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Asemakaavan nimi: L72 Hiidenlinna, asemakaavan muutos
Asemakaavaluonnoksen päiväys: 14.2.2019
Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin kaupunginosan 22. Routio
korttelin 667 KLT-aluetta, RA-alueen osaa ja vesialueen osaa.
Asemakaava muutoksella muodostuu:
Lohjan kaupungin kaupunginosan 22. Routio
osa korttelia 667 ja vesialue.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen Roution
kaupunginosassa Lohjanjärven pohjois-koillisrannalla. Raaseporiin on matkaa noin 53
kilometriä ja Helsinkiin noin 60 kilometriä (autoteitä pitkin Google Mapsin mukaan). Suunnittelualueeseen kuuluu osa korttelista 667.

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
L72 Hiidenlinna,22. Routio kaupunginosa, korttelin 667 KLT-alueen, RA-alueen osan ja
vesialueen osan asemakaavan muutos.
Kaavamuutoksen päätavoitteena on suunnitella alueelle nykyisen teollisen toiminnan sijaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja asuintaloja. Asunnot voivat olla erillisiä
pientaloja tai kytkettyjä pientaloja.
Asemakaavaan päätavoitteet ja tehtävät ovat seuraavat:
•

•
•

•
•
•
•

Suunnittelussa pyritään tehokkaaseen ja tasokkaaseen pientaloasumiseen, joka
tukeutuu Lohjan kaupunkikeskuksen palveluihin. E-18 tien uusi sisääntuloväylä luo
mahdollisuuksia asuntojen kysyntään myös Helsingin suunnasta.
Nykyinen kulttuurihistoriallistakin arvoa omaava asuinrakennus otetaan suunnittelussa
huomioon ja säilytetään pääosin nykyisellään.
Lohjanjärven ranta-alue tutkitaan omakotitaloalueena sekä vaihtoehtoisesti tehokkaamman townhouse- tai rivitalotyyppisen rakentamisen alueena. Kaava-alueen
itäosassa tutkitaan mahdollisuutta kaava-alueen asukkaita palvelevan venelaiturin
sijoittamiseksi.
Karstuntien liikenteen mahdollinen melu- ja muu ympäristöhaitta otetaan suunnittelussa huomioon. Maaperän mahdolliset haittatekijät otetaan suunnittelussa huomioon.
Suunnittelussa pyritään monimuotoisen ja ympäristökuvaltaan laadukkaan asuinympäristön luomiseen. Suunnitelmassa pyritään vaiheittain etenevään toteutukseen.
Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
Alueelle laaditaan riittävässä laajuudessa rakentamistapaohjeet asemakaavatyön
ohessa ja ohjeet hyväksytään rakennus- ja asuntoryhmäkohtaisen suunnittelun pohjaksi.

Asemakaavatyön tavoitteet täsmentyvät suunnittelutyön aikana tehtävien lisäselvitysten ja
laadittavien arviointien pohjalta.
Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty seuraavalla sivulla.
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PERUSTIEDOT

Suunnittelualueen sijainti.

Suunnittelualueen rajaus. Suunnittelualueen raja on esitetty punaisella
viivalla. Kaavan ulkopuolelle jäävät kiinteistöjen osat on osoitettu katkoviivalla. Sinisellä katkoviivalla on osoitettu suurpiirteisesti kaavassa
mukana olevan vesialueen osan rantaviivan sijainti.

SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Aloitus- ja valmisteluvaihe
Korttelin 667 KLT-alueen ja vesialueen osan asemakaavan muutos on käynnistynyt
maanomistajan aloitteesta kaavamuutoshakemuksella (24.3.2017, kirjattu 3.8.2017, hyväksytty VEVO 16.8.2017 §17) ja se sisältyy Lohjan kaavoitusohjelmaan 2018-20 (VEVO
24.1.2018, § 12). Asemakaavan muutokseen on keväällä 2018 liittynyt lisäksi saman
korttelin RA-alueen itäosan kolme kiinteistöä. Asemakaavan muutos on käynnistynyt
maanomistajan aloitteesta.
Kaavoitus päätti asettaa L72 Hiidenlinna, kaupunginosan 22. Routio, korttelin 667 sekä
vesialueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat nähtäville ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta (kuulutus
Lohjalla 1.11.2017, Kaavoitus / Vetovoimalautakunta). Asemakaavan muutoksen L72
Hiidenlinna aineisto pidettiin nähtävillä 1.11.-30.11.2017. Kaavan aineistoon on ollut
mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.11.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo
17:30-19:00.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

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

KÄSITTELYVAIHEET
L72 1.11.2017, Vireilletulo
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys / Kaavoitus
PL 71, 08101 Lohja
p. 019 3690 (vaihde) www.lohja.fi/kaavoitus
Käyntiosoite: Kaupungintalo Monkola
Karstuntie 4
08100 LOHJA
Sähköposti:
kaavapalautelohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi
Vastaava kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan, puh. 0443740148
Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147
Toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, puh. 044 362 1600
L72 kaavahankkeen kaavakonsultti:
Seppo Lamppu, DI, Seppo Lamppu tmi,
puh. 040 867 44 51, seppo.lamppu(a)kaavoitus.fi
Alikonsultti: Emmi-Sofia Lamppu, maisema-arkkitehti MARK,
Studio MAYKO, emmi.lamppu(a)studiomayko.fi

Kaava-alueen sijainti .
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen Roution
kaupunginosassa Lohjanjärven pohjois-koillisrannalla. Raaseporiin on matkaa noin 53
kilometriä ja Helsinkiin noin 60 kilometriä (autoteitä pitkin Google Mapsin mukaan). Suunnittelualueen sijainti on esitetty sivulla 4.
Suunnittelualue koskee voimassa olevan asemakaavan koko KLT-aluetta sekä saman
korttelin RA-alueen osaa ja vesialueen osaa. Kiinteistöjen Björkbo 444-405-1-17, Hiidenlinna 444-405-1-18 ja Hontinrinne 444-405-1-389 osalta kiinteistöjen pohjoisosat, jotka
kuuluvat voimassa olevan asemakaavan LYT-alueeseen, eivät kuulu kaava-alueeseen.
Näiden maa-alueiden osalta on lunastustoimitus käynnissä. Muut asemakaava-alueen
kiinteistöt/tilat sisältyvät maa-alueiden osalta kokonaisuudessaan kaavaan. Nämä kiinteistöt/tilat ovat: Laurila 444-405-1-74, Kotirinne 444-405-1-388 ja tilan 444-405-876-1
(kiinteistörekisterin mukaan vesialueen) maa-alue. Kaava-alueeseen on otettu sisäisessä
aloituskokouksessa (Lohja, Monkola, 3.10.2017) käytyjen keskustelujen sekä ehdotusten
pohjalta mukaan tilan Björkebo 444-405-1-17 koko vesialue (W-alue).
Sisäisessä aloituskokouksessa oli koolla kattava ryhmä kunnan edustajia ja kokouksessa
käytiin perusteellista ja vilkasta keskustelua kaava-alueesta ja sen tavoitteista. Kaavan
rajausta ja tavoitteita tarkennettiin kokouksessa läpikäydyn perusteella. Vesialue otettiin
tällöin mukaan kaava-alueeseen ja kaava-alueen tulevia asukkaita palvelevan laiturin
sijoittamista ko. vesialueelle tutkitaan kaavatyön aikana. Kokonaisuudessaan kaavahanke
sai positiivista palautetta ja kannatusta.
Asemakaavan muutosalueeseen on lisäksi otettu naapurikiinteistöjen omistajien sekä kaupungin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen keväällä 2018 mukaan alueen länsipuolelle
sijoittuvan saman korttelin RA-alueen (asemakaava vahvistettu 25.05.1984, sama kuin
W-alue) kiinteistöjen 444-405-1-76 Rantamo ja 444-405-1-77 Untola sekä 444-405-1-75
Helmilä maa-alueet.
Yhteensä koko asemakaavan
muutosalue on 2,7756 ha,
josta ja maa-alaa on 2,4951
ha ja vesialuetta on 0,2805
ha. Norecom Oy (Y-03691599) omistaa kiinteistöt 444-4051-17, 444-405-1-18, 444-4051-74 ja 444-405-1-389. Muut
kaava-alueen kiinteistöt/tilat
ovat yksityisessä omistuksessa.
Suunnittelualue on kokonaan
rakennettu. Alueelle sijoittuu neljä ympärivuotisessa
käytössä olevaa erillispientaloa ja yksi loma-asuinrakennus. Muut rakennukset ovat
teollisuusrakennuksia sekä
sauna- ja talousrakennuksia.
Teollisuusrakennukset tullaan
purkamaan ja maaperä tarpeen mukaan kunnostamaan.
Alueen rakennuskantaa on
esitelty tarkemmin kappaleessa Rakennuskanta (s. 30).
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Suunnittelualueen rajaus. Suunnittelualueen raja on esitetty punaisella
viivalla. Kaavan ulkopuolelle jäävät kiinteistöjen osat on osoitettu katkoviivalla. Sinisellä katkoviivalla on osoitettu suurpiirteisesti rantaviivan sijainti.

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

LUONNONYMPÄRISTÖ
PINNANMUODOSTUS
Kaava-alue on topografialtaan vaihtelevaa ja alue viettää kauttaaltaan etelään kohti
Lohjanjärveä. Rantaa on osin pengerretty ja tuettu betonisin tukimuurein. Alueen pohjoisempi (teollisuusalue) osa on hyvinkin tasaista. Suunnittelualueen kaakkoisosaan sijoittuu
jyrkempi mäen reunama-alue. Kaava-alueen keskivaiheille sijoittuu kosteahko alue, joka
kohoaa topografialtaan loivasti pohjoiseen. Länsiosassa rantatontit ovat hyvin jyrkät.

Pinnanmuodostus. Kaava-alueen suurpiirteinen rajaus esitetty mustalla katkoviivalla. (Ei mittakaavassa)

VESIOLOSUHTEET
Kaava-alue rajautuu eteläosastaan Lohjanjärveen. Alueen itärajalla on ojanotko ja hulevesien purkuputkia. Rannan tuntumassa näkyy 0 tason syvyyskäyrä, hieman etäämpänä
-1,5 m syvyyskäyrä sekä -3 m käyrä. Lohjanjärvi syvenee loivasti rannan tuntumassa.

Pinnanmuodostus. Kaava-alueen suurpiirteinen rajaus esitetty mustalla katkoviivalla. (Ei mittakaavassa)
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Vesientilatutkimuksen mukaan:
”Lohjan keskustaajaman lähivedet Aurlahti ja Ristiselkä kuuluvat Lohjanjärven kuormitetuimpiin alueisiin. Väänteenjoen kautta tulevan suuren hajakuormituksen lisäksi aluetta
kuormittaa kaupungin yhdyskuntapuhdistamo.
Kuormitus näkyy useiden eri mittareiden avulla saaduissa seurantatuloksissa: vesialue
on selvästi rehevä veden laadun, kasviplanktonin, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön ja
kalaston perusteella. Ekologiselta luokitukseltaan alue on luonnehdittu tyydyttäväksi. Toisaalta veden vahva virtaus ja nopea vaihtuminen osaltaan lievittää kuormituksen vaikutuksia”. (https://www.vesientila.fi/fi/kunnat/lohja/jarvet/lohjanjarvi_aurlahti-ristiselka)
Kaava-alueen tulvariski on matala. 10-100 vuoden tulvariski ennusteen mukaan veden
pinta ei nouse kovin ylös rinteeseen eikä vaikuta alueen rakenteisiin merkittävästi. Vasta
erittäin harvinainen tulva (1000 v) nostattaa veden pinnan ylemmäs maastoon. Tämä ei
kuitenkaan vaikuta tämän hetkisiin suunnitelmiin. Kaavassa kaikki rakentaminen tullaan
joka tapauksessa sijoittamaan tulvarajan yläpuolelle. Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle.

Tulvavan todennäköisyys: 10v, 20v, 100v ja 1000v. Kaava-alueen suurpiirteinen rajaus esitetty
mustalla katkoviivalla. (Ei mittakaavassa)

Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvityksen mukaan kaavan mukainen pintavalumanmuutosprosentti tulee olemaan kohtalainen (alue A8: 15-29%). Pintavalunnan muutosta
kaava-alueella on tarkasteltu valumakertoimen muutoksen avulla. Pienalueiden nyky- ja
kaavatilanteen keskimääräistä
valumakerrointa on vertailtu.
Muutoksen laskennassa on
otettu huomioon myös maankäyttömuotojen prosentuaalinen jakautuminen. (Pintavesiselvity, 2011)

Karttaote: Pintavalunnan muutosprosentti. Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys, Lohjan kaupunki , Kaisa
Långström ja Riikka Rossi, Lahdessa
28.10.2011
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

MAISEMARAKENNE
Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua. Myös alueen lähiympäristö on Hontinpakan mäkialuetta lukuunottamatta rakennettua (omakoti- ja rivitalorakentamista, oranssit
alueet). Maisematila on puoliavointa. Hontinpakka (vihreä alue) suunnittelualueen länsipuolella on tiheä puuston peittämä näkymiltään sulkeutunut mäkialue, jonka eteläpuolelle
sijoittuu vakituista sekä loma-asumista rannan tuntumaan.
Hontinpakka muodostaa ehyen metsäisen taustan länsiosan ranta-alueen rakennuksille
suunnittelualueen länsiosassa. Muutoin alueen tiheämmät puustoisemmat osat sijoittuvat
alueen keski- ja läntisiin osiin ja aivan rannan tuntumaan (vihreät alueet). Teollisuusalue
on pääosin puuton ja pihapiiri asvaltoitu. Muiden rakennettujen alueiden osalta ympäristöä
on hoidettu piha-alueena. Teollisuusalueen osalla suurehkot rakennukset estävät pääosin
näkymälinjojen muodostumisen alueen pohjoisosasta tai Karstuntieltä rantaan. Karstuntien kevyeliikenteenväylältä tarkasteltuna kaava-alueen itärajaa pitkin muodostuu kapeahko itärajan suuntainen näkymälinja kohti järveä. Myös kaava-alueen luoteisosan kohdilta
voi Karstuntieltä etelään katsottuna nähdä pilkahduksen Lohjanjärveä. Karstuntieltä
näkymät kohti suunnittelualueen rantaa katkeavat pääosin rakennuksiin. Ranta-alueilta on
laajat esteettömät näkymät kohti järveä.
Karstuntie kulkee suunnittelualueen pohjoispuolitse itä-länsisuuntaisesti luoden selkeän
rajan alueen pohjoisreunalle. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu yleinen uimaranta
(punainen). Alueen kasvillisuus ei selvitysten mukaan omaa suojelullisia arvoja (Lohja,
Hontinrinne, Luontoselvitys 2018, Silvestris luontoselvitys oy, J.Pennanen, 2018). Alueen
puusto-, maaperä- ja topografiakartat on esitetty seuraavalla sivulla.

