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0 PERUSTIEDOT

PERUSTIEDOT
TUNNISTETIEDOT
L67 29. kaupunginosa Immula, kortteli 14 asemakaavamuutos. Korttelissa on kuusi
tonttia, niiden kokonaispinta-ala on 5349 m2
Asemakaavamuutoksella muodostuu 29.kaupunginosa Immula ja kortteli 14.
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin Immulassa, noin viiden kilometrin etäisyydellä
Lohjan keskustasta koilliseen. Kortteli 14 sijaitsee Hanko-Hyvinkää radan
kaakkoispuolella, alue rajoittuu Heiniläntiehen ja Heinilänkujaan.
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava
kysyntään vastavaaksi muutamalla kerroslukua.
KÄSITTELYVAIHEET
Aloitus- ja valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n
mukaisesti 19.4 -2.5. 2017
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 11.5.2017 § 58
asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA
27 § mukaisesti, aineisto pidetiin nähtävillä 24.5.-7.6.2017.
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavaprosessiin osallistuminen ja vuorovaikutus on esitetty liitteenä olevassa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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1 LÄHTÖKOHDAT

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin Immulassa, noin viiden kilometrin etäisyydellä
Lohjan keskustasta koilliseen. Kortteli 14 sijaitsee Hanko-Hyvinkää radan
kaakkoispuolella, Heiniläntien varrella.
Pvm: 10.4.2017, Tekijä: KLi

0
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500 m

Suunnittelualueen sijainti

MUUT SELVITYKSET
Alueen sopivuus omakotitaloasumiseen on arvioitu riittävästi ja perusteellisesti voimassa
oleva kaavan ( hyv. 11.4.2007) varten laadituissa selvityksissä ja kaavaselostuksessa.
Alueella ei ole ollut merkittäviä muutoksia siksi ei ole tarpeellista tutkia lähtökohtia
uudesta.

SUUNNITTELUTILANNE
TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavojen laatimista.
Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä taajamaosayleiskaava käsittää
asemakaavoitetut ja asemakaavoitettaviksi tarkoitetut taajama-alueet, niihin liittyvät
virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet.
Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
pääasiassa kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuntoalueeksi (A2), kaavamuutosalueen
välittömään läheisyyteen on osoitettu julkisten lähipalvelujen kohdemerkintä (py).
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1 LÄHTÖKOHDAT

Asuntoalue A2 - Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava riittävät viheralueet
ja -yhteydet sekä toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle
kadulle/tielle ja lähimmälle suunnitellulle rautatieasemalle. Alueelle voi sijoittaa ja/tai
pienimuotoisia asuinympäristöön sopivia työpaikkoja.

Ote taajamaosayleiskaavasta, suunnittelualueen sijainti merkitty sinisellä.

ASEMAKAAVAT
Suunnittelualueella on voimassa 11.4.2007 hyväksytty asemakaava (AK0439), jossa
kortteli 14 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-59). Sallittu tehokkusluku
on 0,25 ja kerrosluku II 1/2. Kortteleissa on määritelty erikseen päärakennuksen
ja autopaikan rakennusalat. Rakennukset ovat rakennettava kiinni kadun varrella
olevaan istutettavan alueeseen, esitetty on myös päärakennusten harjansuunnat.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta, suunnittelualue merkitty sinisellä.
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1 LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue merkitty keltaisella. Ilmakuva 2016

MAANOMISTUS
Korttelissa 14 olevat kuusi tonttia ovat Lohjan kaupungin omistuksessa.
RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan kaupunginvaltuuston 11.3.2015 hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan
1.5.2015.
POHJAKARTTA
Pohjakartta täyttää MRL:n 54a§ vaatimukset. Pohjakartan ylläpidosta vastaa Lohjan
kaupungin kaupunkikehityksen kiinteistö- ja kartastopalvelut.
TONTTIJAKO
Kaava-alueelle on laadittu voimassaolevan kaavan mukainen tonttijako.
RAKENNUSKIELLOT
Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa.

