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0. PERUSTIEDOT

0. PERUSTIEDOT
KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan
muutoksen suunnittelualue sijoittuu Lohjan kaupungin entisen Nummi-Pusulan kunnan alueelle,
moottoritien lähiympäristöön.
Kaava-alue rajautuu lännessä noin kilometrin
etäisyydelle Tavolantiestä länteen. Itäreunassa
kaava-alue rajautuu lähelle Talpelantietä ja Orosmäen tunnelia, jotka rajautuvat kaava-alueen
ulkopuolelle.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 800 hehtaaria ja
alueella on noin 70 vakituista asukasta.
Kaava-alueen lopullinen rajaus voi tarkentua kaavoitusprosessin aikana.

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan
muutos (Espoo–Salo-oikorata)
Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on korjata
pääradan linjaus, Espoo–Salo-oikorata vireillä olevan yleissuunnitelman mukaisesti sekä huomioida
suunnittelussa radan aiheuttamat vaikutukset.

Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus
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0. PERUSTIEDOT

SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN
SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

JA

Hallitus on päättänyt kehitysriihessään 5.4.2016
käynnistää ns. Tunnin junan jatkosuunnittelun.
Tunnin juna on uusi nopea junayhteys Turun ja
Helsingin välillä. Espoo–Salo-oikorata (ESA-rata)
on osa Helsinki–Turku nopean junayhteyden hanketta. Siitä laaditaan parhaillaan ratalain mukaista
yleissuunnitelmaa.
Y7 osayleiskaavan muutos on sisältynyt vetovoimalautakunnan hyväksymään kaavoitusohjelman
päivitykseen 2018–2020 sekä kaavoitusohjelmaan, joka on laadittu vuosille 2019–2021.

SUUNNITTELUVAIHEIDEN KÄSITTELY JA
PÄÄTÖKSET
Espoo–Salo-oikoradan alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi on laadittu
vuonna 2010.
Yleissuunnitelman laadinta on käynnistynyt vuonna 2018 ja sen on tarkoitus valmistua vuonna
2020.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavaprosessin osallistumis ja vuorovaikutus on
esitetty erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus sekä ESA-radan linjaus
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

ALUEEN YLEISKUVAUS JA SIJAINTI

Tämä suunnittelun lähtökohdat -osio on koottu Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan
muutoksen (Espoo–Salo-oikorata) aloitus- ja valmisteluvaihetta varten. Osiota päivitetään kaavaprosessin edetessä ja suunnittelualuetta koskevan selvitystiedon karttuessa ja täsmentyessä.

Osayleiskaavan muutoksen alustavaan rajaukseen
kuuluu voimassa olevasta Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavasta E18-moottoritien lounaisja kaakkoispuoleiset alueet, joissa rajaus on tehty
voimassa olevan osayleiskaavan rajauksen mukaisesti. Koillispuolen rajaus on tehty pääosin ESA-radan meluvaikutusalueen mukaan.
Osayleiskaava koskee Raatin, Tavolan ja Oittilan
kyliä tai osaa niistä. Suurin osa suunnittelualueesta on metsää. Suunnittelualueen pinta-ala on noin
8 km².
Alueella on haja- ja loma-asutusta. Rakennus- ja
huoneistorekisterin mukaan yhden asunnon rakennuksia on noin 50 ja vapaa-ajan asuntoja noin
40 kpl (1/2019). Alueen väestömäärä oli noin 70
asukasta vuonna 2017.
Alueella ei ole toteutuneita työpaikka-alueita eikä
palveluita. Alueen lähin palvelukeskittymä on
Saukkolan taajama. Seuraavaksi lähimmät ovat
Sammatin keskustaajama ja Nummen taajama.
Alueen päätieverkon muodostavat Tavolantie
(maantie 1072) ja Helsinki–Turku-moottoritie
(E18).

SUUNNITTELUTILANNE, ALUETTA
KOSKEVAT SUUNNITELMAT JA
SELVITYKSET
VALTAKUNNALLISET
TAVOITTEET

ALUEIDENKÄYTTÖ-

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
osa alueiden käytön ohjausjärjestelmää. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
tulleet voimaan 1.4.2018. Tavoitteet on jaoteltu
seuraaviin kokonaisuuksiin:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
•
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa
ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
•
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
•
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä,
pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-,
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•

liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
kannalta hyvin saavutettavissa.

