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0. Perustiedot
L16 TAIMISTO-TENNARI
LOHJAN KAUPUNGIN 4. KAUPUNGINOSA HIIDENSALMI, KORTTELEIDEN 172
JA 178, KORTTELIN 188 OSAN SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

0. P
K
L16 Taimisto-Tennari asemakaavan muutos

T
Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin 4. kaupunginosa Hiidensalmen kortteleita 172 ja 178, korttelin 188 osaa
sekä katu- ja lähivirkistysaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
--

K

Kaava-alue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä Karstuntien ja Taimistonkadun
välisellä alueella. Alueen koko on noin 16 hehtaaria.
Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin aikana.

K
Taimiston ja Tennarin kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeet ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muutos osin Taimiston liikuntapuistoksi ja
osin asuinrakentamiseen.
Liikuntatoiminnan osalta kaavatyössä on tarkoitus kehittää mm. autopaikoitusratkaisuja ja
liikuntapuistoa varten vuonna 2012 laadittua ideasuunnitelmaa eteenpäin yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. Aurlahden kenttätoimintoja on tarkoitus siirtää ko. alueelle, ja
alue tulee palvelemaan myös keskustan koulujen liikunta- ja urheilualueena.
Asuinrakentamisen osalta kaavatyössä on tarkoitus tutkia mittakaavaltaan Lohjalle ja ko.
alueelle sopivaa uudenlaista asumista. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä Aalto-yliopiston townhouse-projektin kanssa, jonka teemoihin kaava-alue luontevasti sopii.
Tavoitteet täsmentyvät kaavaprosessin edetessä.

S
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä asemakaavamuutos L16 Taimisto-Tennari kuulutettiin vireille 18.4.2015. Asemakaavan muutos L16 sisältyy vetovoimalautakunnan
24.1.2018 hyväksymään päivitettyyn kaavoitusohjelmaan vuosille 2018-2020.

H
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

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

1. Suunnittelun lähtökohdat
L16 TAIMISTO-TENNARI
LOHJAN KAUPUNGIN 4. KAUPUNGINOSA HIIDENSALMI, KORTTELEIDEN 172
JA 178, KORTTELIN 188 OSAN SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Ote peruskartasta
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A
Kaava-alue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä Karstuntien ja
Taimistonkadun välisellä alueella. Alueelle on hyvät ajoneuvo- ja kevyen
liikenteen yhteydet, ja se on hyvin saavutettavissa. Alueen koko on noin 16
hehtaaria.
Pohjoisosa on rakentumatonta viljelyaukeaa ja kesantoa, jota rajaa korkea
meluvalli Karstuntien reunassa. Tammistonkadun puolella alue rajautuu Hiidensalmen pientaloalueeseen ja pohjoisessa teollisuusrataan. Taimistonkadun alkupäässä on taimimyymälä. Alueen itäpuolella on Tytyrin kaivosaluetta.
Sporttikeskus Tennarin rakennus, ulkokentät ja paikoitusalueet ovat alueen
eteläisessä, maastollisesti korkeimmassa kohdassa. Ajoyhteys on Karstuntieltä laskeutuvalta Rantapuiston katualueelta. Ko. osan yli kulkee 100 kV
sähkölinja.
Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavaprosessin aikana.

Pinnanmuodostus (KLå 17.3.2015).
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L
Pinnanmuodostus ja maisemarakenne
Kaava-alueen matalin kohta sijoittuu alueen pohjoisosaan 37,6 metriä meren
pinnan
yläpuolella. Alueen korkein kohta sijoittuu Sporttikeskus Tennarin kaakkoispuolelle, kaava-alueen eteläreunaan (58,8 mmpy). Myös nykyinen taimimyymälän kohta erottuu maastossa korkeampana kohtana (46 mmpy).
Rakentumaton viljelyaukea alueen keskellä on kohti Lohjanjärveä laskevan
laakson pohjalla. Tennarin alue sijoittuu maisemassa selänteen lakialueelle
kuten myös taimimyymälä.
Kaava-alueen ulkopuolella Lohjanjärven tuntumassa sijaitsee kaksi luonnon
ja maiseman suojelun kannalta arvokasta kallioaluetta, Kiviniemen louhos ja
Tytyrin louhos.
Maaperä
Kaava-alueen maaperä on valtaosin savea ja saraturvetta sekä korkeimmilta
kohdin kalliomaata.
Rakennettavuus
Rantapuiston kadun pohjoispuolinen alue teollisuusrataan asti on vuonna
2005 laaditussa pohjatutkimuksessa arvioitu perustamistavaltaan normaalisti
rakennettavaksi alueeksi lukuunottamatta kapeaa aluetta alueen keskellä,
joka edellyttää paaluperustusta.

Ote pohjatutkimuksesta/
Geotek Oy 2005

Maaperä, GTK (KLå 17.3.2015)
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Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alue sijoittuu Lohjanjärven valuma-alueelle. Kaava-alueella on Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan alle 2 metriä leveä virtavesi.
Kyseinen oja laskee maastonmuotojen mukaisesti alueen pohjoisosaan. Pintavesien kulkua on ohjattu Karstuntien katualueen toteutuksen yhteydessä.
Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvityksessä 2011 on vertailtu eri maankäyttömuodoille annettujen valumakerroinarvojen avulla päällystetyn pinnan
määrää taajamaosayleiskaavaluonnoksessa. Sekä nykyisen että taaja-

näkymä alueelta taimimyymälän ja peltojen suuntaan

näkymä Tennarin ja Lindkullan väliseltä alueelta Hiidensalmen suuntaan

näkymä Tennarilta länteen

näkymä meluvallilta etelään

näkymä pohjoiseen alueen keskeltä

valokuvat Ida Fasching
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maosayleiskaavassa osoitetun maankäytön myötä päällystetyn pinnan määrä
pienalueilla on merkittävä. Pintavalunnan muutos alueilla on vähäinen. Taimiston ja Tennarin hulevesiä/pintavalunnan määrä on tarkoituksenmukaista
tarkastella asemakaavatasolla.
Alue ei ole luokitellulla pohjavesialueella.
Kasvillisuus ja eläimistö
Kaava-alueen viljelyaukealla on kesannolla olevalla alueella paikoitellen
lehtipuustoa ja pensaikkoa. Meluvallin osalle on istutettu havupuita. Tennarin
alueen eteläpuolella ja lounaisosassa on puustoa, pääosin lehtipuita.
Vuonna 2003 laaditun Hiidensalmen osayleiskaava-alueen luontotietojen

Ilmakuva, alueen eteläosa / kuva Maanmittauslaitos 2011-13
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päivityksen mukaan kaava-alueella ei ole tiedossa olevia suojelunarvoisia
kasvillisuuskohteita tai eläimistöä. Sen ulkopuolella on havaittu huomionarvoisia ja merkittäviä kasvillisuuskohteita sekä huomionarvoisia lintulajeja.

