, liityntäpysäköintimahdollisu
parantaminen, lisää asumismahdollisuuksia ikääntyneille,
ja kaupunkikuvallinen eheyttäminen, pohjaveden suojelu.

MT 110

Ohjauskeinot:

MERKITTÄVÄ
MATKAILUKOHDE
Taajamaosayleiskaava
ja sen toteuttamisohjelma. Tarvittae

TAVOLA

VIHTI

kaavarunko asemakaavoituksen pohjaksi. Asemakaavojen
tapaohjeet. Miljöösuunnitelmat. Rakentaminen toteutuu ain

Potentiaalinen
kaukoliikenteen
asema
kaupungin järjestämä
kunnallistekniikan verkosto.
Alueen kehityksestä kertovia mittareita:

Taajamaradan
asema
asukkaita/ha, asukkaita/etäisyys
palvelusta
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ

Seudullisesti merkittävä kaupan suuryksikkö vähittäis
ottaen on perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alu

ESA

asema

PULLI

E 18

SAMMATTI

NAUHATAAJAMAN LIEVEALUE
satama

Nauhataajamaan rajautuva maaseutualue, jolla voi pitk
laajenemispaineita. Vyöhyke muodostaa nauhataajama

Suositeltava maankäyttö:
Maa- ja metsätalous ja siihen liittyvät elinkeinot, hallittu hyv
ja asumisen yhdistäminen, viher- ja virkistysalueet, ohjatut

LEHMIJÄRVI

KARSTU

Suunnittelun reunaehtoja:
Alueelle ei ole suositeltavaa sijoittaa rakentamista tai toimi
nauhataajaman laajenemisen edellyttämää kaavoitusta. Ke
joukkoliikenteen saavutettavuus, liikkuvat palvelut, ulkoilun

LIEVIÖ

Ohjauskeinot:
Taajamaosayleiskaava. Rakentaminen toteutuu taajamaos
periaatteiden mukaan yksittäisten suunnittelutarveratkaisu
Alueen kehityksestä kertovia mittareita:
Suunnittelutarveratkaisujen määrä

PALVELUTAAJAMA

Pusulan, Nummi-Saukkolan, Sammatin ja Karjalohjan
maaseutumaisen taajama-asumisen alueita, joilla on h
lähiliikuntamahdollisuudet. Alueiden vetovoimaisuus p
vaalittavaan maaseutukirkonkylien kulttuurimiljööseen
Karjalohjan asukasmäärä kasvaa kunkin noin 400 ja N
vuoteen 2037 mennessä.

KARJALOHJA

Suositeltava maankäyttö:
Maaseututaajamaan sopiva pientalovaltainen asuminen, jo
asumistarpeet, julkiset ja yksityiset lähipalvelut, asumista h
työtilojen yhdistäminen siihen sopivilla alueilla, matkailupa
sekä uudet taajamarakennetta täydentävät alueet.

LOHJANSAARI

Suunnittelun reunaehtoja:
Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen, joukkol
pääkaupunkiseudulle, Lohjan keskustaan ja naapurikuntie
ketjuttamiseen, kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen
vaaliminen.

Ohjauskeinot:
Palvelutaajaman ja sen läheisen maaseudun käsittävä osa
ajantasaistaminen, asemakaavat, miljöösuunnitelmat. Rak
ja alueella on kaupungin järjestämä kunnallistekniikan verk

KEHÄ V
VT 25

Alueen kehityksestä kertovia mittareita:
asukkaita/ha, asukkaita/etäisyys palvelusta

SIUNTIO

PALVELUTAAJAMAN LÄHEINEN MAASEUTU

Taajaman läheinen maaseutu on väljän maaseutuasum
hyvät lähipalvelut ovat saavutettavissa enintään kolme
Taajaman läheisen maaseudun asukasmäärän kasvu s
vuoteen 2037 mennessä siten, että pääosa kasvusta su

Suositeltava maankäyttö:
Väljä omatoiminen maaseutumainen omakotiasuminen, is
tai harrastuksen yhdistäminen, asumista häiritsemättömät

Suunnittelun reunaehtoja:
Palveluliikenteen kehittäminen, kevyen liikenteen yhteydet
piirteiden vaaliminen.

RAASEPORI

0
INKOO

2,5

5

10 km
Pohjakartta: Maastokarttarasteri, Maanmittauslaitos

Ohjauskeinot:
Osayleiskaavat, suunnittelutarveratkaisut. Kantatila/emätil
joissa taajaman läheinen maaseutu on edullisuudeltaan lu
suunnittelutarveratkaisujen perusteella, jos osayleiskaavas
Suositeltavaa on, että uudisrakentaminen liittyy asemakaa
perustettaviin vesiosuuskuntiin.
Alueen kehityksestä kertovia mittareita:
Suunnittelutarveratkaisujen määrä
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Maankäytön rakenne 2022-52
Lohjan maankäytön rakenne 2013 – 37
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa keväällä 2014. Työ on tehty vuosina 2013 –
14 välittömästi sen jälkeen kun Lohjan
kaupunkiin oli liitetty Nummi-Pusulan ja
Karjalohjan kuntien alue. Rakennemallin
hyväksymisen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia erityisesti:
• Raideliikennehakkeiden toteuttamisessa
(ns. Tunnin juna)
• Tavoitellussa väestökehityksessä (laskeva kehitys ja syntyvyyden lasku)
• Riskien ennakoimisen tarpeessa
(pandemia)
• Ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden arvostuksessa (valtakunnalliset tavoitteet ja maankäyttö- ja rakennuslain
muutosluonnos)

• Kuntien tulevissa tehtävissä
(sote-uudistus)
Vuoden 2021 lopulla on aloitettu myös
kaupunkistrategian uudistaminen, mihin työhön on nimetty valmisteluryhmä.
Maankäytön rakennemallia sekä sitä varten
tehtyjä selvityksiä voi pitää maankäytön
näkökulmana kaupungin strategiatyöhön.
Työn tavoitteista tehtiin nettikysely vuonna 2021.
Päivittäminen on edennyt vaiheittain ja
ehdotus liitteineen, mikä hyväksyttiin lautakunnassa 9.3.2022, on luettavissa täältä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
esittää Maankäytön rakenne 2022 – 52 päivitetyn maankäytön rakennemallin kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

• Maakuntakaavoituksessa (Uusimaa –
kaava 2050)

LOHJA – TULEVAISUUDEN KAUPUNKI

Maankäytön rakenne 2013-37 –mallin tarkistaminen
 Maankäytön rakenne 2022-52

6.
Toimenpiteet
ja seuranta

Työn sisältö
1.

Toimintaympäristön muutokset
– Mitkä ovat trendit ja epävarmuudet nyt?

2.

Odotukset ja tavoitteet
– Mitä ihmiset haluavat?

