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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Alue sijaitsee Nummella, Oinolassa maantien 110 (Turuntie) molemmin puolin. Suunnittelualue sisältää koulukeskuksen, osan maantietä 110, maantien ja Nummen keskustaan
menevän Oilaantien risteysalueen sekä harvaa pientaloaluetta maantien eteläpuolella
koulukeskuksen,Tiedonpolun, Lapinkujan, Pahkiaisenpätkän, Raatinkirkkotien ja Hieranummentien ympäristössä. Alueella on toteutumattomia tiealueita maantien eteläpuolella,
Hieranummentien länsipuolella ja Nummen keskustan itäpuolisilla peltoalueilla. Yli puolet
alueesta on peltoa.
Suunnittelualueen koko on noin 35 hehtaaria.

Sijaintikartta (25.1.2016 KLi)
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LUONNONYMPÄRISTÖ
Pinnanmuodostus ja maisemarakenne
Kaava-alueen matalin kohta sijoittuu Nummen keskustan itäpuolisille peltoalueille alle
+40,0 mmpy ja korkein kohta alueen eteläosaan noin +70 mmpy (metriä merenpinnan
yläpuolella). Kuva-aineistossa on esitetty korkeuskäyrät viiden metrin välein.
Alueen eteläosassa koulukeskus, seurantalo ja pientaloasutus sijoittuvat selännealueelle, maiseman lakikohtaan. Kauas näkyvältä selänteeltä avautuu laaja näkymä erityisesti
pohjoiseen peltolaaksoon ja Nummen keskustaan sekä Hierannummelta itään Saukkolan
taajaman suuntaan.

Topografikartta, maanmittauslaitos (25.1.2016 KLi)
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Maaperä ja rakennettavuus
Maaperältään alueen peltolaaksot ovat pääosin savea. Nummenjoen varressa on myös
karkeaa ja hienoa hietaa. Alueen pohjoisin osa sivuaa moreenimaata.
Etelän selännealue on maaperältään pääosin hiekkaa, osin karkeaa ja hienoa hietaa.
Aivan eteläisimmässä osassa on kalliomaata kuten myös Paanamäen rinteessä maantie
110 eteläpuolella.

Maalajit 1972-2007, Geologian tutkimuskeskus GTK (25.1.2016 KLi)
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Vesistöt ja vesitalous
Pääosa kaava-alueesta sijoittuu pohjavesiluokituksesta poistetulle pohjavesialueelle, jolla
on kaksi vedenottamoa. Vedenottamot ovat kaava-alueen ulkopuolella.

Pohjavesi, Lohjan kaupunki, Ympäristönsuojelun aineistoa (5.2.2016 KLi)

5

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Alueen pohjoisosan halki kulkee Nummenjoki, joka on uomaluokaltaan pääreitti, joka
kuuluu Pitkäjärven valuma-alueeseen. Alueen läpi kulkee myös Antsepän kohdalla oleva
uoma, joka laskee peltoalueiden kautta Nummenjokeen.
Alueelle sijoittuu maatalouden suositeltuja suojavyöhykkeitä.

Vesiensuojelu, PIntavesi, Lohjan kaupunki, Ympäristönsuojelun aineistoa (3.2.2016 KLi)
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Kasvillisuus ja eläimistö
Alueesta yli puolet on viljelyssä olevaa peltoaluetta. Uudenmaan liitto on vuonna 2011
arvioinut alueen olevan osa maatalouden kannalta hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita Uudellamaalla.
Alueen eläimistöä ei ole tutkittu.
Alueella ei ole luonnosuojelualuetta.

Uudenmaan liitto 2011 (25.1.2016 KLi)
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Oilaantien itäpuolella Nummenjoesta pohjoiseen sijaitsee kasvillisuudeltaan maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Lukkarinkallio.
Kaava-alueen pohjoisella peltoalueella Nummenjoen-Pusulanjoen viljelylaaksossa suunnittelualuetta sivuaa Nummen keskustan kaakkoispuolella maatalousalueiden luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävä jokivarsiympäristö (muu lumo-kohde), joka liittyy
luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaaseen myllyalueeseen.
Peltoalueella on tai se sivuaa myös muita maatalousalueiden LUMO-kohteita (luonnon
monimuotoisuuden, maiseman ja vesiensuojelun kannalta merkittäviä alueita) kuten metsäsaarekkeita ja perinnebiotooppeja.