Aluerakennekaavio ja päänäkymälinjat kaava-alueen ja Lohjanjärven välillä. Puustoiset alueet on esitetty vihreällä ja
rakennetut oranssilla. Päätielinjat on esitetty ruskealla ja päänäkymälinjat valkoisin nuolin. Kaava-alueen likimainen
rajaus on esitetty punaisella katkoviivalla.
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Alueen puuston tilavuus 2013. Tilanne on pysynyt merkittäviltä osiltaan samankaltaisena. Myös karttaotteen valkoisilla alueella kasvaa hajanaista puustoa ja loma- sekä asuinrakennusten ympäristöä
on hoidettu pihoina. (Ote Paikkatietoikkuna.fi:stä)

kallio

kallio

savi

kallio

MAAPERÄ

TOPOGRAFIA

Muut maisemarakenteen osat, kuten muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristö, pinnanmuodostus, rakennettuympäristö sekä hydrografia, ovat esitetty tarkemmin tämän raportin muissa kappaleissa.
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

MAISEMAHISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

AR 02.01.2012

Suunnittelualue on ollut rakennettu jo vuosikymmeniä. Suunnittelualueella ei ole maisemahistoriallisia tai kulttuuriympäristön tai -maiseman kannalta merkittäviä kohteita tai alueita.
Alueella ei myöskään ole muinaismuistoja. Lähialueen muinaismuistoista ja kulttuuriympäristöstä on kerrottu tarkemmin kappaleessa: Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot.

Kulttuurimaisema-alue. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ympyrällä.
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Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Kaupunkikuva ja kulttuurimaisema. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla
ellipsillä. Ylemänä koko kartta ja alempana ote. (http://www.
lohja.fi/Liitetiedostot/Kaupunkisuunnittelu/toyk_teemakarttaesite_ehdotus.pdf)

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

KASVILLISUUS JA ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Alue on rakennettu ja alueelle ei sijoitu erityisiä luonto- tai Natura 2000-verkoston kohteita.
Lähin luontokohde (huomionarvoisen lajin sijainti -merkintä) sijoittuu Hontinrinteen luoteispuolelle. Alueella ei luontoselvityksen mukaan esiinny suojeltavia luontokohteita tai lajeja.
Luontoselvityksen yhteenvedossa/tuloksina esitetään seuraavaa:
”Selvitysalueelta ei havaittu luonnonsuojelulain § 47:n mukaisia erityissuojeltavia lajeja,
EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemia lajeja (LSL § 49/liite IVa), eikä ympäristölakien
(Metsälaki (10§), vesilaki (VL 2. luku 11§) tarkoittamia kohteita. Alueelta ei ole tietoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä eliölajeista Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmässä (poiminta 28.5.2018). Alueella ei esiinny uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008).” (Lohja, Hontinrinne, Luontoselvitys 2018, Silvestris luontoselvitys
oy, J.Pennanen, 2018)
Luontoselvityksen johtopäätöksenä esitetään seuraavaa:
”Selvitysalue elinympäristöineen on teollisuusaluetta ja luontoarvoiltaan vaatimatonta.
Alueen vanha puusto, erityisesti vanhat tammet ja hopeasalavat on syytä suunnittelussa
huomioida ja mahdollisesti säilyttää.” (Lohja, Hontinrinne, Luontoselvitys 2018, Silvestris
luontoselvitys oy, J.Pennanen, 2018)

AR 02.01.2012

Puuston tila ja kunto arvioidaan tarkemmin ennen ehdotusvaihetta. Säilytettävä puusto
osoitetaan kaavaan tarpeellisin merkinnöin.

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Maisema ja arvokkaat luontokohteet.
Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä.
(https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-jakaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/)
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Luonto- ja suojelukohteet. Kaava-alueen sijainti on esitetty mustalla katkoviivalla. (Ei mittakaavassa)
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
YHDYSKUNTARAKENNE
Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta. Suunnittelualue sijoittuu
hyvien yhteyksien varrelle rajautuen pohjoisosastaan Karstuntiehen. Karstuntiellä aivan
alueen kyljessä sijaitsee myös lähimmät bussipysäkit. Alueella on pienteollisuustoimintaa.
Alue on kokonaisuudessaan rakennettu ja suurelta osin tehdashallien hallitsemaa asvalttikenttää. Tehdashallien lisäksi alueelle sijoittuu sekä asuin- että loma-asuinrakentamista
talous- ja saunarakennuksineen. Alueelle sijoittuu yhteensä neljä ympärivuotisessa käytössä olevaa erillispientaloa ja yksi loma-asuinrakennus.
KLT-alueen rannassa olevan rakennuksen koko on n. 200 m2 ja sen yhteyteen sijoittuu
rantasauna (pinta-ala n. 40 m2) sekä talousrakennus (n. 60 m2). Tämän rantaan sijoittuvan ympärivuotisessa käytössä olevan rakennuksen suojelustatusta tutkitaan kaavatyön
aikana. Luoteisosan omakotitalon pinta-ala n. 120 m2. Muut neljä KLT-alueen rakennusta ovat teollisuus- ja autohalli sekä varasto- ja huoltorakennuksia. Näiden pinta-ala on
yhteensä noin 3500 m2. Teollisuusrakennukset tullaan purkamaan ja maaperä tarpeen
mukaan kunnostamaan.
RA-alueen itäisimmän tilan (Helmilä) päärakennus on kooltaan n. 216 m2 ja vanha
rantarakennus n. 40 m2. Lisäksi alueella on rantasauna (n. 20 m2). Rantamon tilan
päärakennus on n. 150 m2, autotalli n. 18 m2 ja ulkovarasto n. 25 m2. Läntisimmän tilan
päärakennus on n. 73 m2, autotalli n. 10 m2 ja sauna n. 20 m2. Rakennuksista on esitetty
valokuvat ja tarkemmat tiedot kappaleessa Valokuvia.

AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan Maankäyttö -teemakartassa suunnittelualue on osoitettu asumisalueeksi. Suunnittelualueen ja Karstuntien pohjoispuolelle on osoitettu viheryhteystarve.
Teemakartassa Asuminen - tehokkuus suunnittelualue on osoitettu tehokkaan asumisen
alueeksi (seuraava sivu).

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Maankäyttö. Kaava-alueen sijainti on merkitty
karttaan mustalla ellipsillä.
(https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/
)
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AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Maankäyttö - tarkennettu ote. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä.
(https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/ )

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Asuminen -tehokkuus. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. https://www.
lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/ )
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VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA PALVELUT
Suunnittelualueen palvelu- ja työpaikkatarjonta käsittää ainoastaan alueen nykyiseen,
mutta kaavan myötä poistuvan pienteollisuustoiminnan tarjoamat palvelut ja työpaikat.
Lohjan keskustan monipuoliset palvelut sijoittuvat 3,5 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta, joten uuden syntyvän asuinalueen palvelu- ja työpaikkatarjonta on erinomainen ja hyvin saavutettavissa myös kevyenliikenteen reittejä hyödyntäen. Hiiden alueelle
sijoittuu lähimmät lähipalvelut ja Routioon monipuoliset lähipalvelut. Hiiden alueelle sijoittuu myös julkisten lähipalveluiden alue.

KL 02.01.2012

Palveluverkko

AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Palvelutarjonta. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Työpaikka-alueet. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).
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Taajamaosayleiskaavan teemakartassa Asuminen - toteutumisjärjestys on suunnittelualue
osoitettu uudeksi asuntoalueeksi. Teemakartalla Matkailu - ja loma-asutus ei ole suunnittelualueelle merkintöjä. Alueen lähiympäristöön sijoittuu kuitenkin virkistyspalveluita ja
joukkoliikennepainotteinen tie/katu (Karstuntie).

AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Asuminen - toteutumisjärjestys. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Matkailu ja loma-asutus. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan
mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).
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LIIKENNE
Suunnittelualueelta on erinomaiset liikenneyhteydet Karstuntieltä sekä itään, pohjoiseen
että länteen. Jo olemassa olevat liittymien paikat johtavat suoraan Karstuntielle. Lähimmät
bussipysäkit ovat aivan suunnittelualueen kyljessä.
Kevyen liikenteen reitistö on myös kattava ja kulkee aivan alueen viertä Karstuntietä
myötäillen. Karstuntie on valaistu ja suunnittelualueen koillis- ja luoteiskulmien lähettyvillä
sijaitsee suojatiet Karstuntien ylittämistä varten.
Taajamaosayleiskaavan teemakartoilla on esitetty kevyenliikenteen reitistön lisäksi virkistysreitistö kulkemaan suunnittelualueen pohjoispuolitse.

Liikenneolosuhteet. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kartalle mustalla ellipsillä. (Paikkatietoikkuna.fi)

Taajamaosayleiskaavan teemakartoilta Liikennejärjestelmä ja Kevyen liikenteen järjestelmä voidaan havaita, kuinka kattavat ja monipuoliset sekä laajat liikenneyhteydet suunnittelualueelta on sen lähi- sekä kaukoympäristöön (kt. seuraava sivu).

Liikennemäärät. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kartalle mustalla ellipsillä. (Paikkatietoikkuna.fi)
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AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Liikennejärjestelmä. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla
ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/
taajamaosayleiskaava/).

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Kevyen liikenteen järjestelmä. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan
mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).
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RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MUINAISMUISTOT
Suunnittelualueelle ei KLT-alueen rantaan sijoittuvaa asuinrakennusta lukuun ottamatta
sijoitu maisemahistoriallisia tai rakennettuun kulttuuriympäristöön lukeutuvia kohteita.
Rantaan sijoittuvalla omakotitalolla on todennäköisesti suojelullisia arvoja ja näitä arvoja
sekä suojelustatuksen tarkkuutta tutkitaan kaavatyön aikana.
Suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä (kts. seuraava kappale). Suunnittelualueen ja Karstuntien pohjoispuolelle (Ribacken) sekä uimarannan keskikohdille (kartan
merkintä todellisuutta idempänä) sijoittuu muinaisjäännökset. Myös hieman kauempana
Hontinrinteen länsipuolella sijaitsee pari muinaisjäännöstä/löytöpaikkaa. Lisäksi Karstuntien pohjoispuolelle sijoittuu Paloniemen kulttuurimaisema-alue.
”Ribacken (nyk. Karhumäki) on ympäröivää maastoa muutaman metrin ylempänä oleva
mäennyppylä, joka on rautakaudella ollut osa Lohjanjärveen pistävää niemeä. Lohjalta
Sammattiin menevä tie kulkee mäen eteläpuolitse. Rivitalojen rakentamisen yhteydessä
1986 mäen maasto-olosuhteita on suuresti muutettu.
A.M. Tallgren kaivoi paikalla röykkiötä vuonna 1914 ja selostaa seuraavasti: ... on tien
laidassa sen N-puolella Kullahden niityn takana mäentöyräs - Ribacken - , jolla ennen on
ollut kylän talot. sen alaliepeellä, kymmenkunta metriä tiestä on matala kumpu, 4 x 5 m
suuri ja n. 50 cm korkea. Se on tehty palaneista meloisista kivistä ja palomaasta. Nähdäkseni onko se muinaisjäännös kaivoin siitä kolmanneksen, löytämättä muita esineitä kuin
muutaman polttamattoman luun. Kumpu on tehty useasta kerroksesta kiviä päällekkäin ja
on varmasti ihmistyön tulos, mutta onko se hautaroukkio sen voi vain kokonainen tutkimus
osottaa.
Helena Edgren suoritti 1986 koekaivauksen kolmeen röykkiöön, eikä löytänyt muuta kuin
resenttia materiaalia. 27.10.2000 toimitettiin Lohjan museoon miekka ja keihäänkärki (KM
32250), jotka oli löydetty rivitalojen valmistuttua kaapeliojaa kaivettaessa. Eräiden tietojen
mukaan olisi pohjoisemman rivitalon länsipäädyn kohdalla vuosikymmeniä sitten löytynyt
nyttemmin hukassa olleita esineitä. On siis täysin perusteltua pitää kohdetta kalmistona,
joskin osa röykkiöistä on viljylysröykkiöitä tai, että niiden päälle on myöhemmin kasattu
lisää materiaalia. V. 2003 koekaivettiin suunnitellun vt-1- moottoritielinjaukseen liittyvän
Roution sisääntulotien risteysaluetta, mutta muinaisjäännökseen viittaavaa ei löydetty”.
(https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=444010062)
”Louhos sijaitsee Lohjanjärven Ristiselän pohjoisrannalla, aivan Sammatin maantien ja
sen vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän eteläpuolella. Paikka on kalliosta rantaa,
jossa louhos on louhittu pystysuoraan seinämään. Sen ympäristössä on runsaasti louhintajätettä. Ilmeisesti kyseessä on koelouhos.”(https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/
read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000007344).
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MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI
Kaava-alueelle on laadittu Museoviraston edellyttämä muinaisjäännösinventointi keväällä 2018 (Lohja, Routio Hiidenlinna, korttelin 667 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2018, Mikroliitti Oy, T. Jussila, J.Koskinen ja J.Soisalo). Inventoinnin
mukaan kaava-alueella ei ole kiinteistä muinaisjäännöksiä, eikä muita kulttuurihistoriallisia,
suojeltavaksi arvioitavia jäännöksiä.
Museovirasto antoi hankkeesta lausunnon 20.12.2017 (MV/314/05.02.00/2017) jossa Museo-virasto edellytti alueella tehtäväksi arkeologisen inventoinnin. Kaavakonsultti Seppo
Lamppu tmi tilasi alueen muinaisjäännösinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Inventoinnin maastotyön tekivät Juuso Koskinen ja Janne Soisalo 5.1.2018 hyvissä olosuhteissa - maaperä
oli sula ja lumeton, puut ja pusikot lehdettömiä ja heinäkasvillisuus laossa. Tutkimusalue
oli hieman laajempi kuin Inventoinnin aikana tiedossa olevaan kaavamuutosalue, koska
on mahdollista, että kaavoitettava alue saattaa laajeta itään ja länteen. (Mikroliitti Oy,
2018).