•

•
Tehokas liikennejärjestelmä
•
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavaraja henkilöliikenteen
solmukohtien toimivuudelle.
•
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
•
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan
muutoin.
•
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
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•

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan
muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan
riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä
alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat
•
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
•
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
•
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
•
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsä-
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talouden kannalta merkittävien yhtenäisten
viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien
alueiden säilymisestä.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
•
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon
ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
•
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon
kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasu-putkien
linjaukset ja niiden toteuttamis-mahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

1. Suunnittelun lähtökohdat

MAAKUNTAKAAVA
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavasta vastaa Lohjan osalta Uudenmaan liitto.
Lohjan alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä
8.11.2006) ja Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
(vahvistettu Ympäristöministeriössä 22.6.2010) ja
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (tullut voimaan vuonna 2016), 4. vaihemaakuntakaava (tullut voimaan vuonna 2017). Uusimaa-kaava 2050
-ehdotus oli nähtävillä 8.10.–8.11.2019.
Osayleiskaavan aluetta koskevat merkinnät:
Uudenmaan maakuntakaava
•
•
•
•
•
•

Seututie
Moottoriväylä
Eritasoliittymä
Päärata
Liikennetunnelin ohjeellinen linjaus
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
• Siirtoviemäri
Uudenmaan 4. vaihemaakunta
• Viheryhteystarve

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä.
Suunnittelualue on merkitty sinisellä rajauksella.
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Uusimaa-kaava 2050 -ehdotus
• Päärata
• Valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen
tie
• Viheryhteystarve
• Maakunnallisesti merkittävä tie
• Seudullisesti merkittävä tie
• Arvokas geologinen muodostuma

Uusimaa-kaava 2050-ehdotus ja sinisellä suunnittelualueen alustava rajaus.
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MAANKÄYTÖN RAKENNE 2013–2037
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymämä Lohjan maankäytön rakenne 2013–2037
kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosien 2013–2037 välillä. Maankäytön rakenne
on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka
ei ole maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvan
kaavahierarkian mukainen juridinen kaavataso.
Lohjan maankäytön rakenne 2013–2037 -suunnitelmassa Y7 osayleiskaavan aluetta koskevat seuraavat vyöhykkeet:
• E18 yrityslohja. E18 kehityskäytävän työpaikka-alueet ovat moottoritien liittymäalueiden
logistisesti hyvin sijaitsevia tulevaisuuden työpaikkakeskittymiä. Vyöhykkeellä suositeltava maankäyttö: Tuotanto- ja varastotoiminta
sekä niihin liittyvät myymälä·, näyttely- ja toimistotilat, logistiikkatoiminta, paljon tilaa vaativan tavaran kauppa erikseen osoitettavilla
alueilla, erityisen paljon tilaa vaativa toiminta,
yritystoimintaa tukevat palvelut, toiminnat,
jotka eivät sovi lähelle asutusta erikseen osoitettavilla alueilla.
• Maaseutulohja. Maaseutulohja muodostaa
viljelymaaseudun, jolla sijaitsevat maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet,
Maankäytön rakenne 2013–2037
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metsätalousalueita ja väljää asumista maaseudun kulttuurimaisemassa. Alueen kehittämisessä on tärkeää turvata maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Suositeltavaa
on, että asukasmäärä kasvaa tällä vyöhykkeellä yhteensä enintään noin 500 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä koko Lohjalla.
Vyöhykkeelle suositeltava maankäyttö:
Maaseutuelinkeinot ja muut maaseudulle sopivat elinkeinot, maatilojen talouskeskukset,
elinkeinojen ja asumisen yhdistäminen, eläinten pito harrastuksena pienillä eläintiloilla,
hallittu omatoiminen maaseutuasuminen ja
vapaa-ajan asuminen, isot rakennuspaikat,
kakkosasuminen mah-dollisuutena kulttuuriympäristön säilymiselle, sukupolviasuminen,
matkailupalvelut ja bioenergian tuotanto.
• ESA-ratakäytävä. Espoon ja Salon välisen oikoradan alustavan yleissuunnitelman mukainen maastokäytävä. Maastokäytävän leveys
on noin 100 m. Suunnittelun reunaehtoja:
Alueelle ei voi sijoittaa toimintoja tai rakentamista, jotka voisivat estää ratayhteyden toteuttamisen. Tarvittaessa on pyydettävä lausunto Väylävirastolta.
• ESA-radan mahdollinen asema tai seisake
ja sen vaikutusalue. Espoon ja Salon välisen
oikoradan alustavan yleissuunnitelman mu-
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kainen aseman tai seisakkeen paikka. Suunnittelun reunaehtoja: Ennen aseman tai
seisakkeen toteuttamista koskevia päätöksiä
alueelle ei voi sijoittaa merkittävästi toimintaa
tai rakentamista siten, että se tuottaa haittaa
asemanseudun tulevaisuuden suunnittelulle
ja toteuttamiselle.
• Tavolantie on merkitty kuntarakenteen kannalta merkittävänä tieyhteytenä
• E18-tie on merkitty valtatienä

NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN VOIMASSA
OLEVA OSAYLEISKAAVA
Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan tavoitteena on lisätä maisemaan sopivaa omakotiasumista kyläalueilla siten, että kiinteistöt on
mahdollista liittää vesi- ja viemäriverkostoihin.
Moottoritien liittymäalueille on kaavan mukaan
tavoitteena lisätä mm. liikennettä palvelevia työpaikka-alueita. Moottoritien meluvaikutuksia vähennetään. Koko alueella edistetään maisema-,
luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Osayleiskaava on hyväksytty Nummi-Pusulan kunnanvaltuustossa 4.6.2007.
Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaava jää voimaan alueilla, jotka eivät kuulu Y7 Nummi-Pu-
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sulan eteläosien osayleiskaavamuutokseen (Espoo-Salo-oikorata).
Voimassa olevan osayleiskaavan merkinnöistä
muutosaluetta koskevat seuraavat merkinnät:
AP – Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle voi
rakentaa korkeintaan kaksiasuntoisia erillispientaloja kaavaselostuksesta ilmenevän mitoitusvyöhyketarkastelun mukaisesti.
AM – Maatalouden tilakeskusten korttelialue.
P – Palvelujen alue. Alueelle voidaan rakentaa
liikennettä palveleva polttonesteen jakeluasema,
päivittäistavarakauppa ja ravintola.
TP-1 – Työpaikka-alue, jossa voi olla pienteollisuus-, varasto- ja liiketiloja.
TP/kv – Työpaikka-alue, jossa kalan- ja ravunviljelys on sallittu. Alue on tarkoitettu pääasiassa kalan- ja ravunviljelyyn. Alueella sallitaan myös
muu ympäristöhäiriöitä tuottamaton yritystoiminta.
RA – Loma-asuntoalue. Rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy kaavaselostuksen mukaisesti
kantatilapohjaisen tarkastelun ja muunnetun rantaviivan pituuden perusteella. Alueelle saa rakentaa rakennuspaikkaa kohti loma-asunnon, saunan
ja talousrakennuksen.
RA-1 – Kuivanmaan loma-asuntoalue.
SL-2 – Luonnonsuojelualue. Mahdollinen vesi-

1. Suunnittelun lähtökohdat

lain tarkoittama suojellun luontotyypin alue.
luo-1 – Luonnon monimuotoisuuden kannalta
mahdollisesti tärkeä alue (v. 2005 tai aiemmin
todettu liito-oravan elinpiiri). Aluetta ei saa
muuttaa niin, että alueen suojellun lajiston säilymismahdollisuus vaarantuu.
geo – arvokas geologinen muodostuma (luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokas
kallioalue). Alue on tarkoitettu rakentamattomaksi maisemallisesti näkyviltä ja kallioisilta osiltaan.
sm – Muinaismuistokohde. Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty.
sr – Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa saa muuttaa korjauksissa.
(AP tai AM)/s – Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Uudisrakentamisen on sopeuduttava alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen luonteeseen ja olemassa olevaan rakennuskantaan.
M – Metsätalousalue.
MT – Maatalousalue. Alueella sallitaan vain maaja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Alueelle
Ote Nummi-Pusulan eteläosien voimassa olevasta osayleiskaavasta ja suunnittelualueen alustava rajaus. Koko voimassa oleva Nummi-Pusulan eteläosien
osayleiskaava on esitetty seuraavalla sivulla.
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ei saa rakentaa uusia ulkoilureittejä tai muita rakenteita, jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista.

Alueella on myös ulkoilureittejä, seututeitä, yhdystie, pääsyteitä, vaihtoehtoinen pääsytie ja kevyen liikenteen reittejä.

MA – Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on
maisemakuvan kannalta tärkeää. Maatalouteen
liittyvä rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä.

z – Sähkölinja

55 tai 45 dB(A) – E18-moottoritien laskennallinen melualueen raja moottoritien melusuojaustoimenpiteiden jälkeen. Moottoritien
tuntumaan sijoitettavan asuinrakennuksen, hoito- tai oppilaitoksen piha-alueen melutaso ei saa
ylittää päiväohjearvoa 55 dB(A) eikä yöohjearvoa
45 dB(A) (vnhat alueet 50 dB(A). Asuinrakennuksen sisällä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa
35 dB(A) eikä yöohjearvoa 30 dB(A). Loma-asuntoalueella tai taajamien ulkopuolisilla virkistys- ja
luonnonsuojelualueilla ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB(A9 eikä yöohjearvoa 40 dB(A).
Ratayhteystarve. Mahdollinen rautatie-yhteysvaraus moottoritiekäytävässä (Helsinki–Turku
-rautatieyhteys Ratahallintokeskus 2006, vaihtoehdot 2A, 2B, 2C, moottoritien maastokäytävää
noudattava linjaus).
Kaavaan on merkitty moottoritie ja yleisen tien
alue. Moottoritiehen on merkitty sen tunnelit, ylikulut ja alikulut.