R
Yhdyskuntarakenne
Kaava-alue sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Karstuntieltä laskeutuva
Rantapuiston katualue, joka on yksi keskustan alueen pääkokoojakaduista,
jakaa alueen kahteen eriluonteiseen osaan.
Eteläosassa Tennarin alue on keskustan rakenteessa kiinni olevaan rakennettua ja kunnossa pidettyä aluetta kevyen ja julkisen liikenteen reittien varrella.
Ajoneuvoyhteys on lännestä Rantapuiston kadun kautta. Tennarin eteläpuolella on kapea viheralue, joka erottaa sen vanhasta Lindkullan tilan alueesta.

Ilmakuva, alueen pohjoisosa / kuva Maanmittauslaitos 2011-13
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Kaava-alueen lounaispuolella on Pitkäniemen teollisuusalue.
Pohjoispuolinen alue on jäänyt Taimistonkadun taimimyymälää lukuunottamatta rakentamattomaksi viljely- ja kesantoalueeksi, joka rajautuu lännessä
Taimistonkatuun ja pohjoisosan asuinrakennusten riviin. Itäpuolella Karstuntien meluvalli erottaa rakentamattoman alueen Karstuntiestä. Pohjoisosassa
on Notkokuja, rakentumatonta aluetta ja vuonna 2014 käytöstä poistunut
teollisuusrata, jonka pohjoispuolella on entisen sahan alue.
Alueen pohjoisosassa sekä kaava-alueen vieressä Taimistonkadun länsipuolella on Hiidensalmen tiivistä vanhaa pientaloaluetta, joka muodostaa oman
asuinaluekokonaisuutensa. Sen eteläpuolella on Solhemin huvilamiljöö ja
Kiviniemen maatilakeskusympäristö.
Karstuntie liikenneympyröineen on alueellinen / seudullinen vilkasliikenteinen
pääväylä. Kaava-alueen itäpuolelle jää Tytyrin kaivosalue ja ABC-huoltoasema.
Väestö, työpaikat ja palvelut
Kaava-alueella ei ole asutusta, mutta kaava-alueen välittömässä läheisyydessä Hiidensalmessa ja Kiviniemenrannassa asuu Tilastokeskuksen väestötilaston (7.4.2014) mukaan noin 315 asukasta. Keskustan palvelut ovat hyvin
saavutettavissa.
Alueella on palveluita ja työpaikkoja mm. Sporttikeskus Tennarissa ja Taimiston taimimyymälässä. Alueella työssäkäyviä on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston (7.4.2014) mukaan noin 32.
Virkistys
1980-luvulla rakennettu Sporttikeskus Tennari on Lohjan toiseksi suurin
urheilukeskus. Sisäliikuntatiloissa on tilat eri palloilulajien sekä kamppailu- ja
voimailulajien harrastamiseen sekä kuntosaleja. Tilat ovat myös lähiympäristön koulujen käytössä. Ulkoalueella on kuusi kesäkaudella käytössä olevaa
massatenniskenttää sekä paikoitusaluetta.

Karstuntie
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Liikenne
Karstuntie on alueellinen / seudullinen pääväylä, jolta on yhteys moottoritielle
E18. Hallinnolliselta luokaltaan Karstuntie on yhdystie. Rantapuisto on yksi
keskustan pääkokoojakaduista, ja Taimistonkatu on Hiidensalmen alueen kokoojakatu. Voimassaolevan kaavan mukaista Taimistokujaa ei ole rakennettu.
Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen
2012 mukaan keskimääräinen liikenne Suurlohjankadulta Roution suuntaan
on ollut noin 14600 ajon/vrk vuonna 2011.
Rantapuisto erkanee Karstuntiestä liikenneympyrän välityksellä ja Taimistonkatu erkanee Rantapuistosta melko lähellä Tennarin ajoneuvoliittymää.
Tennarin ajotie on jyrkässä mäessä. Tennariin on hyvät kevyen liikenteen
yhteydet keskustan suunnasta.
Karstuntien varrella on ajoneuvoradasta erotetut kevyen liikenteen reitit

Taimistonkatu

Notkokuja

näkymä etelään, kevyen liikenteen alikulku meluvallin alkupäässä

Taimistonkadun ja Rantapuiston risteys

kuvat Ida Fasching
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keskustaan ja Routiolle. Kevyen liikenteen reitille on rakennettu Rantapuiston
kadun alikulku, joka yhdistää Tennarin ja Taimiston toisiinsa. Karstuntien varrella on paikallisliikenteen pysäkit. Myös Rantapuiston vieressä on ajoradasta
erotettu kevyen liikenteen reitti keskustaan.
Taimistonkadun katualue on leveä, koska se ennen ollut alueen pääväylä ja
nimeltäänkin Karstuntie. Kevyen liikenteen reitti on kiinni ajoväylässä. Taimistonkatu yhdistyy Karstuntiehen pohjoisosan melko kapean Notkokujan kautta.

kuvat Ida Fasching

Taimitarha

Rakennettu kulttuuriympäristö
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelon 2007 mukaan kaava-alueen vieressä oleva Hiidensalmen pientaloalue on rakentunut entisen
Karstuntien so. nykyisen Taimistonkadun varteen Kiviniemen vanhoille
viljelymaille 1920-luvulta lähtien. Alueen rakennuskanta edustaa pääasiassa
1920-1950-luvun pientalorakentamista painottuen kuitenkin sotaa edeltäneeseen aikaan. Sen eteläpuolella on Solhemin säätyläishuvila vuodelta 1885
miljöineen ja Kiviniemen maatilakeskusympäristö. Inventoinnissa on erikseen
mainittu myös Solkullan asuinrakennus vuodelta 1916.
Inventoinnin mukaan kaava-alueella Taimiston nykyisen taimimyymälän
kohdalla Solhemiä vastapäätä on aikanaan ollut yksi maamme ensimmäisis-
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Johtokartta (KL 17.3.2015)
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tä taimitarhoista. Lohjan Taimisto Oy oli toiminnassa vuoteen 1966 asti. Ko.
osalla toimii nykyäänkin taimimyymälä.
Tekninen huolto ja erityistoiminnat
Kaava-alueen ympäristössä on olemassaolevat kunnallisteknisen huollon
järjestelmät. Tennarin kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kiinteistöllä
kulkee myös kaasuputki, jonka reitti noudattelee Rantapuiston katulinjausta.
Tennarin ALUEEN ja Karstuntien liikenneympyrän yli kulkee 100 kV sähkölinja.
Ympäristöhäiriöt
Maaperä
Taimiston taimitarha-alueella on pitkä puutarhatoiminnan historia. Alueella nykyisin olevan taimimyymälän osalla on tehty ympäristötekninen tutkimus vuonna 2007. Tehdyn tutkimuksen perusteella kohteessa ei ole ollut merkittäviä
yhtenäisiä pilaantuneita alueita, eikä välitöntä tarvetta maaperän kunnostustoimenpiteille. Varastorakennuksen maaperä on suositeltu kunnostettavaksi,
jos kohteen käyttötarkoitus muuttuu. Vuonna 2009 alueella on todettu olevan
maanalainen vanha öljysäiliö kasvihuonerakennuksen ja kadun välissä.
Melu
Kaava-alueella ja lähialueilla on tehty aiempien kaavahankkeiden yhteydessä
meluselvityksiä. Liikenteen ja teollisuuden alueelle aiheuttamat meluarvot
tarkistetaan tarpeellisessa määrin kaavatyön aikana.

