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Kaavan nimi

Suunnittelun käynnistyminen

L108 Vappulan kevyenliikenteenväylä, asemakaava ja asemakaavan muutos.

Asemakaavan laatiminen tulee vireille kaupungin
omasta aloitteesta. L108 Vappulan kevyenliikenteentien asemakaava ja asemakaavamuutos sisältyy vetovoimalautakunnan hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2023.

Tunnistetiedot
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja
19. kaupunginosa Virkkala, liikenne- ja viheralue
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA
MUODOSTUU:

Asemakaavamuutos tulee vireille kuulutuksella,
jonka yhteydessä valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville.

Hyväksyjä

Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja
19. kaupunginosa Virkkala, liikenne- ja viheralue

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaava-alueen sijainti

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Lohjan kaupunginosassa Vappulassa jatkuen Vieremälle Virkkalan kaupunginosaan. Vappulassa suunnittelualue
alkaa Elnankujalta jatkuen Vieremälle Vieremäntien risteysalueelle asti.

Kaavaprosessiin osallistuminen ja vuorovaikutus on esitetty erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Asemakaavan tavoitteita on
käsitelty kaavaselostuksen osassa 2 Tavoitteet ja
käsittelyn jatkuessa myöhemmin osassa 4 Valmisteluvaiheesta saatu palaute sekä osassa 6 Ehdotusvaiheen palaute ja tavoitteiden tarkentuminen.

Kaava-alueen lopullinen rajaus voi tarkentua kaavoitusprosessin aikana.

Kaavan tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa
nykyinen maantie katualueeksi ja mahdollistaa
katusuunnitelman kautta kevyenliikenteen väylän toteutuksen edistämistä. Samalla todetaan nykyisen maankäytön mukainen liikenteen järjestely
Elisabetintien risteyksessä.
Tavoitteet täsmentyvät kaavaprosessin edetessä.

Kaavamuutoksen nettisivu
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat-ja-suunnitelmat/l108/

Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus
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Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue koskee noin 3,5 kilometrin pituista osaa Vappulantiestä. Vappulantie on kapea,
mutkainen sekä mäkinen paikallistie, (Mt11119).
Suunnittelualueen molemmissa päissä on asemakaavoitettua aluetta joka koostuu pääosin erillispientaloista. Alue alkaa pohjoispäästä Elnankujalta Vappulasta jatkuen Vieremäntien risteykseen
Vieremälle Virkkalaan. Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu myös puistoalue Elisabetintien risteyksistä rajautuen kortteleihin 247:än ja 248:an.

Pinnanmuodostus
Vappulantie koostuu peltoaukeista ja muutamista mäistä, suurimmillaan korkeus vaihtelu on noin
25 metrin luokkaa.

Maaperä
Suunnittelualue on Geologian tutkimuskeskuksen
tuottaman Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 aineiston
mukaan maalajiltaan mäkisillä alueilla kalliomaata sekä moreenia. Alavammilla alueilla maaperä
koostuu enimmäkseen hiesusta.

Vesistöt ja vesitalous
Vappulantie mukailee Lohjanjärven reunaa. Vappulantien pohjoisosa sijaitseen Vivamon vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

Yhdyskuntarakenne
Vappulantie on merkittävä paikallistie Vappula-Vieremä-Virkkala välillä. Alueen molemmissa
päissä on asemakaavoitettua aluetta. Rakenteel-

Pinnanmuodostuskartta kuvaa alueen korkeuseroja
alueella.

Suunnittelualue esitetty Geologian tutkimuskeskuksen
maalaji kartalla.
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Tekninen huolto ja erityistoiminnot

taan alueet ovat lähinnä erillispientaloja. Alueen
länsipuolelle jää alava peltoalue, joka on edelleen viljelyskäytössä. Kuninkaankartastossa alue
on jo kuvattu viljelykäyttöön sekä Uudenmaan liiton selvityksessä todettu hyväksi ja yhtenäiseksi
peltoalueeksi.

Vappulantielle ei ole rakennettu kunnallistekniikkan johtoja tai rakenteita. Asemakaavoitettujen
alueiden kunnallistekniikka tulee muualta.