3.

Lähtötilanne ja suunnitelmat
– Miten Lohja on kehittynyt?
– Mitä pitää ottaa huomioon?

4.

Visio
– Miten maankäytön rakenne 2013-37 on toteutunut?
– Millainen on tavoiteltava tulevaisuus?
– Mitkä riskit pitää ottaa huomioon?

5.

Maankäytön rakenne 2022-52
– Millainen on tulevaisuuden Lohjan maankäyttö?

6.

Toimenpiteet ja seuranta
– Mitä tehdään? Miten seurataan?

Leena Iso-Markku

1.
Toimintaympäristön
muutokset

5.
Maankäytön
rakenne
2022-52
2.
Odotukset
ja tavoitteet
4.
Visio

3.
Lähtötilanne ja
suunnitelmat

1
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Selvitykset ja suunnitelmat
M2

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN
TOTEUTTAMISPERIAATTEET

Osayleiskaavan
toteutumisen
edistämiseksi
tarvitaan
erilliset
toteuttamisperiaatteet. Työssä voidaan
tarkastella keskustan kehittämistä sekä
kortteleittain että teemoittain. Teemoja
voivat olla esim. julkiset tilat ja viheralueet.
Oikeiden painotusten löytämiseksi työssä
on osallistettu kaupunkilaisia, yhdistyksiä
ja alueen yrittäjiä. Työn aikana on
valmistunut osaraportteja mm. oleskeluja
viheralueiden tarpeesta sekä pyöräilystä
keskustassa.
Keskustan kävelypainotteisen alueen
ideasuunnitelmat
ja
keskustan
täydennysrakentamisen tarkastelu ovat
osa toteuttamisperiaatteiden tekemistä.
Kaupunginvaltuuston
hyväksymässä
keskustan osayleiskaavassa on osoitettu
ydinkeskustan kävelypainotteinen alue.
Alueella on mm. kokeiltu kävelykatua
kahtena kesänä. Alueen kehittämiseksi
vaiheittain kokonaisuutena laaditaan
idea- ja yleissuunnitelma.
Lohjan keskusta on tiiviydeltään ja
kaupunkikuvaltaan
monimuotoinen.
Täydennysrakentamiseen
on
paljon
potentiaalia, joka edellyttää kaupungin ja
kortteleiden kiinteistönomistajien yhteisiä
tavoitteita keskustan kehittämiseksi.
Työssä on tarkoitus tehdä keskeisten
kortteleiden
täydennysrakentamisen
korttelikohtaista tarkastelua. (Iso-Markku,
Jägel-Balcan)

M4

ASEMAKAAVOJEN
AJANTASAISUUSSELVITYS

Selvityksen tarkoituksena on arvioida voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta alueilla, joilla on voimassa oleva
asemakaava. Selvityksessä tarkastellaan
lainvoimaisia asemakaavoja mm. nykytilanteen, toteutuneisuuden ja kaupungin
kehityksen kannalta. Selvityksen pohjalta
ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin vanhojen asemakaavojen uudistamiseksi. Selvityksen laadinta ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. (Leppikangas, Lindblom)

M12 RANTA-ALUEEN IDEA- JA
YLEISSUUNNITELMA

Tarkastellaan Lohjan keskustan ja lähialueen virkistysalueita kokonaisuutena
sekä rantaraitin kehittämistä myös etelään.
Tavoitteita: lisätä ranta-alueen vetovoimaa,
tarkastella rantaraitin jatkuvuutta ja tunnistaa rantaraitin täydennettävät kohdat.
Rantaraitin kehittäminen myös etelään Ojamon suuntaan. Vuonna 2019 valmistui diplomityö Aurlahden aallot – Lohjan keskustan ranta-alueen ideasuunnnitelma, joka
käsittää alueena pienen osan M12-työn
tarkastelualueesta. Kaavoitusohjelman
2021-2023 mukaan ranta-alueen idea-ja
yleissuunnitelman M12 aloitus tulee ajankohtaiseksi vuonna 2021. (Koivula)
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Lohja ekologinen verkosto, ote liitekartasta. Sitowise oy

LOHJAN JA VIHDIN DUORAITIOJUNA
ESISELVITYS

Duoraitioliikenne on Suomessa uusi liikennemuoto, joka yhdistää nykyisen rataverkon ja kaupunkialueiden raitioverkoston
mahdollisuudet. Selvityksessä tarkastellaan
esiselvitystasolla duoraitioliikenteen toteuttamismahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan alueille. Selvityksessä
huomioidaan Hanko-Hyvinkää -radan sähköistyshanke sekä Espoo-Salo - oikoradan
suunnitelmat sekä esitettään matkaketjuihin, liityntämahdollisuuksiin ja liikennemuotoihin liittyviä tarkasteluja. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu loppuvuoden
2021 aikana. (Iso-Markku, Leppikangas)

LOHJAN EKOLOGINEN VERKOSTO SELVITYS

Selvityksen tavoitteena on laatia koko kaupungin kattava ekologisen verkoston tarkastelu, jotta ne voidaan ottaa huomioon
kaupungin kehityksessä. Selvitystyö palvelee maankäytön suunnittelua sekä luonnonsuojelusuunnittelua. Selvitystyö tehdään kahdessa vaiheessa, ensimmäinen
vaihe koskee yleispiirteisellä tasolla koko
kaupunkia ja toinen vaihe nauhataajaman
aluetta. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu keväällä 2022. (Iso-Markku, Kuisma, Leppikangas)
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Yleiskaavat
Y5a

LOHJANSOLMUN ASEMANSEUDUN JA
LEHMIJÄRVI-PULLI MAASEUTUALUEIDEN
OSAYLEISKAAVA

Suunnittelualue sijoittuu Lempolaan,
moottoritien pohjoispuolelle. Suunnittelualueen eteläosaan on tavoitteena osoittaa Espoo-Salo –oikoradan linjaus sekä
asemapaikka. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle Lohjansolmun asemanseudulle
muodostuu uusi 11000 - 15000 asukkaan
kaupunginosa. Lisäksi osayleiskaavaan sisältyy maaseutualueita Lohjansolmun
ympäristöstä.
Osayleiskaava on kuulutettu vireille alkuvuodesta 2017. Valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä vuonna 2019 ja
osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä
syksyllä 2020. Tavoitteena on, että osayleiskaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa
keväällä 2022.
Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnitelmaan liittyvä
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä koskevat poikkeuslupahakemusten käsittelyaikataulu.
(Leppikangas)