klo 22-07
laskentah +2 m

klo 07-22
laskentah +2 m

Ote / Tytyri-Hiidensalmi OYK meluselvitys 2004
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Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetetut melun ohjearvot; uudet
asumiseen käytettävät alueet ja virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä päivällä (klo 7.00-22.00) 55 dBA ja yöllä (klo 22.007.00) 45 dBA.
Vuonna 2004 Tytyri-Hiidensalmi osayleiskaavatyön yhteydessä laaditussa
meluselvityksessä on todettu, että ohjearvot ylittyvät ilman melusuojausta v
2020 ennustetilanteessa. Nyt käsiteltävän kaava-alueen osalla on tutkittu
meluvallien (korkeus 2,5-4,5 m Karstuntien suunnittelun linjauksen pinnasta,

klo 07-22

klo 22-07
Ote / Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristömeluselvitys 2011

kaltevuus 1:2 ajoradan ja 1:3 tonttien puolella, laki 2 m leveä) vaikutusta, ja
asetetut ohjearvot on kuvien perusteella voitu saavuttaa em. melusuojauksella. Melusuojauksen tarve on tarpeen täydentää asemakaavavaiheessa.
Karstuntie on rakennettu v 2008-2009 ja sen varrelle on rakennettu meluvallit.
Vuonna 2011 laaditussa Tytyrin kalkkitehtaan meluselvityksessä on tutkittu
Tytyrin kalkkitehtaan sekä Karstuntien ja Tytyrintien liikenteen aiheuttama
yhteismelu. Yli 55 dBA päivämelutaso ulottuu kaava-alueelle. Selvityksen
sisällöstä ei käy ilmi Karstuntien viereisten meluvallien merkitys melusuojaukselle, ja se on tarpeen tarkistaa em. osalta.
Vuonna 2011 tehdyn selvityksen mukaan Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueella sijaitsevien teollisuuslaitosten toimintojen aiheuttamaa ympäristömelun
yhteisvaikutus ulottuu osittain Sporttikeskus Tennarin, Rantapuiston alikulun
sekä Taimitarhan lähiympäristöön jääden meluarvoiltaan sekä päivällä että
yöllä alle 45 dBA meluarvon.
Tärinä
Kaava-alue on Tytyrin kaivostoiminnan alueella. Nordkalk Oy:n louhintaräjäytysten aiheuttamaa tärinää Hiidensalmen ja Moisionpellon alueella on
tutkittu vuonna 2009. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että mittaustulosten perusteella rakennusten vaurioriski ei ole este alueiden kaavoittamiselle rakennuskäyttöön. Räjäytystöiden aiheuttamaan tärinään tulee jatkossakin
kiinnittää huomioita vaurioiden välttämiseksi. Lisäksi uusien rakennusten
suunnittelussa tulee välttää tärinäherkkiä rakenteita. Ihmisen kokeman
tärinähaitan tulosten perusteella alueiden kaavoittaminen rakennuskäyttöön
on mahdollista. Kaavoittamisen, rakentamisen ja kohteiden markkinoinnin
yhteydessä tärinä on kuitenkin otettava huomioon. Rakennussuunnitelmien
yhteydessä täydentävien tärinäselvitysten laadintatarve tulee harkita. Täri-
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nään tulee alueella suhtautua riittävällä vakavuudella, mutta tärinätapahtumien kokonaismäärän ollessa kuitenkin hyvin rajallinen ja niistä oleellisimpien
vielä rajallisempi, ei tärinä estä alueiden suunnittelua asuinrakentamiseen.

Maanomistus, paikkatieto (AO 17.3.2015)

Päästöt
Tytyrin kalkkitehtaan ulkoilman hiukkaspitoisuusmittausten mittauspisteissä
vuonna 2014 ei ylitetty mittausten aikaisissa olosuhteissa ohjearvoja. Mittauspisteet sijaitsivat kalkkitehtaan itäpuolella 150-300 metrin etäisyydellä päästöjen aiheuttajasta. Tytyrin kalkkitehtaan hiukkaspäästöt ovat peräisin kalkkikiven käsittelystä ja prosesseista sekä piha-alueiden ja kivivarastokasojen
pölyämisestä. Tehdasalueella hiukkaspäästöjä voi syntyä myös lastauksessa
ja liikenteen vaikutuksesta.
Kalkkitehtaan kiertouunin vuonna 2014 tehdyn päästömittauksen mittaustulokset alittivat tehtaalle ympäristöluvassa annetut raja-arvot. Tytyrin tuotantolaitoksen kuilu-uunin jatkuvatoimisten päästömittausten aikana vv 2012-2013 ei
esiintynyt vuorokausiohjearvojen ylittymistä minkään komponenttien kohdalla.
Sähkölinja
Voimalinjan aiheuttama ympäristövaikutukset arvioidaan kaavaprosessin
aikana.
Maanomistus
Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Osa alueen pohjoisosan
teollisuustonteista on yksityisomistuksessa.
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S
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.

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen
epävirallisesta yhdistelmästä.

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. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä alkuvuodesta 2015.

Ote Lohjan maankäytön
rakennemallista 20132037
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Maakuntakaavassa kaava-alue on kehittämisperiaatemerkinnällä tiivistettäväksi merkityllä taajama- ja keskustatoimintojen alueella, joka tukeutuu
kestävään liikennejärjestelmään. Lohjan keskustaan on osoitettu seutukeskus-merkintä.
”Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palvelujen ja toimintojen alueena. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
yhdyskuntarakenteen 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.”

”Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana
alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön, elinympäristön laatuun,
ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen.

L
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymä Lohjan maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vv 2013-2037.
Rakennemallissa kaava-alue sijaitsee nauhataajamassa, joka on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama-alueen asumisen aluetta aivan keskustan
vieressä. Alue on osittain Länsiradan 2. toteuttamisvaiheen taajamaliikennettä
palvelevan aseman tai seisakkeen vaikutusalueella. Karstuntie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys.

