L16 Taimisto‐Tennari 4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 172 ja
178, korttelin 188 osan sekä katu‐ ja lähivirkistysalueiden asemakaavan
muutos
Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 20.11.– 20.12.2019 kaupungintalo
Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla
lohja.fi/kaavat.
Asemakaavan muutosta koskevat lausunnot tuli esittää kirjallisesti 31.1.2020 mennessä, ja asemakaavan
muutosta koskevat muistutukset tuli esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana.
Muistutukset tuli lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaa‐
voitus, PL 71, 08101 Lohja.
Lisätietoja oli mahdollista kysyä asemakaava‐arkkitehti Juha Anttilalta, jonka yhteystiedot olivat lausunto‐
pyynnössä.
Lausuntopyyntö lähetettiin seuraaville tahoille.
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Hiidensalmen asukasyhdistys
Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry
Lohjan seudun omakotiyhdistys ry

Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 14 lausuntoa ja 2 muistutusta.

Caruna Oy, 26.11.2019
Nykyinen sähköverkko
Alueen sähköverkko on muuttunut kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Kaava‐alueella on Caruna Oy:n sähkönja‐
keluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. Punaisella viivalla on esitetty 110 kV johdot, sinisellä viivalla on
esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit
katkoviivalla.
Johto‐ ja muuntamovaraukset
Kaavassa on huomioitu tarvittavat puistomuuntamovaraukset. Kaavassa on huomioitu voimajohtomme.
Siirtokustannusten jako
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja.
Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Muuta huomautettavaa
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. kaavaehdotuksesta. Pyydämme saada tiedoksi, kun kaava on hy‐
väksytty.
Liite 1. Nykyinen sähköverkko.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Uudenmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus, 28.01.2020
ELY‐keskus on antanut lausunnon kaavan valmisteluaineistosta 10.8.2018. Lausunto on otettu huomioon
asianmukaisesti, eikä ELY‐keskuksella näin ollen ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, 30.1.2020
Kiitämme yhteydenotostanne ja lausumme seuraavaa: Kaava‐alueelle ei sijoitu Fingrid Oyj:n voimajohtoja
eikä muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö‐ ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä
lausunto koskee vain Fingrid Oyj:n voimajohtoja.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Hiidensalmen Asukasyhdistys Ry, 27.1.2020
Lohjan kaupunki on ottanut huomioon Taimisto‐Tennarin asemakaavan valmisteluaineiston lausunnos‐
tamme huomioon asioita. Tärkein on se, että liikennejärjestelyjen suuret linjat on ratkaistu, kuten toi‐
voimme. Toimme esille myös sen, etteivät kaupunkipientalot sovi ympäristöönsä ja ne saattavat estää Tai‐
misto‐Tennarin liikuntapuiston kehittämistä. Asemakaavaehdotuksesta on poistettu kyseiset alueet yhtä
korttelia lukuun ottamatta.
Taimisto‐Tennarin asemakaavaehdotuksesta pidettiin palaveri 26.11.2019 Lohjan kaupungilla. Paikalla oli‐
vat Hiidensalmen Asukasyhdistys ry:n, Lohjan kaupungin sekä Liikuntakeskus Tennarin edustajat. Kävimme
läpi asioita, joista asukasyhdistys on kantanut huolta ja jotka toivomme otettavaksi huomioon päätöksente‐
ossa.
Asemakaavaehdotuksen ainut kaupunkipientalokortteli (town house) on sijoitettu heti Taimistonkujan ete‐
läpuolelle siten, että se on Tytyrin kaivoksen melualueella. Paikka on liian lähellä sen pohjoispuolella olevaa
omakotitonttia, jotta asukkaiden yksityinen rauha säilyisi. Viiden asunnon pihat aukeavat pohjoiseen lähes
suoraan omakotitalon pihaa vasten. Ratkaisu on pihojen ilmansuunnankin kannalta huono. On esitetty, että
meluhaitta ratkaistaan rakentamalla meluvallit korttelin etelä‐ ja itäpuolelle, mutta se ei ratkaise kaivoksen
suunnalta tulevaa melua, vaan pelkästään vähentää liikuntapuiston meteliä. Kaupunkipientalokortteli on
poikkeava ympäristöstänsä ja siten jäisi yksittäiseksi kummajaiseksi. Lisäksi Liikuntakeskus Oy:ssä toivotaan
sen jättämistä pois, koska se rajoittaa liikuntapuiston mahdollisuuksia ja kehittämistä.
Taimistonkadun varteen sijoitetut pysäköintialueet lisäävät kadun liikennettä eivätkä ne sovi maisemaan.
Niiden rakentamisen vuoksi kaadettaisiin puustoa, joka olisi luonteva suoja asutuksen ja urheilupuiston