11.5.2017
Kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan
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2 TAVOITTEET

2. TAVOITTEET
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten,
että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä
arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistysalueeseen soveltuvia alueita.
LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET
Kaupungin asettamat tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava
kysyntään vastavaaksi muutamalla kerroslukua.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa kaupunkimaiseksi tiiviiksi
asuntoalueeksi
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Mahdollistaa kaupunkikuvallisesti yhtenäisen asuinalueen rakentumisen.
PROSESSIN AIKANA SYNTYNYT TAVOITTEET
Kaava-aluetta koskevien rakennustapaohjeiden päivittäminen.
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3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU

3. VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU JA ARVIOIDUT
VAIKUTUKSET
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Korttelissa 14 on kuusi tonttia. Kullekin tontille on ajo Heinilänkujalta, Heiniläntieltä
on ajo estetty liittymäkiellolla. Tehokkuus on e=0,25. Suurin sallittu kerrosluku
on I, jolloin kortteliin 14 suunniteltavat rakennukset muodostaisivat yhtenäiseen
asuinalueen pohjois- ja länsipuolelle rakennetun alueen kanssa. Päärakennukset ovat
rakennettava kiinni kadun varrella olevaan istutettavaan alueeseen. Lisäksi on osoitettu
päärakennusten harjansuunnat. Talousrakennukset on sijoitettava rakennusalaan
sisään, rakennusten tarkka sijainti ja harjansuunta ei ole määritelty.
Pienennetty kaavakarta ja -määräykset on esitetty alkaen s. 10

kortteli 14

kerrosluku I

kerrosluku II tai enemmän

Kaavio kerrosluvuista
AO-tonttien rakentamistapaohje, Immulan uusi asuinalue, Lohja
25.01.2007 (muokattu 12.4.2017, IJ)

ARVIOIDUT VAIKUTUKSET
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön
Voimassa olevaan asemakaavaan nähden, alueen rakentuminen yksikerroksisena
muuttaa alueen ilmettä. Edellisen suunnitelman mukaan korttelin tarkoituksena oli
edustaa korkeampaa rakennusten keskittymää. Asemakaavan muutos luo alueesta
yhdenmukaisen pohjois- ja länsipuolen asuinalueen kanssa. Etelä- ja itäpuolelle
suunnitellut korkeammat rakennukset voi kokea visuaalisesti alueen porttina.
Kaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia
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3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU

10

Pienennetty kaavakarta ja -määräykset

3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
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4 VALMISTELUVAIHEESSA SAATU PALAUTE

4. VALMISTELUVAIHEESSA SAATU PALAUTE
YHTEENVETO SAADUISTA MIELIPITEISTÄ
Nähtävillä olo aikana saapui yksi mielipide, jossa kannatettiin kaavan tavoitteeita ja
esitetiin toiveita rakennustapaohjeiden päivittämiseen niin, että ohjeet olisivat samakaltaiset kuin Heinilänkujan pohjois- ja länsipuolen 1-kerroksisten talojen kohdalla on.
Mielipide merkitään tiedoksi.
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Ehdotusvaihe
L67 IMMULA, KORTTELI 14
29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

5 EHDOTUSVAIHE

5. EHDOTUSVAIHEEN KUVAUS JA ARVIOIDUT VAIKUTUKSET
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN EHDOTUSVAIHEEN KUVAUS
Korttelissa 14 on kuusi tonttia. Kullekin tontille on ajo Heinilänkujalta, Heiniläntieltä
on ajo estetty liittymäkiellolla. Tehokkuus on e=0,25. Suurin sallittu kerrosluku
on I, jolloin kortteliin 14 suunniteltavat rakennukset muodostaisivat yhtenäiseen
asuinalueen pohjois- ja länsipuolelle rakennetun alueen kanssa. Päärakennukset ovat
rakennettava kiinni kadun varrella olevaan istutettavaan alueeseen. Lisäksi on osoitettu
päärakennusten harjansuunnat. Talousrakennukset on sijoitettava rakennusalaan
sisään, rakennusten tarkka sijainti ja harjansuunta ei ole määritelty.
Pienennetty kaavakarta ja -määräykset on esitetty alkaen s. 15
kortteli 14

kerrosluku I

kerrosluku II tai enemmän

Kaavio kerrosluvuista
AO-tonttien rakentamistapaohje, Immulan uusi asuinalue, Lohja
25.01.2007 (Muokattu 12.4.2017, IJ)