T
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista.
Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä taajamaosayleiskaava
käsittää asemakaavoitetut ja asemakaavoitettaviksi tarkoitetut taajama-alueet,
niihin liittyvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet. Taajamaosayleiskaava ei ole lainvoimainen.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu eteläosaan Tennarin
alueelle julkisten palvelujen ja hallinnon alue PY2, joka on tarkoitettu pääasiassa julkisille opetus-, sivistys-, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille.
Tennarin pohjoispuolelle Taimiston alueelle on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alue VU, joka on tarkoitettu pääasiassa ulkoliikuntaan. Alueelle
voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan rakentamista ja toimintoja.
Taimistonkadun viereen on osoitettu pientalovaltaista asuinaluetta AP1, joka
on tarkoitettu pääasiassa olemassaolevalle tai voimassaolevan 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.
Karstuntie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie, joka on tarkoitettu koko
taajamaosa- yleiskaavan alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt.
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Ote taajamaosayleiskaavasta

Rantapuisto on merkitty yhdystieksi/kokoojakaduksi.
Alueelle on osoitettu lisäksi kevyen liikenteen reittejä, joiden sijainti osoitetaan
tarkemmin ykistyiskohtaisemmassa kaavassa.
Alueen eteläosassa on viheryhteystarve, joka 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.
Alueelle on merkitty suurjännitejohtolinja. Suositus: Rakennetuilla tai rakennettaviksi tarkoitetuilla korttelialueille johdot tulisi sijoittaa maan alle. Kaapeloinnin yhteydessä johdon paikka on mahdollista muuttaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Voimalinjan läheisyyteen ei tulisi sijoittaa uusia
asuinrakennuksia, kouluja. päiväkoteja tai leikkipuistoja.
Alueelle on merkitty kaasujohto. Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 551/2009 mukaisesti.
Kaava-alue sijaitsee kaivospiiri- tai louhintasopimusalueella. Alueella harjoitetaan kaivoslain mukaista kaivos- ja louhintatoimintaa. Toiminnan vaikutusalueella yksityiskohtaisemmissa kaavoissa on otettava huomioon mahdollisista
ympäristöhäiriöistä kuten melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvien haittojen
ehkäiseminen. Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon kaivostoiminnan
edellyttämät tuuletusaukot, hätäpoistumistiet ja vedenpoistoputket.
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Kaava-alueella voimassaolevia kaavoja (KL 14.4.2015)
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Ote ajantasakaavasta (AO 17.3.2015)
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Ulkoseinien ja ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua
vastaan on oltava vähintään 35 dB (A)
korttelissa 178 sisääntulotiehen rajoittuvissa rakennuksissa. Ulkokentät tulee suojata
liikenteen päästöjen vuoksi.
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Ote ajantasakaavasta (AO 17.3.2015)
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sallittu rakennusoikeus
(e=0,25)
10815 kem2.

LÄHIVIRKISTYSALUE

SUUNNITTELUTILANNE
A
Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja, joissa alueelle on osoitettu
- Taimistonkadun ja Taimistonkujan katualuetta / osa kaavaa AK459, voimaantulo 18.3.2009
- Karstuntien katualuetta / osa kaavaa AK445, voimaantulo 15.8.2007
- kortteli 178 urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU, (Sporttikeskus Tennari), lähivirkistysaluetta VL, Rantapuiston katualuetta ja liittymä
Karstuntielle / osa kaavaa AK444, voimaantulo 15.8.2007
- Notkokujan katualuetta / osa kaavaa AK322, voimaantulo 30.3.1998
- kortteli 172 ja korttelin 188 osa, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T-3 ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta YO, puistoaluetta
ja Marjakujan katualuetta / osa kaavaa AK200, voimaantulo 17.6.1980
- korttelinumeroita ja kaupunginosia on muutettu asemakaavalla AK207 vuonna 1981.
Karstuntie sijoittuu nykyisessä kaavassa katualueelle, joka ulottuu osittain

Kiinteistöt, paikkatieto (AO 17.3.2015)
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SUUNNITTELUTILANNE
suunniteltavan liikuntapuiston alueelle.

R
Lohjan kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2011. Valtuuston 11.3.2015 hyväksymä uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.5.2015.

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

T
Osaan kaava-aluetta on laadittu voimassaolevan kaavan mukainen tonttijako.
Osa kaava-alueen tonteista on lohkottu tonttijaon mukaiseksi.

R
Kaava-alueelle ei ole määrätty rakennuskieltoa. Tontit, joita ei ole lohkottu
voimassaolevan tonttijaon mukaiseksi, ovat rakennuskiellossa.

K

Lohjan Liikuntakeskus Oy laatii parhaillaan tarveselvitystä Taimiston liikuntapuiston kehittämiseksi. Alueelle on tarkoitus sijoittaa koulukeskuksia palvelevien pallokenttien lisäksi lähiliikunta-alue, joka palvelisi Hiidensalmen nykyisiä
ja tulevia asukkaita.
Tennarin liikunta-alueen suunnitelma / 2013 Santtu Hägg, LPM-18, opinnäytetyö.
- suunnitelmassa on esitetty tiedossa olevat liikuntamuotojen tarpeet ja lisäksi
ideoitu kuinka alueesta saisi mahdollisimman hyödyllisen eri käyttäjät- ja ikä-

28

Liikuntapuisto Tennariin / Iida Juurinen 2012, ote

SUUNNITTELUTILANNE
ryhmät huomioiden
- suunnitelma on avuksi kaavatyön aikana urheilutoimintojen ja virkistysalueen
aluevarausten mitoituksessa ja on tukena suunnittelun edetessä
Liikuntapuisto Tennariin / 2012 maisema-arkkitehti yo Iida Juurinen / ympäristötoimi. - suunnitelmassa on esitetty vuonna 2012 kaavoituksen ja Lohjan
Liikuntakeskus Oy:n yhteistyössä valmistelema ideasuunnitelma Taimiston
liikuntapuistosta ja mahdollisesta asuinrakentamisen sijoittumisesta Taimistonkadun varteen
Asumisen typologiat.
- kaavatyössä on tarkoitus tutkia mittakaavaltaan Lohjalle ja ko. alueelle sopivaa uudenlaista asumista
- tavoitteena on kehittää ja tutkia kohtuuhintaista ja energiatehokasta ns. ”kaupunkipientalo”- eli townhouse-tyyppiä, joka sopii Lohjan paikallisiin olosuhteisiin
- tavoitteena on tehdä yhteistyötä Aalto-yliopiston townhouse-projektin kanssa, jonka teemoihin kaava-alue luontevasti sopii