Y5b

LEHMIJÄRVI-PULLI
MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA

Suunnittelualue sijoittuu Lehmijärven, Pullin ja Kouvolan maaseutualueelle. Tavoitteena on tutkia alueen rakentamismahdollisuuksia. Kaavan valmistelun yhteydessä
on laadittu emätilatarkastelu, minkä pohjalta rakentamismahdollisuudet ovat osoitettu osayleiskaavaan. Työn edetessä tulee
tutkia mahdollisuutta muuttaa lomarakennuksia vakituiseen asumiseen.
Osayleiskaava on kuulutettu vireille alkuvuodesta 2017. Valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä vuonna 2019 ja
osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2020. Tavoitteena on laatia tarkistettu kaavaehdotus alkuvuodesta 2022.
(Leppikangas, Kuisma)
Y6

NUMMI-SAUKKOLAN OSAYLEISKAAVA

Nummi-Saukkolan palvelutaajaman alueelle sekä sen läheiselle Tavolan maaseutukylän alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaava, joka korvaa alueen aiemmat
yleiskaavatasoiset suunnitelmat.
Tavoitteena on palvelutaajaman kehittäminen sekä alueen tontti- ja asemakaavoitustarpeen arvioiminen. Vuoden 2019 aikana
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät alueella kaksi asukastilaisuutta ja laativat opinnäytetöitä kaavoituksesta.
(Leppikangas)
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Y6
Y8

Y7

Y5b
Y5a

Y10

Y9
M12

M2

M4

Y7

NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Suunnittelualueeseen kuuluvat pääasiassa moottoritien pohjoispuoliset alueet Sevolammen eteläpuolelta aina Haijassuonojaan saakka. Tavoitteena on Espoo-Salo
-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Voimassa olevassa
osayleiskaavassa esitetty ratalinjaus tulee
päivittää vastaamaan oikoradan tarkentuneen yleissuunnitelman mukaista linjausta.
Samalla on tarkoitus tarkistaa muuttunei-

den melualueiden vaikutus kaavassa osoitettaviin rakennuspaikkoihin.
Osayleiskaavan muutos on tullut vireille
loppuvuodesta 2019 ja se on tavoitteena
hyväksyä kaupunginvaltuustossa keväällä 2022. Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnitelmaan
liittyvä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä koskevat poikkeuslupahakemusten käsittelyaikataulu.
(Kuisma)
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Y8

SAMMATIN POHJOISOSIEN
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Suunnittelualue sijoittuu enimmäkseen
valtatie 1:n eteläpuolelle pohjoispuolisten
osien kuuluessa kuitenkin kaava-alueeseen
Yhdeksänkirkonmäeltä Perkoonmäen itäpuolelle asti. Tavoitteena on Espoo-Salo -oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Voimassa olevassa
osayleiskaavassa esitetty ratalinjaus tulee
päivittää vastaamaan oikoradan tarkentuneen yleissuunnitelman mukaista linjausta.
Samalla on tarkoitus tarkistaa muuttuneiden melualueiden vaikutus kaavassa osoitettaviin rakennuspaikkoihin.
Osayleiskaavan muutos on tullut vireille
loppuvuodesta 2019 ja se on tavoitteena
hyväksyä kaupunginvaltuustossa keväällä 2022. Kaavan aikatauluun vaikuttaa Espoo-Salo –oikoradan yleissuunnitelmaan
liittyvä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämistä koskevat poikkeuslupahakemusten käsittelyaikataulu.
(Kuisma)

Y9

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN
PÄIVITTÄMISTARPEET

Taajamaosayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuonna 2006 ja se on tullut voimaan
vuonna 2016. Kaavan hyväksymisen jälkeen
ESA-radan virallinen toteuttamisjärjestys
on muuttunut, varsinaisen yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu, Uusimaa-Kaa-
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va 2050 on pääosin lainvoimainen ja alueella on tapahtunut useita pienempiä, mutta
kaupallisen kehityksen kannalta oleellisia muutoksia. Taajamaosayleiskaavan rakennetta ja väestön sijoittumista on syytä
tarkastella uudestaan ja todeta keskeiset
päivittämistarpeet. Tavoitteena on käynnistää kaavaprosessi vuoden 2022 aikana.
(Leppikangas, Kuisma)

Y10 SININEN LOHJA

Sinisen Lohjan maankäytön periaatteet
laaditaan Lohjanjärven ja Hormajärven
alueelle sekä niiden lähiympäristöön, Lohjan maankäytön rakenteessa määritellylle
Sinisen Lohjan alueelle.
Lohjanjärvi saaristoineen muodostaa
omaleimaisen luonnon- ja kulttuuriympäristöltään arvokkaan vapaa-ajan alueen, jolla on tarpeen ohjata rakentamista alueen
olosuhteet ja maanomistajien tasapuolinen
kohtelu huomioiden.
Osayleiskaavan tavoitteena tarkastella
maankäytön periaatteita ja mitoitusta; niiden laadinta kestää useamman vuoden. Tavoitteena on käynnistää selvityksen laadinta vuoden 2023 aikana. Periaatteet toimivat
osana kaavaprosessia, jos kaupungilla on
resursseja jatkaa laajan alueen suunnittelua osayleiskaavalla. (Kuisma, Leppikangas)
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Ajankohtaiset asemakaavat ja
asemakaavamuutokset
Asemakaavoituksella mahdollistetaan
kaupungin taajama-alueiden kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena
on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden,
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun
ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.
Lohjan kaupungin maapoliittisten periaatteiden mukaisesti uudet asemakaavat laaditaan pääasiassa kaupungin omistamalle
maalle. Yksityisillä alueilla on mahdollista
asemakaavojen muuttaminen sekä joissain

tapauksissa täydennysrakentaminen, mitä
varten tehdään kaavan käynnistämissopimus ja asemakaavaprosessin edettyä
ehdotusvaiheeseen maankäyttösopimus
maanomistajan kanssa.
Suunnitteluvaraukset ja mahdollisesti
maankäyttösopimusta edellyttävät asemakaavat tai asemakaavan muutokset on
merkitty tähdellä (*).
Kaupunki voi myös hakemuksesta tai kilpailun perusteella tehdä kaupungin omistamasta alueesta ns. suunnitteluvarauksen
yksityiselle taholle, jolloin aluetta suunnitellaan yhdessä siten, että kaupungilla on
kuitenkin viime kädessä päätösvalta kaavan sisällöstä.