v, w – Likimääräinen varaus runkovesijohtoa ja
-viemäriä varten.
Kaavaan on merkitty nykyiset asuinrakennukset
tai nykyiset loma-asunnot, jotka on mahdollista
muuttaa asuinrakennukseksi, laskennalliset rakennusoikeuden mukaiset uudet asuinrakennukset,
nykyiset loma-asunnot sekä laskennalliset rakennusoikeuden mukaiset uudet loma-asunnot.

LÄHIALUEIDEN KAAVATILANNE
Suunnittelualue rajautuu lounaispuoleisella reunalla Sammatin pohjoisosien osayleiskaava-alueeseen. Sammatin pohjoisosien osayleiskaava
on hyväksytty Sammatin kunnanvaltuustossa
16.4.2007. Sammatin pohjoisosien osayleiskaavasta suunnittelualueeseen rajautuu suurimmaksi
osaksi M - Metsätalousalue -merkintä. Alueeseen
rajautuu myös AO - Omakotialue, RA-1 - Omarantaisten loma-asuntojen alue, RA-2 - Kuivanmaan
loma-asuntojen alue, MY-1 - Maa- ja metsätalousvaltainen alue (ranta-alue), jolla on erityisiä ympäristöarvoja, MY-2 Maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, geo - Arvokas geologinen muodostuma (luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue), LT-1
- Moottoritie suoja-alueineen, sm - Muinaismuistokohde, luo-1 - Luonnon monimuotoisuuden
kannalta mahdollisesti tärkeä alue (v. 2005 tai sitä
ennen todettu liito-oravan elinpiiri) ja MA - Maisemallisesti arvokas peltoalue.
Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella oikeusvaikutuksettomaan Lohjan yleiskaavaan, joka on
hyväksytty Lohjan kunnanvaltuustossa 9.12.1992.
Lohjan yleiskaavasta suunnittelualueeseen rajautuu suurimmaksi osaksi M - Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueeseen rajautuu myös MT
- Maatalousalue, SM - Muinaismuistokohde, RA Loma-asuntoalue sekä W - Vesialue.

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA
E18-tien liittymän lounaispuoleisella alueella on
27.8.2007 voimaantullut asemakaava TA001, joka
sisältää erillispientalojen, liikerakennusten ja toimitilarakennusten korttelialueita sekä vesi-, maantie-, suojaviher- sekä maa- ja metsätalousaluetta.

RAKENNUSKIELLOT
Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen Y7 laatimista varten esitetään määrättäväksi rakennuskielto (MRL § 38).

RAKENNUSJÄRJESTYS
Kuntakohtaisella rakennusjärjestyksellä annetaan
paikallisista oloista johtuvia sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta
tarpeellisia määräyksiä. Ne koskevat esimerkiksi
rakennuspaikkaa, rakentamistapaa, aitoja ja muita
rakennelmia sekä rakennetun ympäristön hoitoa.
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

Voimassa oleva asemakaava
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E18 KÄYTÄVÄN SOLMUKOHTIEN KEHITTÄMINEN LOHJALLA
Y7 osayleiskaavamuutosalueella sijaitseva liittymä
21 Nummi sisältyy E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla -raporttiin, joka on valmistunut
2.6.2015. Raportin mukaan Nummen liittymä soveltuu maankäytön potentiaaliltaan liikenteeseen
tukeutuvaan kauppaan (liikennepalveluasemat)
Karnaisen liittymän kanssa ja ainoana kuudesta
liittymästä maatalouskauppaan. Maatalouskauppa pitää sisällään maatalouskoneiden ja -tuotteiden myynnin. Alue sopii myös maatilamatkailuun.
Alueen vahvuutena raportin mukaan on sijainti
Nummen, Saukkolan ja Sammatin välillä. Alueella
ei ole merkittäviä rajoituksia luonnonympäristön
tai rakentamisen kannalta. Alue sijaitsee runkoviemäri- ja runkovesijohtoverkon piirissä ja siellä
on tilaa tehdä suurehkoja kokonaisuuksia. Alueella on myös liityntäpysäköintimahdollisuus.
Alueen heikkoutena raportin mukaan on sijainti irrallaan yhdyskuntarakenteesta. Lähialueiden
asutus on hajautunut. Liittymän eteläpuolelle
on osoitettu alueita yritystoiminnalle, mutta yksityisen maanomistuksen vuoksi on epävarmaa
milloin alueen rakentaminen lähtee käyntiin. Toisaalta, jos palvelut sijoittuvat liittymäalueelle, on
uhkana, että Sammatin ja Saukkolan nykyinen palvelutarjonta heikkenee.