Vastine: Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen
pohjoispuolinen osa, sekä maankäyttösopimuksen laatimiseksi asuinrakennusten korttelialue
(A) on jätetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastellaan lakkautetun
Satamaradan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).
Pysäköimispaikan kaavamääräykseen lisätään lause: Pysäköintipaikkoja tulee jakaa osiin
puilla ja istutuksilla.
Pelikenttien suuntaa ja sijaintia ei ole määrätty kaavaehdotuksessa. Tenniskenttien tulisi
yleensä olla etelä‐pohjoissuuntaisesti pelattavuuden vuoksi.
Muistutuksessa esitetylle pysäköintialueelle ajavat autot risteäisivät alikulusta tulevien kevy‐
enliikenteenreitin käyttäjien kanssa.

Lohjan kaupungin Hyvinvointi‐toimiala, 18.12.2019
Lohjan kaupungin Hyvinvointi‐toimialan johtoryhmä on käsitellyt kokouksessaan 17.12.2019 L16 Taimisto‐
Tennarin asemakaavan muutosta. Hyvinvointi‐toimialalla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Kaupunkikeskustan aluetoimikunta, 24.1.2020
Kiitos lausuntopyynnöstä.
Olemme käsitelleet kaavamutoksen esitystä Kauke lähidemokratian kokouksissa ja kuulleet myös Hiidensal‐
men asukasyhdistyksen antamaa lausuntoa.
Päätimme, ettei Kaupunkikeskustan aluetoimikunta anna omaa lausuntoa, vaan tukee ja allekirjoittaa Hii‐
densalmen asukasyhdistyksen lausunnon.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Lohjan kaupungin Kiinteistö‐ ja kartastopalvelut, 7.1.2020
Tonttipalvelut: Maankäyttösopimus korttelissa 173 seurakunnan kanssa vie oman aikansa ja asemakaava‐
asia odottaa sitä viimeiseen yhtäaikaiseen käsittelyyn lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. (Tonttijakoa
ei mukana; maininta otsikossa, ja että kaavassa tonttijako kortteliin 173; muutoin erilliset tonttijaot.) Kort‐
telin 173 rakennussuunnan oltava toisinpäin. Korttelin 173 tonttijaon viipaleisuutta harkittava vielä.
Geodeetti: Edellä olevin kommentein. Korttelin 173 kääntö harkittava.
Vastine: Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen
pohjoispuolinen osa, sekä maankäyttösopimuksen laatimiseksi asuinrakennusten korttelialue
(A) on jätetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastellaan lakkautetun
Satamaradan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).

Lohjan ev.lut. seurakunta, 21.1.2020
Suunnittelualue sijaitsee Karstuntien ja Taimistonkadun välisellä alueella Tennarin liikuntahallista (tai Sport‐
tikeskus Tennarista) pohjoiseen teollisuusrataan asti. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, mutta seu‐
rakunnalla on kaavoitettavalla alueella tilaan 5:8 kuuluva 2.761,79 m2 suuruinen määräala.