Karttaote: Mikroliitti Oy, 2018.

Paloniemen kulttuurimaisema-alue (punainen) ja
muinaisjäännöskohteett sekä -alueet (https://paikkatieto.lohja.fi/)
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VIRKISTYS

AR 02.01.2012

Suunittelualueella ei sijaitse varsinaisia virkistysalueita tai -kohteita. Kaava-alueen lähimympäristöön sijoittuu kuitenkin mm. uimaranta sekä viheralueita virkistykseen ja ulkoiluun. Taajamaosayleiskaavan teemakartalla Kevyen liikenteen järjestelmä on alueen
pohjoispuolitse osoitettu kulkemaan virkistysreitti. Lohjanjärvi tarjoaa monipuoliset vesivirkistyspalvelut mm. niin uimiseen, veneilyyn kuin kalastukseenkin.

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Virkistysalueet (ylempänä koko kartta ja alempana tarkennettu ote).
Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).
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TEKNINEN HUOLTO JA ERITYISTOIMINNAT
Sunnittelualue on liitetty yleiseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Kaikki nykyiset rakennukset on liitetty verkostoon. Alueen koilliskulmaan sijoittuu jäteveden linjapumppaamo.
Kaava-alueen itäreunaan sijoittuu Lohjanjärveen johtavia hulevesiverkoston purkulinjoja.

AR 02.01.2012

Tekninen huolto ja vesihuoltoalue.

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Maisema ja arvokkaat luontokohteet. Kaava-alueen sijainti on
merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).
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YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
Suunnittelualueella on tutkittu maaperän kuntoa ja melua. Muita ympäristöhäiriöitä ei
alueella ole. Melumallinnuksen tulokset ja maaperän kuntokartoitus toimenpide-ehtotuksineen on esitetty sivuilla 22-25.

AR 02.01.2012

Taajamaosayleiskaavan teemakartalla Ympäristöhäiriöt - terveellinen elinympäristö on
suunnittelualueen koillispuolelle Karstuntien ja Hossantien risteysalueelle osoitettu meluntorjuntatarve.

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Ympäristöhäiriöt - terveellinen elinympäristö. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan
mustalla ellipsillä. (https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat/taajamaosayleiskaava/).

MELUSELVITYS
Kaava-alueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevien maanteiden, Karstuntie ja Hossantie,
liikennemelua on marraskuussa 2018 mallinnettu Hontinrinne L72 asemakaavaan liittyviltä
osin. Mallinnus ja siihen liittyvä raportti on tehty FCG Oy:n toimesta ja mallinnuksesta on
vastannut projektipäällikkö insinööri Mauno Aho.
Arviointiperusteet
Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset
melutason ohjearvot. Taulukossa 1 esitetään kyseiset ohjearvot. Asumisterveysasetus 545/2015 asettaa toimenpiderajat asuntojen sisälle kantautuvalle melulle. Asetus
796/2017 rakennusten ääniympäristöstä korvaa aiemmin Rakennusmääräyskokoelmaan
sisältyneet määräykset rakennuksen ääneneristävyydestä ym. Asetuksessa määrätään
ulkovaipan ääneneristävyydeksi vähintään 30 dB. Siten asemakaavaan tulee merkitä vain,
jos meluntorjunta vaatii joltain julkisivulta yli 30 dB äänitasoeroa. Asetuksessa asuntojen
parvekkeet rinnastetaan oleskelualueisiin ulkona ja niitä koskee päiväajan 55 dB vaatimus. Hankealue on tulkittu uudeksi alueeksi. Tällöin päiväajan ohjearvo on 55 dB ja
yöajan 45 dB.
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Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992).

Ulkona

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa
ja
niiden
välittömässä
läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB

50 dB

1)2)

Loma-asumiseen
käytettävät
alueet,
leirintäalueet,
taajamien
ulkopuoliset
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

3)4)

Sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.


Maastomalli



Suunnittelualueen
ympäristöstä laadittiin kolmiulotteinen maastomalli kaavoituskonsultin
toimittaman aineiston sekä Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston avulla. Ennustetilannetta varten maastomallista poistettiin hankealueella sijaitsevat nykyiset rakennukset ja
lisättiin uudet rakennusmassat sekä uudet väylät. Uusien rakennusten korkeudet mallinnettiin asemakaavan salliman kerrosluvun mukaan laskettuna. Karstuntien eteläpuolella
Hossantiestä länteen on meluseinää, joka korkeustiedon puuttuessa mallinnettiin 1,5 m
korkuisena.

Liikennetiedot

Karstuntie sekä Hossantie ovat Liikenneviraston yleisiä teitä ja niiden liikennetiedot saatiin
Tierekisteristä. Ennustevuoden 2040 liikennemäärät laskettiin käyttäen Liikenneviraston
julkaisun 2014/13 Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 maakuntakohtaisia kasvukertoimia. Liikenteen tuntiliikennemäärät laskettiin olettamalla päiväajan (klo 7-22) liikenteeksi
90 % vuorokausiliikenteeksi. Nopeusrajoituksen oletettiin pysyvän ennallaan.
Taulukko 2: Nykytilanteen liikennemäärät

DĂĂŬƵŶƚĂ
hƵƐŝŵĂĂ
dŝĞ
ϭϬϳϬ<ĂƌƐƚƵŶƚŝĞ
ůćŶƚĞĞŶ
ϭϬϳϬ<ĂƌƐƚƵŶƚŝĞ
>ŽŚũĂůůĞ
ϭϬϳϱ,ŽƐƐĂŶƚŝĞ


dŝĞůƵŽŬŬĂ



KƐĂ


ŶŶƵƐƚĞ ϮϬϰϬ
ǀƵŽƐŝ ϮϬϭϳ


<s> ƌĂƐŬĂƐй ŬŵͬŚ Ɖćŝǀćй <s>
ZĂƐŬĂƐй

^ĞƵƚƵƚŝĞƚ

ŽƐĂϮ͗ϬͲϳϬϬϴ

Ϯϰϰϱ

ϰ͕Ϭ

ϱϬ

ϵϬй

ϯϯϯϰ

ϯ͕ϯй

^ĞƵƚƵƚŝĞƚ
^ĞƵƚƵƚŝĞƚ

ŽƐĂϭ
ŽƐĂϭ

ϰϵϵϬ
ϯϬϭϳ

ϰ͕ϲ
ϱ͕ϲ

ϱϬ
ϱϬ

ϵϬй
ϵϬй

ϲϴϬϰ
ϰϭϭϰ

ϯ͕ϳй
ϰ͕ϲй

4 Menetelmät

Menetelmät
Melulaskennat tehtiin CadnaA v.4.6 -melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun
leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaista tieliikennemelun ja
rautatiemelun laskentamallia. Vesi, tie- ja katualueet mallinnettiin ääntä heijastavina eli
maakertoimella G=0, suunnittelualue kertoimella G=0,5 ja muut alueet kertoimella G=1.
Rakennusten oletettiin heijastavan ääntä 80%. Melulaskennoissa on otettu huomioon 1
heijastus. Kasvillisuuden vaimennusta ei ole huomioitu. Sääolosuhteet oletettiin melun
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etenemiselle suotuisiksi, eli vastaavan myötätuuliolosuhteita kaikkiin suuntiin. Todellisuudessa melun eteneminen on vastatuulen puolella vähäisempää ja siten mallinnustulos ei
edusta pitkän ajan keskiäänitasoa, vaan on sitä hieman korkeampi. Laskentamallin on
alan kirjallisuudessa arvioitu antavan pitkäaikaisiin mittauksiin verrattuna alle 3 dB eron.
Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 2 metrin välein tarkasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa. Melukäyrät muodostetaan laskentaruudukkoon
laskettujen arvojen avulla interpoloimalla. Käyrän paikka voi erota enintään puolen laskentaruudun verran verrattaessa pisteeseen suoritettuun laskentaan.
Päivä- ja yöaikaiselle melulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin mukaisesti kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan
tulosten perusteella meluvyöhykkeet 5 dB välein välille 40 – 74 dB.
Julkisivumelu laskettiin asettamalla kunkin asuinrakennuksen kaikille julkisivuille jokaiseen kerrokseen laskentapisteet. Tuloksissa ilmoitetaan aina suurimmat arvot yksittäisistä
laskentapisteistä, eli eri kerroksissa ja eri kohdissa rakennusta voi julkisivumelutaso olla
huomattavastikin tätä suurinta arvoa alempi.
Epävarmuus
Meluselvityksessä käytetyn laskentamallin tarkkuus on kirjallisuuden mukaan pienillä etäisyyksillä noin 2 dB, Liikenteen määrän arviointitarkkuus 10% ei vielä vaikuta mallinnuksen

epävarmuuteen,
sillä esimerkiksi 100% liikenteen kasvu kasvattaa melutasoa 3 dB.
Tulokset
Melukartoissa 1 ja 2 (s. 26) esitetään päivä- ja yöajan melualueet vuodelle 2040 ennustetuilla liikennemäärillä siten, että kaava-alueelta on purettu purettavat rakennukset, mutta
uusia ei ole rakennettu. Suunnittelualueen pohjoisosassa päiväajan keskiäänitaso on yli
55 dB ja 45 dB yöajan keskiäänitason alue ulottuu noin puoleen alasta.
Vastaavasti melualuekartoilla 3 ja 4 (s. 27) esitetään päivä- ja yöajan melualueet vuoden
2040 ennustetilanteessa, kun suunnitellulle asemakaava-alueelle on rakennettu luonnoksen mukaiset rakennusmassat. Lähinnä tietä olevat rakennukset rajaavat melualueet
tehokkaasti niiden pohjoispuolelle. ja koko piha-alueella ohjearvot alittuvat.

