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Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2009 § 95, että
taajamaosayleiskaavan aluetta laajennetaan Nummenkylässä
moottoritien eteläpuolella päätökseen liittyvän liitekartan, kaava-alueen rajaus 11.5.2009 mukaisesti, lisätylle alueelle täydennetään perusselvitykset ja osallisille järjestetään mahdollisuus
esittää mielipiteensä kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista.
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että Nummenkylän osayleiskaava erillisenä kaavaprosessina lopetetaan, kaavassa tähän
asti tehdyt ratkaisut otetaan huomioon lähtökohtana taajamaosayleiskaavaa laadittaessa ja kaavasta saatujen lausuntojen
ja muistutusten mahdollisesti aiheuttamat muutokset selvitetään
taajamaosayleiskaavan prosessissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta on laadittu selvitykset
taajamaosayleiskaavan Nummenkylän laajennusalueelle. Selvitykset noudattavat pääosin samaa rakennetta kuin taajamaosayleiskaavan selvitykset, jotka kehittämis- ja elinkeinojaosto
merkitsi tiedoksi 12.2.2007. Selvityksille laadittiin lisäksi täydennys, joka päivättiin 14.4.2008. Selvitykset on koonnut kaavasuunnittelija Teija Liuska.
Lohjalla 17.8.2009
yleiskaavoittaja Leena Iso-Markku
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Kuva1. Taajamaosayleiskaavan aluerajaus 11.5.2009, laajennusalue ympyröity.
Pohjakartta © Lohjan kaupunki.
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2. Laajennusalue
384 hehtaarin laajuinen taajamosayleiskaavan laajennusalue sijoittuu E18 -tien varteen rajoittuen Vihdin ja Siuntion kuntiin. Kyläaluejaossa laajennusalue kuuluu Lieviön kylään ulottuen Vihdin rajalla
pieneltä osin Nummenkylään.
Laajennusalueelta on matkaa Lohjan keskustaan n. 12-15 km ja
Vihdin Nummelaan n. 8-10 km.

Kuvat 2 & 3. Laajennusalueen sijainti maasto- ja opaskartoilla. Pohjakartat © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08 & Lohjan kaupunki.
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3. Maiseman ja maankäytön historia
3.1 Maiseman muinaishistoria
Harjun kaakkoispuolisilta rinteiltä on useita muinaisrantahavaintoja korkeudelta + 70 mpy. Muinaiset meret (Baltian jääjärvi, Yoldia,
Litorina) ovat ulottuneet laajennusalueelle ja alue on ollut lähes
kokonaan meren peitossa.
3.2 Maiseman ja maankäytön historia
Laajennusalueen pellot sijoittuvat lähinnä muinaisille merenpohjan
alueille. Alueen pelloista ei muodostu yhtenäistä laajaa peltokokonaisuutta. Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöjen inventointiin
(maakuntakaavan liitekartta) sisältyvä Lieviön kulttuurimaisemaalue ei ulotu laajennusalueelle, eikä alueelle sijoitu arvokkaaksi
inventoituja rakennuksia.
Laajennusalue on säilynyt maa- ja metsätalousvaltaisena hajaasutusalueena.

Laajennusalue 11.5.2009

Kuva 4. Taloudellinen kartta vuodelta 1913 (Lohjan museo).
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Kuva 5. Lohjan maiseman muinaishistoria (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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Laajennusalue 11.5.2009

Kuva 6. Lohjan maiseman kulttuurihistoria (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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4. Asuminen
Laajennusalueella on n. 160 asukasta (2008). Asutus on keskittynyt
Ojalantien, Tervatien ja Vehka-alhontien varsille.
Asukkaat (2008):
Ikäryhmä

Henkilöä

0-6

14

7-15

25

16-64

107

65-

16

Yhteensä

162

Alueella on n. 60 omakotitaloa (2008), joista n. 70 % on valmistunut
1980-2000 -lukujen aikana. Loma-asuntoja alueella on 5 (2008).

5. Työpaikat
Tilastokeskuksen mukaan Lövkullan tilastoalueella oli vuoden
2006 lopussa 8 eri alojen työpaikkaa. Toiminnan ja ammattiaseman mukaan Tilastokeskuksen luokituksessa (2006) alueella asuviin työllisiin sisältyi yksi maatalousyrittäjä ja 16 muuta yrittäjää.
Työllisiä oli 97 % (91 henk.) alueen työvoimasta (94 henk).

