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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
ALUEEN YLEISKUVAUS JA SIJAINTI
Käsillä oleva suunnittelun lähtökohdat- raportti on koottu Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan (Y5) aloitusvaihetta varten. Raporttia päivitetään kaavaprosessin edetessä ja suunnittelualuetta koskevan selvitystiedon karttuessa ja
täsmentyessä.
Osayleiskaavan alue sijoittuu Lohjan kaupunkitaajamasta pohjoiseen. Alueen
rajana on etelässä E18-tie, idässä Lehmijärvi, lännessä Kutsilanselkä ja Koivulanselkä. Suunnittelualue käsittää aiemmin niin kutsutuista maarekisterikylistä
alueita seuraavissa: Hongisto, Karnainen, Koikkala, Koski, Kouvola, Kutsila,
Laakspohja, Lehmijärvi, Mynterlä, Pulli, Routio, Suittila, Vaanila, Vanhakylä, Vasarla, Veijola, Ventelä.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 km².
Asukkaita alueella on 790 (2018). Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan yhden asunnon taloloja on 332 kpl ja vapaa-ajanasuntoja 120 kpl (2018).
Alueella on kylä-, haja- ja loma-asutusta, maatiloja ja muuta yritystoimintaa.
Alueelle sijoittuu Lehmijärven alakoulu ja Pullin alakoulu. Kaupallisissa palveluissa suunnittelualue tukeutuu pääosin Lohjan nauhataajamaan.
Alueen päätieverkon muodostavat Saukkolantie (maantietie 1090) sekä Lehmijärventie ja Mynterläntie. Helsinki-Turku-moottoritie (E18) sijoittuu aivan suunnittelualueen eteläosaan.

Kuva: Suunnittelualueen alustava rajaus opaskartalla
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SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa alueiden käytön

ohjausjärjestelmää. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Seuraavaan on poimittu tätä osayleiskaavaa koskevia tavoitteita:
1 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.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä
ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden
kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta
hyvin saavutettavissa.

4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto

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 metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten
viljely- ja metsäalueiden kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja
niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa
hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

2 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.
3 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.
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.

Kuva: Ote vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä, sekä Lehmijärvi-Pulli- osayleiskaavan alustava rajaus sinisellä viivalla. Lehmijärvi ja Pulli on maakunkaavoituksessa osoitettu kylän symbolimerkinnällä (vaaleanruskea pallosymboli). Maakuntakaavan A= raideliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue.Merkinnällä osoitetaan pitkälllä aikavälillä toteutettavat uusiin raideliikenneasemiin
tukeutuvat alueet. Ennen alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua alueen maankäyttö on ratkaistava maakuntakaavoituksessa. (Lähde:
Uudenmaan liitto.)
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Uudenmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat
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).
Uusimaakaava 2050 -luonnos oli nähtävillä syksyllä 2018.
Osayleiskaavan aluetta koskevat
-Uudenmaan maakuntakaavan merkinnöistä: kylä, pohjavesialue, vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue, Natura 2000 –verkkoon
kuuluva tai ehdotettu alue, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, moottoriväylä, eritasoliittymä, yhdystie sekä 110 kv
voimajohto
- Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan merkinnöistä: päärata, raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämisalue, kylä, yhdystie
- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa osayleiskaavan alueelle
kohdistuvat merkinnät:
-Kutsilanselkä, luonnonsuojelualue
-Vaanilanlahti, luonnonsuojelualue
- Kihilänkorpi, luonnonsuojelualue
-Lohjanharjua myötäilevä pohjavesialue
- Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Vaanilanlahden ja Pullinlahden ympäristössä
- Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksen merkinnöistä: uusi raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke, päärata,
valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie, suojelualue (Natura
2000 –verkkoon kuuluva tai ehdotettu alue), kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, vedenhankinnan kannalta
tärkeä pintavesialue ja pohjavesialue sekä 110 kv voimajohto. Moottoritien eteläpuolelle Lempolaan on osoitettu kaupan alue (kohdemerkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä kehitetään sellaista
kauppaa varten, joka vaatii paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan
kaupan kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on pieni).