Kuva 2: Julkisivumelutasot

Suunniteltujen asuinrakennusten suurimmat julkisivumelutasot päivä- ja yöaikaan on esitetty rakennusten päällä olevissa ympyröissä: vasemmalla päivä- ja oikealla yö.
Vuoden alusta voimaan tullut Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
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(796/2017) määrittää rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyydeksi vähintään 30 dB, joka
äänitasoeroksi tulkittuna tarkoittaa, että VNp 993/1992 mukaiset ohjearvot sisätiloissa
täyttyvät, jos julkisivun melutaso ei ylitä päivällä 65 dB ja yöllä 60 dB: Tällöin ei ääneneristävyyttä tarvitse erikseen velvoittaa kaavamääräyksillä.
Parvekkeilla päiväajan keskiäänitaso ei saa ylittää 55 dB. Avoimilla parvekkeilla keskiäänitaso on korkeampi julkisivusta tulevan heijastuksen vuoksi. Heijastus kasvattaa äänitasoa
tyypillisesti enintään 3 dB. Avoimia parvekkeita voidaan rakentaa julkisivuille, joilla keskiäänitaso ei ylitä 52 desibeliä. Tarvittaessa parvekkeille tulevaa melua voidaan vähentää
lasituksilla 4-9 dB ja hyvin suunniteltuna enemmänkin.
Päiväajan keskiäänitason ylittäessä julkisivulla 60 dB, voidaan tapauskohtaisesti määrätä, että asunnot avautuvat lisäksi julkisivulle, jolla 55 dB:n ohjearvo täytyy. Näin asunnot
voidaan tuulettaa julkisivulta, jolla on vähemmän melua.
Asetus rakennuksen ääniympäristöstä määrittää myös, että viherhuoneet on suunniteltava
ja toteutettava siten, että päiväajan keskiäänitaso ei ylitä 45 dB.
Yöaikainen liikenteen aiheuttama maksimiäänitaso ei asuinhuoneissa saisi ylittää 45 dB.
Asetuksen mukainen 30 dB ääneneristävyys sallii siten enintään 75 dB maksimiäänitason
julkisivulla.
Johtopäätökset
Alueelle esitetyt rakennusmassat soveltuvat hyvin asuinrakentamiseen ja piha-alue on
oleskeluun sopivaa aluetta. Päiväajan ohjearvo alittuu yli 10 dB ja yöajan yli 5 dB.
Tietä lähinnä oleviin rakennuksiin ei suositella parvekkeita pohjoispuolisille julkisivuille
ilman lasitusta.
(M.Aho, 2018)

Kuva 3: Maksimiäänitaso tietä lähimmissä rakennuksissa



Voidaan siis todeta, että suunnitelmaratkaisu, jossa osoitetaan tiivistä ja tehokasta yhtenäistä rakennusmassaa kaava-alueen pohjois-koillis- ja itäosiin saadaan tehokkaasti
estettyä melun kulkeutuminen alueen piha- ja oleskelualueille. Uutta tiivistä rakentamista hyödyntäen saadaan ilman erillisiä massiivisia meluaitoja- tai valleja estettyä melun
tunkeutuminen alueelle sekä luotua viihtyisiä ja samalla etelään järvelle suuntautuvia
piha-alueita.
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MELUKARTTA 1
Säilytettävät rakennukset (liikenne 2040,
päiväajan keskiäänitaso).
Pinkillä katkoviivalla on osoitettu likimain
kaava-alueen rajaus.
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MELUKARTTA 2
Säilytettävät rakennukset (liikenne 2040,
yöajan keskiäänitaso).
Pinkillä katkoviivalla on osoitettu likimain
kaava-alueen rajaus.
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MELUKARTTA 3
Vaihtoehto 3 (kts. Kaavaratkaisun kuvaus)
ja säilytettävät rakennukset (liikenne 2040,
päiväajan keskiäänitaso)
Kuvassa näkyvät säilytettävät olevat rakennukset sekä vaihtoehdon V3 mukainen
uusi rakentaminen. Uudet rakennukset ovat
kaksikerroksisia.
Pinkillä katkoviivalla on osoitettu likimain
kaava-alueen rajaus.
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MELUKARTTA 4
Vaihtoehto 3 (kts. Kaavaratkaisun kuvaus)
ja säilytettävät rakennukset (liikenne 2040,
yöajan keskiäänitaso)
Kuvassa näkyvät säilytettävät olevat rakennukset sekä vaihtoehdon V3 mukainen
uusi rakentaminen. Uudet rakennukset ovat
kaksikerroksisia.
Pinkillä katkoviivalla on osoitettu likimain
kaava-alueen rajaus.
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MAAPERÄN KUNTOKARTOITUS
Norecom Oy on vuonna 2005 tilannut maaperätutkimuksen omistamilleen tiloille 1:17,
1:18, 1:74 ja 1:389. Maaperätutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Norecom Oy:n toimeksiannosta riittävällä tarkkuudella potentiaalisten haitta-aineiden pitoisuus kriittisissä kohteissa, maaperän laatu tai täyttöalueen rakenteellinen koostumus sekä arvioida massojen
määrä. Selvitysalueesta rajattiin pois alueen lounaisosassa olevan huvilan alue.
Selvityksen on tehnyt Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy. Selvitysraportti on päivätty
26.04.2005 (työ No 11284). Lohjan ympäristövalvonta on antanut selvitysraportista lausuntonsa 23.06.2005.
MAAPERÄN KUNTOKARTOITUKSEN YHTEENVETO- JA
TOIMENPIDE-EHDOTUS
Alustavan maaperän pilaantumisselvityksen mukaan kiinteistöllä on metalleilla ja keskiraskailla öljytuotteilla pilaantunutta maa-ainesta. Pilaantuneet alueet sijaitsevat melko tasaisesti 1-kerroksisen tehdasrakennuksen ympärillä ja niiden syvyydet maanpinnasta ovat
noin 0,0-1,0 metriä. Lisäksi suppeasti öljyhiilivedyllä pilaantuneita kohteita on maan-alaisten polttoöljysäiliöiden ympärillä.
Pilaantuminen on johtunut metallien työstössä syntyneen pölyn leviämisestä, käsittelyjätteiden sijoittamisesta piha-alueille ja polttoöljysäiliöiden vuodoista. Selostusraportissa
todetaan, että kaikki maanalaiset öljysäiliöt on tyhjennetty, pesty ja tarkastettu syksyllä
1999. Poistettu kevyt polttoöljy ja pohjasakka on toimitettu Ekokem Oy:n jätteiden vastaanotto-keskukseen.
Selvityksessä todetaan että kiinteistöalue ei nykyisellään (v. 2005) täytä ekologisen monitoimintaisuuden edellytyksiä.
Jos pienteollisuustoiminta loppuu kiinteistöllä ja sen käyttötarkoitus muuttuu, niin alueelta
tulee poistaa haitta-aineita yli ohjearvojen sisältävä maa-aines. Kunnostuksen tavoitteena
on vähentää haitta-aineiden pitoisuuksia siten, etteivät ne haittaa alueen jatkokäyttöä.
Kunnostusmenetelmäksi ehdotetaan pilaantuneiden kerrosten poistoa joko ennen rakennustoimenpiteitä tai kohteen maanrakennustöiden yhteydessä. Poistetut maa-ainekset
korvataan tarvittaessa puhtailla maa-aineksilla, mikäli niitä ei uudisrakentamisen yhteydessä joka tapauksessa poisteta.
Lisäksi maanrakennustöiden yhteydessä joudutaan suorittamaan rakennusjätteen tarkempi rajaaminen 1-kerroksisen tehdasrakennuksen haitta-aineiden pitoisuuden määrittäminen.
Kohteelle tulee laatia ympäristösuojelulain mukainen pilaantuneen maaperän kunnostusilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle. Siihen tulee liittää kunnostussuunnitelma, jossa
esitetään kunnostukseen liittyvät menetelmät ja toimenpiteet (yhteenveto vuonna 2005).
Kohteessa arvioidaan olevan pilaantunutta maa-ainesta yhteensä 330 m3 ktr (noin 530
ton). Arviota on syytä tarkistaa rakennusten purkamisen jälkeen, jolloin selviää tarkempi
tilanne varsinkin tehdasrakennuksen ja polttoöljysäiliöiden alla olevien maiden osalta.
Kunnostushankkeen aikataulutuksessa tulee huomioida valtioneuvoston tuleva asetus
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista.

28

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Lohjan ympäristövalvontapäällikkö Jaana Lehtonen on antanut selvitysraportista ympäristövalvonnan lausunnon 23.06.2005. Lausunnon loppuyhteenvedon mukaan: ”Ympäristövalvonta pitää alustavaa selvitystä asianmukaisesti toteutettuna ja katsoo, että toimenpide-ehdotus on samoin asianmukainen. Jatkotutkimusten yhteydessä myös viemäreiden
lähialueiden ja rannan täytemaiden pilaantuneisuuden selvittäminen on tarpeen.”

ŵĞƌŬŝƩćǀŝŵŵćƚ
ƉƵŚĚŝƐƚƵƐƚĂǀĂĂƟǀĂƚ
W/DͲĂůƵĞĞƚ;ƌĂũĂƵƐŽŶ
ůŝŬŝŵććƌćŝŶĞŶƚƵůŬŝŶƚĂ
ƐĞůǀŝƚǇƐƌĂƉŽƌƟƐƚĂͿ

MAANOMISTUS

KL 02.01.2012

Norecom Oy (0369159-9) omistaa kiinteistöt 444-405-1-17, 444-405-1-18, 444-405-174 ja 444-405-1-389. Muut kaava-alueen kiinteistöt/tilat ovat yksityisessä omistuksessa.
Yhteensä koko asemakaavan muutosalue on 2,7756 ha, josta ja maa-alaa on 2,4951 ha
ja vesialuetta on 0,2805 ha.

Taajamaosayleiskaavan teemakartta: Kaupungin maanomistus. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan mustalla ellipsillä. (http://
www.lohja.fi/Liitetiedostot/Kaupunkisuunnittelu/toyk_teemakarttaesite_ehdotus.pdf)
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RAKENNUSKANTA

1
6

4

3

2
5a
5b
5c

7a
8b
8c
8a

7b
7c

9a
9b
9c
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1. Toimistorakennukset (toimistotiloja
korjaamo- ja hallitiloja, varastoja),
rakennusvuosi 1965
2. Ns. muut teollisuuden tuotantorakennukset (autokorjaamo- ja hallitiloja),
rak.v.1967
3. Ns. muut teollisuuden tuotantorakennukset (autokorjaamo- ja hallitiloja),
rak.v.1982
4. Ns. muualla luokittelemattomat rakennukset (vanha liiketila, jossa käsitelty
asbestia), rak.v.1982

5a.

5b.
5c.
6.
7a.
7b.
7c.
8a.
8b.
8c.
9a.
9b.
9c.

Asuinrakennus, jolla mahdollisesti suojelullisia arvoja, rak.v. 1945 (lisäosan rak.v.
1982)
Talousrakennus (varasto/autotalli),
rak.v.1950-luvun alku
Rantasauna, rak.v. 1963
Asuinrakennus, rak.v. 1950
Asuinkennuksen rak.v. 2010
Rantasauna, rak.v.1948
Piharakennus, rak.v. 1947
Asuinrakennus, rak.v. 1953
Talousrakennus (autotalli), rak.v. 1956
Talousrakennus, rak.v. 1956
Loma-asuinrakennus, rak.v. 1962
Autokatos
Rantasauna, rak.v.1970
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RAKENNUSKANNAN KUVAUS
Teollisuusrakennusten alue koostuu erilaisista toimitiloista. Rakennukset ovat/ovat olleet
pienteollisuuskäytössä painottuen toimisto- sekä autokorjaamo ja varastotoimintaan (rakennukset 1-4). Rakennuksessa 4 on viime aikoina ollut asbestipurkuliikkeen varastotiloja.
Pienteollisuusrakennusten kunnostaminen ja muuttaminen asuinrakennuksiksi ei ole rakennusteknisesti, taloudellisesti, kaupunkikuvallisesti eikä kaupungin alueelle kohdistuvat
maankäytön tavoitteet huomioiden perusteltua. Lisäksi maaperän puhdistus/kunnostus
edellyttää kaikkien teollisuusrakennusten purkua (kts. seuraava kappale).
Maaperätutkimuksen mukaan (kts. tarkemmin kappale Ympäristöhäiriöt) alueen maaperä
tulee pääosin teollisuusalueen osalta kunnostaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
pienteollisuusrakennukset (rakennukset nro 1-4) tulee ensin purkaa, jotta maaperä voidaan perusteellisesti puhdistaa ja saattaa tavoitteiden mukaiseen AP-alueelle soveltuvaan
kuntoon. Tästäkään syystä ei pienteollisuusrakennusten säilyttämiselle tai kunnostamiselle ole perusteita. Kaikki pienteollisuusrakennukset puretaan ennen maaperän kunnostamista ja mahdollisten lisätutkimusten tekemistä
Rakennukset 5a-9c ovat kaikki asuinkäytössä tai asumiseen liittyvinä sauna ja talousrakennuksina. Rakennus 5a on kivirakenteinen ja valkoiseksi rapattu ja/tai maalattu.
Rakennuksen suunnittelijasta ei ole tarkkaa tietoa. Mutta suunnittelija saattaa kertomusten
mukaan olla jopa hyvinkin tunnettu arkkitehti. Rakennus tullaan säilyttämään kaavassa
joka tapauksessa (sr) ”maamerkkinä” alueen historiasta.
Rakennuksen 5a rantasauna 5c on hirsirunkoinen (pyöröhirsi). Rakennukset 5b ja 6– 9c
ovat kaikki puurakenteisia ja puuverhottuja asuin- sauna ja varastorakennuksia. Asuinrakennukset 6, 7a ja 8a ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä ja rakennus 9a on loma-asuntona. Rakennusten käyttötarkoitus tulee säilymään nykyisellään ja lisärakentamisen tulee
olemaan ympärivuotista asumista. Rakennus 9a muuttunee kaavamuutoksen myötä myös
ympärivuotiseksi.
Kaava-alueen historiallinen rakentuminen sekä kiinteistön 440-445-1-18 eteläosan rakennushistoriallinen tarkastelu on esitetty kaavan liiteaineiston raportissa Lohja L72 Hiidenlinna, Asemakaavan muutos, Kaava-alueen historiallinen rakentuminen ja kiinteistön
440-445-1-18 eteläosan rakennushistoriallinen tarkastelu (Studio MAYKO, 19.1.2019).
Raportin yhteenvedon mukaan alueen vanhin rakennus sekä siihen kuuluvan rantasaunan ja talousrakennuksen muodostama rakennetun ympäristön, pihan ydinalueen sekä
kiinteistön 440-445-1-18 ranta-alueen sisäisen maisematilan muodostama kokonaisuus on
paikallisesti huomion arvoinen ja tulee pääosin säilyttää ennallaan sekä näkymät järvelle
avoimina (päärakennuksen ja rannan väliin ei tule osoittaa uutta rakentamista).
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VALOKUVAKOOSTE KAAVA-ALUEESTA JA RAKENNUKSISTA

Näkymä kaava-alueen kaakkoisrannasta etelään.