Kuva 7. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 2008 (rakennus- ja huoneistorekisteri). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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6. Julkiset palvelut
Nummenkylän päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat alle 3 kilometrin
etäisyydellä laajennusalueen länsiosasta. Alueen itäosasta matkaa
päiväkodille ja alakoululle on yli 3 kilometriä.
Lähimpään yläkouluun (Mäntynummi) on laajennusalueelta matkaa
yli 5 kilometriä.
Lukio sijaitsee Lohjan keskustassa.
Lähin sisäliikuntatila sijaitsee Nummenkylän koululla ja valaistu kuntorata Muijalassa.
Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Mäntynummessa yli 5 kilometrin
päässä alueelta.
Lähimmät julkiset terveyspalvelut ja vanhusten palvelut sijaitsevat
Mäntynummessa.
Lähin kirjasto on Mäntynummessa, muita kulttuuripalveluita lähinnä
Lohjan keskustassa.
Lähin seurakuntatalo sijaitsee Muijalassa.

7. Kaupan palvelut
Aluetta lähin elintarvikekauppa Lohjalla sijaitsee Muijalassa.
Vanhan 1-tien varrella Nummenkylässä toimii huoltoasema.
Mäntynummen ja Lempolan liikekeskusten palvelut sijaitsevat n. 8
kilometrin etäisyydellä ja Lohjan keskustan palvelut n. 10-12 km:n
etäisyydellä alueelta.
VIhdin Nummelan kaupalliset palvelut sijiatsevat n. 8-10 km:n
etäisyydellä alueelta.

Kuva 8. Päiväkodit ja koulut sekä niiden saavutettavuus. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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8. Liikenne ja tekninen huolto
8.1 Liikenne
E18 -moottoritie rajoittaa laajennusaluetta pohjoisessa siten, että
osa siitä sisältyy alueeseen laajennusalueen itäisimmässä osassa. Moottoritien liikennemäärän ennuste vuodelle 2025 on laajennusalueen kohdalla 26 400 ajoneuvoa/vrk. Moottoritien alitse on
alueelle kolme tieyhteyttä ja ylitse yksi yhteys.
Laajennusalueen itäosaan sijoittuva Kahvimaantie toimii yhdystienä (11188, Tiehallinto) Vanhalta Turuntieltä (110) Siuntioon. Alueella on useampia yksityisteitä.
Koska alueelle ei ole aikaisemmin suunniteltu merkittävää maankäyttöä, liikenneyhteyksiä ei ole erityisesti selvitetty myöskään
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa
(Tiehallinto, Lohjan kaupunki 2007). Jos alueelle osoitetaan uutta
maankäyttöä, se edellyttää liikenneverkon ja sen toimivuuden
tarkempaa suunnittelua.

Moottoritien
ali- tai ylikulku

Julkisen paikallisliikenteen yhteys kulkee laajennusalueen länsipuolella Nummenkyläntiellä vt 25:ltä Lieviölle ja edelleen Muijalan
kautta Lohjan keskustaan ja Etelä-Lohjalle. Lähimmät kaukoliikenteen pysäkit sijaitsevat Muijalan liittymässä, vanhan vt 1:n
sekä Vanhan Turuntien varsilla.

Kuva 10. E18 -tien poikki (alikulku/ylikulku) laajennusalueelta Nummenkylään.
Pohjakartta © Lohjan kaupunki.

Rautatieliikenteen yhteyksiä (Espoo-Lohja-Salo nopea rata sekä
taajamarata) on tutkittu (RHK, Uudenmaan liitto, Lohjan kaupunki) Nummenkylässä taajaamaosayleiskaavan laajennusalueen
pohjoispuolella.