Nummen maankäyttö- ja liikennekaavio, visio 2040 (E18 käytävän solmukohtien liittymäalueiden kehittäminen Lohjalla,
2.6.2015)

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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ESPOO–SALO-OIKORATA
Alueen läpi kulkee Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelmaluonnoksen ratalinjaus (Väylävirasto). Ratalinjaus on pääosin sama kuin vuonna 2010
laaditun alustavan yleissuunnitelman linjausvaihtoehto M.
Yleissuunnitelman luonnos
Yleissuunnitelman luonnoskartalla (18.10.2019)
on esitetty radan sijainti ja tunneleiden ja siltojen
sijainnit. Rata on linjattu niin lähelle Helsinki–Turku
(E18)-moottoritietä kuin mahdollista. Ratalinjaus
on huomattavasti suorempi kuin moottoritie.
Rata menee Oittilan tunneliin Haijassuonojan jälkeen. Pitkämäen ja Tervakorven kohdalla rata on
moottoritietä vastaten tunnelissa. Rata ylittää Raatinjokilaakson sillalla. Mahdollinen asemavaraus
paikka on maantien 1072 länsipuolella.

Espoo–Salo-oikorata. Kuva: Väylävirasto.

Ympäristövaikutusten arviointi
Alustavan yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin
ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Ratalinjauksen varrella olevat asukkaat ovat huolissaan radan vaikutuksista viihtyvyyteen melu-,
tärinä- ja maisemahaittojen vuoksi. Melu huolestuttaa erityisesti, koska moottoritien melu koetaan jo nyt häiritsevänä. Asutusta jää jonkin verran
radan maastovyöhykkeen alle sekä ratalinjauksen
ja moottoritien väliin.

14

Ratalinjaus vaikeuttaa maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittamista radan pirstoessa metsäalueita ja katkaistessa metsäautoteitä. Alueella on
myös viljelykäytössä olevia peltoja, joita ratalin
jaus rikkoo. Myös alueella olevien vesistöjen virkistyskäytölle aiheutuu haittaa.

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

1. Suunnittelun lähtökohdat

Ote radan yleissuunnitelman luonnoksesta (18.10.2019), pienennös. (Kartat: Pöyry. Tilaaja: Väylävirasto.) Aineisto löytyy Espoo–Salo-oikoratahankkeen sivuilta.
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MELUVYÖHYKKEET
Espoo–Salo-oikoratahankkeen yleissuunnittelun
yhteydessä on laadittu melukarttaluonnokset
(Ramboll 5.11.2019).

Tie- ja raideliikennemelu meluntorjunnalla, päivä (lähde: Ramboll 2019)
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Tie- ja raideliikennemelu meluntorjunnalla, yö (lähde: Ramboll 2019)

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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MAANOMISTUS
Suunnittelualue on valtion väyliä ja yhtä kaupungin kiinteistöä lukuunottamatta yksityisessä omistuksessa.

Maanomistus
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PINNANMUODOSTUS JA VESISTÖT
Maaston korkeuserot vaihtelevat 35 mpy:n ja noin
110 mpy:n välillä. Suunnittelualueen luoteisreuna
on maastonmuodoltaan mäkistä aluetta, joka on
noin 80–110 metriä meren pinnan yläpuolella.
Suunnittelualueen keskiosassa, Raatinjoen ympäristössä, on alavaa aluetta, jonne alueen pintavedet laskevat. Lisäksi keskiosassa sijaitsee korkeampi Pitkämäen alue, joka jää osittain kaava-alueelle.
Kaakossa suunnittelualue rajautuu Kivimäen korkeampaan mäkialueeseen.
Suunnittelualue kuuluu Raatinjoen-Myllyojan valuma-alueeseen. Alueen pintavedet kerääntyvät
Raatinjokeen, joka johtaa vedet lounaassa sijaitsevaan Lohjanjärven Karstunlahteen.
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Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita.

Kivimäki
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Pitkämäki

Orosmäki

Korkeussuhteet
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MAAPERÄ
Suunnittelualue sisältää laajoja kalliomaa-, moreeni- sekä savialueita. Alueella on myös joitain
hiekka-, hieno hieta -, karkea hieta -, hiesu-, lieju-,
rahkaturve-, saraturve- ja vesialueita.