Luonto, Lohjan kaupunki, Ympäristönsuojelun aineistoa (11.2.2016 KLi)
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Metsät
Nummen keskustan itäpuolisella peltoalueella Nummenjoen lähellä on pieni metsäsaareke
ja puustoa on myös jokivarressa.
Alueen selännealueella koulukeskuksen länsipuolella Nummen seurantalon mäellä ja
eteläpuolella (Lapinmäki) sekä Paanamäen rinteessä on metsää.
Koulukeskuksen läheisen pientaloalueen kiinteistöt ovat osin puustoisia.

Ilmakuva, Maanmittauslaitos (WMS) 2015 (10.2.2016 KLi)
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Kuilunnokka

Sillainen
SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN
OLOISTA

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Yhdyskuntarakenne
Kaava-alueella oleva koulukeskus ja harva pientaloasutus sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä Nummen keskustasta, maantien 110 (Turuntie) eteläpuolella. Turuntieltä erkanee
kaava-alueen ”peltohaara” kohti Nummelta Pusulan suuntaan menevää tietä 125.
Kaava-alueella on Turuntieltä Nummen keskustaan johtavan Oilaantien (1251) risteysalue, jolta alkaa kevyen liikenteen väylä kohti koulukeskusta ja Saukkolan taajamaa.
Turuntieltä erkanevat eteläisen osan pääreitit Hieranummentie harvaan asutun pientaloalueen (Hierannummi) läpi kohti moottoritietä E18 ja Tiedonpolku (Koulukuja) Mahlamäki
seurantalolle ja koulukeskukseen. Tiedonpolku jatkuu koulualueen kautta myös em. pientaloalueelle. Alueen64.7
eteläpuolelta alkavat laajat harvaanasutut
metsäalueet.
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Sijaintikartta ja maastotietokantakartta (25.1.2016 KLi)
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Paanamäentie erkanee maatieltä kohti Paanamäkeä. Kaava-alueeseen kuuluu myös
maantien pohjoispuolella Päkäriin menevän tien liittymä.
Hieranummentien länsipuoli on pääosin rakentumatonta peltoaluetta. Rakennettu alue on
keskittynyt Nummen seurantalon mäen ympärille, pääosin sen etelä- ja itäpuolelle.
Alueen ympäristö on pääosin peltoaluetta. Suomen ympäristökeskuksen Corine-aineiston
(v 2012) mukaan alueen maankäyttömuotona on Turuntien eteläpuolisella osalla pienipiirteinen maatalousmosaiikki ja pohjoispuolella pellot.