32

Näkymä kaakkoisrannasta länteen pitkin betonitukimuuria.

Kaakkoiskulmaan sijoittuva vanha jätevesipumppaamo.

Kaakkoiskulman rannan betonitukimuuria.

Kaakkoiskulman rannan betonitukimuuria.

Kaava-alueen itäreunan rajan itäpuolella sijaitseva hulevesien
poistovesiputki.
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Näkymä suunnittelualueen koilliskulmasta länteen. Karstuntie oikealla.
Vasemmalla rakennus nro 1.

Pienteollisuushalleja ja korjaamotiloja. Kuvassa rakennuksen nro 1
itäjulkisivut (oikealla) ja vasemmalla rakennus nro 2.

Korjaamo- ja hallitiloja, rakennuksen nro 2 itäjulkisisvu. Pienteollisuushalleja ja korjaamotiloja. Kuvassa rakennuksen nro 1 itäjulkisivut (oikealla) ja vasemmalla rakennus nro 2.

Rakennuksen 1 pohjoisjulkisivua. Näkymä kohti suunnittelualueen
itäreunaa. Karstuntie vasemmalla.
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Rakennuksen 1 pohjoisjulkisivua.Tiloissa on toiminut mm. kirpputori. Tila
toimii nyt varastona.
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Rakennuksen nro 1 eteläjulkisivun osa.

Rakennuksen nro 1 länsijulkisivua ja pääsisäänkäynti.

Rakennuksen nro 1 eteläpäädyn länsijulkisivua.

Rakennus nro 3, itäpääty.

Rakennuksen nro 3 eteläjulkisivua.

Rakennuksen nro 3 eteläjulkisivua.
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Rakennuksen nro 3 eteläjulkisivua.

Rakennuksen nro 3 pohjoisjulkisivu. Oikealla näkyy omakotitalon (nro 6)
pihaa rajaava aita.

Rakennuksen nro 4 pohjois- ja länsijulkisivut. Tilassa on toiminut
asbestin purkulii
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Rakennuksen nro 3 pohjoisjulkisivu.

Rakennuksen nro 3 pohjoisjulkisivu. Oikealla näkyy suunnittelualueen
luoteiskulmaan sjoittuva omakotitalo (nro 6) .

Rakennuksen nro 4 ikkunoita, joissa asbestivaroitusmerkit.
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Rakennuksen nro 4 sisätiloja.
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Rakennuksen nro 4 sisätiloja.

Rakennuksen nro 1 sisätiloja.

Rakennuksen nro 1 sisätiloja.

Rakennuksen nro 1 sisätiloja.

Rakennuksen nro 1 sisätiloja.
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Rakennuksen nro 2 sisätiloja.
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Rakennuksen nro 2 sisätiloja.

Rakennuksen nro 2 pohjoispäädyn ulkoseinää.

Rakennuksen nro 2 pohjoispäädyn ulkoseinää.

Rakennuksen nro 2 sisätiloja.

Rakennuksen nro 2 sisätiloja.
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Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.
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Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.

Rakennuksen nro 1 toimisto-osaston kylpyhuonetiloja.

Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.

Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.

Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.
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Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.
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Rakennuksen nro 1 toimisto-osastoa.

Rakennuksen nro 1 varastotilaa.

Rakennuksen nro 1 varastotilaa.

Rakennuksen nro 1 sisätilaa.

Rakennuksen nro 1 sisätilaa.
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Rakennuksen nro 3 sisätilaa.
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Rakennuksen nro 3 sisätilaa.

Rakennuksen nro 3 eteläistä piha-aluetta.

Rakennuksen nro 3 sisätilaa, sisäänkäynti D.

Rakennuksen nro 3 sisätilaa.

Rakennuksen nro 3 sisätilaa.
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Omakotitalo, rakennus nro 6, eteläpääty.
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Omakotitalo, rakennus nro 6, itäpääty.

Rantaan johtavan pienen kiinteistökaistaleen alkupää.

Rantaan johtavan pienen kiinteistökaistaleen puolivaihetta rantaan.

Rakennuksen nro 5 ranta-aluetta.

Rakennuksen nro 5 länsi- ja pohjoisjulkisivua.
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Rantaan sijoittuvan rakennuksen pohjoisjulkisivu (rakennus nro 5).
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Rantaan sijoittuvan rakennuksen eteläjulkisivu (rakennus nro 5).

Rantaan sijoittuvan rakennuksen eteläjulkisivua (rakennus nro 5).

Itäjulkisivu (rakennus nro 5).

Rakennuksne nro 5 rantasauna.

Rakennuksne nro 5 talousrakennus.
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Helmilän tilan, eli RA-alueen itäisin tila, päärakennuksen
pohjoisjulkisivu. Rakennusvuosi 2010.
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RA-alueen itäreunan päärakennuksen itäpääty. Rakennusvuosi 2010.

Helmillän tilan pihapiirin rantasauna (rakennettu 1952).

Helmilän tilan pihapiirin vanha rantarakennus (rakennettu 1949-52).

Pihapiirin maakellari.

Pihaan johtava jyrkähkö ajotie.
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Rantamon tilan asuinkäytössä olevan päärakennuksen eteläinen julkisivu
(rakennettu n. 1952). Oikealla talousrakennus (rak.v.1953).
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Rantamon tilan päärakennuksen pohjoinen julkisivu.

Rantamon tilan autotalli on rakennettu 1953 ja on n. 18 m2.

Rantamon tilan lkovarasto/talousrakennus on rakennettu 1953 ja on n.
25 m2.

Rantaan sijoittuva leikkimökki, näkymä länteen.

Eteläinen piha-alue, oikealla Helmilän tilan rantarakennus.

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

RA-alueen läntisimmän tilan päärakennuksen pohjoinen julkisivu (rak.v.
1962, koko 73 m2).
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RA-alueen läntisimmän tilan päärakennuksen etläinen julkisivu (rak.v.
1962, koko 73 m2).

Rantasauna, koko n. 20 m2. Rakennusvuosi 1970.

Rantasauna, koko n. 20 m2. Rakennusvuosi 1970.

Autotalli, koko n. 10 m2.

Piha-alue katsottuna itään, päärakennus vasemmalla ja rantasauna
oikealla.

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

SUUNNITTELUTILANNE
VALTAKUNNALLISET ALUIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida ja niiden toteutumista tulee edistää
myös kuntien kaavoituksessa.
TAVOITERYHMÄT OVAT:
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

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 (vahvistettu
Ympäristöministeriössä 30.10.2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. Uudenmaan
maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Päätöksen lisäksi kuntien tulee kuuluttaa se. 4.vaihemaakuntakaavassa ei ole kohdemerkintöjä
suunnittelualueelle.
Lainvoimaisten maakuntakaavojen yhdistelmässä 2014 kaava-alue on taajamatoimintojen
aluetta. Karstuntie on maakuntakaavassa esitetty yhdystienä ja sen pohjoispuolella on
alueellista viheryhteystarvetta kuvaava viivamerkintä. Maakuntakaava ei kuitenkaan ohjaa
maakäytön suunnittelua suunnittelualueella, sillä alue kuuluu voimassa olevan Lohjan
Taajamaosayleiskaavan alueeseen.

¢
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ttu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 26.11.2018

Ote Uudenmaan lainvoimaisten maakuntakaavojen yhdistelmästä (2014). Yhdistelmä sisältää vahvistetut merkinnät kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan
maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000. Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti on osoitettu kartalle punaisella ellipsirajauksella.
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¢

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 27.9.2017

0

2,5

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

5 km

Ote Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavasta. Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti on osoitettu kartalle punaisella
ellipsirajauksella.

Uudenmaan liitto on käynnistänyt Uusimaa 2050 -maakuntakuntakaavan laadinnan ja sen
luonnos oli nähtävillä 8.10–9.11.2018. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa
sekä nyt voimassa olevat että lainvoimaiset maakuntakaavat. Luonnos on nähtävillä
8.10–9.11.2018. (www.kartta.uudenmaanliitto.fi). Kaava-alue kuuluu taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykeeseen.

¢

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 26.11.2018

0

3

6 km

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Ote Uusimaa 2050-kaavakartasta. Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on
vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019.
Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa olevat että lainvoimaiset maakuntakaavat.
Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti on osoitettu kartalle punaisella ellipsirajauksella.
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

LOHJAN MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLI
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymä Lohjan maankäytön rakenne 2013-37
kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosien 2013-20137 välillä. Rakennemallissa kaava-alue sijaitsee Nauhataajama -alueella, Nauhataajaman alakeskus -alueen
itäpuolella sekä kuntarakenteen kannalta merkittävän tieyhteyden risteysalueen vieressä
(eteläpuolella).

Maankäytön rakenne 2013-2037 – karttaote. Suunnittelualueen sijainti on esitetty karttaan keltaisellä ellipsillä.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Lohjan kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymä oikeusvaikutteinen taajamaosayleiskaava käsittää
asemakaavoitetut ja asemakaavoitettaviksi tarkoitetut taajama-alueet, niihin liittyvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu A2 - Asuntoalue -kaavamerkinnällä, eli
alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuintoalueeksi. Taajamaosayleiskaavan selvitysaineiston teemakarttoja on käsitelty aiemmissa
kappaleissa.

Lohjan Taajamaosayleiskaavakarttaote. Kaava-alue osoitettu kartalle pinkilllä katkoviivalla.

Ote Lohjan Taajamaosayleiskaavan määräyksistä (A2-alue).
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

ASEMAKAAVAT
Kaava-alueella on KLT-alueen osalla voimassa asemakaava nimeltä Hiidensalmi (Valon
Kone), joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.4.1987. KLT -aluemerkinnän alueet
on kaavassa merkitty aluetehokkuudella e=0.3. Vesialueen sekä RA-alueen (loma-asuntojen korttelialue) osalta alueella on voimassa asemakaava Hiidensalmi 37 RK037, jonka
on vahvistanut Uudenmaan lääninhallitus 25.5.1984. Asemakaavassa vesialue on merkitty
kaavamerkinnällä W (vesialue). RA-alue on merkitty aluetehokkuudella 0,05.

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

POHJAKARTTA
Pohjakartta täyttää MRL:n 54a§ vaatimukset. Pohjakartan ylläpidosta vastaa
Lohjan Kiinteistö- ja kartastopalvelut.

TONTTIJAKO
Kaava-alueelle on laadittu voimassaolevan kaavan mukainen tonttijako.

RAKENNUSKIELLOT
Kaava-alue ei ole rakennuskiellossa.

KAAVA-ALUEEN MUUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Alueella ei tällä hetkellä ole käynnissä muita suunnitelmia tai kaavoja.
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2. Aloitusvaiheessa saatu palaute

YHTEYSTIEDOT

KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys / Kaavoitus
PL 71, 08101 Lohja
p. 019 3690 (vaihde) www.lohja.fi/kaavoitus
Käyntiosoite: Kaupungintalo Monkola
Karstuntie 4
08100 LOHJA
Sähköposti:
kaavapalautelohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi
Vastaava kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan, puh. 0443740148
Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147
Toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, puh. 044 362 1600
L72 kaavahankkeen kaavakonsultti:
Seppo Lamppu, DI, Seppo Lamppu tmi,
puh. 040 867 44 51, seppo.lamppu(a)kaavoitus.fi
Alikonsultti: Emmi-Sofia Lamppu, maisema-arkkitehti MARK,
Studio MAYKO, emmi.lamppu(a)studiomayko.fi
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2 ALOITUSVAIHEESTA SAATU PALAUTE JA TAVOITTEET
Kaavaa laadittaessa on tutkittu useita vaihtoehtoja kaava-alueen käyttötarkoitusten ja
niiden mitoituksen ja liikennejärjestelyiden osalta sekä arvioitu rakentamisen vaikutuksia
maisemaan.

ALUEEN OLOISTA JA OMINAISUUKSISTA JOHDETUT TAVOITTEET
Kaavamuutoksen päätavoitteena on suunnitella alueelle nykyisen teollisen toiminnan sijaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja asuintaloja. Asunnot voivat olla erillisiä
pientaloja tai kytkettyjä pientaloja.
Asemakaavaan päätavoitteet ja tehtävät ovat seuraavat:
•

•
•

•
•
•
•

Suunnittelussa pyritään tehokkaaseen ja tasokkaaseen pientaloasumiseen, joka
tukeutuu Lohjan kaupunkikeskuksen palveluihin. E-18 tien uusi sisääntuloväylä luo
mahdollisuuksia asuntojen kysyntään myös Helsingin suunnasta.
Nykyinen kulttuurihistoriallistakin arvoa omaava asuinrakennus otetaan suunnittelussa
huomioon ja säilytetään pääosin nykyisellään.
Lohjanjärven ranta-alue tutkitaan omakotitaloalueena sekä vaihtoehtoisesti tehokkaamman townhouse- tai rivitalotyyppisen rakentamisen alueena. Kaava-alueen
itäosassa tutkitaan mahdollisuutta kaava-alueen asukkaita palvelevan venelaiturin
sijoittamiseksi.
Karstuntien liikenteen mahdollinen melu- ja muu ympäristöhaitta otetaan suunnittelussa huomioon. Maaperän mahdolliset haittatekijät otetaan suunnittelussa huomioon.
Suunnittelussa pyritään monimuotoisen ja ympäristökuvaltaan laadukkaan asuinympäristön luomiseen. Suunnitelmassa pyritään vaiheittain etenevään toteutukseen.
Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
Alueelle laaditaan riittävässä laajuudessa rakentamistapaohjeet asemakaavatyön
ohessa ja ohjeet hyväksytään rakennus- ja asuntoryhmäkohtaisen suunnittelun pohjaksi.

