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1.1 Kaava- alueen sijainti
Alue sijaitsee Lohjan kaupungissa Karjalohjan Mustlahden kylässä noin kolmen kilometrin
päässä Sammatti- Karjalohja maantiestä nro 104. Kaavoitettavan alueen läpi kulkee
Karjalohjan Suomusjärven tie nro 1873. Alue rajoittuu itäosastaan Lohjan kaupungin
Sammatin kaupunginosaan. Kaava- alue ja kaavan muutosalue sijaitsee Enäjärven rannalla.
Kaava- alueen rajaus on osoitettu liitekartalla (liite 2).
1.2 Kaava- alueen nimi ja tarkoitus
Ranta- asemakaava- ja kaavamuutosalueen nimi on Lohjan kaupungin Karjalohjan
Mustlahden kylän ranta- asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos.
Kaava- aluetta halutaan kehittää lähtökohtana maatilan talouskeskuksen alue, jossa
ympäristö rakennuksineen säilytetään. Kaavan tarkoituksena on turvata alueen nykyiset
rakennuspaikat ja luoda niiden kehittämiselle tarkoituksenmukaiset edellytykset. Kaava tukee
omalta osaltaan Mustlahden alueen elinvoimaisuutta myös tulevaisuudessa tarjoten
mahdollisuuden uusien vakinaisten asuntojen maltilliselle rakentamiselle kyläalueen
nykyiseen harvaan pientalorakentamiseen tukeutuen. Kaavatyön tavoitteita ja taustaa sekä
alueen kehittämistä tulevaisuudessa esitellään maanomistajien laatimassa muistiossa
(kohta 4.4.1).
Vuonna 1995 vahvistetussa ranta- asemakaavassa on arvokkaalla ja tärkeällä paikalla,
peltoalueen poikki, osoitettu n. 30 metriä leveä Elsa- ratavaraus, johon lisäksi sisältyy noin
150 metriä hyvää käyttökelpoista rantaa. Ratavarauksen alueelle oli aikaisemmin suunniteltu
myös Helsinki - Turku moottoritietä levähdysalueineen vrt. tiesuunnitelmaan liittyvät
havainnekuvat seuraavilla sivuilla. Nyt kun näistä tiesuunnitelmista on luovuttu ja rautatien
aluevaraus poistetaan ranta- asemakaavan muutoksella, syntyy uusia mahdollisuuksia alueen
maankäytölle. Muutettavaan ranta- asemakaavaan on ollut mahdollista merkitä vähäisessä
määrin uusia lomarakennuksen rakennuspaikkoja, jotka ensisijaisesti ovat ns. kuivanmaan
rakennuspaikkoja ilman rantayhteyttä.
Kaikki uudet rakennuspaikat tukevat talouskeskuksen ympäristön ja rakennusten
säilyttämistä. Hyvin sijoitettuina ja suunniteltuina nämä talouskeskuksesta riittävästi erillään
olevat lomarakennukset ovat lisäämässä kulttuuriympäristön arvoa.
Kaava- aluetta halutaan kehittää lähtökohtana maatilan talouskeskuksen alue, jossa
ympäristö rakennuksineen säilytetään. Suunnittelun lähtökohtana on korostetusti ollut se, että
rakentaminen tapahtuu kunnioittaen avointa peltomaisemaa sekä erityisesti laajan ja
rakennushistoriallisesti arvokkaan talouskeskuksen nykyisen rakennuskokonaisuuden
ehdoilla. Ranta- asemakaavalla halutaan samalla erityisesti turvata luonnon ja maiseman
ominaispiirteet vrt. myös tätä kaavatyötä varten laadittu erillinen luontoselvitys (luku 9).
Samalla on haluttu lisätä kokonaan vapaaksi jäävää rantaviivaa osoittamalla uudet rantaan
sijoittuvat lomarakennusten rakennuspaikat olemassa olevaa korttelia täydentäväksi.
1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Tähän selostukseen kuuluvat seuraavat liitteet:
liite 1 sijaintikartta
liite 2 ranta- asemakaavan ja asemakaavamuutoksen aluerajaus
liite 3 ote maaperäkartasta
liite 4 ote pohjavesialueiden kartasta
liite 5 ote maakuntakaavasta
liite 6 ote Lohjan maankäytön rakennemallista
liite 7 ote Karjalohjan Mustlahden rantaosayleiskaavasta
liite 8 Karjalohjan kunta, Uusmies- Sorri ranta- asemakaava (rantakaava)
liite 9 Lohjan kaupungin Karjalohjan Mustlahden kylän alueen ranta- asemakaava ja rantaasemakaavan muutos