Työpaikat ja palvelut
Vieremän ja Vappulan alueilla on useita erillaisia
yksityisiä palveluntuottajia. Vieremän päiväkoti,
Rauhalan alakoulu sekä Järnefeltin yläkoulu sijaitsevat alueen eteläpäässä.
Vappulassa suunnittelualueen ulkopuolella Vappulantien varrella on yksityinen päiväkoti sekä
hoivakoti. Vappulantien varrella on pitkä perinne
maatalouden harjoittamisessa.

Väestö
Vappulantien välittömässä läheisyydessä on noin
600 asukasta, joista on alle 24-vuotiaita noin 170
asukasta. Asukaskeskittymät ovat suunnittelualueen molemmissa päissä asemakaavoitetuilla alueilla.

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet
Uudellamaalla, Uudenmaan liitto 2011.

Maisemahistoria, Kuninkaan kartasto 1783 (julk. SKS
1989), Uudenmaan liitto.

Alueella oleva kunnallistekniikka.
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Liikenne
Vappulan paikallistie on kapea, mutkainen ja mäkinen. Näkemät kevyenliikenteen ylityskohdissa ja
linja-autopysäkkien yhteydessä ovat usein huonot.
Vappulantien liikennemäärä suunnitteluosuudella on nykyisin noin 1074 autoa vuorokaudessa.
Joukkoliikennevuoroja kulkee noin 11 vuoroa.
Vuoden 2006 yleissuunnitelman selostusosassa
on todettu pysäkkien olevan valtaosin liian ahtaita ja niiden sijoittelu liittymissä on turvaton. Pysäkeillä ei ole matkustajille odotustiloja ja yhteydet
pysäkeille puuttuvat.
Vappulantien pohjois-osassa on kaksi yksityistietä, jotka liittyvät maantiehen, Kousantie ja Vohloisten runkotie.

Ympäristöhäiriöt
Maaperä
Alueella ei ole puhdistettavia / kunnostettavia
maa-alueita.
Melu
Alue on nykyisellään maantiealuetta. Asemakaavalla alue muutetaan katualueeksi. Vuoden 2006
Vappulantien yleissuunnitelman selostusosassa
esitetään kadun nopeusrajoitukseksi 40km/h nykyisen 50 km/h sijaan.
Päästöt
Alueen lähistöllä ei ole päästöjen lähteitä. Liikenteen tuottamat päästöt ovat ainoat.

Suuntaa antava yleissuunnitelma, Lohjan kaupunki, 2006.
Paksu viiva osoittaa kevyenväylän hahmoteltu Vappulantien puolen.

Ote liikenneturvallisuus toimenpide raportin kohteesta,
Linea konsultti, 2016
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hinnä Jusolan mutkan kallio kedon tuntumasta
sekä tien varren piennar alueilta, jotka tulee huomioda katusuunnittelun yhteydessä.
Suomen ympäristökeskus on tehnyt inventointeja 2021 kevään/kesän aikana Lohjan perinnebiotoobeilla, josta odotetaan raporttia syksyn aikana.

Virkistys
Suunnittelualueen eteläpäässä Vieremän asemkaavoitetulta alueelta on otettu mukaan puistoalue n. 0,47ha.

Maanomistus
Maantien omistaa valtio. Vieremässä ja Jusolassa
on kaupungin omistamia alueita. Muuten Vappulantien varret molemmin puolin ovat yksityisessä
omistuksessa.

Karttaotteissa esitetty: Jusolan kallioketo, paikallisesti
arvokas perinnemaisema; Vappulanlahden- ja rantalehto, maakunnallisesti arvokkaat kasvillisuuskohteeet;
Selänteet.

Kasvillisuus ja eläimistö
Tien varrella kasvaa useita eri puulajeja, joista
enemmistö on havupuita lähinnä mäntyä. Rakennetuilla alueilla tonttien reunoille on istutettu pensaita.
Erityistä huomion arvoista kasvillisuutta löytyy lä-

Alueen julkinen maanomistus.
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Rakennettu kulttuuriympäristö

Muinaismuistot

Alueen pohjoisossa Jusolassa on Vappulantien
molemmin puolin kaksi rakennusinventoitua
kohdetta Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelossa, 201. Jusola ja 202. Kousa sekä
etelässä Vieremässä on 213. Rantala. (Liite 1, inventointikortit)

Alueen läheisyydessä Jusolan lähellä on löydetty kiinteä muinaisjäännös asuinpaikasta (Vappulanlahti, 444010027). Linkki Museoviraston
kohdekortille https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=444010027.