Asemakaavatyön tavoitteet täsmentyvät suunnittelutyön aikana tehtävien lisäselvitysten ja
laadittavien arviointien pohjalta.

OSALLISTEN TAVOITTEET
ALOITUSVAIHEESSA SAADUT LAUSUNNOT
Aloitusvaiheessa marras-joulukuussa 2017 saatiin lausunnot Museovirastolta,
Pelastuslaitokselta, Kiinteistö- ja kartastopalveluilta, Elinkeino/kaupunkikehityskaavoitusyksiköltä, Maakuntamuseolta, Caruna Oy:ltä ja Fingrid Oyj:ltä. ELY-keskus
ei antanut lausuntoa aloitusvaiheessa. Lausuntojen perusteella on kaava-alueelle
laadittu muinaisjäännösselvitys, rakennusselvitys (rakennustarkastelu sekä rakennusten
dokumentointi ja rakennushistoriallinen tarkastelu), Silvestris Oy:n laatima kasvillisuus-,
vesistö- ja linnustoselvitys. Lisäksi maaperä on tutkittu ja melumallinnus laadittu.
Selvityksistä on kerrottu tarkemmin Suunnittelun lähtökohdissa.
MUUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
Kaavasta tähän mennessä saatu palaute käsittää 15.11.2017 järjestetyssä Kaavaillassa
saadut kommentit. Tilaisuuteen osallistuneet henkilöt suhtautuivat myönteisesti alueen
kehittymiseen ja teollisuusalueen muuttumisesta asumiseen. Osa tilaisuudessa vierailleista henkilöitä olivat mahdollisesti kiinnostuneet liittymään mukaan kaavahankkeeseen
(tilaisuuden jälkeen kaava-alue ja rajaus on tarkentunut OAS:ssa ja lähtökohdissa esitetyn
mukaisesti).

Lohjan kaupunki | Kaupunkikehitys | Kaavoitus | Seppo Lamppu Tmi | 14.2.2019

L72 HIIIDENLINNA

3. Valmisteluvaiheen asemakaavaratkaisu

3 VALMISTELUVAIHE

SISÄLTÖ

3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
YLEISKUVAUS

2

2

VAIHTOEHTO 1 3
VAIHTOEHTO 2 4
VAIHTOEHTO 3 5
MITOITUSTAULUKKO

7

VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTAN PIENENNÖS

7

VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSET 8
KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ JA PERUSTELUJA 13

VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVAKAAVARATKAISUN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 16
YLEISKUVAUS JA VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ LIIKENTEESEEN
VAIKUTUKSET MAISEMAKUVAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN 17
VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON

17

IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN KOHDISTUVIA VAIKUTUKSIA
YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA 17

1

17

16

3 VALMISTELUVAIHE

3 VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
YLEISKUVAUS
Kaava-alueelle on valmisteluvaiheessa tutkittu useita rakennemalli- ja mitoitusvaihtoehtoja. Länsiosan kolmella tilalla (voimassa olevan asemakaavan RA alueita) rakentamistehokkuudeksi on osoitettu e=0.20 ja alueet suunnitellaan AO tai AP alueina. Voimassa
olevan KLT korttelialueen luoteisnurkassa oleva omakotitontti osoitetaan AO alueena
tehokkuudella e=0.20. Muu osa voimassa olevan asemakaavan KLT korttelialueesta
suunnitellaan pääosin AP alueina tavoitetehokkuudella e=0.40-0.45.
Tässä selostuksessa laadituista vaihtoehdoista kuvataan lyhyesti kolme ratkaisua. Ratkaisuvaihtoehdoista esitetään havainnekuva ja lyhyt selostusteksti. Vaihtoehdon 3 osalta
esitetään havainnekuvan ja mitoitustaulukon lisäksi myös kaavakartta johon ratkaisu
pohjautuu.
Kaikissa vaihtoehdoissa liittyminen alueelle tapahtuu Karstuntieltä voimassa olevan asemakaavan mukaisesti alueen koillis- ja luoteiskulmista ja Hontinrinne-katua pitkin. Hontinrinne-katu säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena eikä sisälly nyt laadittavaan
asemakaavamuutokseen. Kaava-alueelle ei muodostu uusia katualueita.
Voimassa olevan asemakaavan KLT -alueella suunnitelmavaihtoehdot perustuvat siihen,
että kaikki pienteollisuusalueen rakennukset puretaan, maaperä kunnostetaan ja alue
rakennetaan taajamaosayleiskaavan mukaisena tehokkaana pientaloalueena. Nykyisen
KLT-alueen osalta säilytetään rantaan sijoittuva erillispientalo rantasaunoineen sekä
luoteiskulman omakotitalo. Länsiosan RA –alueiden käyttötarkoitus muuttuu AO ja AP
alueiksi ja rakentamistehokkuus kasvaa. Kaksi länsiosan tiloista on jo nyt ympärivuotisessa asuinkäytössä.
Kaavaratkaisussa pyritään säästämään olevaa puustoa mm. rannassa ja alueen keskivaiheilla siltä osin, kun puuston kunto sallii. Pienteollisuusalue on nykytilassaan pääosin
puuton. Kaava-alueen kaakkoiskulmaan esitetään venevalkama-alue laitureineen kaava-alueen keski- ja itäosan korttelialueiden yhteiseen käyttöön.
Asukkaiden kanssa käytyjen keskustelujen sekä melumallinnuksen mukaan merkittävin
mahdollinen meluhaitta kantautuu alueelle Karstuntieltä sekä Karstuntien ja Hossantien
risteysalueelta (erityisesti) kuorma-autojen kiihdyttäessä Karstuntietä ylämäkeen kohti
Lohjan keskustaa. Mahdolliseen liikenteen aiheuttamaan meluhaittaan on varauduttu
suunnittelemalla (entisen KLT alueen) rakennukset niin että rakennukset toimivat pohjois- ja koillissuunnasta mahdollisesti tulevaa melua vaimentavana esteenä. Pääjulkisivut, terassit ja melulta suojatut piha-alueet sijoitetaan rakennusten eteläisille ja läntisille
puolille. Samalla käytännössä kaikista rakennuksista ja oleskelupihoilta avautuu hieno
näkymä etelään kohti Lohjanjärveä. Yhtenä keskeisenä suunnittelua ohjaavana tekijänä
onkin ollut tämän melun aiheuttaman häiriön estäminen/hillitseminen rakennusten sijoittelun ja massoittelun avulla. Samalla järvinäkymien ja etelänpuoleisten suojaisten pihojen
muodostuminen mahdollisimman monelle asunnolle on ollut painavana tekijänä alueen
suunnittelussa.
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VAIHTOEHTO 1
Vaihtoehdossa 1 rakentamisen määrä on tutkituista vaihtoehdoista pienin. Karstuntien
eteläreunaan sijoittuu tehokkaampi townhousemainen rivitalo ja sen eteläpuolelle alueen
keski- ja itäosaan sijoittuu kolme kolmen asunnon rivitaloa sekä kolmen erillispientalon
rivi rannan tuntumaan. Lisäksi rantaan on osoitettu yhteiskäyttöinen saunarakennus. Noin
240 k-m2 suuruinen suojeltava omakotitalo sijoittuu omalle tontilleen, jolle on myös osoitettu lisärakentamista (kaksi omakotitaloa sekä yksi uusi saunarakennus olevan lisäksi).
Kaava-alueen luoteisosaan sijoittuu oleva omakotitalo, jonka eteläpuolelle on osoitettu
kuusiasuntoinen rivitalo talousrakennuksineen. Alueella on säilytetty puustoa ja osoitettu
uusia istutettavia alueen osia sekä puurivi Karstuntien eteläpuolelle.
Kaavan länsiosan pientaloalueen itäosan suurimman tontin rantaan sijoittuu olemassa
oleva erillispientalorakennus. Samalle kiinteistölle on osoitettu kaksi uutta isohkoa asuntoa
paritalon muodossa. Kahdelle muulle länsiosan tontille on osoitettu kaavan mahdollistama
nykyistä tehokkaampi rakentaminen kaksiasuntoisina erillispientaloina. Lisäksi toiselle tontille (itäisempi) on osoitettu rantasauna, sillä ko. tontti on ainoa tontti alueella, jolla sellaista
ei vielä ole. Esitetty väljempi rakentaminen kaava-alueen itäosaan ei toimisi kovinkaan
hyvänä melusuojana vaan melu puskisi rakennusmassojen välistä alueelle.
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VAIHTOEHTO 2
Vaihtoehto 2 on ensimmäistä vaihtoehtoa tehokkaampi. Tieliikennemelun blokkaamiseksi on suurin rakennusmassa esitetty yhtenä tehokkaana townhousemaisena rivitalona.
Karstuntien ja Hossantien risteysalueelta kantautuva liikennemelu saadaan yhtenäisellä
rakennusmassalla hyvin vaimennettua. Rakennusmassa on umpinainen sekä Karstuntien
että ko. risteysalueen suuntaa. Näin ollen tieliikennemelun kantautuminen pihoille vähenee huomattavasti tai estyy kokonaan. Tässä vaihtoehdossa osa autopaikoista on osoitettu sisääntulon eteen ensimmäisen (puolikkaan) kerroksen tasolle, jolloin kaksi ylempää
kerrosta muodostavat auto- ja sisääntulokatoksen.
Suojeltavan omakotitalon ympäristöön kaava-alueen keskiosiin suurimman rakennusmassan suojaiselle puolelle on osoitettu erikokoisia 1-2 kerroksisia omakotitaloja. Suojellun rakennuksen kanssa samalle tontille on osoitettu kaksi uutta erillispientaloa. Omakotitaloille
on osoitettu vaaditut autopaikat (2 kpl / as) piha-alueille. Rivitaloille on osoitettu autopaikat
osin pihoille ja osin yhteisille paikoitusalueille.
Luoteisosa on osoitettu rakenteeltaan samankaltaisena kuin vaihtoehdossa 1. Länsiosan
suurimman pientalotontin pohjoisosaan on osoitettu 3-asuntoinen rivitalo, jotta alueen
rakennusoikeus (e=0.20) saataisiin tehokkaammin hyödynnettyä (vs. vaihtoehto 1). Länsiosan läntisimmät tontit on esitetty hieman tehokkaampina kuin 1.vaihtoehdossa.
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VAIHTOEHTO 3
Vaihtoehto 3 on muodostunut laadittujen vaihtoehtojen pohjalta niin, että rakentamisen
määrää on tarkennettu ja asuntokohtaisia kerrosneliömääriä on pienennetty. Asuntojen
lukumäärä on samalla lisääntynyt. Rakennusmassaa on rytmitetty ja asemoitu niin, että
suuresta kerrosneliömetrimäärästä huolimatta suurimmatkin townhousemaiset rivitalokokonaisuudet muodostavat inhimillisen mittakaavaista ympäristöä. Samalla on edelleen
korostettu rakennusmassan sijoittelun merkitystä myös melumuurina. Rakennusmassaa
on työstetty mitoitukseltaan siiten, että asunnot vastaavat kooltaan paremmin nykykysyntää (pienempiä ns. kaupunkiasuntoja).
Suurin rakennusmassa alueen pohjois- ja itäreunoissa on townhousetyyppistä tehokasta
rivitaloasumista. Rakennusmassaa on rytmitetty niin, että jokaiselle asunnolle muodostuu
oma piha-alue, joka saa mahdollisimman paljon auringonvaloa sekä on melulta mahdollisimman hyvin suojassa. Asumisviihtyisyyden kannalta arvokasta on myös kaikista asunnoista etelään Lohjanjärven suuntaan avautuva järvimaisema. Autopaikat on osoitettu
sisäänajojen läheisyyteen keskitetysti, jotta pihat ja viheralueet säilyvät mahdollisimman
yhtenäisinä.
Kaava-alueen kaakkoiskulmaan sijoittuva venevalkama-alue on tarkoitettu AP-1, AP-2
ja AO-3 korttelialueiden sekä luoteiskulman AO tontin yhteiskäyttöön. Venevalkamaan
kuljetaan alueen itäosan p-aluetta pitkin jalan (ei autoilla). AP1 -alueen keskelle on osoitettu asunto-osakeyhtiölle yhteinen leikkipaikka suurimman rakennusmassa sisäkulmaan
aurinkoiselle ja asunnoista hyvin saavutettavalle paikalle. Ehdotusvaiheessa voidaan
laatia tarpeen mukaan ohjeellinen lähiympäristösuunnitelma, jossa esitetään mm. leikkija oleskelupaikat sekä alueen sisäiset yhteydet
Rakentamisessa pyritään minimoimaan läpäisemättömien pintojen (kuten asvaltti) muodostumista. Nykytilanteeseen verrattuna uusi rakentaminen tulee luomaan vehreämpää
ympäristöä, sillä nykyinen pienteollisuusympäristö on vähäpuustoinen ja hyvin pitkälti piha-alueiltaan asvalttipäällysteinen. Hulevedet on tarkoitus ohjata hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan viivyttää. Hulevesien käsittelystä määrätään tarkemmin kaavamääräyksissä.
Ehdotusvaiheessa laaditaan vesihuollon yleissuunnitelma jossa otetaan huomioon myös
hulevesien käsittelyn pääperiaatteet. Kaava-alueen itäosa rajautuu avo-ojaan jota pitkin
kaava-alueen pohjoispuolen hulevedet johdetaan Lohjanjärveen. Kaava-alueen länsiosassa Hontinmäen suunnasta tulevat hulevedet johtuvat/suodattuvat melko hallitsemattomasti
rakennettujen tonttien läpi. Kaavaratkaisussa on alustavasti selvitelty miten hulevedet
johdetaan hallitummin korttelialueiden AP-2, AO-3 ja AP-3 välissä olevia puusto-/istutuskaistaleita pitkin Lohjanjärveen. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan pieniä lammikoita
tai hulevesipuroportaita.
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen asemakaavakartta pohjautuu tutkittuun vaihtoehtoon 3. Oheisessa taulukossa on esitetty asemakaavakartan mitoitus sekä havainnekuvaan nro 3 osoitettu rakentamisen ja autopaikkojen määrä. Esitetty havainnekuva nro
3 osoittaa yhden toimivan kaavaluonnoksen mukaisen ratkaisun rakentamiselle, muttei
suoraan sido tulevaa toteutusta. Asemakaavakartta määräyksineen ohjaa suoraan rakentamista.
Marraskuussa 2018 on tehty Karstuntien ja Hossantien osalta liikennemelun mallinnus.
Tulokset on esitelty Suunnittelun lähtökohdissa kohdassa Ympäristöhäiriöt. Liikennemelumallinnuksen pohjalta kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin on otettu merkinnät ja määräykset liikennemelun huomioon ottamiseksi. Kaavassa rakennukset on määrätty sijoitettavaksi rakennusalan rajaan kiinni kaava-alueen pohjois-, koillis- ja itäosassa. Samalla
edellytetään että rakennusten massa muodostaa yhtenäisen ehjän muurin melua vastaan.
Kaavamääräyksiin on myös otettu määräys jolla kielletään avoterassien sijoittaminen pohjois-, koillis- ja itäosan rakennusten liikennemelun puoleisille julkisivuille.
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Korttelialueilla AP-1, AP-2 ja LPA-1 alueen eteläosassa on tehtyjen maaperäselvitysten
mukaan PIMA maita. Niiden osalta on ennen rakentamiseen ryhtymistä tehtävä tarpeen
mukaan tarkentavia tutkimuksia ja maaperä on puhdistettava ennen rakentamista. Korttelialueella AO-3 PIMA kohteita raportin mukaan ei ole todettu.
Suunnitteluratkaisussa on pyritty mahdollistamaan alueen vaiheittainen rakentaminen
osa-alueittain, joka tuo joustoa sekä varmuutta alueen toteutumiselle. Valmisteluvaiheen
asemakaavan muutokseen osoitettu korttelialue A0-3 on (ja on jo 1950-luvulta lähtien ollut) asuinkäytössä. Alueen sauna- ja talousrakennus palvelevat ko. korttelialueen nykyisen
asuinrakennuksen käyttäjien nyky- sekä tulevaa tarvetta talous- ja virkistysrakennuksina.
A0-3 korttelialueelle ajo tapahtuu nykyisin sekä vaihtoehdossa 3 pienteollisuusrakennusten lomasta. Alueelle ajo on siis mahdollista jo ennen teollisuusrakennusten purkamista.
AO-3 korttelialueella nykyinen asuinrakennus säilyy ja toimii korttelialueen ydinelementtinä. Korttelialue AO-3 tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena siten, että alueesta muodostuu ydintalon ympärille väljähkö pientalomiljöö, jota ympäröi uusi tiiviimpi asuinrakentaminen. AO-3 alueen tonteilla on omat rantasaunat ja osuus Lohjanjärven rannasta. AP-1
ja AP-2 voidaan myös toteuttaa omina alueinaan.
Kaavaprosessin aikana on alueen asukkaiden kanssa käyty keskusteluja heidän toiveistaan omia kiinteistöjään koskien. Toiveista ja ratkaisuista on keskusteltu sekä etänä että
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maastossa. Vaihtoehto 3 vastaa pitkälti keskustelujen tuloksiin. Ohessa on esitetty pienennetty ote valmisteluvaiheen asemakaavan muutoksen asemakaavakartasta ja otteita
kaavamääräyksistä.