ARVIOIDUT VAIKUTUKSET
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön
Voimassa olevaan asemakaavaan nähden, alueen rakentuminen yksikerroksisena
muuttaa alueen ilmettä. Edellisen suunnitelman mukaan korttelin tarkoituksena oli
edustaa korkeampaa rakennusten keskittymää. Asemakaavan muutos luo alueesta
yhdenmukaisen pohjois- ja länsipuolen asuinalueen kanssa. Etelä- ja itäpuolelle
suunnitellut korkeammat rakennukset voi kokea visuaalisesti alueen porttina.
Kaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia
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5 EHDOTUSVAIHE
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5 EHDOTUSVAIHE

LOHJA
L67 IMMULA, KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAN
MUUTOS
29. kaupunginosa Immula, korttelin 14 asemakaavan muutos,
jolla muodostuu 29. kaupunginosa Immula, kortteli 14

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AO-59

Erillispientalojen korttelialue
Autopaikkoja on varattava vähintään 2 kpl asuntoa kohti.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

29
IMMUL
14
I
e=0,25

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

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

Rakennusala.

Pääakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon päärakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

16

6 EHDOTUSVAIHEESSA SAATU PALAUTE | 7 HYVÄKSYMISVAIHE

6. EHDOTUSVAIHEESSA SAATU PALAUTE
YHTEENVETO
L67 asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineistosta saapui kuusi (6kpl) lausuntoa,
joissa ei ollut huomautettava.
Nähtävillä olo aikana saapui yksi muistutus, jossa kannatettiin kaavan tavoitteita
ja esitetiin toiveita rakennustapaohjeiden päivittämiseen niin, että ohjeet olisivat
samakaltaiset kuin Heinilänkujan pohjois- ja länsipuolen 1-kerroksisten talojen kohdalla
on. Muistutus merkitään tiedoksi.
Uudet rakennustapaohjeet korttelin 14 kohdalla:
”Rakennukset tulee kattaa kaksoispulpetti- tai harjakatoilla. Kadunsuuntaisen
pulpettikaton tulee laskeutua kadulle päin. Kattokulma on 1:2,5- 1:3. Julkisivujen
päämateriaalina tulee käyttää puista lautaverhousta. Autokatos tai -talli tulee olla
puuverhottu ja sen kattokulma saa olla korkeintaan 1:2,5-1:3”
Kortteliin 14 suunniteltavat rakennukset muodostavat niin yhtenäiseen asuinalueen
pohjois- ja länsipuolelle rakennetun alueen kanssa.

7. HYVÄKSYMISVAIHE
HYVÄKSYMISVAIHEEN KUVAUS
Kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolo ajan jälkeen,
tarkempi kuvaus ratkaisusta s. 14 lähtien.
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
444 Lohja Täyttämispvm
06.06.2017
Kaavan nimi
L67 Immula
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
11.05.2017
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
19.04.2017
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,5349

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,5349
0,5349

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
1337
0,25
100,0
1337
0,25

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AO
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,5349
0,5349
0,5349

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
1337
0,25
100,0
1337
0,25
100,0
1337
0,25

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L67 IMMULA, KORTTELI 14
29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14
ASEMAKAAVAMUUTOS

YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT

KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys / Kaavoitus
PL 71, 08101 Lohja
p. 019 3690 (vaihde)
www.lohja.fi/kaavoitus
Käyntiosoite:
Kaupungintalo Monkola
Karstuntie 4
08100 LOHJA
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@lohja.fi
Kaavasuunnittelija (vs) Iris Jägel-Balcan, puh. 044 374 0148
Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147
Toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, puh. 044 362 1600
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SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Kaavoitettava alue

Tavoitteet
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Arvioitavat vaikutukset
Kaavoituksen kulku, osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
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OAS - VIREILLETULO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §)
mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan laatimisen yhteydessä noudatettavia
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyitä sekä kaavan vaikutusten arvioinnin
periaatteet ja tavat.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään perustiedot kaavahankkeesta ja sen
valmisteluprosessista. Siinä kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja
aikataulusta, tiedottamisesta sekä siitä miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheissa. Samalla määritellään osalliset.
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä
ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät.
Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty Lohjan kaupungin 29. kaupunginosan
Immula, korttelin 14 teknisen asemakaavamuutoksen laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan Lohjan
kaupungin internet-sivuilla ja kaupunkikehityksen kaavoituksessa. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

KAAVAN KÄYNNISTYMINEN
Immulan kortteli 14. asemakaavamuutos on käynnistynyt Lohjan kaupungin kiinteistöja kartastopalveluiden aloiteesta.
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KAAVOITETTAVA ALUE JA TAVOITTEET

KAAVOITETTAVA ALUE
Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin Immulassa, noin viiden kilometrin etäisyydellä
Lohjan keskustasta koilliseen. Kortteli 14 sijaitsee Hanko-Hyvinkää radan
kaakkoispuolella, Heiniläntien varrella.
Pvm: 10.4.2017, Tekijä: KLi
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Suunnittelualueen sijainti

TAVOITTEET
ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Maankäyttö ja rakennuslain 54 §:ssä
asemakaavoitukselle asetettuja sisältövaatimuksia, joiden mukaan laadittujen
asemakaavojen tarkoitus on luoda ja kehittää hyvää elinympäristöä. Asemakaavalla
luodaan mm. edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,
palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua
ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja
tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa voimassa oleva asemakaava
kysyntään vastavaaksi muutamalla kerroslukua.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITEAIKATAULU:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaihe

5/ 2017

Ehdotusvaihe

5-6/ 2017

Hyväksyminen

6-9/ 2017
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SUUNNITTELUTILANNE JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

SUUNNITTELUTILANNE
TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista.
Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä taajamaosayleiskaava on saanut
lainvoiman 2.3.2016.
Taajamaosayleiskaavassa suunnittelualue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
pääasiassa kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuntoalueeksi (A2), kaavamuutosalueen
välittömään läheisyyteen on osoitettu julkisten lähipalvelujen kohdemerkintä (py).
ASEMAKAAVAT
Suunnittelualueella on voimassa 11.4.2007 hyväksytty asemakaava (AK0439),
jossa kortteli 14 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-59), jossa sallittu
tehokkusluku on 0,25 ja kerrosluku II 1/2.
RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.
RAKENNUSKIELLOT JA TONTTIJAKO
Kaava-alueelle on laadittu voimassaolevan kaavan mukainen tonttijako, alue ei ole
rakennuskiellossa.

MUUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Kaikki alueetta koskevat tarpeelliset selvitykset on laadittu 11.4.2007 hyväksytyn
asemakaavan yhteydessä.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain 9§ ja asetuksen 1§ mukaan kaavan tulee perustua riittäviin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaanlukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset
ja muut vaikutukset on selvitettävä tarpeellisessa määrin. Selvitykset on tehtävä koko
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutuksia
selvitettäessä otetaan huomioon kaavn tehtävä ja tarkoitus, aiemmin tehdyt selvitykset
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten tulee olla riittäviä,
jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset.
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Immulan kortteli 14. asemakaavamuutoksen ja tämän toteuttamisen vaikutuksia
arvioitaessa tulee huomioida vaikutukset kaupunkikuvaan.
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KAAVAVAIHEET , OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
OSALLISET
Osallisten listaa tarkistetaan ja täydennetään suunnittelun aikana.
I MAANOMISTAJAT JA ASUKKAAT
- alueen maanomistaja
- lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset
- kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset
II KAUPUNGIN TOIMIALAT
- rakennutaminen ja kaupunkitekniikka
- kiinteistö- ja kartastopalvelut
- rakennusvalvonta
- Lohjan ympäristöterveyspalvelut
- ympäristönsuojelu
- elinkeinopalvelut ja matkailu
III VALTION VIRANOMAISET
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueidenkäyttö
IV MUUT YHTEISÖT
- Valtaväylät aluetoimikunta
-Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Caruna OY
- Gasum OY
- Lounea OY
- DNA OY

7

KAAVAVAIHEET , OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHE
Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kootaan kaavaaluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja arvioidaan lisäselvitystarpeet.
Valmisteluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoisia alueen käyttösuunnitelmia selvitysten
pohjalta.
Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluvaiheen kuulemisesta asetetaan kaupungin viralliselle ilmoitustaululle
ja julkaistaan Länsi-Uusimaa, Västra Nyland ja Ykkös-Lohja -lehdissä ja kaupungin
internet-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto asetetaan määräajaksi
nähtäville kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina,
os. Karstuntie 4. Aineistoon voi tutustua lisäksi koko kaavaprosessin ajan Lohjan
kaupunkikehityksen kaavoituksessa ja kaupungin internet-sivuille (www.lohja.fi/
kaavoitus), ja sitä päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.
Osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun,
ja esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä ja arvionsa sen
riittävyydestä. Osallisella on halutessaan myös mahdollisuus esittää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelua osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64§), kuitenkin ennen kaavaehdotuksen
asettamista julkisesti nähtäville.
Lohjan
kaupungin
kaavoitus
asettaa
asemakaavamuutoksesta
laaditun
valmistuaineiston nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen
valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§). Osallisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä valmisteluaineistosta ennen nähtävilläolon päättymistä.

EHDOTUSVAIHE (KAAVAEHDOTUS)
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta saatavien lausuntojen
ja mielipiteiden perusteella laadittava asemakaavan muutosehdotus asetetaan
kaupunkisuunnittelualutakunnan päätöksellä julkisesti nähtäville MRA 27§:n
mukaisesti vähintään 14 päivän ajaksi.
Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta asetetaan
kaupungin viralliselle ilmoitustaululle ja julkaistaan Länsi-Uusimaa-lehdessä, Västra
Nyland ja Ykkös-Lohja -lehdissä ja kaupungin internet-sivuilla.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus asemakaavan
muutosehdotuksesta ennen nähtävilläolon päättymistä. Muistutus on toimitettava
Lohjan kaupunikehityksen kaavoitukseen. Asemakaavan muutosehdotuksesta
pyydetään lausunnot tarvittaessa osallisten luettelon kohdissa II, III ja IV mainituilta
organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.
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KAAVAVAIHEET , OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
HYVÄKSYMISVAIHE
Kaupunginhallitus käsittelee asemakaavan muutosehdotuksesta saadut lausunnot
ja muistutukset. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on
ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65§).
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymistä
koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä
muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet
ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§).

Aloitusvaihe

Kuulutus kaavan vireilletulosta
ja tiedottaminen

Palaute OAS:sta

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen
kuuleminen

Mielipiteen esittäminen
Lausunto

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen
nähtävillä olo

Muistutuksen esittäminen
Lausunto

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan
hyväksymispäätös

Mahdollinen valitus
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AO-tonttien rakentamistapaohje
Immulan uusi asuinalue, Lohja

(25.01.2007, täydennetty 12.6.2017)

AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14
AP-9 korttelissa 8
AKR-2 korttelissa 5