Kaavaehdotuksessa määräalasta on tonttimaaksi osoitettu n. 30.4 %, pysäköintialueeksi n.29.6 % ja puisto‐
alueeksi n. 40 %. Rakennusoikeutta kaavaehdotuksessa osoitetaan 590.99 k‐m2, joka vastaa tehokkuutta e
= 0.21. Kaavaehdotuksessa rakennusoikeuden määrä on pienentynyt aiemmin esillä olleista vaihtoehdoista.
Voimassa olevassa asemakaavassa viereisten pientalotonttien tehokkuusluku on e=0.25. Perusteluina ra‐
kennusoikeuden pienenemiselle on esitetty, että olisi tarpeen siirtää rakennuspaikkoja kauemmaksi ole‐
massa olevasta pientaloasutuksesta valitusten estämiseksi. Lisäksi rakennettavan osan pienemistä perustel‐
laan nyt käyttämättömänä olevan kalkkiuunin oletetulla kaakon suunnalta tulevalla melulla, jonka takia ra‐
kennuspaikkojen sijoittelu edellyttäisi suunnitellun mukaista sijaintia.
Lohjan seurakunta katsoo, että sen omistamasta määräalasta tulisi osoittaa esitettyä suurempi ala tontti‐
maaksi. Myös autopaikkojen määrää, 2 autopaikkaa/asunto, voidaan pitää myös poikkeavan suurena ver‐
rattuna lähistöllä oleviin kaava‐alueisiin, jossa vaade on 1 autopaikka/ 85 m2. Kaavaehdotuksessa esitetään
alue rakennettavaksi uudenlaisella ns. town house ratkaisulla, jossa pienet pinta‐alaltaan n. 200m2 ‐ 300
m2 tontit on määritelty itsenäisiksi kiinteistöiksi. Tontit rajoittuvat yhdeltä sivultaan pysäköintialueeseen.
Rakennuspaikoille toteutettavat pientalot liittyvät toisiinsa palomuureilla. Esitetty rakennustapa vaikeuttaa
tonttien eri aikaista rakentamista. Town house ratkaisua ei ole toteutettu loppuun aiemmin Lohjalla. Helsin‐
gissä ja Espoossa toteutetut town house ratkaisut on toteutettu yhtenäisille tonteille, jolloin mm. rakennus‐
liikkeet ovat voineet toteuttaa useamman asunnon kohteen kerralla. Samoin asuntomessualueella town
house ‐rakentamiseen tarkoitettu kortteli on toteutettu yhtenäisenä tonttina. Yhtenäinen tontti mahdollis‐
taa perinteisen rakentamistavan, jolloin myös sen myymisen arvioidaan olevan helpompaa ja tuloksellisem‐
paa.
Lohjan seurakunta esittää, että Lohjan kaupunki tutkisi kaavallisesti perinteisemmän vaihtoehdon, jossa ra‐
kennettavan tontin osan toteuttaminen kaavassa voisi tapahtua esimerkiksi niin, että rakennuspaikat kään‐
netään noudattamaan Taimistonkadun reunaa nauhamaisesti. Mahdollisesti katetut pysäköintialueet voisi‐
vat sijoittua tällöin viheralueen ja rakennuspaikkojen väliin suojaten asumista kalkkiuunin melulta ja mah‐
dollisen liikunta‐alueen häiriötekijöiltä. Lohjan seurakunta katsoo, että kaavaehdotus ei toteuta maanomis‐
tajien tasapuolista kohtelua rakennusoikeuden määrän, sen sijoittelun tai autopaikkoja koskevien määräys‐
ten suhteen. Samoin tonttien jakaminen erillisiksi kiinteistöiksi kaavan tasolla poikkeaa kaupungin omalle
maalleen toteuttamasta ratkaisusta aiheuttaen seurakunnalle maanomistajana haittaa.
Vastine: Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen
pohjoispuolinen osa, sekä maankäyttösopimuksen laatimiseksi asuinrakennusten korttelialue
(A) on jätetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastellaan lakkautetun
Satamaradan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).

