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TavoiTTeeT

LOHjAn kAuPunkISTRATegIASTA 2017-2025 jOHdeTuT TAVOITTeeT 
kAAVOITuSOHjeLmAn LAAdInnALLe:

• kaavavaranto on riittävä.
• Tonttivaranto on riittävä, kiinnostava ja hyvin sijoittunut.
• keskusta, nauhataajama ja palvelutaajamat kehittyvät.
• Tunnin junan asemanseutu kehittyy.
• Liikenne, vapaa-aika ja palvelut toimivat.
• kaupan hankkeet toteutuvat.
• maaseutuasumista ohjataan asumiseen edullisille vyöhykkeille.
• Vuokra-asunnoille sopivia tontteja on riittävästi.
• Hankkeet edistyvät tärkeysjärjestyksessä.
• kaavat ovat ajan tasalla.
• Tontteja ja asuntoja on tarjolla järven tuntumassa.
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SuunniTelmaT, SelviTykSeT ja yleiSkaavaT

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020

Lu
ok

ka

nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET

m2 keskustan osayleiskaavan 
toteuttamisperiaatteet lim osallistaminen H ii

m3 keskustan kävelypainotteisen 
alueen idea- ja yleissuunnitelma lim H ii

m4 asemakaavojen 
ajantasaisuusselvitys kl a iii

m7 Sininen lohja, maankäytön 
periaatteet kl a iii

m9 lohjanharjuntien 
kehittämisohjelma Tle a H ii

m10 liikennejärjestelmäsuunnitelma lim H i

m11 keskustan täydennysrakentami-
sen tarkastely lim H ii

m12 Ranta-alueen idea- ja yleissuun-
nitelma ik a H ii

m13 Selvitys yksityisten palvelutont-
tien tarpeesta kl H ii

maankäytön rakenne, 
seuranta 2015 kl H ii

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020

Lu
ok

ka
nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

YLEISKAAVAT

y4 lieviö-Pauni Tle Taajaman läheinen 
kylä ja maaseutu H ii

y5 lehmijärvi-Pulli Tle eSa-radan asema, 
kylät v H i

y6 nummi-Saukkola (ml. Tavola) Tle Palvelutaajamat v ii

a aloitusvaihe

v valmisteluvaihe

e ehdotusvaihe

H Hyväksymisvaihe

Suunnitelmat, selvitykset ja kaavat on ryhmitelty kiirellisyyden/tärkeyden mukaan 
luokkiin I, II, III   (I=tärkein jne)
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SuunniTelmaT, SelviTykSeT ja yleiSkaavaT

SIJAINTIKARTTA

SIJAINTIKARTTA

M 10

a aloitusvaihe

v valmisteluvaihe

e ehdotusvaihe

H Hyväksymisvaihe

Suunnitelmat, selvitykset ja kaavat on ryhmitelty kiirellisyyden/tärkeyden mukaan luokkiin 
I, II, III   (I=tärkein jne)
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aSemakaavaT ja aSemakaavan muuTokSeT

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020

Lu
ok

ka

nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

k2 karjalohjan alatie ij ajantasaistus v e H iii

k3 Teilinnummen 
työpaikka-alue kl kunnallistekniikka v H iii

l6 ojamonharjuntie ij liikennejärjestely H ii

l7 Haikari ja Tonttivaranto H ii

l10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla ij
vaihtokirja, 
ajantasaistus v H iii

l15 ojamon koulu ja liiketontti ja Palvelut v e H ii

l16 Taimisto-Tennari ja
Townhouse, 
tonttivaranto v e H i

l21 Rajaportti kl maankäyttösopimukset e H iii

l23 neidonkeidas nn Tarveselvitys iii

l26 vivamo Tle kaavamuutoshakemus e H ii

l29 karstunraitti lim ajantasaistus H ii

l30 Härkähäkä ik Tonttivaranto v iii

l38 Suninhaka ij ajantasaistus e H ii

l39 mäntylän päiväkodin tontti ja
Townhouse, käyttötar-
koituksen muutos v e H iii

l41 vappula nn Palvelut, ajantasaistus iii

l44 Pappilankorpi i kl Suunnitteluvaraus e H ii

l46 lempolan työpaikka-alue kl maankäyttösopimus e H ii

l50 Paloniemi i ik Suunnitteluvaraus v e H i

l51 nummentaustan koulun tontti ja
käyttötarkoituksen 
muutos v e H iii

l52 Hiidensalmi ak asuntomessut e H i

l53 kirkniemen asema ja koulu ij Poikkeamishakemus v H iii

l61 nahkurintori ik Suunnitteluvaraus v e H i
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aSemakaavaT ja aSemakaavan muuTokSeT