KESKUSTA - PALONIEMI - ROUTIO - LEMPOLA
L23

NEIDONKEIDAS

Alue sijaitsee harjulla Lohjan keskustan
tuntumassa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia uimahallin kehittämistä varten kaupungin omistamalla tontilla. Kaavatyön on tarkoitus
alkaa vuoden 2022 syksyllä. (Jägel-Balcan)

L29 KARSTUNRAITTI

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa. Päätavoitteena on tutkia mahdollisuus
keskustan läheisyydessä olevan asuinkerrostalojen korttelialueen täydennysrakentamiseen osassa korttelia 166. Alueelle
laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä
tonttijaon muutos. Kaavan hyväksyminen
on tarkoitus tuoda käsittelyyn vuoden
2022 aikana. (Anttila)
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KESKUSTA - PALONIEMI - ROUTIO - LEMPOLA
L75

L107

L27

L46

L21
L97

L110
L112

L54

L66

L72

L106 L116
L79

L89

L90

L113

R11

L100
L100
L117

L77

L29

L111 L80

L118 L104 L24
L98

L105

L91

L84

L39

L83

L23

L39 MÄNNISTÖNKATU

L46 LEMPOLAN TYÖPAIKKA-ALUE (*)

Suunnittelualue sijaitsee Lohjanharjuntien eteläpuolella Metsolankadun ja Männistönkadun välisellä alueella. Tavoitteena on tutkia kaupungin omistaman tontin
muutos asunto- ja palvelukäyttöön ympäristön kaupunkikuva ja arvokkaat rakennukset huomioiden.

Alue sijaitsee moottoritien (vt1) Lempolan
liittymän eteläpuolella, Lempolan sisääntulotien ja Saukkolantien välisellä alueella. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa
alue monipuoliseksi työpaikka-alueeksi.
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa ja
asemakaava on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta.

Asemakaavan muutos on tullut vireille, ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä keväällä 2015. Valmisteluvaiheen on tarkoitus tulla nähtäville vuoden
2023 alussa. (Jägel-Balcan)

Asemakaava on tullut vireille kesällä 2018,
jolloin järjestettiin asukaskysely. Asemakaavan valmisteluvaihe on ollut nähtävillä syksyllä 2020. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2022 aikana.
(Jägel-Balcan)
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L66 ROUTION RANTA-ALUEEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaavamuutoksen tavoitteina on mm. asemakaavan ajantasaistamisen, mahdollisesti
myös tutkia täydennysrakentamisen edellytyksiä. Kaavoitusohjelman 2022–2024 tavoitteena on, että kaavaprosessin valmisteluvaiheen kuuleminen on ajankohtainen
vuoden 2022 aikana. (Koivula)
L72 HIIDENLINNA (*)

Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen
Roution kaupunginosassa Lohjanjärven
pohjois-koillisrannalla.
Kaavamuutoksen päätavoitteena on suunnitella alueelle nykyisen teollisen toiminnan sijaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja asuintaloja. Asunnot
voivat olla erillisiä pientaloja tai kytkettyjä
pientaloja. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa ja asemakaava on käynnistynyt
maanomistajan hakemuksesta.
Ehdotusvaiheen aineisto oli syksyllä 2020 ja
kaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2022
aikana. (Jägel-Balcan)
L77 PITKÄNIEMI (*)

Kaava-alue sijaitsee järven rannalla Lohjan
keskustassa, toimintansa lopettaneen paperitehtaan ja toimintaansa jatkavan ker-
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topuutehtaan alueilla. Kaavamuutoksen
kohteena olevaan kokonaisuuteen kuuluu
myös vesialueita sekä pieni saari. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajien
hakemuksesta.
Kaavamuutosta haetaan paperitehtaan
alueiden muuttamiseksi pääasiallisesti
asuinkäyttöön. Alueelle halutaan sijoittaa
myös palveluita alueen sijainti huomioiden. Toinen hakija esittää, että kertopuutehtaan ympäristön maankäyttöperiaatteita on syytä päivittää teollisen toiminnan
pitkäjänteisen kehittämisen sekä ranta-alueen terveellisen ja turvallisen käytön
mahdollistamiseksi.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on ollut
vuonna 2020. Kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville vuoden 2022 aikana.
(Anttila)
L83 PAPPILANKORPI II

Suunnittelualue sijoittuu Pappilankorven
teollisuusalueen itäosaan Teollisuuskadun
koillispuolelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa toteutumattoman
teollisuusalueen osan aluerakennetta, tonttikokoja ja rakennusoikeuden määrää.
Asemakaavan muutos on tullut vireille
vuonna 2016 nimellä L44 Pappilankorpi.
Syksyllä 2017 asetetun valmisteluvaiheen
nähtävillä olon jälkeen L44 jakautui kolmeen osa-alueeseen, joista yhden muo-
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dostaa L83 Pappilankorpi II. Kaavaehdotus
on ollut nähtävillä syksyllä 2021. Kaava on
tarkoitus hyväksyä keväällä 2022. (Kuisma)
L84

PAPPILANKORPI III

Kaava-alue sijoittuu Pappilankorven teollisuusalueelle, Hanko-Hyvinkää -junaradan
itäpuolelle. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia rakennetun teollisuusalueen korttelialueen rajauksia ja muuttaa
alueen käyttötarkoitusta niin, että huomioidaan alueen ympäristövaikutukset.
Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä syksyllä 2017. Kaavaehdotus
tulee päätöksentekoon aikaisintaan vuonna 2024. (Anttila)
L89

HIIDENSALMI II

Suunnittelualue käsittää L52 Hiidensalmen
asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheessa
pois rajatun alueen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusalue Hiidensalmen entisen sahan alueella
keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi, monimuotoiseksi asuntoalueeksi.
Kaava-alue käsittää noin 12 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Kaavamuutosalueelle on osoitettu kerrostaloasumista jo rakentuneen
Karstuntien länsipuolen mukaisesti. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden
2022 aikana. (Jägel-Balcan)

L90
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PALONIEMI Ib

Alue sijoittuu Lohjanjärven rantaan ja
itä-länsi-suunnassa Paloniemen keskiosaan, käsittäen mm. Hirmuholman, Paloniemen uimarannan ja sitä ympäröivät
alueet sekä Kuoppanokan mäkeä. Paloniemi Ib (L90) on alue, joka jätettiin kaavaprosessin hyväksymisvaiheessa ulkopuolelle
sittemmin voimaan tulleesta Paloniemi I
(L50) asemakaavasta.
Paloniemi Ib-asemakaavan aluetta koskeva asemakaavaehdotus (L50) Paloniemi I
asemakaavaan sisältyen oli julkisesti nähtävillä loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Kaava-alue on pääosin kaupungin
omistuksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. järvikaupunki-henkisen järvinäköalallisen ja omarantaisen pientalo-tonttituotannon edistäminen. (Anttila)
L100 VIHERKÄYTÄVÄ

Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on lakkautetun satamaradan käytävän
muuttaminen kevyen liikenteen ja virkistyksen käyttöön. Lisäksi tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia pienimuotoiseen täydennysrakentamiseen. Kaavoitusohjelman
2022-2024 mukaan kaavaprosessin aloitusja valmisteluvaihe tulevat ajankohtaiseksi
vuoden 2022 kuluessa. (Koivula)
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L104 LAURINKATU 55 (*)