8.2. Tekninen huolto
Laajennusalue ei kuulu vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen
piiriin.
Gasum Oy:n suunnittelema maakaasulinjaus Mäntsälä-Siuntio kulkeen Nummenkylän ja Muijalan välillä laajennusalueen länsipuolitse.
Alueen läpi kulkee 110 kv:n voimajohto.
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Kuva 9. Lohjan kaupungin liikenneverkkoa v. 2006. (Lohjan liikennejärjestelmäja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto, Lohjan kaupunki 2007).
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9. Maisemarakenne
Laajennusalue kuuluu taajamaosayleiskaava-alueen selkärangan
muodostaman Lohjanharjun loivemman kaakkoispuolen alarinteiden pelto- ja metsäaluieisiin. Lohjanharjun kaakkoispuolella
maisema jakautuu rikkonaiseen kallioselännealueeseen sekä
tasaiseen viljelyseutuun. Laajennusalueen maisematila jakautuu
pääosin peitteiseen (metsä), puoliavoimeen (kallio) ja avoimeen
(pellot) maisematilaan.
Laajennusalue kuuluu Risubackajoen valuma-alueeseen. Alueelle
sijoittuu Mäntylän 1. luokan pohjavesialue.
Lohjan alue kuuluu geologialtaan Etelä-Suomen liuskekivivyöhykkeeseen.
Kahvimaantien itäpuolelle sijoittuu n. 1 ha:n laajuinen sorakuoppa
(Uudenmaan ympäristökeskuksen sorakuoppakartoitus 2002).

Laajennusalue 11.5.2009

Kuva 11. Lohjan maiseman osa-aluejako (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/
UUMA/20/08.
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Laajennusalue 11.5.2009
Laajennusalue 11.5.2009

Kuva 12. Maiseman vyöhykejako ja maisemarakenne (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.

9

Kuva 13. Lohjan maiseman tilallisuus (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/

Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

Laajennusalue 11.5.2009
Laajennusalue 11.5.2009

Kuva 14. Lohjan vesisuhteet (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus 2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.

Kuva 15. Maaperä (Lähde: Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus
2008, kuva pienennetty). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.

10

Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

10. Arvokkaat luontokohteet
1. Perätalon lehto
- arvokas lehto,
ei suositella rakentamista
(Pykälä 1992)
2. Perätalon lähialue
- paikallisesti arvokas lehto, metsä
(VT1 inventointi 1994)
3. Hevoskallion alue
- paikallisesti arvokas metsä
(VT1 inventointi 1994)
4. Itänurkan puro
- maakunnallisesti arvokas lehto
(Pykälä 1992)

1,

2.

3.

5. Furumon lehto
- maakunnallisesti arvokas lehto
(Pykälä 1992)

4.

6. Vedenhankinnan kannalta arvokas pohjavesialue
6.
5,

Kuva 16. Arvokkaat luontokohteet ja pohjavesialueet (Hiiden kartasto). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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11. Ympäristöhäiriöt
E18 -tien melualue ulottuu taajamosayleiskaavan laajennusalueelle.
Kahvimaantien varrella sijaitsevan sorakuopan ympäristössä on käsitelty ympäristölle vaarallisia kemikaaleja tai polttoaineita.
Alueen läpi kulkeva 110 kv:n voimalinja rajoittaa maankäyttöä.

Kuva 17. Vt1/Vt 25 melutarkastelu välillä Suurlohjankatu- Hevoskallio, osa 2, ennustetilanne v. 2020 (Lähde: Tielaitos 1998).
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12. Kaavoitustilanne ja maanomistus
12.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistukset ovat tulleet
voimaan 1.3.2009. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on käsitelty tarkemmin Taajamaosayleiskaavan tavoitteet 2030 -raportissa
(Kaupunkisuunnittelukeskus, Maankäyttö 14.4.2008).
12.2 Maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja maakuntakaavan
uudistaminen
Laajennusalueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006).
Uudenmaan ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 17.12.2008 ja on parhaillaan vahvistettavana
ympäristöministeriössä. 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu
maakuntakaavasta poikkeavia toimintoja taajamaosayleiskaavan
laajennusalueelle. Muijalan liittymään laajennusalueen länsipuolelle
on 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolinen terminaali.
Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyö on käynnistynyt ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kommentoitavana.
Kaavatyön pääpaino on yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen
liittyvissä aluerakenteellisissa kysymyksissä. Lisäksi selvitetään virkistys- ja viheryhteystarpeet, kulttuurimaisema-alueet ja luontokohteet sekä maatalousalueet. Käsittelyyn tulevat myös ainakin energiaverkkojen ajantasaistaminen ja energiavarojen kartoitus, tulvariskien
ehkäisemiseen ja logistiikkaan liittyvät aiheet sekä Malmin lentokentän sijaintiin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomeluun liittyvät
kysymykset.
12.3 Länsiradan maankäytön kehityskuva
Länsiradan kehityskuvaselvityksen taustalla on Turunväylän ja Espoo-Lohja -radan liikennekäytäväselvitys (ELVI). Kehityskuvaselvitys
on kuntien yhteinen puheenvuoro alueen kehittämisestä sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisesta. Alustavasti on selvitetty
kuntakohtaiset maankäytön suunnitelmat ja täydennysrakentamisen
mahdollisuudet. Selvitys on laadittu Helsingin seudun maankäytön,
asumisen ja liikenteen toteutusohjelman 2017 (MAL 2017) ja LänsiUudenmaan alueen MAL-suunnitelman pohjalta.