S
Alueesta ja sen lähiympäristöstä laadittuja selvityksiä, joita tarkennetaan
tarvittaessa:
- Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas ulkoilman hiukkaspitoisuusmittaukset
1.2.-10.8.2014 sekä kiertouunin (USÄ-150) päästömittaukset 21.5.2014 /
Envimetria Oy 2014
- Nordkalk Oy Ab Tytyrin tuotantolaitoksen kuilu-uunin päästömittaukset kierrätysöljyn polton aikana 31.12.2012-1.1.2013 ja 7.6.-12.10.2013 / Envimetria
Oy 2013
- Ympäristömelumittaukset 6.-20.9.2013 Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa / Envimetria Oy 2013
- Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristömeluselvitys / WSP 2011
- Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, Sito 2011 ja päivitys 2013
- Nordkalk Oy:n aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten, tärinän voimakkuus rakennusten vaurioitumisriskin sekä asumisviihtyisyyden kannalta /
Promethor Oy 2009
- Ympäristötekninen maaperätutkimus / Golder Associates Oy 2007
- Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo 2007
- Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys / Geotek Oy 2005
- 17.4.2013 hyväksyttyyn taajamaosayleiskaavaan liittyvät selvitykset
- Hiidensalmen asemakaavan (L2) yhteydessä tehdyt selvitykset
- Karstuntien toteuttamissuunnittelun yhteydessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset
- Alueella voimassaolevien asemakaavamuutosten yhteydessä tehdyt selvitykset
- Hiidensalmi-Tytyrin osayleiskaavan laadinnan aikana tehdyt selvitykset (v
2003-2004)
Tarvittaessa laadittavat uudet selvitykset:
- hulevesiselvitys
- selvitys vaihdettavista maamassoista ja maaperän esirakentamisen tarpeista
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2. Tavoitteet
L16 TAIMISTO-TENNARI
LOHJAN KAUPUNGIN 4. KAUPUNGINOSA HIIDENSALMI, KORTTELEIDEN 172
JA 178, KORTTELIN 188 OSAN SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

2. T
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.

V
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.

M
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. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä alkuvuodesta 2015.
Maakuntakaavassa kaava-alue on kehittämisperiaatemerkinnällä tiivistettäväksi merkityllä
taajama- ja keskustatoimintojen alueella, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään.

L
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2014 hyväksymä Lohjan maankäytön rakennemalli kuvaa
maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vv 2013-2037.
Rakennemallissa kaava-alue sijaitsee nauhataajamassa, joka on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama-alueen asumisen aluetta aivan keskustan vieressä. Alue on osittain
Länsiradan 2. toteuttamisvaiheen taajamaliikennettä palvelevan aseman tai seisakkeen vaikutusalueella. Karstuntie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys.

T
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä taajamaosayleiskaava käsittää asemakaavoitetut ja
asemakaavoitettaviksi tarkoitetut taajama-alueet, niihin liittyvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet. Taajamaosayleiskaava ei ole lainvoimainen.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta PY2, urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta VU ja pientalovaltaista asuinaluetta AP1. Karstuntie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie ja Rantapuisto yhdystie/kokoojakatu. Alueelle
on lisäksi osoitettu kevyen liikenteen reittejä ja viheryhteystarve sekä suurjännitejohtolinja ja
kaasujohto. Alue on kaivospiiri- tai louhintasopimusalueella.

A
Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja; AK459 voimaantulo 18.3. 2009, AK445
voimaantulo 15.8.2007, AK444 voimaantulo 15.8.2007, AK322 voimaantulo 30.3.1998,
AK200 voimaantulo 17.6.1980. Korttelinumeroita ja kaupunginosia on muutettu asemakaavalla AK207 vuonna 1981. Alueella on katualuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta YU, lähivirkistysaluetta VL, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta
T-3 ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta YO.

2. T
L

-

Kaupungin asettamat tavoitteet
Taimiston ja Tennarin kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeet ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muutos osin Taimiston liikuntapuistoksi ja
osin asuinrakentamiseen.
Liikuntatoiminnan osalta kaavatyössä on tarkoitus kehittää mm. autopaikoitusratkaisuja ja
liikuntapuistoa varten vuonna 2012 laadittua ideasuunnitelmaa eteenpäin yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. Aurlahden kenttätoimintoja on tarkoitus siirtää ko. alueelle, ja
alue tulee palvelemaan myös keskustan koulujen liikunta- ja urheilualueena.
Asuinrakentamisen osalta kaavatyössä on tarkoitus tutkia mittakaavaltaan Lohjalle ja ko.
alueelle sopivaa uudenlaista asumista. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä Aalto-yliopiston townhouse-projektin kanssa, jonka teemoihin kaava-alue luontevasti sopii.
Asukaskysely
Taimisto-Tennarin alueen suunnittelun tueksi järjestettiin syksyllä 2015 asukaskysely alueen
nykyisestä käytöstä, toiveista alueen käyttöön liittyen ja vastaajien liikuntaharrastuneisuudesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden toiveita sekä ideoida mahdollisen liikuntapuiston toimintoja. Alueen liikuntatoimintojen kehittämiseksi kerättiin myös tietoa ihmisten
liikuntatottumuksista.
Kysely toteutettiin karttapohjaisella Harava-kyselypalvelulla 2.10.-30.10.2015 välisenä aikana ja siihen saatiin 279 vastausta. Kyselystä tiedotettiin kaupungin internetsivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteella.
Kyselyn aiheet vastaavat asemakaavan muutoksen tavoitteita. Kyselyn laadinnasta vastasivat Lohjan kaupungin kaavoituksen kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen ja yleiskaavasuunnittelija Kaisa Långström sekä Lohjan Liikuntakeskuksen liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Yleiskaavasuunnittelija Kaisa Långström ja kaavasuunnittelija Essi Vento ovat koonneet kyselyn
tulokset.
Taimisto-Tennarin alueen suunnittelun tueksi järjestetyllä asukaskyselyllä kyselyllä pyrittiin
kartoittamaan alueen nykyistä käyttöä ja toiveita alueen käyttöön liittyen. Kysely koostui
valinta-, kartta- ja avovastauskysymyksistä ja siihen saatiin 279 vastausta.
Vastanneista naisia oli hieman enemmän kuin miehiä. Iältään suurin osa vastaajista oli
30–69-vuotiaita ja elämäntilanteeltaan työssäkäyviä. Kyselyyn vastattiin yleisimmin oman
liikunnan harrastamisen tai lapsiperheen vanhemman näkökulmasta.
Vastaajista suurin osa asui yli kahden kilometrin päässä Taimisto-Tennarin alueesta ja
saapui nykyisin paikalle autolla. Tyypillisimmin alueella vierailtiin iltaisin ja viikoittain.
Eniten alueelle haluttiin mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa sekä kuntoilla kuntoilulaitteilla
ja aluetta kiertävällä kävely-/juoksuradalla. Liikuntaan liittymättömistä muista toiminnoista
toivotuimpia olivat levähdyspaikat (penkit), oleskelu-/piknikalueet ja monipuoliset istutukset.
Vastaajia pyydettiin ideoimaan alueen toimintoja ja ilmettä myös esimerkkikuvien avulla.
Kuvat kuvasivat erilaisia toimintoja kuten perhepuistoa, ympäristötaidetta, pallopelejä, istutusaluetta, ulkoliikuntasalia, frisbeegolfia, puistomaista aluetta sekä lasten leikkipuistoa.
Suosituimmiksi referenssikuviksi nousivat pallopelit, ulkoliikuntavälineet ja perhepuisto.
Samat teemat toistuivat avoimissa vastauksissa. Vastaajista 58 otti kantaa pelikenttiin. Erityisesti toivottiin täysimittaista jalkapallokenttää. Myös kaikenlaisten käyttäjien huomioimisen
tärkeys nousi toistuvasti esiin avoimissa vastauksissa.