Maaperä. Kartta on muokattu GTK:n aineistosta.
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PELLOT
Uudenmaan liitto on vuonna 2011 laatinut selvityksen ”Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset
peltoalueet Uudellamaalla”. Selvityksen tavoitteena oli määritellä Uudellemaalle soveltuvin,
tuotannollisuuteen perustuvin kriteerein hyvät
ja yhtenäiset peltoalueet. Kriiteereinä käytettiin
pääosin peltoalueiden kokoa, yhtenäisyyttä sekä
keskinäistä sijaintia. Selvitys maatalouden kannalta hyvistä ja yhtenäisistä peltoalueista on inventointi, johon ei suoraan liity suunnittelutavoitteita;
selvityksen tuloksia ei ole sellaisenaan tarkoitettu
kaavamerkinnöiksi. Suunnittelualueelle sijoittuu
runsaasti selvityksen mukaisia maatalouden kannalta hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita.

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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LUONTOSELVITYKSET
Suunnittelualueelle on laadittu osayleiskaavan
luontoselvitys vuonna 2003. Luontoselvitys kattoi
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutoksen.
Alueen luontoselvitysten listausta tarkennetaan
myöhemmässä suunnittelun vaiheessa.
Espoo–Salo-oikoratahankkeen yleissuunnittelun
yhteydessä on laadittu lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitys ratajaksoilla OT2–OT3 (Ramboll
2019; 30.9.2019 päivätty raportti toistaiseksi vain
viranomaiskäyttöön, lisätietoa voi kysyä kaavoittajalta).

LUONTOKOHTEET
LIITO-ORAVAN HAVAINTOALUEET JA RAJAUSPÄÄTÖKSET SEKÄ LUONNONSUOJELUALUEET
Oheiselle kartalle on koottu keskeisiä ennen
osayleiskaavaprosessia dokumentoituja liito-oravan havaintoalueita ja rajauspäätöksiä sekä luonnonsuojelualueita. Alueella on kuusi luonnonsuojelualuetta, joista kolme on yksityismaiden
luonnonsuojelualueita ja kolme määräaikaisia
rauhoitusalueita.

Suojelualueet ja -kohteet
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ARVOKKAAT KALLIOALUEET, HUOMIONARVOISET LAJIT SEKÄ MERKITTÄVÄT KASVILLISUUSKOHTEET
Viereiselle kartalle on koottu suunnittelualueella
ja sen läheisyydessä olevat arvokkaat kallioalueet
ja merkittävät kasvillisuuskohteet. Alueella on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kasvillisuuskohteita.

Merkittävät kasvillisuuskohteet ja arvokkaat kallioalueet

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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KULTTUURIYMPÄRISTÖ
ARVOKKAAT KULTTUURIMAISEMAT
-YMPÄRISTÖT

JA

Suunnittelualueelta on laadittu kulttuuriympäristöjen inventointi v. 2003. (Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi, Henrik Wager 15.12.2003).
Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavassa
(2007) on osoitettu suojeltavia rakennuksia (sr) ja
alueita, joiden kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilyteään (/s).

Erillisselvityksiä:
- ”Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt” (Uudenmaan liiton julkaisuja E
114 – 2012). Suunnittelualueen lounaispuolella on
selvityksen mukainen maakunnallisesti arvokas
Sammatin kulttuurimaisema.
- Espoo–Salo-oikoradan linjausvaihtoehdot, Rakennus- ja maisemahistoriallinen selvitys - Vihti,
Lohja, Karjalohja ja Nummi-Pusula (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson / Kati Salonen ja Mona
Schalin Arkkitehdit Oy, luonnos 17.5.2010)

Historiallisen Kuninkaan kartaston pohjalta digitoitu paikkatietoaineisto:
Uudenmaan liitto.
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MUINAISJÄÄNNÖKSET
Alueella on viisi muinaisjäännöstä.

Muinaisjäännökset

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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TEKNINEN HUOLTO
SIIRTOVIEMÄRI
Kaava-alueen lävitse kulkee koillis–lounaissuuntaisesti seudullinen siirtoviemäri.

Olemassa olevat johdot,
Lohjan kaupunki,
Kunnallistekniikka
Salaoja
Paineviemäri
Sadevesiviemäri
Kaasuputki
Vesijohto
Lämmin kaukolämpö
Jätevesiviemäri

Olemassa olevat johdot,
Lohjan kaupunki,
Kunnallistekniikka
Salaoja
Paineviemäri
Sadevesiviemäri
Kaasuputki
Vesijohto
Lämmin kaukolämpö
Jätevesiviemäri

Koillis–lounaissuuntainen seudullinen siirtoviemäri ja muuta johtoverkostoa
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2. TAVOITTEET
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä on esitetty asiat, jotka tulee ottaa yleiskaavaa laadittaessa huomioon. Y7 Nummi-Pusulan eteläosien
osayleiskaavan muutoksessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota asumisen tarpeisiin ja terveelliseen elinympäristöön, yhdyskuntarakenteen
toimivuuteen sekä rakennetun ympäristön vaalimiseen.