Ote muinasmuistojäännöskohteesta.

Otteet inventoidouista kohteista, Lohjan rakennetun
ympäristön inventointiluettelo, 2007.
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Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös (14.12.2017) valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut
voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida ja niiden toteutumista tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa.
Lohjaa koskevat tavoiteryhmät ovat:

MAAKUNTAKAAVASSA KAAVOITETTU ALUE
ON TAAJAMATOIMINTOJEN ALUETTA.

•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Merkinnän kuvaus

•

Tehokas liikennejärjestelmä

•

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

•

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
sekä luonnonvarat

•

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen tarvitsemat
satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja
muut vastaavat alueet, ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.

Maakuntakaava

Ote Uusimaa 2050 maakuntakaavasta. Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt vuoden
2016 aikana. Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksillään 22.1.2021 kieltänyt panemasta Uusimaa-kaava 2050
-kokonaisuutta täytäntöön vaihemaakuntakaavoista
jätettyjen valitusten perusteella. Kyseiset vaihemaakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden
varsinaiset päätökset ratkaisevat asian.

välipäätöksillään 22.1.2021 kieltänyt panemasta
Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuutta täytäntöön
vaihemaakuntakaavoista jätettyjen valitusten perusteella, mistä voit lukea lisää täältä. Kyseiset vaihemaakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin
hallinto-oikeuden varsinaiset päätökset ratkaisevat asian. Tarkemmin maakuntakaavan tilanteeseen voi tutustua Uudenmaan liiton nettisivuilta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavan suunnittelusta vastaa Lohjan osalla Uudenmaan liitto. Kaava-alueella on voimassa
Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä 8.11.2006), Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä 30.10.2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (Hyväksytty Uudenmaan maakuntavaltuustossa 24.5.2017).
Aluetta koskeva Uusimaa 2050 maakuntakaava ei
ole tullut lainvoimaiseksi. Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt vuoden 2016 aikana. Helsingin hallinto-oikeus on

Taajamatoimintojen alue -merkintä ei estä maa- ja
metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä käytössään.
Suunnittelumääräys
Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä
soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja
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muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka
vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä
ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien
hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai
muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään,
vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000
-verkostoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja
alueiden käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja
joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräilyja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten
toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia.
Rakentamattomat rannat on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varattava
yleiseen virkistykseen, jollei erityinen tarve edellytä alueen osoittamista muuhun käyttöön.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle
merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus taajamatoimintojen alueella.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon ja turvattava raide-ja joukkoliikenteen kehittämisen vaatimat riittävät varikkoalueet.
Suunniteltaessa muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoidenalueille on

Ote voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä.
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varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä.
POHJAVESIALUE -MERKINTÄ
Merkinnän kuvaus
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta tärkeitä.
Suunnittelumääräys
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.
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Joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttäminen pääkaupunkiseudulle
suuntautuvalla laatukäytävällä ja sen edellyttämä riittävä asukasmäärä joukkoliikenneyhteyksien varrella (vähintään 20 as/ha), Länsiradan taajamajunaliikenteen asemiin varautuminen ja niiden toteutumista edistävä maankäyttö,
sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikenteen, palvelujen ja lähivirkistysalueiden saavutettavuus turvallisilla kevyen liikenteen yhteyksillä asuntoalueilta, erityisesti turvalliset koulumatkat, liityntäpysäköinnin kehittäminen,
keskustan ja alakeskusten palvelujen saavutettavuus asuntoalueilta yleensä ja
erityisesti ikääntyneille ja lapsiperheille, nuorten palvelut ja viihtyminen, mahdollisuus puutarhaviljelyyn omalla pihalla tai erillisillä viljelypalstoilla, kaupunkikuvan eheyttäminen, pohjaveden suojelu.