Kuva: Ote Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta (Lähde: Uudenmaan liitto.)
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Lohjan maankäytön rakennemalli 2013-2037
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymämä Lohjan maankäytön rakenne 2013-37 kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosien 2013-20137 välillä. Maankäytön rakenne on yleispiirteinen
maankäytön suunnitelma, joka ei ole maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvan kaavahierarkian mukainen juridinen kaavataso.
Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 –suunnitelmassa Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan aluetta koskevat seuraavat vyöhykkeet:
-MAASEUTULOHJA
Maaseutulohja muodostaa viljelymaaseudun, jolla sijaitsevat maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet, metsätalousalueita ja väljää asumista maaseudun kulttuurimaisemassa.
Alueen kehittämisessä on tärkeää turvata maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Suositeltavaa on, että asukasmäärä kasvaa enintään
noin 500 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä. (tällä vyöhykkeellä yhteensä koko Lohjan alueella)
Vyöhykkeelle maaseutu-Lohja 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
mahdollisuutena kulttuuriympäristön säilymiselle, sukupolviasuminen,
matkailupalvelut, bioenergian tuotanto.
-TAAJAMAN LÄHEINEN KYLÄ
Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan alueella Lehmijävi on maakunnallisesti
merkittäviä nauhataajaman läheisiä kyläalueita. Kylien asukasmäärän
suositeltava kasvu on yhteensä enintään 50 asukasta vuoteen 2037
mennessä. (yhteensä Lehmijärven ja Lieviön alueilla)
Vyöhykkeellä taajaman läheinen kylä suositeltava maankäyttö:
Kylämäinen asuminen, kakkosasuminen, asumisen ja työpaikan tai harrastuksen yhdistäminen, eläinten pitäminen, maaseutuelinkeinot matkailun ja vapaa-ajan palvelut, lähiruoka, kylätalot tapaamispaikkoina,
yhteistilat, mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan asuntoja pysyviksi asunnoiksi.
-MAASEUTUKYLÄ
Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan alueella Pulli on maakunnallisesti merkittäviä maaseudun kyläalueita, joiden vetovoimatekijänä on maaseutumiljöö ja yhteisöllisyys. Maaseutukylien asukasmäärän suositeltava
kasvu on yhteensä enintään 120 asukasta vuoteen 2037 mennessä.
(yhteensä käsittäen alueet Pulli, Tavola, koisjärvi ja Ikkala)
Vyöhykkeellä maaseutukylä suositeltava maankäyttö: Kylämäinen asuminen, kakkosasuminen, asumisen ja työpaikan tai harrastuksen yhdistäminen, eläinten pitäminen, maaseutuelinkeinot, matkailun ja vapaa-ajan
palvelut, lähiruoka, kylätalot tapaamispaikkoina, yhteistilat, mahdollisuus
muuttaa vapaa-ajan asuntoja pysyviksi asunnoiksi.
-VAPAA-AJAN LOHJA
Maaseutualue, jonka maankäytön painopiste on vapaa-ajan asumisessa. Mahdollisuus kestävään vapaa-ajan asumiseen kohtuullisella etäisyydellä pääkaupunkiseudun asutuskeskittymistä.
Vyöhykkeellä vapaa-ajan Lohja suositeltava maankäyttö:

Kuva: Ote suunnitelmasta Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037
Hallittu omatoiminen maaseutuasuminen, hallittu uudisrakentaminen
alueella ennestään olevan asumisen yhteydessä, hallittu vapaa-ajan
asuminen, lomakylät, rantautumispaikat, vapaa-ajan palvelut, luontomatkailu, maa- ja metsätalous.
-E18 YRITYSLOHJA
E18 kehityskäytävän työpaikka_ alueet ovat moottoritien liittymäalueiden
logistisesti hyvin sijaitsevia tulevaisuuden työpaikkakeskittymiä. Vyöhykkeellä E18-yritys-Lohja 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