EUROOPAN LAAJUINEN LIIKENNEVERKKO
TEN-T
TEN-T -verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista.

VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KÄYTTÖTAVOITTEET
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet Y7 Nummi-Pusulan eteläosien
osayleiskaavan muutosalueella ovat seuraavat:

• Luodaan edellytykset vähähiiliselle yhdyskuntarakenteelle.
• Edistää joukkoliikennettä.
Tehokas liikennejärjestelmä
• Uusia liikenneyhteyksiä kehitetään liikenteellisten tarpeiden mukaisesti ja vähähiilisyydellä on keskeinen merkitys.
• Tavoitteena on edistää valtakunnallista liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvata kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien
liikenneyhteyksien jatkuvuus.

LÄHTÖKOHTA-AINEISTON
T AVOITTEET

ANTAMAT

Suunnittelutilanteesta johdetut kunnan asettamat tavoitteet
Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on
ESA-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen
edistäminen. Muutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus ja huomioida radasta aiheutuvat
ympäristövaikutukset.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
• Edistää koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta.

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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3. VALMISTELUVAIHEEN
KAAVARATKAISU
KAAVAN YLEISKUVAUS
Osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan muutosalue on rajattu siten, että se sisältää varsinaisen rata-alueen lisäksi
alueen, jolla on radasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja sitä kautta maankäytölle aiheutuvia
rajoituksia. Vaikutusten osalta määräävä on alue,
jolla esiintyy ohjearvot ylittävää meluhaittaa. Meluhaitta on määritelty Väyläviraston toimesta laadittujen radan yleissuunnitteluun liittyvien uusimpien meluselvitysten perustella siten, että radan
yhteyteen suunnitellut melunsuojaustoimenpiteet on otettu huomioon.

kenteen alueelle on osoitettu siltojen ja tunneleiden ohjeelliset sijainnit. Lisäksi rautatiealueelle
on osoitettu meluntorjuntatarve-merkinnät radan
yleissuunnitelman mukaisesti.
Junaradan huoltotoimenpiteet edellyttävät uusien tieyhteyksien osoittamista radan varteen.

MELUTASOT
Vireillä olevan ESA-oikoradan suunnittelun osana
on laadittu meluselvitys (Ramboll 2019). Kaavaratkaisu perustuu selvityksen alustaviin tuloksiin
(5.11.2019). Alustavissa tuloksissa on esitetty tie-

ja raideliikenteen päivä- ja yömeluarvot sekä meluntorjunnalla että ilman meluntorjuntaa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueiden käytön
suunnittelun tavoitteena on mm. edistää terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomista. Se
edellyttää, että yleiskaavaa laadittaessa on mm.
otettava huomioon mahdollisuudet terveelliseen
elinympäristöön. Ympäristömelu aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia (Ympäristömelun vaikutukset, Ympäristöministeriö 2007).
Melulle on annettu valtioneuvoston päätöksillä
ohjearvot, jotka on esitetty oheisessa taulukossa.

Muutos ei koske voimassa olevan osayleiskaavan
Haarjärven liittymän pohjoispuolella sijaitsevaa
osaa.

RATALINJAUS
Kaavassa osoitettu ratalinjaus perustuu vireillä
olevaan ESA-oikoradan yleisuunnitelmaan. Vireillä olevaa yleissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan
Väyläviraston toimesta.
Kaavassa osoitettu rautatieliikenteen alueen
maastokäytävä on 100 metriä leveä. RautatieliiTaulukko: Valtioneuvoston päätös n:o 993/1992 melutason ohjearvoista. (Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2013.)
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RAKENNUSPAIKAT
Osayleiskaavan muutoskartassa on esitetty 45
dBA ja 55 dBA päivämelualueiden rajaukset. Yli 55
dBA melualueilta on poistettu osayleiskaavassa
osoitetut rakennuspaikat lukuun ottamatta maatilojen talouskeskuksia ja suojeltavia rakennuksia.
45 dBA ja 55 dBA väliseltä alueelta on poistettu
loma-asuntojen rakennuspaikat. Osayleiskaava ei
poista alueilla voimassa olevia rakennuslupia.
Yli 55 dBA melualueella olemassa olevien asuinrakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sekä jo olevaan asuntoon kuuluvien talousrakennusten rakentaminen on mahdollista.
Olemassa olevien lomarakennusten korjaaminen
sekä olevaan lomarakennukseen kuuluvien talousrakennusten rakentaminen on mahdollista.
Rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon
ohjearvojen mukainen melusuojaus.
45 dBA ja 55 dBA välisellä alueella olemassa olevien lomarakennusten korjaaminen sekä olevaan
lomarakennukseen kuuluvien talousrakennusten
rakentaminen on mahdollista. Rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon ohjearvojen mukainen melusuojaus.