Lohjan maankäytön rakennemalli
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymä Lohjan maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013-2037.
Kaava-alue sijaitsee rakennemallissa alueella NAUHATAAJAMA ja Vappulantie
on osoitettu KUNTARAKENTEEN KANNALTA MERKITTÄVÄKSI TIEYHTEYDEKSI.
Lohjan nauhataajama on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama-asumisen alue, joka tarjoaa asukkaille hyvin saavutettavat julkiset ja yksityiset lähipalvelut, lähivirkistysalueet sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet erityisesti
pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatukäytävässä. Aleen vetovoimaisuus
perustuu hyvään sujuvaan arkeen. Tavoitteena on, että asukasmäärä kasvaa
noin 14000 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä.
Suositeltava maankäyttö:
Asuntoalueiden täydennysrakentaminen ja uudet nauhataajamaa täydentävät
asuntoalueet, asukasmäärään suhteutetut riittävät julkiset ja yksityiset lähipalvelut, asumista häiritsemättömät lähityöpaikat sekä asumisen ja työtilojen
yhdistäminen siihen sopivilla alueilla, lähivirkistysalueet ja lähiliikuntapaikat,
nauhataajaman yhdistävä kevyen liikenteen laatukäytävä.
Suunnittelun reunaehdot:

Ote Lohjan maankäytön rakennemallista.
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Taajamaosayleiskaava

•

sm42, Vappulan kylätontti

Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista.

•

sm47, Virkkalan kylätontti

Kaava-alue kuuluu taajamaosayleiskaavan alueeseen. Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä ja 2.3.2016 voimaan tullut taajamaosayleiskaava
käsittää asemakaavoitetut ja asemakaavoitettaviksi tarkoitetut taajama-alueet,
niihin liittyvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet. Taajamaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN MERKINNÄT JA SELITTEET

Vappulantie on esitetty osayleiskaavassa joukkoliikennepainoitteiseksit kaduksi/tieksi. Merkinnän selityksessä katu/tie on tarkoitettu koko taajamaosayleiskaavan alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi.
Taajamaosayleiskaavassa mainitaan, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä kadun/tien suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt. Sijainti osoitetaan
tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa. Kevyenliikenteen reitit on tarkoitettu pääasiassa valtion tai kaupungin toteutettaviksi.
Vappulantien varrella on muutamia muinaismuistokohteita, jotka on osoitettu osayleiskaavan kohdemerkinnällä sm (41, 42 ja 47) sekä suojeltu rakennus
(sr10).
Alueella sijaitsevat myös muinaismuistolain nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Muinaisjäännöksen laajuus
tulee selvittää Museovirastosta.
Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä ja hankkeita hyväksyttäessä
on pyydettävä lausunto Museovirastolta. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon (Taajamaosayleiskaava, kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet, 2011, https://lohja.emmi.fi/l/GJcR8qd6FftJ) .
•

SR (19), Rantala

•

sr10, Jusola

•

sm41, Vappulanlahti, kiinteä mj. asuinpaikka

VIHERYHTEYSTARVE
Viheryhteystarpeet on tarkoitettu ihmisten virkistys- ja liikkumistarpeisiin, ekologisiksi käytäviksi ja/tai hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Tiiviisti rakennetuilla alueilla yhteys voi muodostua myös rakennettujen puistojen ja kevytväylien yhdistelmänä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on varmistettava, että
viheryhteys ei katkea.
Viheryhteystarve -merkintöjä on käytetty koko kaava-alueella osoittamaan yhteystarpeet asuinalueilta virkistysalueille, yhdistämään virkistys- ja viheralueita
sekä osoittamaan taajama-alueen läpi jatkuvia yhteyksiä esim. ranta-alueilla.
Osa merkinnöistä on sijoitettu niin, että ne sopivat hyvin hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Viheryhteystarve -merkintöjen sijainti pohjautuu erilliseen selvitykseen kaavan viheraluejärjestelmästä sekä pintavesiselvitykseen.
KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa on otettava huomioon
alueen kuuluminen valtakunnallisesti ja/tai seudullisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja varmistettava kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Yksittäisten alueeseen sisältyvien arvokkaiden
rakennettujen kohteiden säilyttämismahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan asemakaavassa. Yksittäisten arvokkaiden kohteiden muutoksista sekä muista muutoksista, joilla on suuri vaikutus kaupunkikuvaan, on suunnittelun yhteydessä pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.
Kaupunkikuvallisesti arvokkaita alueita on osoitettu 19. Kolme aluetta eli Lohjan kirkko ympäristöineen, Ojamon rautakaivos ja kartano sekä Virkkalan kalkkitehdas ja yhdyskunta ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Muut ovat voimassa olevan maakuntakaavan liitekartan 25
mukaisia seudullisesti merkittäviä alueita. Alueet on numeroitu kaavakartalla ja
numeroihin viittaava luettelo on kaavaselostuksen liitteessä 1, sivu 91. Alueet
ja niiden sisältämät pienemmät alueet ja kohteet on kuvattu tarkemmin kaa-
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vaselostuksen erillisessä liitteessä Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet, yhteenveto 28.11.2011.