Muut Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037-merkinnät, jotka koskevat
Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan aluetta:
-ESA-RATAKÄYTÄVÄ
Espoon ja Salon välisen oikoradan alustavan yleissuunnitelman mukainen maastokäytävä.
Maastokäytävän leveys on noin 100 m. Suunnittelun reunaehtoia:Alueelle ei voi sijoittaa toimintoja tai rakentamista, jotka voisivat estää ratayhteyden toteuttamisen. Tarvittaessa on pyydettävä lausunto Liikennevirastolta.
-ESA -RADAN MAHDOLLINEN ASEMA TAI SEISAKE JA SEN VAIKUTUSALUE
Espoon ja Salon välisen oikoradan alustavan yleissuunnitelman mukainen aseman tai seisakkeen paikka. Suunnittelun reunaehtoja:
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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.
-E18-tie on merkitty valtatienä
-Tie 1090 (Saukkolantie) on Lohjan maankäytön rakenteessa merkitty
kuntarakenteen kannalta merkittävänä tieyhteytenä, samoin Lehmijärventie pieneltä soin E18-tieltä pohjoiseen.
-Pullin maaseutukylälle on osoitettu nuolimerkinnällä lähin palvelutaajama eli Lohjan kaupunkitaajama, jonka palveluihin se tukeutuu.
- Vasarlanlahden tuntumaan on merkitty MERK ITTÄVÄ KULTTUURIJA/TAI LUONNONMAISEMAN MUODOSTAMA KOKONAISUUS .Valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät laaja-alaiset kulttuurimaisema-alueet ja luontoalueet tai niistä muodostuvat aluekokonaisuudet.
Suunnittelun reunaehtoja:
Hankkeiden vaikutus alueiden maisemaan ja/tai luonnonoloihin.
Koivulanselän ja Kutsilansel’än kautta on merkitty MAHDOLLINEN VESIREITTI JA SATAMA/RANTAUTUMISPAIKKA. Lohjanjärven ympäristön keskustaa, nauhataajaman alakeskuksia, palvelutaajamia, sinisiä kyliä ja matkailukohteita yhdistävä mahdollinen vesireitti. Reitti on osoitettu
rakennemallikartalla summittaisesti yhteystarpeena eri pisteiden välillä
ja satamien rantautumispaikkojen sijainnit ovat likimääräisiä.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Taajamaosayleiskaava on tullut voimaan 2.3.2016. Taajamaosayleiskaava käsittää asemakaavoitetut ja asemakaavoitettaviksi tarkoitetut
taajama-alueet, niihin liittyvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet.
Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan alustavasta alueesta taajamaosayleiskaava käsittää pienen osan suunnittelualueen etelälaidassa. Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaava tulee voimaan tultuaan näillä alueilla taajamaosayleiskaavan tilalle.
Taajamaosayleiskaavan merkinnöistä Lehmijärvi- Pulli- osayleiskaavan
alustavaa aluetta koskevat:
-YHDYSKUNTARAKENTEEN MAHDOLLINEN LAAJENEMISALUE
Alueen yksityiskohtaisempi kaavoitus aloitetaan aikaisintaan, kun valtion
sitova päätös Espoo - Salo -oikoradan tai aseman toteuttamisesta on
tehty. Alueelle on tarkoitus sijoittaa monipuolinen rautatieasemaan tukeutuva taajamanosa. Ennen alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua
alueen maankäyttö on ratkaistava maakuntakaavoituksessa.
-TIE- TAI KATUYHTEYSTARVE (ESA)
Yhteys toteutetaan siinä tapauksessa, että Espoo - Salo -oikoradan asema toteutetaan.