Kuva 18. Visio Länsiradan kehityksestä (Lähde: kuva 21, Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys; FCG/Planeko Oy, A-Konsultit Oy, Strafica Oy 6/2009).

Kehityskuvan vaiheissa 2 ja 3 on esitetty erityisalue mm. logistisia
toimintoja varten Nummenkylän alueelle moottoritien eteläpuolelle.
Ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on ns. valkoista
aluetta. Maakuntakaavassa ei kuitenkaan ole käsitelty tavaraliikenteen logistiikkakysymyksiä, vaan aihetta tullaan mahdollisesti tarkastelemaan käynnissä olevassa maakuntakaavan uudistamisessa.
Uudenmaan liitto käyttää selvitystä maakuntakaavan uudistamisen
valmisteluaineistona.
Kuva 19. Uudenmaan maakuntakaava (Uudenmaan liitto).
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12.4 Yleiskaavat
Alue sisältyy Lohjan kunnanvaltuustossa 1992 hyväksyttyyn (oikeusvaikutuksettomaan) yleiskaavaan.
Lounaassa laajennusalue rajoittuu Lieviön 1993 hyväksyttyyn
osayleiskaavaan.
Suunnittelualueen pohjois- ja länsipuolelle sijoittuneen Nummenkylän osayleiskaavan laatiminen erillisena kaavaprosessina on päätetty lopettaa. Alueen kaavoitusta jatketaan taajamaosayleiskaavoituksen yhteydessä (KV 10.6.2009).
Taajamaosayleiskaavan vaihtoehdot A-D2 esiteltiin kehittämis- ja
elinkeinoajostolle rakennemalleina joulukuussa 2008. Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2009, että taajamaosayleiskaavan laatimista
jatketaan vaihtoehdon B, Taajamaradan asemat, pohjalta siten, että
pidetään vaihtoehtoa D1, Tulevaisuuden kaupunkirata, sen jatkumona tulevaisuudessa, kuitenkin seuraavin poikkeamin:
- Paloniemeä kehitetään korkeatasoisena asumisen alueena,
- Lempolan mahdolliseen Helsingin ja Turun välisen oikoradan asemaan liittyvien Lempolan nykyisen taajaman pohjoispuolen ja Iloniemen alueiden osoittaminen taajamatoimintoihin jätetään toistaiseksi
tulevaisuuden mahdollisuudeksi siten, että taajamaosayleiskaavalla
ei vaikeuteta alueiden myöhempää suunnittelua ja maankäyttöä,

VE B

- huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asumiseen, työpaikka-alueisiin sekä viher- ja virkistysalueisiin liittyviä hyviksi katsottuja ominaisuuksia vaihtoehdosta C ja
- ennen lopullisen kaavaluonnoksen valmistumista selvitetään toimitila- ja työpaikkarakentamisen lisäämisen mahdollisuudet valtatie
E 18 eteläpuolisille alueille Karnaisten liittymän ympäristössä sekä
välillä Lempola - Muijala.
12.5 Asemakaavat
Laajennusalueelle ei ole laadittu asemakaavoja.
12.6 Suunnittelutarvealueet
Rakennusjärjestyksen (1.12.2001) mukainen Nummenkylän suunnittelutarvealue ulottuu taajamaosayleiskaavan laajennusalueelle
E18-tien reunassa.
12.7 Maanomistus
Laajennusalue on pääosin yksityisessä omistuksessa (pl. mm. tiealueita).

Kuva 22. Suunnittelutarvealueet (1: Nummenkylä, 14: Lieviö).
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.

VE C

Kuvat 20 ja 21. Otteet taajamaosayleiskaavan vaihtoehdoista B ”Taajamaradan asemat” ja C ”Liityntähelminauha” selitteineen (Leena Iso-Markku 2009). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/UUMA/20/08.
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