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Olemassa oleva rakennuskanta, maa- ja kallioperä, maasto ja maisema ovat
muodostaneet lähtökohdan korttelialueiden sijoittelulle ja rajaamiselle
(vrt liite 3, ote maaperäkartasta).
Vaikka kaava- alue ei olekaan arvokasta pohjavesialuetta, on kaavaa
laadittaessa erityisesti selvitetty mahdollisuudet valtioneuvoston asetuksen
mukaisiin jätevesien käsittelyihin (vrt. liite 4, ote Lohjan pohjavesialueiden
kartasta).
2. Maakuntakaava (liite 5)
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä alueelle ei ole
osoitettu käyttötarkoitusta
3. Lohjan maankäytön rakennemalli (liite 6)
Lohjan maankäytön rakennemallin 2013 2037 mukaan kaava- alue on
ensimmäisellä vyöhykkeellä on mm. hallittu omatoiminen maaseutuasuminen,
hallittu yksittäinen uudisrakentaminen alueella ennestään olevan asumisen
yhteydessä ja hallittu vapaasuositeltavaa maaseutuelinkeinoihin liittyvän asumisen lisäksi mm. hallittu
omatoiminen maaseutuasuminen ja vapaa- ajan asuminen sekä isot
rakennuspaikat. Ranta- asemakaava on rakennemallissa esitettyjen
suositusten mukainen.
4.Karjalohjan Mustlahden rantaosayleiskaava (liite7)
Karjalohjan kunnanhallituksen v. 1987 hyväksymässä osayleiskaavassa
asemakaavoitettava alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta (M -1) ja
(M - 2). M 1 - alueelle ei tule sijoittaa uusia rakennuksia muuta kuin maa- ja
metsätalouden harjoittamista varten. M 2 - alueelle saa rakentaa hajaasutusta. Enäjärven etelärantaan on osoitettu lisäksi LV alue eli
venevalkama. Lomarakennusten rakennuspaikat on osoitettu merkinnöillä
RA-1, RA-2 ja RA-3. RA-2 merkinnällä osoitetulle alueelle ei osayleiskaavan
mukaan tule sijoittaa uusia loma- asuntoja.
Osayleiskaavan tärkeä merkitys lähtökohtana ranta- asemakaavan
mitoituksessa todetaan tarkemmin jäljempänä (kohta 5.2 Kaavan rakenne ja
mitoitus).
5. Ranta- asemakaava, Karjalohjan kunta, Uusmies- Sorri rantakaava,
(liite 8)
Ranta- asemakaavan (rantakaava vahvistettu v. 1995) muutosalue käsittää
seuraavat aluevaraukset: Pääosa alueesta on maa- ja metsätalousaluetta (M).
Alueen pohjoisosan poikki on osoitettu ELSA- ratavaraus. Alueelle on lisäksi
osoitettu loma- asuntojen korttelialuetta, erillispientalojen korttelialuetta sekä
maatilojen talouskeskusten korttelialuetta, jossa rakennukset ympäristöineen
säilytetään. Kaava- alueen pohjoisosassa on rantakaava- alueen käyttöön
varatut uimaranta- alue (VV) ja puistoalue (P).
6. Rakennusjärjestys
Alueella on voimassa vuonna 1.5.2015 hyväksytty rakennusjärjestys.
7. Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.
8. Päätökset ja suunnitelmat
Aluetta koskevista muista päätöksiä todettakoon seuraavaa:
Karjalohjan rakennuslautakunta on 21.5.1981 myöntänyt tontille Marjalahti
(kiinteistötunnus 223-416-3-34) rakennusoikeuden rakennusjärjestyksen
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4.4.1 Maanomistajien esittämiä lähtökohtia ja tavoitteita
Kaavamuutos lähti liikkeelle siitä, että haluamme poistaa rantaasemakaavasta maankäyttöä pitkään rasittaneen Helsinki-Turku
ratavarauksen, joka on jo poistettu maakuntakaavasta. Haluamme säilyttää
pihapiirimme, peltoaukeamme ja kulttuurimaisemamme. Haluamme myös
tehdä mahdolliseksi tuleville sukupolville rakentaa, asua ja elää täällä
Karjalohjan Mustlahdessa Enäjärven rannalla. Päämäärämme on kaava, joka
voisi mahdollistaa myös esimerkiksi maatilamatkailun harjoittamisen tällä