Kuva: Ote Lohjan taajamaosayleiskaavasta sekä Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan alustava rajaus punaisella katkoviivalla.
-(ESA) ESPOO-SALO -OIKORADAN MAASTOKÄYTÄVÄ
Alue on varattu ratalinjauksen suunnittelua varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n perusteella alueella ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.
-RAUTATIEASEMA
Varaus Espoo - Salo -oikoradan asemalle.
Aseman tarkempi sijainti määritellään yhdyskuntarakenteen mahdollisen
laajenemisalueen suunnittelun yhteydessä.
-(M) MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle
voidaan sijoittaa uutta maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyvää rakentamista. Erityisestä syystä
voidaan sallia haja-asutusluonteinen asuinrakentaminen, joka ei aiheuta
haitallista yhdyskuntakehitystä. Uudisrakennukset on sijoitettava siten,
ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Olemassa olevilla
rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen ja
niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen.

-(S3) SUOJELUALUE
Alueella sijaitsee luonnosuojelulain 49 §:n mukaisen eläinlajin (liito-orava) lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen
luontodirektiivin liittessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty.
Taajamaosayleiskaavassa osoitetut Alueet Hossan liito-orava ja lehmijärven liito-orava sijaitsevat Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan alustavan
rajauksen alueella.
-(W) VESIALUE
-(pv) TÄRKEÄ POHJAVESIALUE
Pohjavesialue, joka on erityisen merkittävä veden hankinnan ja veden
käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperän laadun
tai pohjaveden laadun ja määrän.
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-(pv/s)POHJAVEDENOTTAMON SUOJAVYÖHYKE
Pohjavedenottamon ympärille määrätty suoja-vyöhyke. Alueella noudatetaan vesioikeuden asettamia suoja-aluemääräyksiä.
-(luo)LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Alueen käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien
säilyttämisedellytykset. Alueen numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon.
Lehtomaan suoniitty sijoittuu Lehmijärvi-Pulli-posayleiskaavan aslustavan rajauksen alueelle.
-MOOTTORITIE
- ERITASOLIITTYMÄ
-SEUTUTIE/PÄÄKATU
-OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
Ulkoilureitin sijainti määritellään tarkemmin yksityiskohtaisemmassa
kaavassa tai suunnitelmassa, ulkoilureittitoimituksessa tai erillisellä sopimuksella.
-KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.
-(z) SUURJÄNNITESÄHKÖLINJA
Suositus: Rakennetuilla tai rakennettaviksi tarkoitetuilla korttelialueilla
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.

MUUT YLEISKAAVAT
Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan Y5 aluetta koskee myös seuraavia
aiemmin laadittuja osayleiskaavoja, joiden tilalle laadittava osayleiskaava tällä alueella tulee tultuaan voimaan:
-Lehmijärven-Vaanilan oikeusvaikutukseton osayleiskaava, hyväksytty
valtuustossa v. 1993.
- Lohjan yleiskaava, oikeusvaikutukseton, hyväksytty valtuustossa v.
1992.
(-Lisäksi Pulli -Vasarla-Kouvola osayleiskaavaluonnos. Kaavan laadinta
aloitettu 2000, kaavaa ei viety valtuuston hyväkysmiskäsittelyyn).

Suunnittelualuetta koskevien aiemmin laadittujen osayleiskaavojen alueita kartalla. Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan alustava rajaus punaisella katkoviivalla. Kuva: Lohjan kaupunki/kaavoitus
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RANTA-ASEMAKAAVAT
Osalla suunnittelualueesta on ranta-asemakaavoja:
-Rantalan asemakaava (1.6.1977)
-Rantalan asemakaavan muutos (2.3.1988)
-Rantalan asemakaavan muutos (15.3.2010)
-Vestinlammen ranta-asemakaava (18.5. 1998)
-Vestinlammen ranta-asemakaava (19.8.1999)

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

RAKENNUSKIELLOT
Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016§ 417 määrännyt Lehmijärvi - Pulli - osayleiskaavan Y5 laatimista varten MRL 38 § mukaisen
rakennuskiellon.

Osayleiskaavan alueella ranta-asemakaavoitettuja alueita. (Kuva: Lohjan kaupunki/kaavoitus)
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MAANOMISTUS
Suunnittelualue on valtaosin yksityisomistuksessa. Lohjan kaupunki
omistaa maata moottoritien Lempolan liittymän pohjoispuolella, Pullin
koulun, Lehmijörven koulun sekä Lehmijärven uimarannan ympäristöissä.