Maankäyttömuodot, 2012, Inspiire/SYK (Corine), (25.1.2016 KLi)
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Väestö, työpaikat ja palvelut
Kaava-alueella on asukkaita hieman yli 30, ja lähialueella Turuntien eteläpuolella noin 40.
Väestöstä noin 10 henkilöä on alle 15-vuotiaita. (Tilastokeskuksen väestötilasto 8/2014)
Alueella on palveluita ja työpaikkoja pääasiassa koulukeskuksessa, jossa toimivat Lohjan
kaupungin sivistystoimen toimialueeseen kuuluvat päiväkoti, esikoulu, iltapäivätoiminta,
ala- ja yläkoulu, lukio, Hiiden opisto ja Lohjan Liikuntakeskus Oy. Koulualueella on lisäksi
perusturvan toimialueeseen kuuluva hammashoitola.
Koulurakennuksia käyttävät lisäksi kaupunki, yritykset ja yhdistykset koulutus- ja kokoustiloina ja erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Alueen asukkaat käyttävät koulun piha-alueita vapaa-ajan oleskeluun ja lähiliikuntaan.
Oilaannummen koulukeskuksesta on alkuvuonna 2016 valmistunut hankesuunnitelma,
jossa tavoitteen on muutttaa koulut yhtenäiskouluksi, joka on mitoitettu yhteensä 500
oppilaalle. Lukion toiminta lakkautetaan vaiheittain vuoteen 2018 mennessä. Alueelle on
tarkoitus rakentaa uusi liikuntasali.
Koulun vieressä mäellä on Nummen seurantalo, jota käytetään erilaisten tapahtumien
pitopaikkana.
Hieranummentien ja Turuntien risteyksessä on käytöstä poistunut huoltoasema. Kaava-alueella olevan Turuntieltä Nummen keskustaan johtavan Oilaantien (1251) risteysalueen vieressä kaava-alueen ulkopuolella on Oinolan myymälä- ja liiketilakiinteistö. Muut
kaupalliset ja julkiset palvelut ovat Nummen keskustassa ja Saukkolassa
Virkistys
Alueella on luontaisesti hyvät ulkoilumahdollisuudet.
Koulualueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikuntasali vanhan tilalle myös koulun ulkopuolista käyttöä varten ja koulun piha-alueen käyttöä kehitetään. Koulun alueella on iso hiekkakenttä.
Oilaantieltä on kulkuyhteys Urheilukujan kautta Nummen urheilu- ja tenniskentille.
Liikenne
Kaava-alueen liikenteellinen asema muuttui vuoden 2009 alussa, jolloin Turku-Helsinki
moottoritien rakentamaton osuus Muurlan ja Lohjan välillä avattiin, ja liikennemäärät laskivat.
Liikennemäärät (KAVL), henkilö- ja raskasliikenne, 2014 ja ennuste 2040 (Nummen taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet , tiesuunnitelmaluonnos 12.3.2015 / Uudenmaan
ELY-keskus, Lohjan kaupunki, Ramboll);
Turuntie mt 110, KAVL 2014 3894 (ajon/vrk), raskas liikenne 9,8 %, ennuste 2040 5260
(ajon/vrk, kerroin 1,35)
Koulukeskuksen alueelle johtaa Oilaantien risteysalueelta ja Saukkolan suunnasta turvallinen kevyen liikenteen reitti, joka alittaa Turuntien koulukeskuksen kohdalla. Oilaantien risteysalueelta Nummen keskustaan on suunnitteilla kevyen liikenteen reitin toteuttaminen.
Koulukeskuksen alueella on läpikulkuliikennettä eteläpuoliselle asuinalueelle. Hieranummentie palvelee lähialueen harvaa asutusta, mutta on myös läpiajoreitti kohti etelää.
Maantiellä 110 kulkevat joukkoliikenteen vakiovuorot Nummelta Saukkolan kautta Lohjalle, Nummelaan ja Helsinkiin sekä pohjoisen suuntaan Pusulaan ja Somerolle. Koulubussit
ajavat alueelta pohjoiseen ja Lohjalle, Pikavuorot pysähtyvät Saukkolan taajamassa.
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Pvm: 25.1.2016, Tekijä: KLi
Peruskartta,
Lohjan kaupunki, Kiinteistö ja kartasto
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Peruskartta , Lohjan kuapunki, Kiinteistö ja kartasto (25.1.2016 KLi)
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Maanomistus
Kaupunki omistaa koulukeskuksen alueen, sen länsipuolisen maantien viereisen peltoalueen ja osan Paanamäen viereistä peltoaluetta.
Maantien110, Turuntie, alueen omistaa valtio. Muut maa-alueet ovat yksityisomistuksessa.
Pvm: 25.1.2016, Tekijä: KLi

Kaupungin maaomaisuus,
Lohjan kaupunki, Kiinteistö ja kartasto
Omistus mutta ei hallintaa
Kiinteistö
Määräala
Haltuunotto

Karstuntie
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Lohjan kaupungin maaomaisuus, KIinteistö ja kartasto (25.1.2016 KLi))
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Rakennettu kulttuuriympäristö
Koko entisen Nummi-Pusulan kunnan aluetta koskeva rakennetun ympäristön selvitys on
valmistunut vuonna 2011 (Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Nummi-Pusulan kunta/2011, STADIONARK, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin
Arkkitehdit Oy).
Kaava-alueen eteläiseen osaan sijoittuu useita inventoituja rakennuksia.