alueella, joka sijaitsee suotuisasti lähellä pääkaupunkiseutua. Vrt. Lohjan
maankäytön rakennemalli. Alue sijoittuu pääosin Vapaa- ajan Lohja nimiselle
osa- alueelle, joka on määritelty maaseutualueeksi, jonka maankäytön
painopiste on vapaa- ajan asumisessa. Määritelmän mukaan alueella on lisäksi
mahdollisuus kestävään vapaa- ajan asumiseen kohtuullisella etäisyydellä
pääkaupunkiseudun asutuskeskittymistä.
Ranta- asemakaavassa ja kaavamuutoksessa uudet tontit on sijoitettu siten,
että peltoaukeat säilyvät, varsinainen rantarakentaminen on erittäin vähäistä,
eikä tonteille jouduttaisi rakentamaan uusia teitä ja sähkölinjoja. Haluamme
säilyttää hyvän tasapainon rakentamattoman ja rakennetun ranta-alueen välillä.
Enäjärven rantaviivasta alue vie ainoastaan noin 0,8 %.
Uusmiehen tilan pihapiiri tunnetaan paikkakunnalla ja olemme saaneet sen
vaalimisesta Karjalohjan kunnalta perinnerakentamisen palkinnon 1990-luvulla.
Pihapiirin läpi kulkeva tie on suosittu matkailijoiden keskuudessa. Tässä
pihapiirissä on sijainnut keskiaikaisen kylän keskus, viiden kantatilan
ryhmittymä. Mustlahdessa on asuttu satoja vuosia, asukkaita on ollut sata
vuotta sitten noin 140 ja 50 vuotta sitten 120. Nykyisin kylässä asuu noin 80
henkeä. Kesällä on vilkkaampaa Enäjärven alueella, joka on tunnettu
luonnonkauneudestaan.
Olemme onnellisia, kun olemme perineet pienen palan kauneinta Uuttamaata.
Perinnön hoitaminen vaatii kuitenkin sitoutumista sukupolvesta toiseen,
jatkuvaa työtä ja myös rahaa.
Viime 30 vuoden aikana on Uusmiehen pihapiirin ja rakennusten
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehty useita isoja korjauksia: Kivinavetan
peruskorjaus, rakenteiden vahvistaminen ja katon korjaus, kahden
asuinrakennuksen peruskorjaukset, yhden asuinrakennuksen kattoremontti,
kaikkien rakennusten maalausta, kunnostusta ja ylläpitoa. Pihan ajoteitä ja
nurmialueita on kunnostettu ja rakennettu pihavalaistus.
Nämä korjaustyöt ovat pääosin paikallisten yrittäjien ja ammattimiesten
tekemiä. Myös rakennusainekset on hankittu lähialueelta, kuten läheiseltä
Enäjärven sahalta. Näin Karjalohjan kuntakin on hyötynyt ja saanut verotuloja.
Seuraavien 30 vuoden aikana on odottamassa joukko mittavia
perusparannuksia.
Mustlahti on hyvien yhteyksien päässä pääkaupungista ja Turusta (vrt. em.
Vapaa-ajan Lohja). Täällä asuvan on helppo ajaa vaikka päivittäin töihin
pääkaupunkiseudulle, vaikkapa osin etätöitä tehden.
Kyseessä on sekä Museoviraston että Uudenmaan maakuntamuseon mukaan
varsin ainutlaatuinen alue. Matkailukohteena se voisi tarjota tulevaisuudessa
luonnonmukaista, pienimuotoista, elämyksellistä ja ekologista palvelua
lähimatkailijoille. Se voisi sisältää esimerkiksi kirjallisuusiltoja, pieniä
taidenäyttelyitä, intiimejä tupa- tai salikonsertteja (joita olemme jo
kyläyhdistyksen piirissä järjestäneetkin), pienimuotoista kahvilatoimintaa.
Ympäröivä luonto tarjoaa upeat puitteet kaikkina vuodenaikoina, lyhyen matkan
päässä suurista asutuskeskuksista.
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riittävän etäälle arvokkaasta talouskeskuksen rakennuskokonaisuudesta. Uudet
rakennuspaikat eivät missään määrin vaaranna luonnonympäristön ja rakennetun
ympäristön arvoja.
Kaava- alue muodostuu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi. Vain vähäisiltä osin aluetta
osoitetaan uusiksi rakennuspaikoiksi ja nekin liittyvät vanhoihin korttelialueisiin lukuun
ottamatta rakentamiseen hyvin sopivaa uutta Lammashaan aluetta, joka osayleiskaavan
mukaan on soveltuvaa kuivanmaan lomarakentamiselle. Kaikki nämä lomarakennusten ja