Rakentamistapaohjeen tavoitteet
Ohjeet täydentävät alueelle tehtyä asemakaavaa, jonka lähtökohtana ovat alueen luonnonolot ennen
rakentamisen aloittamista – jyrkkien kalliomuodostelmien ja puuston välinen vuoropuhelu. Immulan
korkea kallio rajaa alueen lounaisosaan tasaisella maastolla sijaitsevan pientaloalueen. Se rajataan
lounaisreunastaan Heiniläntien varren kiviaineksisilla julkisivuilla. Muualla alueella julkisivut ovat puuta
ja liittyvät näin Immulantien varren puurakentamiseen.
Julkisivut
Alueen kokoojakadun, Puruskorventien varteen sijoitettu ”käärmetalo” toteutetaan itäpuoleltaan
kiviaineksisena, jolloin se liittyy kalliomuodostelmaan ja länsipuoleltaan puujulkisivuna, jolla rakennus
kytkeytyy puisiin erillispientaloihin. Kiviaineiset julkisivut sijoittuvat näin koko alueella rakennusten itä- ja
pohjoispuolelle, jossa isojen ikkuna-aukkojen tarve on yleensä vähäinen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden
näyttäviin muuripintoihin, jotka keskustelevat vertaisina kalliopintojen kanssa. Julkisivujen ilmeen tulee
olla selkeä. Irrallisia koristelistoja ja ylimääräisiä puitejakoja tulee välttää.
Katot
Rakennusten, autokatosten ja muiden katettujen rakennelmien kattomuotona käytetään pulpetti-,
kaksoispulpetti- tai harjakattoa. Harjan (pulpettikatoissa vaakasuoran räystään) suunta on yleensä
määritelty. Katteen materiaali on vapaasti valittavissa, sallittuja värejä ovat musta ja antrasiitti. Katutilan
tunnun
aikaansaamiseksi
julkisivun
ja
katteen
leikkauspinnan
(räystäskorkeus)
vähimmäiskorkeusasema on yleensä määritelty.
Aidat
Tavoitteena on, että katutila rajautuu rakennuksiin. Tämän johdosta kadun varressa tulee käyttää
pensasaitoja. Jos on syytä estää kulkeminen, tulee käyttää aitaratkaisuja, joiden läpinäkyvyys on yli
80 % - esimerkiksi teräsverkkoaita pensasaidan tontin puolella. Näköesteinä toimivat kadun suuntaiset
aitaukset tulee sijoittaa rakennuksen katujulkisivulinjaan tai sen taakse. Niiden tulee olla tilanteen
mukaan samaa materiaalia kuin asuinrakennus tai autosuoja.
Ajoneuvojen säilytys
Autot, polkupyörät ja muut liikennevälineet voidaan sijoittaa erilliseen katokseen, talliin taikka
asuinrakennuksen osana olevaan autosuojaan. Auton säilytystila ei saa avautua kadulle päin –
sisäänajon tulee tapahtua omalta pihalta. Säilytystila (autokatos, autotalli tai osana asuinrakennusta)
on kadun puolelta rajattava vähintään 1800 mm korkealla seinäpinnalla. Sen yläpuolella aukotus on
suotavaa.
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Kerrosluvut

I
II tai enemmän (katso tarkemmin asemakaavasta)

Kattomuoto

harjakatto
harja- tai pulpettikatto
pulpettikatto
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Julkisivumateriaalit

vaalea puuverhous
vaalea rappaus

Julkisivuvärit

lämpimät sävyt kuten keltainen, punainen, oranssi, ruskea,
lämminsävyinen harmaa
kylmät sävyt kuten sininen, vihreä, valkoinen, harmaa
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TONTIN KÄYTTÖTUTKIELMA

KORTTELIEN 4, 6 JA 12 SIJAINTI

AO-59 kerrosluvulla I korttelissa 4
Rakennukset tulee kattaa kaksoispulpetti- tai harjakatoilla. Kadunsuuntaisen pulpettikaton tulee
laskeutua kadulle päin. Kattokulma on 1:2,5-1:3.
Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puista lauta- tai puupohjaista levyverhousta.
Autokatos tai talli voi olla joko puuverhottu tai vaaleaksi rapattu. Sen kattokulma saa olla korkeintaan
1:2,5-1:3