Västra Nylands landskapsmuseum ‐ Länsi‐Uudenmaan maakuntamuseo, 9.12.2019
Maakuntamuseo on alemmin 22.5.2018 antanut lausunnon kaavan valmisteluaineistosta rakennetun kult‐
tuuriympäristön, kaupunkikuvan ja rakennussuojelun näkökulmista. Maakuntamuseo piti luonnosvaihtoeh‐
tojen ratkaisuja soveltuvina.
Nyt nähtävillä oleva asemakaavaehdotus on kehitetty luonnosvaihtoehdosta B. Maakuntamuseo voi puol‐
taa kaavaehdotuksen perusratkaisuja ja esittää lisäksi muutamia tarkennuksia kaavamääräykslln. YU‐kortte‐
lialueen lounaisosassa sijaitseva maisemallisesti arvokas kallioalue on osoitettu kaavassa istutettavan alu‐
een osan merkinnällä ja /s‐merkinnällä. Koska kaavaselostuksesta ilmenee, että tärkeä osa kyseisen kallio‐
alueen maisemallista arvoa ovat alueen kookkaat männyt, tulee tavoite mäntyjen säilyttämisestä mainita
myös /s‐merkinnän määräystekstissä. Pysäköimispaikkaa (p) ja autopaikkojen korttelialuetta LPA koskeviin

määräysteksteihin tulee lisätä maininta, että alueet on jäsenneltävä istutuksin. Siten p‐ ja LPA‐alueet sopeu‐
tuvat paremmin alueen vehreään yleisilmeeseen, ja sen kaltainen ratkaisu on esitetty myös yleissuunnitel‐
man havainnekuvassa. Kaavaselostukseen kirjattujen maankäytön suositusten saavuttamiseksi kaavan yleis‐
määräyksissä on lisäksi hyvä olla mainita siitä, että alueen vehreä yleisilme tulee säilyttää. Kaavassa tulisi
ohjata tarkemmin myös korttelialueiden rakennustapaa. Etenkin uudella A‐korttelialueella tulee antaa tar‐
kempia määräyksiä mm. rakennusten ulkoasua, piha‐alueiden aitaamista ym. seikkoja koskien tai laatia alu‐
eelle sitova rakennustapaohje. Rakennusten tulee sopeutua toisiinsa ja ympäröivään miljööseen. Maakun‐
tamuseolla ei ole tässä vaiheessa muuta kommentoitavaa asiaan.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnonantaja on Museovirasto.
Vastine: /s‐merkinnän määräykseen on lisätty: ”Alueella kasvavat kookkaat männyt tulee
säilyttää”.
Pysäköimispaikan kaavamääräykseen lisätään lause: Pysäköintipaikkoja tulee jakaa osiin
puilla ja istutuksilla. LPA‐korttelialue on jätetty pois kaavamuutoksesta.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut kaupungin tilauksesta maisemaselvityksen
30.1.2018 Taimiston‐Tennarin asemakaava‐alueesta. Selvityksessä on pidetty tärkeänä alu‐
een keskellä sijaitsevan laakson puoliavointa maisematilaa, ja näkymiä mm. Taimimyymälän
piha‐alueelta ja Rantapuisto‐kadulta Tytyrin kaivostornille. Mäkialueet ja rinteet puustoineen
ovat tärkeitä ja maisemassa erottuvia ja kauaksi näkyviä elementtejä. Tennarin kallioinen
mäki mäntyineen on maisemallisesti merkittävä.
Selvityksessä kuitenkin todetaan, että maisemarakenne ei ole enää kovin selkeä, koska vilje‐
lyn loputtua laaksoon on kasvanut puustoa ja avoin maisema on alkanut sulkeutua. Urheilu‐
ja virkistyspalvelujen alueen (VU) kaavamääräyksessä on todettu: ”Rakennusten sijoittelussa
tulee huomioida alueen avoin maisematila”. VU‐alueelle on merkitty länsireunalle leveä alu‐
een osa, jolle on istutettava puista ja pensaista tiheä reunavyöhyke.
Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen pohjoispuo‐
linen osa, sekä maankäyttösopimuksen laatimiseksi asuinrakennusten korttelialue (A) on jä‐
tetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastellaan lakkautetun Satama‐
radan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).

Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos ‐ Västra Nylands räddningsverk, 13.1.2020
Pelastuslaitoksen kalustolla tulee olla pääsy riittävän lähelle rakennuksia. Pientaloalueella raskaalla kalus‐
tolla tulee päästä vähintään 50 metrin etäisyydelle sekä ensihoitoyksiköllä vähintään 25 metrin etäisyydelle
rakennuksesta I sen ulko‐ovesta.
Tonttiliittymien ja mahdollisten katujen suunnittelussa tulee huomioida osoitteiden selkeys ja loogisuus.
Alueen sijainti todennäköisellä Nordkalkin tuotantolaitoksen konsultointivyöhykkeellä edellyttää lausunnon
myös Tukesilta.
Vastine: Kaavaehdotus mahdollistaa lausunnossa mainittujen asioiden huomioimisen raken‐
nussuunnittelun yhteydessä.

Museovirasto, 21.11.20195
Museovirasto on antanut kaavahankkeen osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta lausunnon 19.5.2015 ja
valmisteluaineistosta 27.6.2018 (MV/180/05.02.00/2015).
Kaava‐alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita
arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Museovirastolla ei ole näin ollen huomautettavaa kaavaehdotukseen.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavahankkeesta lausuu Museoviraston ja maakunta‐
museon välisen yhteistyösopimuksen perusteella LänsiUudenmaan maakuntamuseo.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Uudenmaan liitto, 30.1.2020
Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa L116 Taimisto‐Tennari 4. kaupunginosa Hiidensalmi, k 172 ja k178, k
188 osan sekä katu‐ ja lähivirkistysalueiden asemakaavamuutosehdotuksesta.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu, 9.1.2020
Lohjan ympäristönsuojelulla ei ole tiedossa kohdealueella luonnonsuojelulaissa mainittuja suojeltavia luon‐
totyyppejä tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja. Asemakaavan muuttaminen ei näin vaikeuta
luonnonsuojelulain toteuttamista. Tenniskenttien pohjois‐ ja koillispuolella aiemmin sijainneessa metsässä
esiintyi lännenpistejäkälää (NT, silmälläpidettävä), mutta metsän kaatamisen myötä esiintymä lienee hävin‐
nyt. Ympäristönsuojelu esittää kuitenkin, että jäljellä oleva pieni suurehkojen lehtipuiden saareke säilytet‐
täisiin sellaisenaan.
Alueen pohjoisosaan sijoittuva hulevesien viivytysallas tulee rakentaa tilavuudeltaan mahdollisimman suu‐
rena, jotta hulevesien sisältämä kiintoaine ehtii altaassa laskeutua. Huolellisella suunnittelulla hulevesiallas
ja sen ympäristö voivat toimia luonnon monimuotoisena elinympäristönä. Mahdollisuuksien mukaan hule‐
vesiallas tulisi rakentaa jo ennen alueen muuta rakentamista, jotta rakentamisenaikaiset hulevedet voidaan
johtaa altaan läpi.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta on hyvä, että eteläosan kallioalueen ympäristö säilytetään sellaise‐
naan.
Vastine: Yleistä määräystä puusaarekkeen säilyttämisestä ei pystytä kohdistamaan riittävän
tarkasti. Merkitään tiedoksi hulevesien viivytysallasta koskevat kommentit.