Alue on tarkoitettu pääasiassa maatilojen talousrakennuksille, joihin voi kuulua maatilan asuin-, tuotanto- ja varastorakennuksia.

AP1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa.

Alue on tarkoitettu pääasiassa olemassa olevalle tai
voimassa olevan asemakaavan mukaiselle pientalovaltaiselle asumiselle.
Alueen täydennysrakentamisessa ja asemakaavoja
muutettaessa on otettava huomioon alueen kaupunkikuvallisten erityispiirteiden ja riittävien viheralueiden säilyttäminen sekä varmistettava toimivat
kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle ja/tai lähimmälle suunnitellulle
rautatieasemalle.
Merkintää AP1 on käytetty pääasiassa jo rakennetuilla pientaloalueilla, joilla voi olla sekä rivitaloja
että erillispientaloja. Ohjaustarve koskee asemakaavojen muuttamista ja täydennysrakentamista.
AO2 ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa erillispientalojen rakentamiseen.
Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava
riittävät viheralueet ja- yhteydet sekä toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle.
AO2 -alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi erillispientaloalueiksi. Alueet sijaitsevat taajama-alueen reunoilla, joita kohti rakentamisen tehokkuus väljenee.
AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE

AM -alueiksi on osoitettu maaseutuviranomaiselta saatujen tietojen mukaan toimivien maatilojen
talouskeskukset. Alueita ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu asemakaavoitettaviksi
luo- LUONNON MONIMUOTOISUUDEN
KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Alueen käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.
Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan
kohdeluetteloon.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeitä alueita (luo) on osoitettu 52. Merkinnällä
on osoitettu perinnebiotoopit, perinnemaisemat,
uhanalaisten lajien esiintymisalueet ja metsälain
10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
tai muutoin luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavat alueet. Alueet on numeroitu kaavakartalla ja numeroihin liittyvä luettelo on kaavaselostuksen liitteessä 1, sivu 89. Alueet on kuvattu
tarkemmin kaavaselostuksen erillisessä liitteessä
Arvokkaat luontokohteet, yhteenveto 28.11.2011.
py JULKISTEN LÄHIPALVELUJEN ALUE
Alue on tarkoitettu asuntoalueen julkisille lähipalveluille.

Ote Lohjan taajamaosayleiskaavasta.
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Lähipalvelumerkinnällä on osoitettu muut nykyiset alakoulut ja päiväkodit sekä varaukset uudisrakentamiseen alueilla, joilla väestö lisääntyy. Lähipalvelun sijainti on ohjeellinen ja se voi tarkentua
asemakaavoituksessa. Lähipalvelun yhteyteen sopii hyvin myös lähiliikuntapaikka.
VL LÄHIVIRKISTYSALUE
Alue on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan ja
virkistäytymiseen.
Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja kevyitä ulkoilua tukevia rakennelmia. Alueita on suositeltavaa käyttää myös hulevesien luonnonmukaiseen
käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus.
Alueen sisään jääviä olemassa olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää lähivirkistysalueeseen. Olemassa olevilla
yksityisillä rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja niihin liittyvien
talousrakennusten rakentaminen.
Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä
tarkoitettua lupaa.
Lähivirkistysalueet (VL) on osoitettu pääasiassa Lohjanharjulle, ranta-alueille sekä nauhamaisesti Lohjanharjua myötäilevän taajamanauhan
kaakkoisreunaan alueilla, missä väestö kasvaa
paljon. Lähivirkistysalueet perustuvat erilliseen
selvitykseen taajamaosayleiskaavan viheraluejärjestelmästä. Jos alueella on rakennettuja rakennuspaikkoja, niitä ei ole tarkoitus sisällyttää
lähivirkistysalueeseen.
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Lähivirkistysalueilla on MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, mikä tarkoittaa, että maisemaa
muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista,
louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista
tai muuta näihin rinnastettavaa työtä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa. Lupa ei ole tarpeen,
jos toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen.
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.
JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KATU/TIE
Katu/tie on tarkoitettu koko taajamaosayleiskaavan
alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä kadun/tien suunnittelussa on erityisesti otettava
huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt.
SR RAKENNUSSUOJELU- TAI
RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA
SUOJELTAVA ALUE
Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö tulee säilyttää.
Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä ja
hankkeita hyväksyttäessä on pyydettävä lausunto
museoviranomaisilta.