AO-59 kerrosluvulla I kortteleissa 6 ja 12
Rakennukset tulee kattaa kaksoispulpetti- tai harjakatoilla. Kadunsuuntaisen pulpettikaton tulee
laskeutua kadulle päin. Kattokulma on 1:2,5-1:3.
Julkisivujen päämateriaalina kadun varrella tulee käyttää vaaleaa rappausta. Pihan puolella ei ole
materiaalirajoituksia.
Autokatoksen tai -tallin julkisivujen kadun ja naapuritontin suuntaan tulee olla vaaleaksi rapattuja. Sen
kattokulma saa olla korkeintaan 1:2,5-1:3
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AO-59 kerrosluvulla I korttelissa 14
Rakennukset tulee kattaa kaksoispulpetti- tai harjakatoilla. Kadunsuuntaisen pulpettikaton tulee
laskeutua kadulle päin. Kattokulma on 1:2,5- 1:3. Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puista
lautaverhousta.
Autokatos tai -talli tulee olla puuverhottu. Sen kattokulma saa olla korkeintaan 1:2,5-1:3

KORTTELIN 14 SIJAINTI

KORTTELI 14, AUTOTALLI ASUINRAKENNUKSEN OSANA
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AO-59 kerrosluvulla II (1/2) korttelissa 5
Rakennukset tulee kattaa pulpettikatoilla. Kattokulma on 1:5 (12˚). Kadunsuuntaisen pulpettikaton tulee
laskeutua kadulle päin.
Asuinrakennuksen kaksikerroksisen osan (päämassan) leveys saa olla korkeintaan 2/3 sen pituudesta.
Sen räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 m.
Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puista lauta- tai puupohjaista levyverhousta.
Yläkerran pääikkunat on suositeltavaa sijoittaa lännen tai etelän puolelle jolloin ne avautuvat omalle
oleskelupihalle.
Autokatos tai talli voi olla joko puuverhottu tai vaaleaksi rapattu. Sen kattokulma saa olla korkeintaan
1:5 (12˚).

KORTTELIN 7 SIJAINTI
AO-59 kerrosluvulla II (1/2) korttelissa 7
Asuinrakennuksen kaksikerroksisen osan (päämassan) leveys saa olla korkeintaan 2/3 sen pituudesta.
Sen räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 m. Se tulee kattaa harjakatolla, jonka kattokulma saa
vaihdella välillä 1:4 – 1:2,5 (14˚ - 22˚).
Julkisivujen päämateriaalina kadun varrella tulee käyttää vaaleaa rappausta. Pihan puolella ei ole
materiaalirajoituksia.
Yläkerran pääikkunat on suositeltavaa sijoittaa etelän puolelle jolloin ne avautuvat omalle
oleskelupihalle.
Autokatoksen tai -tallin julkisivujen kadun ja naapuritontin suuntaan tulee olla vaaleaksi rapattuja. Sen
kattokulma saa olla korkeintaan 1:5 (12˚).

KORTTELI 7, KATUJULKISIVU POHJOISEEN
VASEMMALLA KATTOKULMA 1:4, OIKEALLA 1:2,5
VASEMMALLA ERILLINEN AUTOKATOS, OIKEALLA AUTOTALLI RAKENNUKSEN OSANA
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KORTTELIN 8 SIJAINTI

AP-9 korttelissa 8
Rakennuksen kaksikerroksisen osan (päämassan) leveys saa olla korkeintaan 2/3 sen pituudesta. Sen
räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 m. Se tulee kattaa harja- pulpetti- tai kaksoispulpettikatolla,
jonka kattokulma saa vaihdella välillä 1:4 – 1:2,5 (14˚ - 22˚). Kadunsuuntaisen pulpettikaton tulee
laskeutua kadulle päin.
Julkisivujen päämateriaalina kadun varrella tulee käyttää vaaleaa rappausta. Pihan puolella ei ole
materiaalirajoituksia.
Yläkerran pääikkunat on suositeltavaa sijoittaa etelän puolelle jolloin ne avautuvat omalle
oleskelupihalle.
Autokatoksen tai -tallin julkisivujen tulee olla vaaleaksi rapattuja. Sen kattokulma saa olla korkeintaan
1:5 (12˚).