Maanomistajan kaavamuutoshakemus.
Asemakaavan ajantasaistaminen. Kaavamuutoksella tutkitaan kehittämismahdollisuuksia korttelissa. Kaavoitusohjelman
2022–2024 mukaan asemakaavan aloitusvaihe on ajankohtainen vuoden 2022 aikana, valmisteluvaihe ja ehdotusvaihe vuoden 2023 aikana. (Koivula)
L107 LOHJANSOLMUN ASEMA

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Espoo- Salo –oikoradan aseman ja uuden
kaupunginosan toteutuminen Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli
maaseutualueiden osayleiskaavan (Y5a)
mukaisesti. Asemakaavaa varten tehdään
esisuunnittelua vuoden 2022 aikana. Valmisteluvaiheen kuulemisen, ehdotusvaiheen ja asemakaavan hyväksymisen on
tarkoitus tapahtua vuoden 2023 aikana.
(Anttila)
L110 ROUTIO, SUVIPIRTINKUJA

Asemakaavan ajantasaistaminen jätevesipumppaamon osalta. Puistoalueen
muuttaminen osittain tontiksi. Kaavoitusohjelman 2022–2024 mukaan asemakaavan aloitusvaihe on alku vuodesta 2023
(Korhonen)
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L111 KIINTEISTÖ OY LOHJAN KESKUSAUKIO,
ASEMAKAAVAN MUUTOS (*)

Kiinteistö Oy Lohjan Keskusaukio on hakenut Anttilan kaupunginosan kortteliin
32 asemakaavanmuutosta. Kaavoitusohjelman 2022–2024 mukaan asemakaavan
valmisteluvaihe ja ehdotusvaihe ovat ajankohtaiset vuoden 2022 aikana. (Koivula)
L112 LEMPOLAN KAUPPAPUISTO,
KORTTELIT 96 JA 98 (*)

Lempolan kauppapuiston kaava-alueeseen
sisältyy nykyinen Lempolan kauppakeskittymä moottoritien sisääntulotien ja Lohjanharjuntien risteyksen läheisyydessä ja sen
lisäksi viereinen kortteli 98.
Kaavalla tutkitaan onko kortteliin 96 mahdollista osoittaa lisää päivittäistavara- ja
erikoistavarakauppaa, ajantasaistaa korttelin 98 ajoyhteyksiä ja parantaa alueen
saavutettavuutta sekä liikennejärjestelyjä.
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa
ja asemakaavamuutos on käynnistymässä maanomistajan hakemuksesta vuonna
2023. (Jägel-Balcan)
L113

PURUSKORVENKUJA

Maanomistajan hakemus. Puistoalueen
muuttaminen osittain tontiksi. Kaavoitusohjelman 2022-2024 mukaan kaavaprosessin aloitusvaihe ajoittuu vuoteen 2024.
(Korhonen)

Lohja • Kaavoituskatsaus 2021

22

Asemakaavat on ohjelmassa jaettu siten, että sellaiset asemakaavat ja asemakaavamuutokset joiden jatkaminen tai aloittaminen edellyttää arviointia, on ryhmitelty omaan
taulukkoonsa. Syitä arvioinnille voivat olla esimerkiksi hankkeen tilanteen muuttuminen, keskeneräinen esisuunnittelu tai kesken olevat neuvottelut. Arvioitavia kaavoja ei
ole kaavoitusohjelmassa toistaiseksi aikataulutettu.
ARVIOITAVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAMUUTOKSET:
L21

RAJAPORTTI (*)

Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km luoteeseen Lohjan keskustasta Karstuntien pohjoispuolella Hiidenlahteen rajautuen. Alue
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa erillispientalojen rakentamiseen.
Kaava-alue on sekä kaupungin että yksityisessä omistuksessa. Asemakaavaprosessin
jatkaminen edellyttää kaavaehdotuksen
uudelleen laatimista sekä selvitysten päivittämistä. Rajaportin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos on
ollut nähtävillä kesällä 2005 ja ehdotusvaihe on ollut nähtävillä loppuvuodesta 2008.
(Anttila)
L24

KESKUSTA, OSUUSPANKIN KORTTELI (*)

Asemakaavan muutos on tullut vireille
maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ollut tehokkaan
asuinrakentamisen mahdollistaminen
keskusta-alueella. Kaavaprosessi on kuitenkin jäänyt kesken. Tullaan arvioimaan,
onko tarkoituksenmukaisempaa aloittaa
uusi kaavaprosessi ja sen aikataulutarve.
(Anttila)

L27

ROUTIO, TAKA-ROUTION RANTA-ALUE

Taajamaosayleiskaavan mukainen mahdollinen taajaman laajenemisalue. Tukee järvikaupunki-imagoa, mutta edellyttää paljon sopimusneuvotteluja. (Anttila /
Leppikangas)
L54

ROUTIO

Kaavamuutoksen tarkoituksena on vanhentuneen Elsa-ratavarauksen poistaminen Hiittisissä. (Anttila)
L75

HOSSANTIE

Kaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavan tie- ja katualueiden tarkistaminen
toteuttamisen edistämiseksi. Suunnittelualue sijaitsee Hossantien pohjoispäässä.
(Anttila / Lindblom)
L79 VENTELÄ K73

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
kaupungin omistaman rakentamattoman
asuinpientalojen tontin muuttaminen palvelutontiksi. (Anttila)
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L80

PUU-ANTTILA (*)

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa Lohjan kirkon eteläpuolella. Alue rajautuu Laurinkatuun, Suurlohjankatuun,
Anttilankatuun ja Sibeliuksenkatuun. Korttelissa sijaitsee alun perin kouluksi 1916-17
rakennettu Puu-Anttilan rakennus ja kotiseututalo (Anttilan renkitupa) 1800-luvun puolivälistä. Kortteliin on esitetty
täydennysrakentamista asuinkäyttöön.
Kaavamuutosta laaditaan yhteistyössä
kaavakonsultin kanssa. Valmisteluvaiheen
kuuleminen on ollut vuoden 2021 aikana.
Tarvittavat maankäyttösopimukset valmistellaan ja tuodaan päätettäviksi erikseen
ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. (Anttila)
L91 1 LAURINRINNE

Kaavamuutosalue sijaitsee Lohjan keskustassa. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa kerrostalotuotantoa lähellä palveluita myös ikääntyneiden ja opiskelijoiden
asumiseen. Alue on kaupungin omistama
määräala. (Anttila)

L98
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TORIN YMPÄRISTÖ

Kaavamuutosalue sijaitsee kauppatorin
ympäristössä ja liittyy toteutettuun kumppanuushakuun alueen kehittämiseksi.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on asemakaavan ajantasaistaminen, torialueen
kehittäminen ja mahdollisen pysäköintilaitoksen mahdollistaminen. Suunnitteluvaraus. Kumppanuuskaava. Kaavoitusohjelman
2022–2024 mukaan hankkeen viitesuunnitelmien aikataulu vaikuttaa kaavamuutoksen aikatauluun. (Anttila / Koivula)
L105 PENTINKULMA