MITOITUSTAULUKKO
AP-1, AP-2 ja AO-3 -alueiden autopaikoista osa on esitetty LPA-1-alueelle, joten koko
AP-1-, AP-2- ja AO-3 -alueiden muihin alueisiin vertailukelpoinen korttelialuetehokkuus
on e=0.42. Tämä on samalla tonttitehokkuus, sillä puistoja ja katuja ei alueella ole. AP-1ja AP-2-alueilla keskimääräinen asuntokoko on havainnekuvassa (nro 3) 150-155 k-m²
(rakennukset ovat kaksikerroksisia). Asuntokokoa ei ole kaavassa määrätty. Eli mikäli
rakennetaan pienempiä asuntoja, voidaan niitä rakentaa enemmän (kaavan salliman kokonaisrakennusoikeuden rajoissa). Tällöin tulee huomioida myös autopaikkojen lisätarve
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KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ JA PERUSTELUJA
AP-1 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto. Rakennus-alan pohjoissivulla katon lappeen tulee viettää pohjoiseen ja rakennusalan
koillis-/itäsivulla koilliseen/itään. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee
käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä.
Rakennusalan pohjois-, koillis- ja itäsivulla rakennukset tulee rakentaa rakennusalan
rajaan kiinni siten, että rakennukset muodostavat yhtenäisen tiiviin rakenteen, joka estää
liikennemelun kulkeutumisen rakennusten etelä- ja länsipuolisille piha-alueille. Rakennusten pohjois-, koillis- ja itäsivulle ei saa rakentaa lasittamattomia parvekkeita.
Kaavamääräyksellä ohjataan rakennukset rakennettavaksi tiiviiksi liikennemelua
estäväksi muuriksi korttelialueen pohjois-, koillis- ja itäsivulle. Määräämällä kattojen lappeet viettäväksi pohjois-, koillis- ja itäsuuntaan vältetään mahdollisimman hyvin liikennemelun heijastuminen takaisin tielle päin (esim. tien suuntaan
olevasta pulpettikaton harjaräystäästä). Rakennusten sijoittuminen mahdollistaa
samalla melulta suojaisten pihojen muodostumisen etelän ja lännen suuntiin.
AP-3 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä
autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä.
AP-3 Asuinpientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa omakotitaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia sekä
niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai
pulpettikatto. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia murrettuja sävyjä. Rakennusten suurin sallittu vesikaton
harjan korkeusasema on N2000 +43.0 metriä.
Rakennusten suurimmalla sallitulla korkeusmääräyksellä pyritään turvaamaan
rakennusrivin pohjoispuolella oleville naapuritontin rakennuksille mahdollisuuksia näkymiin Lohjanjärvelle.
AO-2 Erillispientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia asuinpientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
AO-3 Erillispientalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia asuinpientaloja ja niihin liittyviä sauna- ja
talousrakennuksia. Alueelle sijaitsee suojeltava kivirakenteinen asuinrakennus. Uusi rakentaminen on massoittelultaan, pintamateriaaleiltaan ja väritykseltään sovitettava yhteen
olemassa olevan rakennuskannan kanssa.
Tavoitteena on, että uusi rakentaminen noudattaa suojeltavan valkoisen kivirakenteisen talon väritystä, pintamateriaaleja ja massoittelua siten, että korttelialueesta AO-3 muodostuu mahdollisimman tasapainoinen ja yhtenäinen asuinmiljöö uuden tiiviin pientaloalueen keskelle.
13
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AO-3 korttelialueen kivirakenteinen vanha asuinrakennus on määrätty kaavassa suojeltavaksi:
as-sr
Rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokas ja alueen luonteen kannalta tärkeä asuinrakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Tehtävät toimenpiteet eivät saa vähentää rakennuksen historiallista arvoa eikä rakennuksen roolia rakennettavan asuinalueen vanhimpana rakennuksena. Rakennuksen massa ja kattomuodot tulee säilyttää. Julkisivujen alkuperäiset
piirteet, ikkunamuodot, vaaleapintainen rappaus, pääporras yksityiskohtineen ja frontonit
tulee säilyttää.
Mikäli rakennus tuhoutuu, saadaan samalle paikalle rakentaa uusi samankokoinen, ulkomitoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan sekä väritykseltään mahdollisimman
hyvin nykyistä vastaava rakennus.
Tehtävistä toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Vaatimus ei koske
rakennuksen sisätiloissa tehtäviä toimenpiteitä. Suojelumääräys ei koske rakennuksen
länsipäädyn uudempaa osaa.
LPA-1
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja haltijoille korttelin 667
tonteilla 4, 6 ja 7.
LPA-2
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja haltijoille korttelin 667
tontilla 7. Alueen kautta saadaan järjestää kevyenliikenteen kulkuyhteys vv-venevalkama-alueelle.
Autopaikkoja on keskitetty LPA-alueille. AP-2 ja AO-3 korttelialueilla autopaikkoja on myös tonteilla.
Venevalkama
Venevalkama on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja haltijoille korttelin 667
tonteilla 4, 5, 6 ja 7.
Yleisiä määräyksiä
Katteena tulee käyttää mattasävyistä tumman harmaata tai mustaa paikalla saumattua
peltikatetta tai huopakatetta. Sävyltään voimakkaasti maisemassa erottuvia, kiiltäviä tai
valossa heijastavia pintoja ei sallita. Rakennukset tulee porrastaa maaston mukaan siten,
ettei ympäristöön sopeutumattomia korkeita sokkeleita muodostu.
Määräyksellä halutaan vaikuttaa siihen, ettei alueelta muodostu pitkälle Lohjanjärvelle näkyviä kiiltäviä/heijastavia pintoja.
Alueella tulee noudattaa rakennusryhmittäin tai osa-alueittain yhtenäistä rakentamistapaa
rakennusten massoittelun, pintamateriaalien ja värityksen suhteen. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää korttelialueen AP-1 pohjois- ja itä-/koillissivun rakennusten pohjois- ja koillissuunnan julkisivujen suunnitteluun.
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Korttelialueen AP-1 pohjois- ja itä-/koillissivun rakennukset muodostavat pitkän
rakennusmassan Karstuntien suuntaan. Rakennusten lähellä kulkee pyörätie.
Hyvällä suunnittelulla tulee varmistaa, että rakennusten julkisivuilla luodaan
alueella liikkujille miellyttävää kaupunkimiljöötä.
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Alle 30 metriä Lohjanjärven rantaviivasta sijaitsevat sauna- ja talousrakennukset saavat
olla enintään yksikerroksisia.
Rannassa oleva rakentaminen on sauna- ja talousrakennuksia, jotka jo perinteisesti ovat yksikerroksisia. Kaksikerroksiset rakennukset erottuvat rantamaisemassa liikaa.
Rakennusten sijoittelu ja seinä- sekä ikkunarakenteet tulee suunnitella niin että pohjoisen
sekä koillisen ja idän suunnasta tuleva mahdollinen liikenteen melu ei ylitä rakennusten
sisätiloissa asumiselle asetettuja enimmäismelutasoja.
Vaikka korttelialueen AP-1 rakennukset toimivat melumuurina niin osa rakennuksista sijaitsee siten (mm. nykyinen omakotitalo AO-tontilla kaava-alueen luoteiskulmassa) että meluvaimennukseen on kiinnitettävä huomiota. Myös vaiheittain
rakentaminen saattaa edellyttää rakenteellista melunvaimennusta, jos melulähteen ja uudisrakentamisen välissä ei ole ”melumuuria”.
Piha-alueilla tulee järjestää vähintään 10 m2 melulta hyvin suojattua ulko-oleskelutilaa
asuntoa kohden.
Ulko-oleskelutila ja leikkipaikat voidaan toteuttaa korttelialuekohtaisesti tai yhtiö-/
asuntokohtaisesti
Korttelialueilla tulee suosia vettäläpäiseviä pintamateriaaleja. Alueen hulevedet tulee
viivyttää ja/tai imeyttää korttelialueilla. Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa ohjata sadevesiviemäriin tai vesistöön. Käsitellyt hulevedet saa ohjata vesistöön. Rakennuslupavaiheessa
tulee esittää hulevesien käsittelysuunnitelma.
Autopaikkoja on AP-1, AP-2 ja AP-3 alueilla varattava vähintään 1,5 ap/asunto ja vieraspaikkoja 1 ap/5 asunto. AO-2 ja AO-3 alueilla autopaikkoja on varattava vähintään 2 ap/
asunto. Kattamattomat autopaikka-alueet on sijoitettava korkeintaan 15 auton kenttiin ja
ympäröitävä istutuksin. Pysäköintipaikkojen vaaditusta määrästä voidaan poiketa, mikäli
rakennuslupaa hakiessa osoitetaan asuntojen autopaikkatarpeen olevan pysyvästi tavanomaisesta pientaloasumisesta poikkeavaa.
Korttelialueilla AP-1 ja osin AP-2 alueella sekä LPA-2 alueella on puhdistettavia ja/tai
kunnostettavia maa-alueita (PIMA). Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja suoritettava tarpeelliset kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä rakennustoimenpiteitä tai
maaperän kaivutoimenpiteitä. Rakentamisaikana alueella muodostuvat hulevedet tulee
rakentamiskohteesta kerätä ja johtaa kaupungin viemäriverkostoon.
Alueelle on tehty maaperätutkimus vuonna 2005, jossa saastuneita maa-aineksia todettiin. PIMA-säädökset ovat tulleet voimaan myöhemmin. Kaavassa
edellytetään lisätutkimuksia, jotka on mahdollista tehdä kun teollisuusrakennukset ensin puretaan pois. Maaperäkunnostuksen/rakentamisen aikana hulevedet
saattavat sisältää aineksia, joita ei saa johtaa maastoon eikä avo-ojiin tai vesistöön vaan ne on johdettava kaupungin viemäriverkostoon ja edelleen puhdistettaviksi.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000 + 33,35 metriä.
Tällä asemakaava-alueella tonttijaon tulee olla erillinen.
Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueella tulee säilyttää ja ylläpitää isokokoisia puita ja aluskasvillisuutena pensaita ja muuta peittävää kasvillisuutta. Huonokuntoiset ja alueella oleskelulle vaaralliset puut saa kaataa. Niiden tilalle tulee istuttaa
uutta puustoa.
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Määräyksellä pyritään muodostamaan/ylläpitämään isokokoista puustoa keskeisissä osissa aluetta. Tällä pyritään turvaamaan järveltä katsottuna alueen sulautuminen Hontinrinteen mäen metsäiseen olemukseen ja myös taustamaaston
metsäprofiiliin. Muut istutettavina säilytettävät rannan osat pehmentävät myös
alueen yleisilmettä alueen rakentuessa nykyistä tehokkaammin. Karstuntien
varteen ja kaavan itärajalle on määrätty istutettavaksi puurivit.
Korttelialueiden AP-3 ja AO-3 välissä säilytettävä puustoinen vihernauha palvelee samalla hulevesien luonnonmukaisena reittinä Hontinrienteen itäsivulta ja
kaava-alueen keskeltä Lohjanjärveen.

VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVAKAAVARATKAISUN VAIKUTUSTEN
ARVIOINTI
YLEISKUVAUS JA VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
SEKÄ LIIKENTEESEEN
Voimassa olevan asemakaavan mukainen KLT-alue (liike- ja teollisuusrakennusten)
korttelialue korvautuu taajamaosayleiskaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella,
johon on mahdollista rakentaa rivitalojen ja kytkettyjen rakennusten lisäksi myös omakotitaloja. Uusi rakentaminen tulee olemaan taajamaosayleiskaavan mukaista tiivistä,
hyvin tehokasta kaupunkimaista pientalorakentamista. KLT-alueelle sijoittuvia suojelullisia
arvoja sisältävä rannan asuinrakennus tulee säilymään sekä alueen rantasauna. Voimassa olevan asemakaavan luoteiskulman omakotitontti säilyy ja tontti merkitään asemakaavamuutokseen AO korttelialueena (yksi tontti). Asunto on nykyäänkin ympärivuotisessa
asuinkäytössä.
KLT -alueen vanhat, huonokuntoiset liike- ja teollisuusrakennukset tullaan purkamaan ja
maaperä kun-nostamaan ennen alueen rakentamista. Rantaan sijoittuva AO-3 korttelialue
voidaan toteuttaa ilman maaperän kunnostamista, sillä ko. alueella maaperä ei ole pilaantunut (kts. Suunnittelun lähtökohdat: Maaperätutkimus). AO-3 alueen toteuttaminen ei
myöskään vielä edellytä teollisuusrakennusten purkua.
Voimassa olevassa asemakaavassa KLT-alueen tehokkuus on e=0.30. Alue muuttuu
asuinalueeksi (AP-1, AP-2, AO-3 ja AO-2 korttelialueet sekä LPA alueet). Rakentamistehokkuus nousee asemakaavan muutoksen myötä tehokkuuteen e=0.40. Tehokkuus
e=0.40 vastaa hyvin taajamaosayleiskaavan tavoitetta tehokkaasta asuinalueesta.
Voimassa olevan asemakaavan RA-alueet muuttuvat AO-2 ja AP-3 alueiksi ja tehokkuus
nousee hyvin alhaisesta e=0.05:stä tehokkuuteen e=0.20. Erinomainen sijainti ja etelään
aukeavat tontit ovat asemakaavan muutoksen myötä mahdollista rakentaa tehokkaampina
omakoti-, pari- ja rivitaloalueina.
Tehokas kaupunkimainen pientalorakentaminen vastaa taajamaosayleiskaavan tavoitteita.
Nykyiset teollisuusrakennukset väistyvät uuden pienmittakaavaisen ja viihtyisän kaupunginosan tieltä. Alueesta muodostuu nykyistä huomattavasti vehreämpi ja houkutteleva
uusi asuinalue, jossa lähes jokaiselta asunnolta on järvinäkymä sekä piha-alue etelään tai
lounaaseen.
Alueelle on erinomaiset yhteydet niin kevyenliikenteen reittejä pitkin kuin henkilöautoillakin. Linja-autopysäkit sijoittuvat Karstuntielle aivan asemakaavan muutosalueen välittömään läheisyyteen. Kaavan toteutuessa henkilöautoliikenne lisääntyy jonkin verran nykytilanteeseen verrattuna Karstuntiellä, mutta samanaikaisesti raskaampi liikenne vähenee,
kun pienteollisuustoiminta lakkaa (on valtaosin lakannut jo aiemmin). Muutama työpaikka
lakkaa tai siirtyy muualle. Myös kevyenliikenteen kasvu on odotettavissa, sillä alueelta on
hyvät kevyenliikenteenyhteydet sekä länteen kohti Lohjan keskustaa että muualle Lohjan
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alueelle, mm. lähikouluihin. Roution kouluun on alueelta lyhimmillään matkaa n. 1,3 km.
Havainnekuvavaihtoehdon 3 mukaan laskettuna kaava-alueelle sijoittuu 35 rivitaloasuntoa (n. 155 k-m2/as) ja pari- tai omakotitaloasuntoa 10 kpl (n. 160 k-m2 / as). Asuntoja on
siis yhteensä 45 kpl. Jos lasketaan rivitaloasuntoihin keskimäärin 2 asukasta / asunto ja
pari- sekä omakotitaloihin 3 asukasta / asunto, on asukkaiden määrä täten yhteensä 100.
Jos rivitaloasuntoihin lasketaan keskimäärin myös 3 asukasta / asunto, on kokonaisasukasmäärä kaava-alueella 135 kpl. Vallitseva rakentaminen suosii myös pieniä asuntoja
(100-120 k-m2). Pienempien asuntojen rakentaminen alueelle on myös mahdollista.
Tällöin asukasmäärä hieman lisääntyy riippuen asuntoyksikön keskimääräisestä koosta.
Myös autopaikkojen määrä voi kasvaa, ellei pienemmälle autopaikkamäärälle ole erityistä
perustetta (ks. autopaikkakaavamääräykset).

VAIKUTUKSET MAISEMAKUVAAN JA KULTTUURIPERINTÖÖN
Alueen ainoa suojeluarvoja sisältävä kohde on kiinteistön 440-445-1-18 eteläosan rantaan
sijoittuvan asuinrakennuksen alkuperäinen (vuonna 1945) rakennettu osa. Asemakaavan
muutoksessa osoitetaan tälle paikallisesti huomionarvoiselle rakennukselle tarvittavat
suojelumääräykset (jotka tarkentuvat ehdotusvaiheessa). Tämä rakennus rantaan sijoittuvine ydinpihapiireineen ja saunarakennuksineen toimii linkkinä alueen historiaan ennen
tehdashallien rakentumista.
Erityisesti kaava-alueen pohjois- ja itäosan maisemakuva tulee asemakaavan muutoksen
myötä myös muuttumaan merkittävästi viihtyisämpään suuntaan. Nykyinen karu ja harmaa pienteollisuusalue tulee väistymään vehreän ja ihmisen mittakaavaisen pientaloasumisen tieltä. Nyt pohjois-, itä- ja keskiosiltaan hyvin vähäpuustoinen ja pitkälti asvalttipäällysteinen pienteollisuusalueen osa tulee muodostamaan uuden houkuttelevan ja viihtyisän
sekä ympäröivään jo asuttuun alueeseen paremmin istuvan rakennetun ympäristön
kokonaisuuden. Metsäisen maisematilan säilyttämisen kannalta tärkeimmille alueille on
kaavamääräyksissä määrätty säilytettäväksi ja ylläpidettäväksi isokoista puustoa.

VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN JA ILMASTOON
Alueella ei ole suojeltavia luontokohteita. Alue on rakennettua ja olevia viheralueita on
hoidettu pääosin piha-alueina. Asemakaavan muutoksen myötä tulee alueen viheralueet
sekä kasvillisuus monipuolistumaan. Pienilmastollisesti uusi asuinalue on erittäin suotuisa,
sillä rakentamisen sijoittelulla saadaan muodostettua pienilmastollisesti miellyttäviä sekä
melulta suojassa olevia piha- ja oleskelualueita, jotka avautuvat etelään tai koilliseen ja
kohti järveä. Alueen maaperä tullaan pienteollisuusalueen osalta kunnostamaan.

IHMISTEN ELINOLOIHIN JA HYVINVOINTIIN KOHDISTUVIA VAIKUTUKSIA
Uusi rakentaminen tulee tehokkaasti estämään melun kantautumisen koko kaava-alueelle. Townhousemaisten rivitalorakennusten yhteinen leikki- ja oleskelualue luo viihtyisää
ympäristöä lapsille ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden kohtaamisiin. Nykytilanteeseen
verrattuna alueesta muodostuu merkittävästi viihtyisämpi aluekokonaisuus, joka tarjoaa
erinomaisia uusia koteja sekä virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille.

YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA
Lohjan taajamaosayleiskaavan tavoitteena on kehittää aluetta hyvin tehokkaana asuinpientaloalueena. Kaava on yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Alueelle tehdyn luontoselvityksen mukana alueella ei ole suojeltavia kasvillisuus-, linnusto- tms. kohteita.
Vesialueelle ei myöskään sijoitu suojeltavia kohteita (mm. ei viitasammakoita). Alueella
on tehty uusi muinaisjäännösselvitys ja sen perusteella alueella ei ole muinaisjäännöskohteita.
Alueelle on laadittu meluselvitys. Melumallissa, jossa vanhat teollisuusrakennukset on
poistettu, melu johtuu kaava-alueen keskelle asti. Melumallissa, jossa uutta rakentamista
on sijoitettu kaava-alueen pohjois- ja itäsivuille suojaavat rakennukset hyvin tehokkaasti
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kaavan sisäosat liikennemelulta. Kaavaratkaisu perustuu melutorjunnan osalta siihen,
että rakennusten sijoittelulla saadaan melun kulkeutuminen alueelle tehokkaasti estettyä.
Kaavan määräyksissä edellytetään rakennusmassojen sijoittamista siten, että rakennukset
toimivat ”melumuurina”.
Maaperäselvitys on tehty vuonna 2005 ja sitä tarkennetaan tarpeellisilta osin kaavan toteutusvaiheessa (myös PIMA-säädökset otetaan huomioon). Kaavassa edellytetään maaperän puhdistusta ennen rakentamista korttelialueilla AP-1 ja AP-2 sekä LPA-2 alueella.
Alueella ei ole muita kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita kuin nykyisen
KLT-alueen rantaan sijoittuva valkoinen kivipintainen asuinrakennus. Rakennus on merkitty suojeltavaksi kaavassa.
Alueelle on laadittu kattavat selvitykset ja asemakaavan muutoksen ratkaisut perustuvat
näihin selvityksiin (selvitysten tulokset ja viittaukset esitetty kaavaselostuksen Suunnittelun lähtökohdissa) sekä Lohjan kaupungin alueen maankäyttöä ohjaaviin voimassa oleviin
kaavoihin sekä muihin selvityksiin. Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen kokonaisvaikutus on alueellisesti positiivisesti merkittävä. Nykytilanteeseen verrattuna tulee
uusi asuinrakentaminen vehreine pihoineen muodostamaan miellyttävää uutta kaupunkiympäristöä nyt pääosin karun ja harmaan pienteollisuusalueen tilalle.
AP-1 ja AP-2 alueet ovat kokonaan nykyisen teollisen toiminnan korvaavaa rakentamista.
AP-3, AO-3 sekä rannan AO-2 -alueet tiivistyvät taajamaosayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueiden tehokkaamman käytön ja luo mahdollisuuksia
mm. kahden sukupolven asuinratkaisuille ja palvelee muutenkin muuttuneita nykyasumisen tarpeita paremmin. Tehokkaampi uusi rakentaminen rannalla sijoittuu jo rakennetuille
alueille tai jopa kauemmas rannasta. Täten yleisilme järveltä katsottuna ei muutu radikaalisti, vaan uusi rakentaminen istuu hyvin rinnetonteille sekä taemmas maastoon.
Uusi asuinrakentaminen mahdollistaa upean etelään avautuvan järvenranta-alueen tehokkaamman ja alueelle nykyistä paremmin sopivan käytön. Alueen uusi käyttötarkoitus
asuinkäytössä soveltuu muu oleva ja säilyvä ympäristö huomioiden erinomaisesti laajemman alueen yleisilmeeseen. Uusi pienteollisuusalueet korvaava rakentaminen luo miellyttävää ympäristöä uusien asukkaiden lisäksi myös oleville alueen asukkaille ja naapureille.
Lisäksi myös ohikulijoille muodostuu miellyttävää katutilaa Karstuntien varteen. Parhaat
näkymät Lohjanjärvelle ovat L72 kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan uimarannan alueelta
ja sitä reunustavalta pyörätieltä.
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