erillispientalojen korttelialueet ovat ympäristöönsä sopivia ja harkitusti pieniä. Kaavan
keskeisenä tavoitteena on luonnon huomioon ottaminen ja viihtyisän rakennetun ympäristön
täydentyminen sekä maisemallisesti vaikuttavan peltomaiseman säilyminen. Kaava
mahdollistaa olemassa olevien rakennusten kunnostamisen ja niiden välittömän ympäristön
hienovaraisen kehittämisen. Kaavalla edistetään vapaa- ajan ympäristön toimivuutta ja se
antaa luontevat edellytykset niin vapaa- ajan asuntojen kuin pientalojenkin hyvälle
suunnittelulle. Kaavaan ei ole otettu sellaisia määräyksiä, jotka tarpeettomasti rajoittaisivat
hyvää, kyläalueen luonteen mukaista, vapaampaa ja omaleimaisempaa
rakennussuunnittelua.
Ranta- asemakaavalla ja kaavan muutoksella saatetaan voimassa oleva vanha rantakaava
(ranta- asemakaava) ajan tasalle. Samalla laajennetaan kaavoitettua aluetta ja saadaan
aikaan aikaisempaa tarkoituksenmukaisempi ja ehjempi yksityiskohtaisen suunnittelun piiriin
kuuluva kokonaisuus. Kaava on luonteeltaan pitkälti nykytilanteen toteava ja vähäisessä
määrin kaava- alueella olevaa uudempaa rakentamista täydentävä.
5.21 Kaavan rakenne ja mitoitus
(Vrt. myös Kantatilaselvitys luku 7)
Ranta- asemakaavan ja kaavamuutoksen rakenne vastaa Mustlahden nykyistä
kylärakennetta ja uusi rakentaminen on sopusoinnussa alueen historiallisen
rakenteen kanssa. Rakennukset sijoittuvat olemassa olevien teiden varsille ja
maisemallisesti luonteviin paikkoihin täydentäen sopivasti nykyisiä rakennettuja
alueita.
Kaavahankkeen yhtenä peruslähtökohtana on ollut säilyttää historialliset rakennetut
alueet sekä merkittävät yhtenäiset pelto-, metsä ja ranta-alueet tuleville sukupolville.
ELSA- ratavarauksen poistaminen on mahdollistanut kaavanmuutosalueen
päivittämisen nykyaikaan niin että tilalla olevat merkittävät luonto- ja kulttuuriarvot
sekä monimuotoinen rakennuskanta pystytään säilyttämään ja kokonaisuutta
pystytään hoitamaan ja ylläpitämään. Uusi ranta- asemakaava yhdessä
kaavamuutoksen kanssa antaa uusia mahdollisuuksia alueen kehittämisen
ympäristön kannalta ja kokonaistaloudellisesti kestävältä pohjalta.
(Vrt. myös kohta 4.4.1 Maanomistajien näkökulma)
Kaavan pääasiallinen mitoitusperuste on alueelle v.1987 hyväksytty
rantaosayleiskaava. Vuonna 1995 vahvistettu rantakaava on osayleiskaavan ohella
antanut selkeät lähtökohdat suunnittelulle. Eri käyttötarkoituksiin osoitettujen
alueiden mitoitusperusteina on käytetty lisäksi virallisia kartta- asiakirjoja ja
kantatilaselvitysten antamia lähtötietoja. Uusien rakennuspaikkojen mitoituksen
perusteena on käytetty tukena myös muualla Enäjärven rannoilla aikaisemmin
toteutunutta rakentamista niin Salon kuin Lohjankin maantieteellisillä alueilla.
Ranta-asemakaava- alueen rantaviivamuunnoksen perusteena on käytetty seudun
järvialueilla yleisesti hyväksyttyjä mitoituksia ja laskelmia. Mitoitusperusteista on
kaavasuunnittelun eri vaiheissa keskusteltu useiden eri asiantuntijatahojen kanssa
ja mitoituksen on todettu Lohjan kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa
19.6.2018 ja 5.3.2019 vastaavan Lohjan kaupungin näkemystä ko. kaava- alueelle
mahdollisesta mitoituksesta.
Emätilan Sorri ja emätilan Uusmies yhteenlaskettu todellinen rantaviiva on 1540
metriä ja vastaavasti muunnettu rantaviiva on 1320 metriä.
(vrt. mitoituslaskelmataulukko seuraavalla sivulla).
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Mitoituslaskelma (rakennuspaikkoja per muunnettu rantakilometri):
8,33