JULKISIVU HEINILÄNTIELLE
VASEMMALLA AUTOTALLI RAKENNUKSEN OSANA, OIKEALLA ERILLINEN AUTOKATOS
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RATKAISU, JOSSA ERILLINEN AUTOKATOS

RATKAISU, JOSSA AUTOTALLI
RAKENNUKSEN OSANA

AO-59 kerrosluvulla (1/3) II korttelissa 9

RATKAISU, JOSSA ERILLINEN AUTOKATOS, LEIKKAUS
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RATKAISU, JOSSA AUTOTALLI RAKENNUKSEN OSANA, LEIKKAUS

KORTTELIN 9 SIJAINTI

AO-59 kerrosluvulla (1/3) II korttelissa 9
Rakennukset tulee kattaa pulpetti- tai kaksoispulpettikatoilla. Kattokulma saa vaihdella välillä 1:10 – 1:5
(6˚ - 12˚).
Asuinrakennuksen kaksikerroksisen osan (päämassan) leveys saa olla korkeintaan 2/3 sen pituudesta.
Sen räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 m.
Julkisivujen päämateriaalina kadun varrella tulee käyttää vaaleaa rappausta. Pihan puolella ei ole
materiaalirajoituksia.
Asunnon yhteisten oleskelutilojen sijoittamista yläkertaan suositellaan.
Autokatoksen tai -tallin julkisivujen kadun ja naapuritontin suuntaan tulee olla vaaleaksi rapattuja. Sen
kattokulma saa olla korkeintaan 1:5 (12˚).

JULKISIVU HEINILÄNTIELLE
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KELLARI- JA SISÄÄÄNTULOKERROS

1,5- JA 2. KERROS

LEIKKAUS

KORTTELEIDEN 10 JA 13 SIJAINTI

AO-59 kerrosluvulla (1/3) II kortteleissa 10 ja 13
Rakennukset tulee kattaa pulpetti- tai kaksoispulpettikatoilla. Kattokulma saa vaihdella välillä 1:10 – 1:5
(6˚ - 12˚).
Asuinrakennuksen kaksikerroksisen osan (päämassan) leveys saa olla korkeintaan 2/3 sen pituudesta.
Sen kadunpuoleisen julkisivun räystäskorkeuden tulee olla vähintään 5 m.
Julkisivujen päämateriaalina tulee käyttää puista lauta- tai puupohjaista levyverhousta.
Rakennustyyppinä suositellaan puolitasoratkaisua (split-level), jossa asunnon yhteiset oleskelutilat
sijaitsevat toiseksi ylimmällä tasolla.
Autojen säilytystilat suositellaan sijoitettavaksi erilliseen autokatokseen tai –talliin.
Autokatos tai talli voi olla joko puuverhottu tai vaaleaksi rapattu. Sen kattokulma saa olla korkeintaan
1:5 (12˚).
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RIVITALOVAIHTOEHTO
LEIKKAUS JA JULKISIVUKATKELMA PIHALLE

PIENKERROSTALOVAIHTOEHTO
LEIKKAUS JA JULKISIVUKATKELMA PURUSKORVENTIELLE

KORTTELIN 5 SIJAINTI
AKR-2 korttelissa 5
Julkisivujen päämateriaali Puruskorventien puolella ja päädyissä vaalea rappaus.
Julkisivujen päämateriaali asuinrakennusten länsipuolella ja autokatoksissa puu.
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