MUUT SUUNNITELMAT
- Helsinki-Turku -käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymät. Toteutuspolut yhteysvälin kehittämiseksi. Liikennevirasto 2016
-E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Loppuraportti . SITO
2.6.2015
- Espoo-Salo-oikorata, alustava yleissuunnitelma. Liikennevirasto 2010,
yleissuunnitelman tarkistaminen käynnissä v. 2018
- Hongiston alueen kyläsuunnitelma 2014
- Väänteenjoen alueen kyläsuunnitelma 2014
Ideasuunnitelmat:
- Lohjansolmun (Lempolan) asemanseutu. Arkkitehtuuritoimisto B & M
Oy, 12/2018
- Lohjansolmun (Lempolan) asemanseutu. Serum Arkkitehdit Oy, 12/2018

SELVITYKSET
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
- Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Hajarakentamisen ohjaaminen (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus, Anna Levonmaa/Leena Antikainen 12.12.2008)
- Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo, 2007)
- Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Uudellamaalla
(Uudenmaan liiton julkaisuja E115-2011)
-Espoo-Salo-oikorata, ympäristövaikutusten arviointi. Liikennevirasto,
2010
-Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi. Soili Vuorinen.1995.
- Pullin osayleiskaava-alueen luontoselvitys. Tomi Laukka ja Tanja Ruusuvaara. 2000.
-Luontoinventointi. Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Lahnajärvi-Karnainen (Lohja) yleissuunntielma. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri
,Turun tiepiiri.1993.
- Lempoonsuon ja Vasarlanlahden linnustosta. Lausunto. Elektrowatt-Ekono Oy, Thomass Bonn. 2002
-Vestinkorven ranta-alueen luontoselvitys. Kasvillisuuskuviot.Tuija Sohlberg. 1996.
-Kutsilanselän vesi- ja rantalinnustosta. Jan Södersved. 1997.
-Lieviön ja Lehmijärven luontoselvitys. Soili Vuorinen.1994.
-Kutsilanlahden ympäristön hoitoprojekti, kasvillisuusselvitys. Tuija Sohlberg.1996.

Kuva: Lohjan kaupungin maanomistus Lohjansolmun asemanseudulla. Lähde: Lohjan karttapalvelu 12/2018.

Osayleiskaavoitusta varten laadittuja selvityksiä:
-Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan luontoselvitys. FCG, 2016
-Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan maisemaselvitys. Lohjan kaupunki,
Essi Vento, 12/2018
- Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan rakennusinventointi, luonnos
29.11.2018, Stadionark/Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Espoo-Salo -oikoradan (ESA) yleissuunnittelu (Liikennevirasto)

Kuva: Ote Liikenneviraston järjestämän Espoo-Salo -oikoradan infotilaisuuden esityksestä Lohjalla
23.10.2018 (”Liikenne ja junien ajoajat”).

Taulukko: Ote Liikenneviraston järjestämän Espoo-Salo -oikoradan infotilaisuuden
esityksestä Lohjalla 23.10.2018 (”Liikenne ja junien ajoajat”).
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PINNANMUODOSTUS JA VESISTÖT
Korkeussuhteet
Suunnittelualueen korkeussuhteita on havainnollistett oheisella kartalla.
Suunnittelualueelle on leimaa antavaa maaston suuntautuneisuus; Lehmijärvi, Vasarlanlahti - Pullinlahti sekä viimeksi mainitttua kehystävät
selänteet .

Pohjavesi
Selvitysalueen eteläosat sijoittuvat Lohjanharjun vedenhankintaa varten
tärkeälle pohjavesialueelle (0142851 B). Pohjavesialueen pinta-ala on
kaikkiaan noin 23 km2, josta valtaosa laadittavan osayleiskaava-alueen
ulkopuolella.