Nu-Pu- Rakennetun kulttuuriympäriistön selvitys (25.1.2016 KLi))

Alueella on rakennuskantaa 1800-luvulta asti. Asuinrakennukset ovat pääosin
1920-1950-luvuilta. aluetta on täydennysrakennettu myös 1980-2000-luvuilla.
Nummen kirkonkylä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (Museovirasto, RKY 2009). Kohde jakautuu kahteen eri alueeseen Nummen entisen
kunnantalon (Siipoontie 1) pohjois- ja eteläpuolella. Osa kaava-alueesta sijoittuu eteläisemmälle RKY-alueelle.
Nummen kirkonkylä (RKY 2009), kuvaus ja historia:
“Nummen kirkonkylä on edustava esimerkki pienestä, hyvin vanhan rakennuskantansa ja
ilmeensä säilyttäneestä kirkonkylästä, jossa on asuinrakennuksia ja kunnan keskustatoimintoihin liittyviä rakennuksia aina 1700-luvulta 1900-luvun alkuun.
Kirkonkylä sijaitsee kahdella kylämäellä loivasti kumpuilevan viljelysmaiseman reunassa.
Kirkonkylän maamerkki ja keskipiste on 1820-luvulla rakennettu harmaakivikirkko, jota
ympäröi laaja hautausmaa. Kirkkoon liittyy harmaakivinen torni, jonka lyhtyosa on puuta.
Vanhempi hautausmaa on vanhan kirkonpaikan kohdalla. Sen vieressä ovat kaksi punamullattua pitäjänmakasiinia vuosilta 1754 ja 1850. Kirkon vieressä on myös entinen
pitäjäntupa.
Kirkonkyläkokonaisuuteen liittyvät mm. Nummenjoki myllypaikkoineen, 1930-luvun paloasema, Ylhäisten ratsutila eli Lukkarin puustelli, lukkarin virkatalo, jonka kaksikerroksinen
päärakennus on vuodelta 1772. Kirkonkylän vanhaa julkista rakennuskantaa ovat myös
entinen kunnantalo, apteekki, kunnanlääkärin talo sekä nimismiehentalo. Liikerakennuksista mainittakoon Säästöpankki Oinolassa. Pasan entisen ratsutilan talouskeskus ja sen
naapuritalot puutarhoineen muodostavat miellyttävän tienvarsimaiseman.
Maisemallisesti Nummen kirkonkylä liittyy Oinolan kylään ja peltoaukeaan. Kohde on osa
valtakunnallisesti merkittävää Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso -maisema-aluetta.
Nummen seutu on kuulunut 1660-luvulta alkaen kappeliseurakuntana Lohjan laajaan kirk-
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kopitäjään. 1863 Nummen serakunta julistettiin itsenäiseksi seurakunnaksi.
Nummen harmaakivikirkko valmistui 1822 intendentinkonttorin piirustusten mukaan. Alttaritaulut vuodelta 1825 on maalannut taiteilija J.A. Jägerplan Tukholmassa. Kirkon saarnatuoli on peräisin 1640 rakennetusta puukirkosta. Kirkon vanhin esine on keskiaikainen
krusifiksi. Se on mahdollisesti hankittu juhlistamaan Lohjan kirkkoa edeltäneen puukirkon
vihkimistä. Krusifiksin arvioidaan siirtyneen Lohjalta 1635 Nummelle rakennettuun kappelikirkkoon. Nummen kirkkoa korjattiin 1922.
Ylhäisten tila eli Lukkarin puustelli kuului kirkolle jo 1500-luvulla. Kirkonkylän itäpuolella
sijainnut Hyvelänjärvi kuivatettiin 1850-luvulla. Lukkari on keskiaikainen kantatila kylän
vanhalla tonttimaalla.
Nupunen, Kihi ja Antseppä ovat kylän vanhalla tonttimaalla sijaitsevia entisten ratsutilojen rakennusryhmiä talouskeskuksineen. Päärakennukset ovat 1900-luvun alusta, Antsepässä vuodelta 1830. Pasan entisen ratsutilan talouskeskus siirrettiin kylän vanhalta
tonttimaalta nykyiselle paikalleen uusjaon yhteydessä. Päärakennus on vuodelta 1909,
talouspihan rakennukset samoilta ajoilta. Nummenjoen koskessa ovat Nummen ja Oinolan
kylämyllyjen paikat.”
Viljelymaisema
Nummi-Pusulanjoen viljelylaakso on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnittelualue
kuuluu kokonaan em. alueeseen.
Muinaismuistot
Muinaisjäännösrekisterissä ei ole kohteita suunnittelualueelta. Lähin muinaisjäännös,
Kampelat (kivikautinen asuinpaikka), sijaitsee maantien 125 varressa.