Esiselvitysvaiheessa oleva mahdollinen
tuleva asemakaavamuutos Pentinkulman
vanhusten palvelukeskuksen (Ojamonkatu 34) paikalle. (Anttila)
L106 LEMPOLAN ERITASOLIITTYMÄ

Asemakaavan muutostarve tulee ajankohtaiseksi vesitornin eritasoliittymän tiesuunnittelun yhteydessä. (Anttila / Leppikangas)
L116 VENTELÄ KORTTELI 77

L97

PALONIEMI II (*)

Asemakaavan tarkoituksena on omarantaisten pientalotonttien mahdollistaminen
Paloniemen alueella. (Anttila)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
taajamaosayleiskaavan keskustatoimintojen alueen tiivistäminen ja mahdollisuus
Mäntynummen koulun asemakaavan päivittämiseen. (Anttila)
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L117 MOISIONPELTO

Keskustan osayleiskaavan mukaisten virkistys- ja asuinalueiden asemakaavan muutos
Lohjan Iso-Pappilan peltoaukealla. (Anttila)
L118 NAHKURINTORI (*)

Mahdollisesti tuleva Keskustan osayleiskaavan mukainen asuin- ja liikerakennusten korttelialueen asemakaavan muutos
Lohjan keskustassa. (Anttila)
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ETELÄ-LOHJA

L15

L30
L94

L103

L99
L76

L88
L108
L102

L73

L55

L92
L53

L53

KIRKNIEMEN ASEMA JA KOULU

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kirkniemessä. Tavoitteena on tutkia mahdollisuus rautatiealueen ja olemassaolevien rakennusten muuttamiseen asuntokäyttöön
alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden. Asemakaavamuutoksen alueseen on liitetty Kirkniemen
koulujen alue. Valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä keväällä 2020. Hyväksyminen on tavoitteena syksyllä 2023.
(Jägel-Balcan)

L73

KORKEAKUJA

Asemakaavamuutos alue sijaitsee Maksjoella, Korkeakujalla. Tavoitteena on poistaa asemakaavasta vanha katualuevaraus
siltä osin kuin sitä ei ole tarkoituksenmukaista enää toteuttaa. Kaavoitusohjelman
2022-2024 mukainen aloitusvaihe on vuoden 2023 keväällä. (Lindblom)
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L76

RAVIRADANKATU II

Suunnittelualue sijoittuu Tynninharjuntien
eritasoliittymän kaakoispuolelle. Tavoitteena on päivittää korttelialueen kaupan sijoittamista mahdollistava kaavamerkintä
vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain
muuttuneita sisältövaatimuksia. Kaava-alue
on pääosin kaupungin omistuksessa. Kaavan valmisteluvaihe on ollut nähtävillä kesällä 2021 ja hyväksyminen on tavoitteena
vuoden 2022 lopussa. (Jägel-Balcan)
L92 VIRKKALAN RISTI

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Virkkalassa, Kuninkaantiellä. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena kiinteistömassan sijoittamisen optimointi sekä mahdollisen
polttoaineen jakelupisteen sijoittamisen
tutkiminen. Kaavoitusohjelman 2022-2024
mukainen aloitusvaihe on vuoden 2022 keväällä. (Lindblom)
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L102 VIRKKALA, KORTTELI 227

Maanomistajien hakemukset. Puistoalueen
muuttaminen tontiksi. Kaavaprosessin valmisteluvaihe on käynnissä keväällä 2022 ja
ehdotusvaihe on tavoitteena ajoittaa saman vuoden syksyyn. (Korhonen)
L108 VAPPULAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

Asemakaava ja asemakaavamuutos koskee Vappulantien loppuosaa Vappulassa
jatkuen Virkkalaan Vieremälle vieremäntien risteykseen asti. Kaavamuutoksessa on tarkoitus muuttaa maantie kaduksi
sekä mahdollistaa riittävällä katu alueen
tilanvarauksella kevyenliikenteen väylän
toteuttaminen. Kaavamuutos on lähtöisin
kaupungin kaupunkitekniikan aloitteesta.
Kaavanmuutoksen hyväksyminen on tavoitteena keväällä 2022. (Lindblom)
ARVIOITAVAT ASEMAKAAVAT JA
ASEMAKAAVAMUUTOKSET:

L99 KUORMAAJANKATU (*)

Maanomistajien hakemus. Tavoitteena
Kuormaajankadun sijainnin muuttaminen.
Maankäyttösopimus. Kaavoitusohjelman
2022-2024 mukaan kaavaprosessin valmisteluvaihe ajoittuu kesään 2023. (Korhonen)

L15

OJAMON KOULU JA LIIKETONTTI

Kaavamuutoksen tarkoituksena on Ojamon
koulun ja Kartanonpuiston päiväkodin
saattoliikenteen ja pysäköinnin järjestäminen ja viereisen liikekeskuksen kehittäminen. (Anttila)
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L30

HÄRKÄHAKA

Alueella on kaupungin maanomistusta
Lohjanjärven tuntumassa sekä Lohjan taajamaosayleiskaavassa pääasiassa erillispientaloille asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluevarausta. (Anttila / Koivula)
L55

VAPPULANTIE

Asemakaavamuutos alue sijaitsee Ojamolla, Vappulantien alkupäässä, kauppakeskuksen jälkeen. Asemakaavamuutoksen
tarkoituksena on tutkia kadun linjauksen
suoristamista ja polttoainejakelupisteen
mahdollistamisen. (Anttila / Lindblom)

VIRKKALA, SEMENTTITEHDAS

Kaavamuutoksen tarkoituksena on yritysja asuinrakentamisen mahdollistaminen
vanhalla teollisuusalueella kulttuuri- ja rakennushistoria huomioiden. (Anttila)
L88

L94
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TYNNINHARJU, MAKSJOENTIE 11

Maanomistajan hakema asemakaavan
muutos liike- ja teollisuusrakennusten
korttelialueen muuttamiseksi mahdollistamaan asuntotuotantoa alakeskuksessa.
Odotetaan maanomistajan toimia. Maankäyttösopimus. (Anttila)

L103 ORAVAPUISTO

Vanhentunut suunnitteluvaraus puistoalueen muuttamiseksi liikerakennusten
korttelialueeksi. Taajamaosayleiskaavassa
alue on osa keskustatoimintojen aluetta.
(Anttila)
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ITÄ - LOHJA