Kuva: Korkeussuhteet ja vesistöt/ Lähtöaineisto: maastotietokanta.
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MAAPERÄ
Alueen maaperä on hyvin vaihtelevaa. Pääosin alue on savimaata
sekä kalliomaata. Kalliokumpareiden välisissä notkelmissa esiintyy
hiekka- ja soramoreenia. Vasarlanlahden länsiosissa, Lempoonlammin alueella sekä Rainiityn alueella maaperä on liejua ja liejusavea.
Hiekkamaata esiintyy melko vähän lähinnä Palomäen eteläosissa.
Lehmijärven kylän itäosissa on karkeaa hietaa.

Kuva: Maaperäkartta/Lähde:Geologinen tutkimuskeskus (GTK)
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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 yhteäiset peltoalueet. Selvitys on tehty pääosin
menetelmin, jotka painottavat maataloustuotannon mahdollisuuksiin perustuva peltoalueiden arvoa . 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.

Kuva: Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet/paikkatietoaineisto/Uudenmaan liitto
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MAISEMAKUVA
Alueen maisemaa on tutkittu yleispiirteisemmällä tasolla aiemmassa
selvityksessä (Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset. Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus/Leena Antikainen 2007-2008). Oheinen kartta havainnollistaa suunnittelualueen ja
ympäristön maisematiloja.
Alueelta on laadittu syksyllä 2018 erillinen maisemaselvitys, joka sisältää
mm. maisemallisesti arvokkaat lakialueet.

Kuva: Ote maisematilaa analysoivasta kartasta (ei mittakaavassa, alkuperäinen selvitys tehty mittakaavassa 1:50 000). Maisema-arkkitehtiyo
Leena Antikainen 2007-2008
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LUONTOKOHTEET
Oheiselle kartalle on koottu keskeisiä alueelta ennen käsillä olevaa
osayleiskaavaprosessia dokumentoituja arvokkaita luontokohteita.

Suunnittelualueelta laadittiin luontoselvitys maastokaudella 2016. (Lehmijärvi-Pulli-osayleiskaavan luontoselvitys.FCG, 2016). Osayleiskaavan
laadintaan liittyvä luontoselvitys on raportoitu erikseen. Alueelle sijoittuvan linnustollisesti arvokkaaksi aiemmin inventoidun FINIBA-kohteen
arvo tulee tarkistaa.
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Arvokkaat kulttuurimaisemat ja -ympäristöt
Uudenmaan liitto teki 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä
kulttuuriympäristöselvityksen ”Missä maat on mainiommat, Uudenmaan
kulttuuriympäristöt” (Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 – 2012). Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt, joilla tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä ja
maisema-alueita sekä niihin liittyviä muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia.
Lehmijärvi-Pulli- osayleiskaavan alueelle sijoittuu maakunnallisesti
arvokas Vaanlan kartanomiljöö ja Pulli -Kouvola:
”Vaanilan ja Pullin edustavat peltomaisemat avautuvat Vaanilan kartanolta pohjoiseen Hiidenveden Vaanilanlahden molemmin puolin.
Alueeseen kuuluvat Vaanilan, Pullin ja Kouvolan entiset ratsutilat, joista
ensimmäisten omistajat tiedetään jo 1540-luvulta. Edustavimman kokonaisuuden muodostaa Vaanilan kartano, jonka päärakennus on osittain
todennäköisesti 1600-luvulta, vaikka nykyinen ulkoasu onkin 1900-luvun alkupuolelta. Samaa nuorempaa aikakautta edustavat kartanon
puisto ja suurin osa talousrakennuksista. Vaanilan kartanon läheisyyteen harjulle rakennettiin 1890-luvulla sanatorio, joka oli aikanaan hyvin
suosittu kylpy- ja hoitolaitos. Sen rakennuksista vain pari on
säilynyt.” (Uudenmaan liitto, Missä maat on mainiommat-selvitys 2012)

Muinaisjäännökset
Muinaisjäännösrekisterissä suunnittelualueelta tunnetaan seuraavat
kohteet:
- mj. rek. nro 1000000037 Lehtikallio
- mj. rek. nro 444010054 Mikkola
-mj. rek. nro 444010053 Ruoksionmäki
- mj. rek. nro 44410047 Kitiskoski E
- mj. rek. nro 444010048 Kutsila
-mj. rek. nro 1000021886 Kutsila
- mj. rek.nro 1000004072 Kutsila

