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VEVO 24.01.2018 § 10
AKH Häkkinen Oy on tehnyt kaupungille kaavoitushakemuksen, joka
koskee Nummenkylän kaupunginosassa kiinteistöä 444-425-0003-102.
AKH Häkkinen omistaa myös naapurikiinteistön 444-425-0003-0260.
Kiinteistöllä toimii Helsingin Metallipurkaus Oy, joka on metalliromun
kierrätystä harjoittava yritys. Samassa osoitteessa toimii myös Sandvik
Mining and Construction Finland Oy.
Alueelle on rakennettu vaiheittain yhteensä yli 9000 k-m2 pääasiassa
teollisuus- ja varastotilaa, josta noin 660 k-m2 on toimistotilaa. Kiinteistöllä
444-425-0003-102 on noin 6000 k-m2 ja kiinteistöllä 444-425-0003-0260
noin 3000 k-m2. Rakentaminen on edellyttänyt useita
suunnittelutarveratkaisuja vuosina 2008-2017. Alueella ei ole
asemakaavaa.
Oikeusvaikutteisessa taajamaosayleiskaavassa alue on osoitettu
teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia (TY). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastokäyttöön alueilla,
joiden läheisyydessä on ympäristövaikutuksille herkkiä toimintoja.
Teollisuus- ja varastoalue rajautuu luoteisreunastaan kyläalueeseen (AT),
joka on tarkoitettu pääasiassa olemassa olevalle maaseutumaiselle
kyläasutukselle.
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädetään rakennusluvan
erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Myönteistä
suunnittelutarveratkaisua ei ole mahdollista tehdä, jos rakentaminen
suunnittelutarvealueella johtaa vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen. Alueen rakentamisen määrä on vaikutuksiltaan niin
merkittävä, että alueen kehittäminen elinkeinotoiminnassa ei ole
mahdollista ilman asemakaavan laatimista.
AKH Häkkinen Oy:llä on tarkoitus hakemuksen mukaan kasvattaa
toimintaa, johon tarvitaan jatkossa lisää katettua tilaa mm. rautaromun
lajitteluun ja pilkkomiseen sekä mahdollisesti myös varastointiin.
Kaavoituksella on tarkoitus turvat hallittu jatkorakentaminen alueella.
Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, milloin asemakaava tai
asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu
maanomistajan tai – haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä
kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.
Lisätiedot: kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku,
leena.iso-markku@lohja.fi
Oheismateriaali:
-hakemus
-kartat

Esitys
Ej

Vetovoimalautakunta päättää hyväksyä hakemuksen asemakaavan
laatimiseksi Nummenkylän kaupunginosassa. Lautakunta merkitsee
tiedoksi hakijan tavoitteet asemakaavan sisällön suhteen, mutta siitä
päätetään erikseen kaavan laatimisen yhteydessä maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen kaavaprosessin edellyttämässä järjestyksessä.
Tarvittavat maankäyttösopimukset valmistellaan ja tuodaan päätettäviksi
erikseen ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös
Hyväksyttiin.
----------------------------------VEVO 24.04.2019 § 65

L78 Nummenkylä, Vanha Turuntie asemakaava on käynnistynyt
maanomistajan aloitteesta kaavoitushakemuksella ja se sisältyy
vetovoimalautakunnan 19.12.2018 hyväksymään kaavoitusohjelmaan
2019–2021.
Asemakaava koskee 31. kaupunginosan Nummenkylän kiinteistöjä
444-425-3-6 ja 444-425-3-260 sekä osia kiinteistöistä 444-425-3-218 ja
444-425-3-137. Kaava-alueen pinta-ala on 11,7 ha. Kaava-alue sijaitsee
Vanhan Turuntien varressa, moottoritien Hevoskallion liittymän
välittömässä läheisyydessä, n. 15 km Lohjan keskustasta koilliseen.
Asemakaavan laatimisen päätavoitteena on tutkia nykyisen
teollisuusalueen laajentamista pohjoiseen ja lisärakennusoikeuden
osoittamista. Asemakaava noudattaa taajamaosayleiskaavassa
määriteltyä yhdyskuntarakennetta ja tarkentaa sen aluevarauksia.
L78 OAS:n, suunnittelun lähtökohdat ja valmisteluvaiheen kaavakartan ja
kaavaselostuksen on laatinut yhteistyössä kaupungin kanssa
maanomistajan konsultti Juha Riihiranta, Ramboll Finland Oy.
Kaava-alueelle on tarkoitus toteuttaa käytetyn metallin kierrätyspuisto.
Teollisuusalueen laajentamiseksi kaava-alueen pohjoisosassa on tarkoitus
louhia kalliota siten, että laajennusalueen maanpinta saadaan tasattua ja
laskettua alemmaksi. Alustava louhintasuunnitelma on listan liitteenä.
Asemakaavalla muodostuu 31. kaupunginosan Nummenkylän kortteli 2,
katu- ja liikennealuetta. Valmisteluvaiheen kaavakartassa kortteli 2 on
osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Kortteliin saa sijoittaa
teollisuus-, varasto- ja toimistotiloja sekä kierrätettävien jätteiden
vastaanottopaikan tiloja. Kortteliin saa sijoittaa ympäristöluvanvaraisia
toimintoja.
Korttelissa on kolme rakennusalaa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus
on 32 500 k-m2
Nykyisen yksityistien Veikonpolun alkuosa on osoitettu katualueena. Ajo
pohjoiselle rakennusalalle on osoitettu Veikonpolun jatkeena ohjeellisen
huoltotiemerkinnän kautta.
TY-1-korttelin koillisosa on tarkoitettu säilytettäväksi suojaviheralueena
(ev-1), jossa olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan
vain luonnon tai maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
Suojaviheralueen tarkoitus on verhota laajennusalueen näkyvyyttä

maantielle ja naapureiden suuntaan sekä toimia myös meluesteenä.
Lisätiedot

kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan, iris.jagel-balcan@lohja.fi

Oheismateriaali

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2019
- Havainnekuva (Ramboll 2019)
- Kallion louhinnan ja murskauksen melumallinnus (Ramboll 2019)
- Alustava louhintasuunnitelma (Ramboll 2019)
- Kaavarunkovaihtoehdot (Ramboll 2018)
- Kooste nykyisen toiminnan ympäristövaikutuksista (Envimetria 2019)

Esitys
Kaupunkikehitysjohtaja

Päätös

Vetovoimalautakunta päättää asettaa L78 Nummenkylä, Vanha Turuntie
asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville MRL62§:n ja MRA 30§:n
mukaisesti.
Hyväksyttiin.

Liite 3
Valmisteluvaiheen kaavakartta (15.4.2019) 24.4.2019
Liite 4
Valmisteluvaiheen kaavaselostus 15.4.2019
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