suunnittelussa ja rakentamisessa. Asemakaavoitettavilla alueilla yksittäisten rakennettujen kohteiden
säilyttämismahdollisuudet selvitetään ja osoitetaan
asemakaavassa.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja
alueita ja niiden lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja hankkeista on pyydettävä lausunto
museoviranomaisilta. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon.
Muinaismuistot on osoitettu kohdemerkinnällä.
Kohteita on 56. Muinais- muistot ovat suoraan
rauhoitettuja muinaismuistolain perusteella, joten kaavamääräys on tältä osin informatiivinen.
Alueiden tarkempi sijainti ja laajuus on selvitettävä yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä ja hankkeista ja suunnitelmista pitää pyytää
Museoviraston lausunto.
Rakennus- tai rakennussuojelulainsäädännön nojalla suojeltavaksi tarkoitettu alue on Virkkalan ja
Vohloisten välillä sijaitseva Rantala, joka on kirjailija Arvid Järnefeltin suvun ylläpitämä kotimuseo.
Aluetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista
on pyydettävä museoviranomaisten lausunto.
MA MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE

sr KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Alue on tarkoitettu pääasiassa avoimeksi viljelykäytössä säilyväksi peltoalueeksi. Olemassa olevilla rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja niihin liittyvien
talousrakennusten rakentaminen.

Kohteen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö lähiympäristöineen tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa,

MA -alue on tarkoitettu avoimeksi viljelykäytössä
säilyväksi peltoalueeksi. Alueita on osoitettu erillisen maisemaselvityksen perusteella Karnaisissa,
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Laakspohjassa, Nummenkylässä, Veijolassa, Vappulassa ja Vallaassa.

Voimassa oleva asemakaava
Viereisessä kartassa on esitetty eri värein asemakaavojen voimaantulon hetken. Asemakavat ovat
tulleet voimaan vuosien 1965-2012 välisenä ajankohtana.
Vappulantie on osoitettu kaavoissa merkinnöillä:
(Lt) Kauttakulku, sisääntulo- ja ohitustie, tie, vierija suoja. ja näkemäalueineen, Rakennuskaavatie
ja Katu. Vieremän puistoalueella on kaksi eri merkintää (Pl) Luonnontilassa säilytettävä puistoalue
ja (P) Puistoalue.
Yleisiä määräyksiä, jotka koskevat puistoaluetta:
•

Alueille saa rakentaa niiden käyttöön soveltuvia laitteita ja rakenteita sekä jalankulkuteitä.

Tie- ja liikennealueita:
•

Liikennealueille saa tehdä tieliittymiä tai muita pääsyteitä rakennuspaikoilta vain ko. tienpitäjän suostumuksella. Suostumus voidaan
antaa myöskin määräajaksi tahi peruuttaa, ellei siihen liittyviä ehtoja noudateta.

•

Näkemäalueet on pidettävä vapaana kaikista näkyvyyttä rajoittavista ja liikenneturvalli
suutta vaarantavista esteistä.

•

•

Alueille saa rakentaa vain niiden käyttöön
soveltuvia laitteita ja rakenteita, kuten siltoja yms.
Suoja-alue on niiden rajoitusten alainen, joista säädetään tielain VI - luvussa.

Ote voimassaolevien asemakaavojen yhdistelmästä ja hyväksymishetke.

•

Pysäköimisalueet on järjestettävä niin, että
niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa
liikenteelle.

•

Rakennuslautakunnan on moottoriajoneuvojen huoltoasemien rakennuslupien myöntämisen yhteydessä hyväksyttävä myös kyseessä olevien alueiden liikenteellinen järjestely.
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Rakentamistapaohjeet
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Kuvia Vappulantien varrelta

Alueella ei ole voimassa rakentamistapaohjeita.