Karttamerkinnät:
- muinaisjäännös (piste) (Lähde: Museovirasto)
-Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY
2009)
- Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (Uudenmaan liiton
selvitys, Missä maat on mainioimmat 2012)
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Kuva: mm. historiallisen Kuninkaan kartaston pohjalta digitoitu paikkatietoaineisto havainnollistaa alueelle sijoittuvia kulttuuriympäristön arvoja. Paikkatietoaineiston lähde: Uudenmaan liitto, Kartta: Lohjan kaupunki/kaavoitus
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Arvokkaat rakennukset
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo v. 2007
sisälsi suunnittelualueelta kohteet:
104 Kutsila
136 Monni
137 Seppä
180 Pulli
181 Pullin kansakoulu
189 Koivuniemi
195 Tikinpaikka
196 Vaanilan kartano
197 Vaanilan sanatorio
99 Kouvola
Suunnittelualueelta on laadittu rakennusinventointi v. 2018
ja se raportoidaan erikseen.

Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelon kohteet
Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan alustavan rajauksen alueella.
Kartta: Lohjan kaupunki/kaavoitus
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SUUNNITTELUTARVERATKAISUT
JA POIKKEAMISLUVAT

!
!
!

!

Oheinen kartta havainnollistaa vuosina 2000-2015 haettujen suunnittelutarveratkaisuen, suunnittelutarvelupien ja poikkeamislupien alueellista
sijoittumista.
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LIIKENNE

!
!!

Alueen päätieverkon muodostavat Saukkolantie (tie 1090) sekä Lehmijärventie ja Mynterläntie. Helsinki-Turku-moottoritie (E18) sijoittuu aivan
suunnittelualueen eteläosaan.
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Julkinen liikenne
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Suunnittelualueella ei alueen eteläisintä reunaa lukuun ottamatta ole
erillisiä kevyenliikenteen väyliä. kevyen liikenteen yhteys on Saukkolantiellä (tie 1090) Lohjan kapunkitaajaman suunnasta Helsinki-Turku
ylittävälle sillalle saakka.

Alueelle sijoittuu Lehmijärven alakoulu ja Pullin alakoulu. Kaupallisissa
palveluissa suunnittelualue tukeutuu pääosin Lohjan nauhataajamaan;
kaupallista palvelutarjontaa on Lempolassa, Ventelässä ja Lohjan keskustassa.
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Kevyt liikenne

PALVELUT
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Tiestö

Julkinen liikenne kulkee Saukkolantietä (tie 1090); linja-autot LohjaSaukkola - (Pusula). Lehmijärventiellä liikennöivä koulubussi on avattu
myös muulle liikenteelle. Suunnittelualueen sisäiset poikittaiset liikenneyhteydet ovat huonot ja asettavat teknisiä rajoitteita myös joukkoliikenteellä liikennöitäville reiteille.
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Kuva: Haetut suunnittelutarveratkaisut, suunnittelutarveluvat ja poikkeamiset vv. 2000-2015 . Punainen karttasymboli: ratkaisija Lohjan kaupunki, tumma karttasymboli: ratkaisija Uudenmaan ELY-keskus(Lähde: Lohjan kaupunki)
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VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
Oheinen kartta havainnollistaa kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Lohjan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma
on laadittu vuonna 2016 (Lohjan kaupunki/Sweco).
Lohjan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman
tavoitteena on selvittää kaupungin vesihuollon nykytila,
kehittämistarpeet ja esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella.
Suunnitelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet on laadittu vuoteen 2020 asti. Tarkoituksena on, että kunnan
vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi
maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään,
jota se hyödyntäisi ja täydentäisi.

Ote Lohjan kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta kuvaavasta kartasta Lohjan kaupunkitaajaman pohjoisosassa (Lohjan kaupunki/ Vesihuollon
kehittämissuunnitelma Sweco Ympäristö Oy , 2016)

21