LUONNONYMPÄRISTÖN
TEET

SUOJELUKOH-

Luonnonympäristön suojelukohteiden rajauksia
on tarkennettu Väylän radan yleissuunnitelman
yhteydessä teettämän selvityksen (Ramboll 2019)
perusteella.

KAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan
muutoksen vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty ESA-oikoradan alustavan yleissuunnitelman Ympäristövaikutusten arviointi -selostusta
sekä voimassa olevan Nummi-Pusulan eteläosien
osayleiskaavan vaikutusten arviointia.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
•

Radan vuosia jatkunut suunnittelu aiheuttaa
epävarmuutta ja huolta, joka johtuu erityisesti melusta, asuinympäristön viihtyvyyden heikentymisestä, radan varteen jäävien kiinteistöjen arvon kehityksestä sekä mahdollisista
kiinteistöjen lunastuksista.

•

Raideliikenteen melu ja radan näkyminen
maisemassa aiheuttavat haittaa asumiselle.
Radan rakentamisen jälkeen useita loma- ja
asuinrakennuksia jää alueelle, jossa melutasojen ohjearvot ylittyvät.

•

Rautatiealueelle jääneiden rakennusten käyttäminen asumiseen ei ole radan rakentamisen
jälkeen enää mahdollista.

•

Lampien virkistyskäyttömahdollisuudet heikentyvät.

•

Ratalinjauksen toteuttaminen heikentää ratalinjan lähiympäristön metsien hyödyntämisen virkistäytymiseen.

Y7 NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
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•

Rakentamisen aikainen paalutus-, räjäytyssekä louhintamelu ja -tärinä sekä pölyäminen
aiheuttavat haittaa asukkaille.

Rakentamisen aikainen paalutus-, räjäytyssekä louhintamelu ja -tärinä sekä pölyäminen
aiheuttavat huomattavaa haittaa luonnonympäristölle.

Vaikutukset elinkeinoihin ja työpaikkoihin
•

Ratalinjaus halkoo viljelykäytössä olevia peltoalueita ja voi muuttaa ajoyhteyttä peltoalueille.

Melun haitalliset vaikutukset eläimistöön.

•

Ratalinjauksen toteuttaminen estää metsätalouden harjoittamisen rautatiealueella.

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta
vesiin

•

•

Leikkaukset, tunnelit, sillat ja pengertäytöt
muuttavat maastonmuotoja huomattavasti.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

•

Hankkeen aiheuttama massojen siirto vaikuttaa alueen vesitalouteen, sillä pintavesien
virtaukset ovat sidoksissa olemassa olevaan
topografiaan.

Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
•

Espoo–Salo-oikoradan rakentamisella on
positiivisia vaikutuksia liikenteen kasvihuonekaasujen ja muiden epäpuhtauksien päästöihin. Tieliikenteen päästöjen vähentyminen
parantaa osaltaan myös paikallista ilman laatua moottoritien E18 lähiympäristössä.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
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•

•

Hauklammen laskupuro ja rauhoitusalue Metsola jäävät osittain rautatiealueelle.

•

Pysyvänä vaikutuksena rata saattaa katkaista
eläinten luonnollisia kulkuväyliä.

•

Rata vaikuttaa laajemmin vesiolosuhteisiin.

•

Estevaikutukset lisääntyvät.

•

Osayleiskaava rajoittaa maaseuturakentamista radan läheisyydessä.

Vaikutukset liikenteeseen
•

Oikorata tehostaa pääkaupunkiseudun, Lohjan ja Varsinais-Suomen välisiä yhteyksiä.

•

Suurimmat rakentamisen aikaiset haittavaikutukset syntyvät rakentamisliikenteen ja -kuljetusten häiriöistä sekä muulle liikenteelle että
paikalliselle asutukselle.

•

Paikallisten tieyhteyksien uudelleenjärjestely.

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön
•

Raideliikenteen melu ja radan näkyminen
maisemassa.
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Ote Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavasta (2007), Y7:n rajaus ja viimeisimmät
melukäyrät.

Ote Y7 Nummi-Pusulan eteläosien oyk:n muutoksen valmisteluvaiheen kaavakartasta.
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Ote Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavasta (2007), Y7:n rajaus ja viimeisimmät
melukäyrät.
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Ote Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavasta (2007), Y7:n rajaus ja viimeisimmät
melukäyrät.

Ote Y7 Nummi-Pusulan eteläosien oyk:n muutoksen valmisteluvaiheen kaavakartasta.
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