M
Maisemaselvitys FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut kaupungin tilauksesta maisemaselvityksen 30.1.2018 Taimiston-Tennarin asemakaava-alueesta. (Liite)
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JOHDANTO

Ilmakuva selvitysalueesta ja sen ympäristöstä. Lohjan karttapalvelu.
Tämä selvitys on Lohjan Taimiston-Tennarin asemakaavoitusta palveleva työ. Tavoitteena on antaa taustatietoa ja maisemallisia reunaehtoja Taimiston-Tennarin
alueen kaavoitukselle ja kehittämiselle.
Taimiston-Tennarin alue sijoittuu Lohjan keskustan pohjoispuolelle. Alueen eteläosassa on Tennarin Sporttikeskus –liikuntahalli, pohjoisosassa taimisto, pientaloasutusta sekä vanhaa kesannolla olevaa peltoa ojineen. Idässä alue rajautuu Tytyrin kaivosalueeseen ja lännessä pientaloalueeseen. Pohjoispuoli rajautuu suunnitteilla olevaan Hiidensalmen alueeseen, jossa pidetään asuntomessut vuonna
2021. Taimiston alueelle on suunnitteilla liikuntapuisto (Taimiston liikuntapuiston
tarveselvitys 2015) ja Tennarin alueelle on suunnitteilla laajennusta (Tennarin
tarveselvitys 2017). Alueen kaakkoispuolelle on suunnitteilla Laurentius-koulu.
Asemakaava-aluetta laajemmalle alueelle (L16,L52,L63) on tekeillä liikenneselvitys ja vaikutustenarviointi liittyen mm. Karstuntien liikenteen kehittämiseen.
Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:stä.
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MAANKÄYTTÖ JA KAAVATILANNE

Ote taajamaosayleiskaavasta (Lohjan kaupunki).
Taajamaosayleiskaava
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta PY2, urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta VU ja pientalovaltaista
asuinaluetta AP1. Karstuntie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie ja Rantapuisto
yhdystie/kokoojaka-tu. Alueelle on lisäksi osoitettu kevyen liikenteen reittejä ja
viheryhteystarve sekä suurjän-nitejohtolinja ja kaasujohto. Alue on kaivospiiri- tai
louhintasopimusalueella.
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Asemakaavat
Taimisto-Tennarin kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja, joissa alueelle
on osoitettu
- Taimistonkadun ja Taimistonkujan katualuetta / osa kaavaa AK459, voimaantulo
18.3.2009
- Karstuntien katualuetta / osa kaavaa AK445, voimaantulo 15.8.2007
- kortteli 178 urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YU, (Sporttikeskus
Tennari), lähivirkistysaluetta VL, Rantapuiston katualuetta ja liittymä Karstuntielle /
osa kaavaa AK444, voimaantulo 15.8.2007
- Notkokujan katualuetta / osa kaavaa AK322, voimaantulo 30.3.1998
- kortteli 172 ja korttelin 188 osa, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T-3
ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluetta YO, puistoaluetta ja Marjakujan
katualuetta / osa kaavaa AK200, voimaantulo 17.6.1980
- korttelinumeroita ja kaupunginosia on muutettu asemakaavalla AK207 vuonna 1981.
Karstuntie sijoittuu nykyisessä kaavassa katualueelle, joka ulottuu osittain suunniteltavan liikuntapuiston alueelle.
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Ote ajantasa-asemakaavasta (Lohjan kaupunki). Selvitysalueen rajaus punaisella.
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MAISEMAN ARVOT
Maiseman arvot ja ominaispiirteet on esitetty liitekartalla 1.

3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä – RKY.
Maakunnalllisesti arvokkaat alueet
Selvitysaluetta lännestä reunustava Hiidensalmen pientaloalue ja Kiviniemi
muodostaa selkeästi ympäristöstään erottuvan kokonaisuuden. Alue on rakentunut 1920-luvulta sahatyöläisten asunnoiksi. Myöhemmin alue on täydentynyt
1950-kuvun omakotiasutuksella. Kiviniemi on Lohjankylän vanhoja kantatiloja.
Lehmuskujan päässä oleva puinen päärakennus on alkuaan 1800-luvun keskivaiheilta, mutta sitä on laajennettu ja muutettu 1911.

Hiidensalmen pientaloalue on puutarhamainen monilajisine istutuksineen.
Selvitysalueen itäpuolella sijaitseva Tytyrin kalkkikaivos ja tehdas sekä
asuinrakennukset muodostavat teollisuushistorian kannalta merkittävän kokonaisuuden ja matkailukohteen. Kaivostyö aloitettiin 1897 avolouhoksella.
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Tytyrin rakennuksia näkyy Sporttikeskus Tennarin piha-alueelta. Tytyrin kaivostorni on suojeltu.
Inventoidut rakennukset ja kaavamerkinnät
Selvitysalueella ei ole inventoituja rakennuksia, mutta lähistöllä on inventoituja
rakennuksia, kuten Kiviniemen tila (päärakennus v. 1911), Solkulla (v. 1916
edustaa 1920-luvun klassismia), Solhem (v. 1885 uusrenessanssityylinen) - huvilan omistaja B. Lindberg perusti v. 1889 vastapäätä huvilaa yhden maamme ensimmäisistä taimistoista. Alueella toimii edelleen taimimyymälä. Tytyrin kalkkilouhoksella on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi 70-metrinen v. 1956 valmistunut kaivostorni. Selvitysalueen eteläpuolelle sijoittuu Kappalaisen pappila/Lindkulla, joka on vanha kantatila.
Kiviniemen tilan rakennus on merkitty asemakaavassa sr-merkinnällä, samoin
puukujanne on merkitty säilytettäväksi tai uudelleen istutettavaksi. Solkullan
asuinrakennus on merkitty /s –merkinnällä eli alue jolla rakennushistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas luonne säilytetään.
Tytyrin alue on merkitty asemakaavassa T/s alueeksi. Alueella on kiinnitettävä
huomio teollisuushistorian kannalta arvokkaisiin rakennuksiin ja rakenteisiin.
Maamerkkimäinen torni on merkitty sr-merkinnällä. Lohjan teollisuushistorian
kannalta arvokas rakennus.