Ympäristöterveyspalvelut, 31.1.2020
Meluselvityksessä (Promethor 12.09.2019) on esitetty melutasot eri tilanteissa. Kalkkitehtaan kuilu‐uuni ei
ole nykytilanteessa käytössä, mutta ympäristöluvan perusteella sen käyttö on mahdollista. Selvityksen mu‐
kaan melutaso 55 dB ylittyy Karstuntien ja Rantapuiston läheisillä alueilla. Kuilu‐uunin ollessa käytössä yli
55 dB alue laajenee päiväaikaan paikoin myös Taimistonkadulle. Kyseisessä tilanteessa yöaikaan ylittyy me‐
lun ohjearvo 50 dB. Meluselvityksessä on esitetty rivitaloille meluntorjuntatoimenpiteitä (meluaita ja parve‐
kelasitus). Nämä suositukset on sisällytetty kaavamääräyksiin. Liikuntapuiston yleissuunnitelmassa (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy 01.10.2019, hyväksytty Lohjan kaupunginvaltuustossa 22.01.2020 § 5) on esi‐
tetty meluesteitä Taimistonkadun puoleisille virkistys‐ ja urheilualueiden sivulle. Tämä on hyvä ratkaisu,
jolla pystyttäneen vähentämään myös olemassa oleville asuinalueille mahdollisesti kohdistuvaa häiriötä.

Liikenteestä aiheutuu myös hiukkapäästöjä. Meluselvityksessä käytettyjen liikennemäärien perusteella on
suositeltavaa sijoittaa oleskelualueet 20‐40 metrin päähän tiestä. Karttatarkastelun perusteella arvioituna
suojaetäisyys toteutunee suurimmalta osin kaava‐alueella.
KL‐korttelialueen toiminta pysyy nykyisellä alueella. Selvityksen perusteella korttelialuetta ympäröivillä alu‐
eilla ei ole todettu maaperän pilaantuneisuutta.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

Muistutus A, 18.12.2019
Suunnitelmassa oleva mahdollinen koirapuisto El sovellu nyt suunniteltuun lähivirkistysalueelle Notkokujan
asuintaloja vastapäätä.
Nykyiset lähitalojen koirien omistajat joutuisivat tosi tukalassa tilanteessa muuttamaan muualle.
Nykyiset perhekoirat häiriintyisivät huomattavasti jatkuvasta koirien haukunnasta ja läsnäolosta oman ton‐
tin vieressä.
Tuskin edes asuntomessualueen uudet asukit ilahtuisivat naapurissa olevasta koirapuistosta.
Koirapuisto soveltuisi huomattavasti paremmin esim taimiston tai urheilukentän viereen johonkin sopivaan
kulmaan pois asuintalojen vierestä.
Vastine: Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen
pohjoispuolinen osa on jätetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastel‐
laan lakkautetun Satamaradan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).

Muistutus B, 20.1.2020
Notkokujan ja junaradan väliselle virkistysalueeksi merkitylle aluelle on suunniteltu koirapuistoa.
Mielestämme tämä alue ei sovellu tuohon käyttöön. Suunniteltu koirapuisto sijaitsee niin lähellä tämän
hetkistä asutusta ja tulevaa uudisrakennus‐ja messualuetta, että siitä tulee aiheutumaan varmasti huomat‐
tavaa haittaa asumiselle.
Alue tulee säilyttää kaavanmukaisena virkistysalueena.
Mikäli koirapuisto on tarpeellinen, voisi ehkä vaihtoehtona olla vaikka Karstuntien kaivoksen puoleinen
metsäalue missä on paljon rakentamatonta maastoa eikä asutusta ole lähellä. Siellä voisi olla hyvää maas‐
toa tähän tarkoitukseen.
Vastine: Kaavamuutosalueen rajausta on muutettu siten, että Notkokujan katualue ja sen
pohjoispuolinen osa on jätetty pois asemakaavamuutoksesta. Alueen asemakaavaa tarkastel‐
laan lakkautetun Satamaradan asemakaavamuutoksen yhteydessä (L100 Viherkäytävä).