16

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

RKY ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (25.1.2016 KLi))
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Maisemahistoria
Kaava-alueen eteläosassa on Kuninkaankartaston 1783 mukaan kulkenut päätie ja yläkoulun kohdlla on ollut torppa. Alue on ollut pääosin peltoa.

Kuninkaankartasto (25.1.2016 KLi))
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Tekninen huolto ja erityistoiminnat
Kaava-alueen eteläosa kuuluu kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen.
Koulukeskuksessa on oma hakekäyttöinen lämpökeskus, jonka varavoimana on öljy.

Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelun aineistoa (10.2.2016 KLi))
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Olemassaolevat johdot, Lohjan kaupunki,kunnallistekniikka (13.1.2016 KLi))
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Ympäristöriskit ja -häiriöt
Melu; Maantien 110 (Turuntie) ajoneuvoliikenteen melu ja melusuojauksen tarve ja huomioonottaminen rakentamisessa tutkitaan kaavatyön aikana. TYössä noudatetaan Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetetuttuja melun ohjearvoja. Maantie on riskiluokkaa
CI.
Sähkölinja; Kaava-alueen eteläosan (Hierannummi) yli kulkee 20 kV sähkölinja ilmajohtona.
Valvontakohteet; Alueella on kaksi valvontakohdetta.

Ympäristöriskit ja -häiriöt, Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelun aineistoa (3.2.2016 KLi))
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VALTAKUNNALLISET ALUIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida ja niiden toteutumista tulee edistää myös kuntien
kaavoituksessa. Lohjaa koskevat tavoiteryhmät ovat 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä
yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö
ja luonnonvarat sekä 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
N2 Oinolan koulun ympäristön kaavan suunnittelua koskevat erityisesti tavoitteet valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja -arvojen säilymisestä ja liikenneturvallisuuden parantamisesta sekä eheytyvästä yhdyskuntarakenteesta.

MAAKUNTAKAAVA
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavan suunnittelusta vastaa Lohjan osalla Uudenmaan liitto. Kaava-alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava
(vahvistettu Ympäristöministeriössä 8.11.2006) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
(vahvistettu Ympäristöministeriössä 30.10.2014). Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan
ehdotus on lausuntokierroksella alkuvuonna 2016.
Maakuntakaavassa kaava-alue on pääosin taajamatoimintojen aluetta. Alue sijaitsee
kokonaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Sen
Nummen keskustan idän puolelta kiertävä osa ulottuu lisäksi osittain Nummen kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (RKY 2009).
Alue sijoittuu lähes kokonaan pohjavesialueelle. Alueen läpi kulkee seututie, maantie 110.
Alueelle ulottuu etelän suunnasta ulkoilureitti, ja sen eteläosasta lähtee viheryhteystarvemerkintä Nummen keskustan suuntaan.