L115

L101

L68

L81

R10

L114

L93
L74

L68 MUIJALA I ASEMAKAAVA JA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tavoitteena on lisätä tonttivarantoa Muijalan suunnalla ja vahvistaa siten Lohjan nauhataajaman pohjoisosaa. Kaavaprosessin
vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen olivat ajankohtaiset vuonna 2021. Kaavaehdotus nähtävillä alkuvuodesta 2022,
kaavoitusohjelman 2022-2024 mukaan tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen
vuonna 2022. (Koivula)
L74 MUIJALANNUMMENTIE

Kaupungin luovuttaman työpaikkatontin
muokkaus. Kaavamuutoksen aloitusvaihe
ajoittuu vuoteen 2024. (Korhonen)

L93

MUIJALANTIE, PIANAKUJA

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Muijalassa, Pianakujalla. Asemakaavamuutoksen
tarkoituksena kiinteistömassan sijoittamisen optimointi sekä mahdollisen polttoainejakelupisteen sijoittamisen tutkiminen.
Kaavoitusohjelman 2022-2024 mukainen
aloitusvaihe on keväällä 2022. (Lindblom)
L115 NÄLKÖÖNLAMPI

Espoo- Salo –oikoradan toteuttamiseksi
tarpeellinen liike- ja teollisuusalueen asemakaavan muutos.
Suunnittelualue sijaitsee Muijalan kaupunginosassa. Maankäyttösopimus. (Anttila)
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L81

MUIJALAN LIITTYMÄ

Suunnittelualue sijaitsee Lohjanharjuntien ja Mustalahdentien välisellä alueella.
Asemakaavan tarkoituksena on työpaikka-alueen kehittäminen logistisesti hyvässä sijainnissa. (Anttila)
L101 MUIJALA, LOHIRANNANTIE (*)

Maanomistajan hakemus asemakaavan
laatimiseksi elinkeinotoimintaa varten.
Maanomistajan toiveesta tilannetta tarkastellaan uudestaan taajamaosayleiskaavan päivityksen Y9 jälkeen. Maankäyttösopimus. (Anttila)
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L114 MUIJALA II

Asemakaavan tavoitteena on lisätä tulevaisuudessa tonttivarantoa Muijalassa. Kaavoitusohjelmassa 2022-2024 L114-asemakaavalle ei ole osoitettu aikataulua. (Koivula)
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PUSULA

P6
P5
N13

N2

N2 OINOLA, KOULUN YMPÄRISTÖ

P5

Suunnittelualue sijaitsee Nummella. Tavoitteena on mahdollistaa koulukeskuskokonaisuuden toteutuminen sekä toimivat ja turvalliset liikennejärjestelyt. Kaavan
tavoitteita on tarkistettu, alueen rajausta
on muutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty ja ollut nähtävillä vuoden 2016 alkupuolella. Valmisteluvaiheen on tarkoitus tulla nähtäville vuoden
2022 syksyllä. (Korhonen)

Pusulan ohitustien poisto. Asemakaavan
ajantasaistaminen. Kaavaprosessi on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 loppupuolella. (Korhonen)

N13 NUMMI, KORTTELI 11

Maanomistajan hakemus. Käyttötarkoituksen muutos. Valmisteluvaihe on käynnissä
keväällä 2022 ja ehdotusvaiheen on tarkoitus tulla nähtäville kesällä. (Korhonen)

N4

KASVIHUONEILMIÖN YMPÄRISTÖ (*)

Maankäytön rakenteen 2013-25 ja E18 solmukohtien tarkastelussa todettu potentiaalinen työpaikka-alue. (Anttila)

MARTTILANTIEN YMPÄRISTÖ

P6 PUSULA, KORTTELI 9

Maanomistajan hakemus. Puiston muuttaminen osittain tontiksi. Kaavaprosessin
ehdotusvaihe ajoittuu kevääseen 2022
ja kaava on tarkoitus hyväksyä kesällä.
(Korhonen)
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SAMMATTI

31

KARJALOHJA

S4

K4
K2

S1
S3

S1 SAMMATTI, LOHILAMMENTIE

K2

Sammatin koulun viereinen kaupungin
omistama alue sopii hyvin täydennysrakentamiseen. Samalla selvitetään ulkoilu- ja virkistysalueiden tarve. Kaavoitusohjelman 2022–2024 tavoitteena on, että
asemakaavan aloitusvaihe on ajankohtainen vuonna 2022 ja kaavan valmisteluvaihe vuoden 2023 kuluessa. (Koivula)

Asemakaavan ajantasaistaminen. Tievarauksen poistaminen. (Anttila)

S4

SAMMATTI, KORTTELI 39

Maanomistajan hakemus. Käyttötarkoituksen muuttaminen työpaikoista asuinrakennuksiin. Kaavoitusohjelman 2022-2024 mukaan kaavaprosessin aloitusvaihe ajoittuu
vuoteen 2024. (Korhonen)
S3

SAMMATIN SATEENKAARI (*)

Maanomistajan hakemus. Asuminen palvelutaajamassa. Ikääntyneiden asuminen.
Maankäyttösopimus. (Anttila)

K4

KARJALOHJAN ALATIE

KARJALOHJAN VANHA PASSI (*)

Maanomistajan hakemus. Matkailun edistäminen. Maankäyttösopimus. (Anttila)
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Muut kaavat ja suunnitelmat
Hankkeita, jotka on joskus katsottu tarpeellisiksi, mutta eivät ole tällä hetkellä ajankohtaisia
eivätkä ole mahtuneet ohjelmaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
K3 Teilinummen työpaikka-alue
L8 Keskusta, Ranta-alue
L12 Lohjan asema, Venteläntie
L14 Harjun koulu
L18 Keskusta, torin alue
L25 Gunnarla, muutos
L32 Länsi-Louhenkatu
L36 Perttilä
L41 Vappula
L51 Nummentaustan koulun alue
L56 Pappilankorpi (Veijolantie)
L57 Ahtsalmi (K98)
L58 Moisio
L59 Gunnarla (K660,661,667)
L61 Nahkurintori

L70 Neitsytlinna
N5 Saukkola, Uusitalo
N6 Mt 110 eteläpuoli, Fakki, muutos
N7 Tavolan eritasoliittymä
N8 Saukkola, Reko
N9 Oinola, muutos
N10 Tavola, Alhonsora
N11 Tavola, Alhonpää
P1 Pusula, Pippuri
P2 Ikkalan asemakaava
P3 Petsamon asemakaavamuutos ja laajennus
P4 Marttilantien varsi, muutos
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Vireillä olevat ranta-asemakaavat
Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.
PÄIVÄRINTEEN RANTA-ASEMAKAAVA