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020

Lu
ok

ka

nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

l63 laurentius-talo ja allianssi v H i

l65 lempolan kauppapuisto kl kaavamuutoshakemus e H i

l66 Roution ranta-alue ik ajantasaistus v e H iii

l68 muijala i ik Tonttivaranto v e H i

l69 Raviradankatu i kl liikennejärjestely H i

l70 neitsytlinna ja
käyttötarkoituksen 
muutos v e H iii

l71 Haukilahti ij kaavamuutoshakemus e H ii

l72 Hiidenlinna kl kaavamuutoshakemus v H ii

l73 korkeakuja ij kaavamuutoshakemus e H iii

l74 muijalannummentie ij Tonttivaranto v e H iii

l75 Hossantie kl liikennejärjestely H i

l76 Raviradankatu ii kl Tonttivaranto e H ii

l77 Pitkäniemi ja kaavamuutoshakemus v e H i

l78 nummenkylä,  
vanha Turuntie kl kaavamuutoshakemus v H i

l79 ventelä k73 nn kaavamuutoshakemus iii

l80 Puu-anttila ja kaavamuutoshakemus v e H i

l81 muijalan liittymä Tle Suunnitelutarveratkaisu v H iii

l82 Gruotilan vaiheasemakaava ij ajantasaistus e H ii

l83 Pappilankorpi ii kl Tonttivaranto e H ii

l84 Pappilankorpi iii kl Tonttivaranto e H iii

l85 lylyinen nn kaupungin maanomistus iii

l86 Petäjäpuisto nn
käyttötarkoituksen 
muutos ii
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aSemakaavaT ja aSemakaavan muuTokSeT

LOHJA

KESKUSTA

KARJALOHJA PUSULASAMMATTI
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Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020
Lu

ok
ka

nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

RAKENTAMISTAPAOHJEET

R4 Gunnarla ii nn H iii

R5 Gunnarla iii-iv nn H ii

R6 Taka-Routio nn H iii

a aloitusvaihe

v valmisteluvaihe

e ehdotusvaihe

H Hyväksymisvaihe

Suunnitelmat, selvitykset ja kaavat on ryhmitelty kiirellisyyden/tärkeyden mukaan luok-
kiin I, II, III   (I=tärkein jne)

 

NUMMI

Kaavoitus- tai suunnittelukohde 2018 2019 2020

Lu
ok

ka

nro Kaavoittaja Huomioitavaa 1-6 7-12 1-6 7-12 1-6 7-12

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

n2 oinolan koulun ympäristö kl ajantasaistus v e H ii

P5 marttilantien ympäristö kl ohitustien poisto a iii

S1 lohilammentie ik Tonttivaranto v e H iii

S3 Sammatin sateenkaari ij kaavamuutoshakemus v H ii

l Tekniset kaavamuutokset kli iii

aSemakaavaT ja aSemakaavan muuTokSeT
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LOHjAn kAuPungIn kAuPunkIkeHITYS/ kAAVOITuS

karstuntie 4, monkola
Postiosoite: PL 71, 08101 Lohja.
Vaihde (019) 3690,  fax (019) 369 4406

kaavapalaute@lohja.fi

Toimistopalvelut
Tuula Lintuniemi, toimistosihteeri
puh. 044 362 1600
tuula.lintuniemi@lohja.fi

Leena Iso- markku/ LIm, kaavoituspäällikkö
puh. 044 374 0147
leena.iso-markku@lohja.fi

Teija Liuska-eloranta/ TLe, yleiskaavoittaja
puh. 044 374 4418
teija.liuska-eloranta@lohja.fi

Iiris koivula/ Ik, kaavoitusarkkitehti
puh. 0500 954 923
iiris.koivula@lohja.fi

kaisa Långström/ kL, yleiskaavasuunnittelija
puh. 044 374 4419
kaisa.langstrom@lohja.fi

juha Anttila/ jA, asemakaava-arkkitehti
puh. 044 374 0144
juha.anttila@lohja.fi

Iris jägel-Balcan/ Ij, kaavasuunnittelija
puh. 0443740148
iris.jagel-balcan@lohja.fi

Pertti Piirilä, kaavoitusinsinööri 
puh. 050 543 9357 
pertti.piirila@lohja.fi

Aino kuusimäki, projektikaavoittaja
puh. 044 374 3443 
aino.kuusimaki(at)lohja.fi 

Tuija Savela, suunnitteluavustaja
puh. 044 369 4458
tuija.savela@lohja.fi

kalle Lindblom, kLi, suunnittelija
puh. 044 369 4404
kalle.lindblom@lohja.fi

kaavoiTukSen yHTeySTiedoT