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 2014, uudenmaan liitto (25.1.2016 KLi)
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Taajamatoimintojen alue

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. Taajamatoimintojen alue –merkintä ei estä maa- ja
metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä käytössään.
Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä
näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskunta-rakenteen eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa
ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtio-neuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin
eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000
-verkostoon.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa
yhdyskuntarakennetta.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden
saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet
seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava
paikallis-keskusten toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia. Merkitykseltään
seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat:
• Sellaisen vähittäiskaupan, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista
syistä myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja
maatalouskauppa, koon alaraja on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 30
000 k-m², Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Mäntsälässä,
Nurmijärvellä, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä10 000 k-m²,
Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Loviisassa, Pornaisissa ja Siuntiossa 5 000
k-m² ja Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa 2000 k-m², ellei selvitysten perusteella
muuta osoiteta.
• Muun erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa 10 000 k-m², Askolassa, Hangossa, Hyvinkäällä, Inkoossa, Järvenpäässä,
Karkkilassa, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Loviisassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Siuntiossa, Tuusulassa ja Vihdissä
5000 k-m² ja Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa 2000 k-m², ellei selvitysten perusteella muuta osoiteta.
• Päivittäistavarakaupan osalta koon alaraja on Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 5000 k-m² ja Uudenmaan muissa kunnissa 2000 k-m², ellei selvitysten perusteella muuta osoiteta.
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Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta
myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.
Rakentamattomat rannat ovat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varattava yleiseen
virkistykseen, jollei erityinen tarve edellytä alueen osoittamista muuhun käyttöön.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen
ulkoilureittien jatkuvuus taajamatoimintojen alueella.
Kunnan yleis- ja asemakaavoituksessa on otettava huomioon ja turvattava seudullisiin tarveselvityksiin perustuvat riittävät varikkoalueet joukkoliikenteen varikoille. Suunniteltaessa
muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on varmistettava, että korvaava
varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä.
Viheryhteystarve

Merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu
yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen
maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet.
Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen
verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteen-sovittamiseen
siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat
alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.
Seututie

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja niihin liittyvät kadut. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.
momentin nojalla rakentamisrajoitus.
Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
esittää riittävin perustein teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena.
Tiensuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien suojelu sekä
lajiston liikkuminen.
Tien, väylän tai liittymän suunnittelussa on huolehdittava siitä, että se ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
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Ulkoilureitti

Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueiden, luonnonsuojelualueiden ja virkistysalueiden ulkopuoliset maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ulkoilureitit. Merkintä on
ohjeellinen ja linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä.
Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan
tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit on
johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja kevyen liikenteen väylille.
Pohjavesialue

Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka
voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Merkinnällä osoitetaan kulttuuri-ympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät
alueet, tiet ja kohteet sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät alueet, tiet ja kohteet (RKY 2009 ).
Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot.
RKY-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot.
Maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen on turvattava myös osittain tai kokonaan keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän alle jäävillä alueilla ja kohteissa.
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LOHJAN MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLI
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymä Lohjan maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vv 2013-2037. Rakennemallissa
kaava-alue sijaitsee Nummi-Saukkolan palvelutaajamassa, joka on hyvien lähipalvelujen
ja maaseutumaisen taajama-asumisen aluetta, ja jolla on hyvät liikenteen olosuhteet ja
lähiliikuntamahdollisuudet.
Alueiden vetovoimaisuus perustuu hyvään arkeen sekä erityisesti vaalittavaan maaseutukirkonkylien kulttuurimiljööseen. Tavoitteena on, että Nummi-Saukkolan asukasmäärä
kasvaa noin 800 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä.
Suositeltava maankäyttö; Maaseututaajamaan sopiva pientalovaltainen asuminen, jossa
otetaan huomioon myös ikääntyneiden asumistarpeet, julkiset ja yksityiset lähipalvelut,
asumista häiritsemättömät työpaikat sekä asumisen ja työtilojen yhdistäminen siihen
sopivilla alueilla, matkailupalvelut, lähiliikuntapaikat. Täydennysrakentaminen sekä uudet
taajamarakennetta täydentävät alueet.
Suunnittelun reunaehtoja; Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikenteen saavutettavuus erityisesti työmatkoilla pääkaupunkiseudulle, Lohjan keskustaan
ja naapurikuntien keskuksiin, mahdollisuudet matkojen ketjuttamiseen, kevyen liikenteen
yhteyksien kehittäminen, kultuuriympäristön ja sen ominaispiirteiden vaaliminen.
Ohjauskeinot; Palvelutaajaman ja sen läheisen maaseudun käsittävä osayleiskaava, kaavarunkotarkastelut, asemakaavojen ajantasaistaminen, asemakaavat, miljöösuunnitelmat.
Rakentaminen toteutuu aina asemakaavan perusteella ja alueella on kaupungin järjestämä kunnallistekniikan verkosto.
Alueen kehityksestä kertovia mittareita; asukkaita/ha, asukkaita/etäisyys palveluista.