Kaava-alue sijaitsee Linnaniementien varrella Lohjan Varolassa Särkilammen ja Varolanlahden välisellä maa-alueella noin
13,5 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta länteen. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle erillispientalon
rakennusoikeus (AO) sekä siirtää käyttämättömän loma-asunnon rakennusoikeus
kiinteistöltä toiselle siten, että saunan rakennusoikeus sijaitsee Linnanniementien
itäpuolella ja loput rakennusoikeudesta
Linnanniementien länsipuolella.
Ranta-asemakaavan laatimisen on käynnistänyt alueen maanomistaja. Kaava on
kuulutettu vireille 31.3.2021, ja sen ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä helmi-maaliskuussa 2022. Kaavan on tarkoitus
valmistua keväällä 2022. Ranta-asemakaavan laatija: Nosto Consulting Oy; p. 0400
858 101; pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
RANTALYLYN RANTA-ASEMAKAAVAN
MUUTOS

Ranta-asemakaavan muutos käsittää osan
kiinteistöstä Rantalyly 4:53 Lylyisissä. Kaavan tavoitteena on vaihtaa venevalkamalle
ja uimarannalle osoitetut alueet sijainneiltaan keskenään.
Kaavan vireille tulosta on kuulutettu keväällä 2017. Valmisteluvaiheen aineisto on
asetettu uudelleen nähtäville talvella 2019
siihen tulleiden muutosten jälkeen.

KIRMUSJÄRVEN ISOSAAREN RANTAASEMAKAAVA

Ranta-asemakaavaa laaditaan Sammatin
Kirmusjärven Isosaaressa sijaitseville tiloille Saarela 1:3 ja Saarela II 2:1. Kaava on
kuulutettu vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kevättalvella 2016. Ranta-asemakaavan laatija: Karttaako Oy; p. (09) 148 1943; p. 0400
425 390; phartikainen@kolumbus.fi
LEHTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Ranta-asemakaavaa laaditaan Karjalohjan
Tallaanniemessä sijaitsevalle tilalle Lehtoniemi 1:204. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2012. Ranta-asemakaavan laatija:
Karttaako Oy; p. (09) 148 1943; p. 0400 425
390; phartikainen@kolumbus.fi
L85 LYLYINEN, RANTA-ASEMAKAAVA

L85 on tuleva ranta-asemakaava kaupungin maalle Lylyisissä. Ranta-asemakaavalle
on esitetty tavoiteaikataulu kaavoitusohjelmassa 2022-2024. Kaupungin omistaman alueen ranta-asemakaava virkistyskäyttöön. Kaavoitusohjelman 2022-2024
mukaan kaavaprosessin aloitusvaihe tulee ajankohtaiseksi vuoden 2023 kuluessa. (Koivula)
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Rakentamis- ja
toimenpidekiellot
NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN
OSAYLEISKAAVAMUUTOS

OINOLAN KOULUKESKUKSEN YMPÄRISTÖ

Vetovoimalautakunta on päätöksellään
18.12.2019 § 190 päättänyt Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavamuutoksen
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n
mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei
koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä,
jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä
maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.12.2021 § 55 jatkaa 24.1.2022 saakka voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa
asemakaavan muuttamista, laajentamista
ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueella kaksi vuotta.
Kielto on voimassa 24.1.2024 saakka. Rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus – ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan
kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

SAMMATIN POHJOISOSIEN
OSAYLEISKAAVAMUUTOS

ANTTILAN KAUPUNGINOSA KORTTELI 34

Vetovoimalautakunta on päätöksellään
18.12.2019 § 192 päättänyt Sammatin pohjoisosien osayleiskaavamuutoksen alueelle
maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, jo
olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan
talousrakennuksen rakentamista eikä maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja
rakennuslain 202 §:n perusteella vetovoimalautakunnan päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut
lainvoiman.

Vetovoimalautakunnan lupajaosto on päätöksellään 13.9.2018 § 66 päättänyt, että
Lohjan kaupungin Anttilan kaupunginosan
korttelin 34 tontteja 444-1-34-1 ja 444-134-2 koskeva asemakaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti
ajanmukainen.
Päätöksen johdosta alueelle tulee voimaan
rakennuskielto. Rakennuslupia ei voi myöntää ennen kuin asemakaavan muutos on
tehty.
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LEHMIJÄRVI-PULLIN OSAYLEISKAAVAN ALUE.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksellään 24.11.2021 § 46 määrännyt
liitekartassa rajatulle Lehmijärvi-Pullin
osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja
rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten,
että alueella A rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon
tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen
rakentamista.
Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta.

Lehmijärvi-Pullin rakennuskieltoalue

Oinolan koulukeskuksen ympäristön rakennuskieltoalue

YHTEYSTIEDOT
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Tutustu kaavoitukseen ja
seuraa kaavaprosessien
etenemistä:

www.lohja.fi/kaavoitus
KAAVOITUKSEN HENKILÖKUNTA

Leena Iso-Markku
Tuula Lintuniemi

kaavoituspäällikkö
kaavoitussihteeri

Kaisa Leppikangas
yleiskaavoittaja		
Tiitus Kuisma		
yleiskaavasuunnittelija
			(ranta-asemakaavat)
Juha Anttila		
kaupunginarkkitehti
Iiris Koivula		
kaavoitusarkkitehti
Iris Jägel-Balcan
kaavoitusarkkitehti
Nele Korhonen		
kaavasuunnittelija
Kalle Lindblom		
suunnittelija		
Tuija Savela		
suunnitteluavustaja
Marilla Tontti		
suunnitteluavustaja

p. 044 374 0147
p. 044 362 1600
p. 044 374 4419
p. 044 374 0148
p. 044 374 0144
p. 0500 954 923		
p. 044 374 4418
p. 044 374 4414
p. 044 369 4404
p. 044 369 4458
p. 044 369 4454

Pertti Piirilä		
kaavoitusinsinööri
p. 050 543 9357			
			(suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat)
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@lohja.fi
> KARTTAPALVELU.LOHJA.FI
KARTTATILAUKSET

TONTTIPALVELUT

Karttatilaukset
mm. pohjakartat,
ajantasa-asemakaava

Asuntotontit:
Tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari, puh. 044 369 4460

karttatilaukset(at)lohja.fi
p. (019) 369 4464, (019) 369 4408

Liike- ja teollisuustontit:
Maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, puh. 044 369 4400
tonttipalvelut(at)lohja.fi
MAANHANKINTA / MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET

LUPATIEDUSTELUT

Tapio Ruutiainen, kaupungingeodeetti, p. 044 374 3793
Riku Korhonen, maankäyttöinsinööri, p. 044 369 4400
> Rakennusvalvonnan sivusto

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA1.8.2021 – 31.5.2025

Päivi Kuitunen, pj
Janne Moilanen, vpj
Erkki Huikari
Jari Malkamäki
Marika Heinonen
Sanna Laaksonen
Teuvo Sarin

Tiina Liimatainen
Erkki Sohl
Risto Murto
Katja Husso
Kirsi Ferin
Karitta Laitinen