3.2 Kiinteät muinaisjäännökset
Selvitysalueella ei ole löydettyjä muinaisjäännöksiä. Selvitysalueen lähistöllä on
Kiviniemen tilan kylätontti ja Pikkupappilan kiinteä muinaisjäännös; sammaloitunut kiviröykkiö.
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MAISEMAN OMINAISPIIRTEET
Maiseman arvot ja ominaispiirteet on esitetty liitekartalla 1.
Maisemarakenne
Selvitysalueen maisema on monipuolinen ja maastonmuodoiltaan vaihteleva.
Selvitysalueen maisemakokonaisuus muodostuu kulhomaisesta melko tasaisesta
ja pitkänomaisesta laaksosta, jota rajaavat itä- ja länsipuolen rinteet sekä eteläosan mäkialue. Rakentaminen sijoittuu rinteille tai mäkialueille. Maisemarakenne
ei ole enää kovin selkeä, koska viljelyn loputtua laaksoon on kasvanut puustoa ja
avoin maisema on alkanut sulkeutua.

Pelto- ja niittyalueet ovat alkaneet metsittyä etenkin pelto-ojien varsilla.
Mäkialueet ja rinteet puustoineen ovat tärkeitä ja maisemassa erottuvia ja kauaksi näkyviä elementtejä. Tennarin kallioinen mäki mäntyineen on maisemallisesti
merkittävä.
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Tennarin jylhät kalliot näkyvät kauas suurmaisemassa.
Maiseman maamerkit
Maiseman maamerkit sijoittuvat mäkialueille. Keskeinen ja näkyvin elementti on
selvitysalueen itäpuolelle sijoittuva Tytyrin kaivostorni. Sporttikeskus Tennari on
korkealla mäellä myös alueen maamerkki ja toiminnallinen solmukohta.

Sporttikeskus Tennaria on laajennettu vaiheittain.
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Solhem ja Kiviniemi puukujineen ovat historiallisia maamerkkejä maisemassa.

Vasemmalla Kiviniemeen vievä lehmuskujanne ja oikealla Tennarin tontin jyrkkää
rinnettä.
Tärkeät näkymät
Tärkeät näkymät selvitysalueella avautuvat mm. Taimimyymälän piha-alueelta ja
Rantapuisto-kadulta Tytyrin kaivostornille. Tennarin piha-alueelta avautuu myös
näkymä Tytyriin.

Rantapuisto-kadun päätteenä näkyy Tytyrin kaivostorni.
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Merkittävät näkymät selvitysalueen ulkopuolelta selvitysalueelle ovat mm. Tytyrin
suunnalta, ympäröiviltä katualueilta ja kiertoliittymästä sekä Kiviniemen tilalta ja
Solhemin tilalta avautuvat näkymät.
Solmukohdat
Keskeisiä maisemallisia solmukohtia ovat mm. liikenteelliset solmukohdat, kuten
kiertoliittymä sekä risteysalueet. Toiminnallisia solmukohtia ovat Tennari ja Tytyri
sekä Taimimyymälä.

Taimimyymälän kohdalla on ollut pitkään taimistotoimintaa, joka on antanut nimen alueelle.

Maiseman reunat
Kulhomaista laaksoa rajaavat reunat ovat maisemallisesti tärkeitä, koska rajaavat
avointa tilaa. Meluvalli ja asutukset puutarhoineen muodostavat nykyiset reunat.
Tennarin alueella etelästä rajaa puusto ja mäkialueet, samoin Tennarin länsipuolella sijaitseva kallioinen reuna komeine mäntyineen on maisemallisesti tärkeä
reuna.
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Meluvalli suojaa melulta ja rajaa avointa ja puoliavointa tilaa.

Tennarin kallioisella mäellä kasvaa komeita mäntyjä.
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SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Suositukset maankäytölle, kts. karttaliite 2.
Laakson alavimpaan osaan ei suositella uudisrakentamista (asuinrakentamista).
Rakentaminen sopii Taimistonkadun reunaan nykyisen pientaloasutuksen jatkeeksi. Rakentamisen tulee mittakaavaltaan ja arkkitehtuuriltaan sopia puutarhakaupunkimaiseen kokonaisuuteen. Olisi suotavaa, että tontit tai kortteli rajautuisi
suunnitteilla olevaan liikuntapuistoon esim. puutarhoin (hedelmäpuut + pensasaidanteet), jolloin uusi reuna ja olevan asutuksen reuna muodostaisi kokonaisuuden. Jos päädytään tiivis-matalaratkaisuun (Townhouse), niin silloin on keskeistä istuttaa kerroksellinen istutettava vyöhyke asuinrakentamisen ja liikuntapuiston rajalle. Kerroksellisessa vyöhykkeessä voisi hyvin olla isompien lehti- ja
havupuiden lisäksi esim. hedelmäpuita alueen ”Taimisto”-teemaan soveltuen.
Liikuntapuistoksi suunnitellulle alueelle sopivat myös hyvin pienimuotoiset kumpareet hedelmäpuineen elävöittämään muuten niin tasaista aluetta.

Liikuntapuistoksi suunnitellulle alueelle sopivat myös hyvin pienimuotoiset kumpareet hedelmäpuineen elävöittämään muuten niin tasaista aluetta. Alueella voisi
käyttää lohjalaisia vanhoja lajikkeita.
Kenttä- ja toiminta-alueita aitoineen voidaan pehmentää istutuksin, esim. havupuuistutuksin.
Taimiston Tennarin alueelle on laadittu hulevesiselvitys. Hulevesien viivytysaiheet
voivat olla kauniita puistomaisia elementtejä siltoineen ja kukkivine kosteikkoperennoineen.
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Hulevesien viivytyslampi ja kukkiva painanne tulvaniittyineen Kartanonkosken Illenpuistossa Vantaalla.
Taimimyymälän toivoisi alueella jatkavan, sillä sillä on pitkä historiallinen perinne.
Jos taimimyymälä poistuu, niin tilalle voisi sopia esim. leikkipaikka tai minigolf
huvimajoineen ja näköalapaikkoineen.
Taimiston liikuntapuiston paikoitusalueet voisivat olla puistomaisia, puuistutuksineen ja nurmikivettyine parkkiruutuineen. Tennarin puolen paikoitusalueiden sijoittelu riippuu Tennarin laajennuksen sijainnista ja laajuudesta. Jos niitylle tuodaan lisäpaikoitusta, sen voisi maisemoida nurmikiveyksin. Tennarin laajennus
olisi maisemallisesti suositeltavaa sijoittaa nykyisten ulkotenniskenttien kohdalle,
silloin voidaan korkeimmissa hallitiloissa hyödyntää pohjoiseen laskevaa terassoitua maastoa, eikä hallista tulisi niin korkea. Paikoitusalueita voisi laajentaa uuden
hallin ympärille ja tarvittaessa myös alemmalle niittyalueelle. Jos laajennus halutaan sijoittaa kallioisen mäen reunaan, tulee laajennus suunnitella erityisen tarkkaan ottaen huomioon säilytettävät männyt ja jyrkkä kallioinen rinne.
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LÄHTEET
Taimiston-Tennarin L16 suunnittelun lähtökohdat
Taimiston-Tennarin L16 OAS
Taajamaosayleiskaava ja selostus ja sitä täydentävä liite: Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet 28.11.2011
Uudenmaan maakuntakaava, liitekartta 25 maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä 2006.
Taimiston-Tennarin hulevesiselvitys 2016. FCG.
Taimiston liikuntapuiston tarveselvitys 2015. LLK Oy.
Tennarin tarveselvitys 2017. LLK Oy.