Lohjan maankäytön rakennemalli (25.1.2016 KLi)
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YLEISKAAVA
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Oikeusvaikutukseton Nummi-Saukkola
osayleiskaava 1995 on hyväksytty Nummi-Pusulan kunnanvaltuustossa 16.6.1983.

ASEMAKAAVAT
Kaava-alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1968.

Voimassaoleva asemakaava (25.1.2016 KLi)
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Maantien 110 eteläpuolella korttelissa 43 on koulukeskuksen osalla opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialuetta YO, seuratalon osalla huvi- ja viihdetarkoituksia
palvelevien rakennusten korttelialuetta YV ja koulukeskuksen eteläpuolella asunto- ja
kasvitarharakennusten korttelialuetta AV. Maantien vieressä kortteli 42 on sairaaloiden ja
muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS, jonka eteläpuolella on pysäköimisalue LP. Maantien eteläpuolisella alueella on myös erillispientalojen korttelialuetta AO kortteleissa 41 ja 44-48, liikerakennusten AL kortteli 40, asunto- ja kasvitarharakennusten korttelialuetta AV korttelissa 48, luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta
PL sekä katualuetta. Kaava-alueen länsiosa ja maantie risteys- ja vierialueineen sekä
maantien pohjoispuolinen osa on liikennealuetta LT. Rakennusoikeus määrittyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Ote ajantasakaavasta (25.1.2016 KLi)
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Oilaantien risteysalueella kaava-alue rajautuu samanaikaisesti käynnissä olevan Nummen
kevyenliikenteen väylän mahdollistavan asemakaavan muutoksen N12 alueeseen.

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

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

Ote ajantasakaavasta (25.1.2016 KLi)
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TONTTIJAKO
Pääosassa kaava-aluetta ei ole voimassaolevan kaavan mukaista tonttijakoa eikä tontteja
ole lohkottu tonttijaon mukaiseksi.

RAKENNUSKIELLOT
Kaava-alueelle ei ole määrätty rakennuskieltoa. .

Kiinteistöt (11.2.2016 KLi)

30

SUUNNITTELUTILANNE

MUUT SUUNNITELMAT
Vuoden 2016 alussa Oinolan koulukeskuksen kehittämisestä, uudisrakentamisesta ja
peruskorjauksesta on valmistunut Oilaannummen hankesuunnitelma, johon liittyy uuden
liikuntasalin rakentaminen.

Hankesuunnitelmassa haluttaisiin osoittaa koulualueen ulkopuolelle uusi koulualuetta
palveleva pysäköintialue voimassaolevasta asemakaavasta poiketen.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan lisäksi muut koulun piha-alueen
käyttöön ja ympäröivän alueen liikennejärjestelyihin liittyvät tavoitteet.

Hankesuunnitelman kuva-aineistot / Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen 1/2016.
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SELVITYKSET
Alueesta ja sen lähiympäristöstä laadittuja selvityksiä:
- Missä maat on mainiommat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liiton julkaisuja E114, 2012
- Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Nummi-Pusulan kunta, Stadionark, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, 2011
- Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla, Uudenmaan liitto
2011
- Nummi-Pusulan yleiskaavan laadinnan aikana tehdyt selvitykset
- Helsinki-Turku- moottoritien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä laaditut suunnitelmat maantien 110 muutoksesta
- Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi, Henrik Wager, 2003
- Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 66 /1992 (Ympäristöministeriö)
Selvityksiä laaditaan kaavaprosessin edetessä tarpeen mukaan.
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