Rakennusjärjestys
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja

Pohjakartta
Pohjakartan tulee täyttää MRL:n 54a§ vaatimukset. Pohjakartan ylläpidosta vastaa Lohjan Kiinteistö- ja kartastopalvelut.

Jusolan kallioketoa ja Jusolan tilan pihapiirissä oleva
rakennus

Jusolan tilaan kuuluva luonnonkivinen navetta.

Jusolan tilaan kuuluva kesäasunto.

Arvid Järnefeltin muistomerkki, Vappulantien varrella
Vieremässä.
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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.
Tavoitteet täsmentyvät kaavaprosessin edetessä.

Kaupungin asettamat tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Vappulantien liikenneturvallisuuden parantaminen
riittävällä aluevarauksella katusuunnittelua ja toteuttamista varten.
Uudenmaan ELY:n tarveselvityksestä 2020 sekä
liikenneturvallisuusselvityksen (2018) perusteella
nopein ja potenttiaalisin toteuttamistapa kevyenliikenteen väylälle on muuttaa maantie kaduksi ja
kevyenliikenteen suunnittelemisen katusuunnitelman yhteydessä.
Taajamaosayleiskaava asettaa tavoitteeksi osoittaa alueelle kevyenliikenteenväylä ja mahdollistaa
sille riittävä tilantarve ja turvalliset liikennejärjestelyt. Sekä parantaa joukkolliikkennepainoitteisen
kadun toimivuutta.

Alueen oloista ja ominaisuuksista
johdetut tavoitteet
Katusuunnittelun yhteydessä on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti merkittävät koh-
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teet, maisemallisesti arvokas pelto aukea sekä
luontoarvot.
Katusuunnitelman laadinnan yhteydessä on huomioitava kevyenliikenteen väylän sovittaminen
rakennettujen kiinteistöjen piha-alueisiin mahdollisimmalla vähällä haitalla.
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Valmisteluvaiheen luonnos
Asemakaava ja asemakaavamuutoksesta on laadittu valmisteluvaiheen luonnos, joka noudattelee nykyistä maankäyttöä.
Suunnitelmassa on osoitettu katualue, jonka
alueelle katu, kadun rakenteet ja kevyen liikenteen väylä on tarkoitus toteuttaa. Katualueen tilavarauksessa on myös huomiotava riittävä tila talvikunnossa pidolle. Katusuunnitelman laadinnan
jälkeen katualueen alue varaus tarkentuu.
Toinen muutoskohta on Elisabetintien jatkuminen Vappulantielle. Voimassa olevasta kaavasta
poiketen Elisabetintie jatkuu asemakaavaan merkityn puistoalueen läpi eikä pääty asemakaavan
osoittamalla tavalla. Kaavaratkaisu perustuu toteutuneeseen tilanteeseen.

Nimistö
Kaavamuutoksella muodostuu puistoalueelle Elisabetinpuisto 1/Elisbetsparken 1 niminen puisto.
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Valmisteluvaiheen luonnoksen
arvioidut vaikutukset
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA
ELINYMPÄRISTÖÖN
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa kevyenliikenteenväylän toteutumisen ja lisää
ihmisten erityisesti lasten turvallista liikkumista
jalan tai pyöräillen.
VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN,
VETEEN, ILMAAN JA ILMASTOON
•

Katualue laajentuu hieman verrattuna nykyiseen Vappulantiehen. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen aiheuttaa rakentamista ja
sitä kautta vaikuttaa vähäisessä määrin maaja kallioperään.

•

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen aiheuttaa hetkellisesti päästöjä.

•

Kevyen liikenteen väylän edistää aktiivisten
kulkumuotojen käyttämistä ja voi vähentää
ajoneuvoliikenteen tarvetta.

VAIKUTUKSET KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN,
LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN JA
LUONNONVAROIHIN
Kaavan toteuttaminen ei heikennä alueen erityisiä luontoarvoja.
VAIKUTUKSET ALUE- JA
YHDYSKUNTARAKENTEESEEN,
YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN
SEKÄ LIIKENTEESEEN
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Asemakaavan mahdollistama kevyenliikenteenväylän toteutuminen parantaa liikenteen turvallisuutta .
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN,
MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA
RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN
Kevyen liikenteen väylä toteutetaan olemassa
olevan Vappulantien yhteyteen. Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia maisemaan..
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