Lohjan kaupungin paikkatietopalvelu Paikkari (https://paikkatieto.lohja.fi/)
Ajantasa-asemakaava. Lohjan kaupunki.
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3. Kaavan kuvaus valmisteluvaiheessa
L16 TAIMISTO-TENNARI
LOHJAN KAUPUNGIN 4. KAUPUNGINOSA HIIDENSALMI, KORTTELEIDEN 172
JA 178, KORTTELIN 188 OSAN SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS

3. K
V
Valmisteluvaiheessa kaavamuutoksesta on nähtävillä kolme vaihtoehtoista luonnosta. Vaihtoehtojen eri osa-alueita voidaan yhdistellä toisiinsa.
Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot eivät ole tarkoitettu valmiiksi asemakaavakartoiksi.
Kaavamääräykset tarkentuvat ehdotusvaiheessa. Niissä otetaan kantaa mm. seuraaviin
asioihin:
•
•
•
•
•
•
•

käyttötarkoitusmerkintä
pysäköinnin mitoitus ja sijoitus
liike- tai toimistotilat ja muut asuinympäristöön soveltuvat työtilat
rakennusten ulkoasu
jätehuolto-, huolto-, varasto ja tekniset tilat
leikki- ja oleskelualueet
istutukset

Liikenneverkko
Luonnosvaihtoehtojen A, B ja C liikenneverkot perustuvat liikenneselvityksen vaihtoehtoisiin
tavoiteverkkoihin. Vaihtoehdossa A muodostuu kolme erillistä asuinaluetta, joiden välillä ei
ole suoraa moottoriajoneuvoyhteyttä. Ajoyhteydet ovat Kuilukadun kiertoliittymän, Notkokujan ja Rantapuisto-kadun kautta.
Vaihtoehdossa B Notkokujan yhteys moottoriajoneuvoilla Karstuntielle on katkaistu, ja katu
on muutettu kevyenliikenteen väyläksi. Yhteys Taimistonkadulta on Kuilukadun kiertoliittymän kautta. Karstuntien kiertoliittymien (Kuilukatu ja Rantapuisto) välillä ei ole risteyksiä.
Vaihtoehdossa C Taimistonkatu on katkaistu moottoriajoneuvoliikenteeltä Hinaajankadun ja
Satamakadun väliltä. Ajoyhteys Rantakatua pitkin on kuitenkin säilytetty. Notkokujan yhteys
moottoriajoneuvoilla Karstuntielle on katkaistu, ja katu on muutettu kevyenliikenteen väyläksi. Yhteys Taimistonkadulta on Kuilukadun kiertoliittymän kautta. Karstuntien kiertoliittymien
(Kuilukatu ja Rantapuisto) välillä ei ole risteyksiä.
Tavoiteverkkovaihtoehdoissa Rantapuiston linjaus on muutettu palvelemaan tasapuolisemmin myös asuinaluetta ja tulevaa uutta maankäyttöä. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen
luonnosvaihtoehdossa B Rantapuisto on esitetty nykyisellä linjauksellaan. Linjauksen suoristaminen parantaa alueen käyttökelpoisuutta ja mahdollistaa taloudellisemman maankäytön kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä. Liikenneselvittäjän arvio suoristamisen
kustannusvaikutuksesta on n. 200 000 €.
Tennarin laajennus ja toimintojen sijoittelu
Luonnosvaihtoehdoissa A, B ja C on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa Sporttikeskus Tennarin rakennuksen laajentamiselle. Liikuntakeskuksen tarveselvityksen perusteella laajentamistarve on 5300- 6300 kerros-m². Vaihtoehdoissa A ja C jää katulinjauksista riippumatta
parhaiten tilaa yhtenäiselle pysäköintialueelle, joka mahdollistaa myös linja-autojen pysäköinnin.
Lohjan liikuntakeskus on teettänyt FCG Arkkitehdit - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä
luonnoksia liikuntapuiston toimintojen sisäisestä sijoittelusta. On luultavaa, ettei valmiissa
asemakaavassa esitetä toimintojen sijoittelua muuta kuin korttelialueiden tarkkuudella.
Tennarin alueen yli kulkevan voimalinjan alle ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa pysäköintiä johdoista mahdollisesti tippuvan jään vuoksi. Aluetta voidaan hyvin käyttää itsepoimintaan tarkoitettuna maisemakukkaniittynä.
Kaavaillassa esitetyn palautteen perusteella on tarkoituksenmukaista pyrkiä sijoittamaan
suurempaa hiljaisuutta vaativa tennis erilleen äänekkäämmästä jalkapallosta. Samoin on
pyritty sijoittamaan liikuntatoiminnot sopivassa suhteessa asumiseen.
Kaikissa vaihtoehdoissa on mahdollistettu Taimistonkadun alkupäässä sijaitsevan taimitarhan toiminnan jatkuminen.

3. K
Asuminen
Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty ns. town house -asumista Taimistonkadulle.
VE A yht. 1920 kerros-m²
VE B yht. 3200 kerros-m²
VE C yht. 2240 kerros-m²

3. K
V
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• Asuntojen määrän lisääntyminen
• Town house -talotyypin kokeilu lohjalla
• Alue säilyy pientalovaltaisena
• Asemakaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta ympäristön häiriötekijöihin, kuten
melu, pöly, tärinä, tai hajuhaitat.
Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
• Hulevesien hallinnan paraneminen
Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
• Ei merkittävää vaikutusta
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• Uusien asuntojen sijoittuminen nauhataajama-alueelle
• Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen
• Mahdolliset muutokset katuverkostoon
Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• Keskeneräiseksi jääneen alueen toteutumisedellytysten paraneminen.
• Avoimen maisematilan säilyminen