Lohja-Enäjärvi-Mustlahti
Emätilojen Uusmies ja Sorri Enäjärven rantarakentamisen mitoituslaskelma
Tilan tunnus
Rantaviivan pituus m
Muunnetun rantaviivan pituus m
Käytettyjä rantarakennuspaikkoja kpl
444-473-1-59
50
50
444-473-1-60
50
50
444-473-1-61
50
50
444-473-10-0
25
25
444-473-1-41
50
50
444-473-3-74
605
535
444-473-3-80
100
50
444-473-3-34 (rauennut rakennuslupa)
160
160
444-473-3-70
200
100
444-473-3-75
50
50
444-473-3-76
50
50
444-473-3-77
50
50
444-473-3-78
50
50
444-473-3-XX (uusi tontti)
50
50
Yhteensä
1540
1320

Mitoituslaskelma (rakennuspaikkoja per muunnettu rantakilometri):
6,12

Lohja - Enäjärvi - Mustlahti
Ranta-asemakaava- ja kaavamuutosalueen rakentamisen mitoituslaskelma
Tilan tunnus
Rantaviivan pituus m
Muunnetun rantaviivan pituus m
Käytettyjä rantarakennuspaikkoja kpl
444-473-3-74
590
520
444-473-3-80
100
50
444-473-3-75
50
50
444-473-3-76
50
50
444-473-3-77
50
50
444-473-3-78
50
50
444-473-3-34 (rauennut rakennuslupa)
160
160
444-473-3-XX (uusi tontti)
50
50
Yhteensä
1100
980

1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6

0
0
1
0
0
0
0
0
1

Käyttämättömiä rantarakennuspaikkoja kpl

Käyttämättömiä rantarakennuspaikkoja kpl

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3

0
0
0
1
1
1
0
0
3

Kaavassa uusia rantarakennuspaikkoja kpl

Kaavassa uusia rantarakennuspaikkoja kpl

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
1
1
2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMÄTILOJEN KÄYTTÄMÄT RANTARAKENTAMISPAIKAT JA RANTA- ASEMAKAAVAN JA
RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MAHDOLLISTAMAT RAKENNUSPAIKAT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMÄTILA SORRI
on käyttänyt 2 rakennuspaikkaa (3:70 ja 3:75)
ja lisäksi 3 käyttämätöntä (3:76, 3:77 ja 3:78)
lainvoimaisen rantakaavan mukaista
rantarakennuspaikkaa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMÄTILA UUSMIES
on käyttänyt 4 rakennuspaikkaa (1:59,1:60,1:41,1:61)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANTA- ASEMAKAAVASSA JA KAAVAMUUTOKSESSA
OSOITETUT UUDET RANTARAKENNUSPAIKAT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMÄTILA SORRI 2 uutta rantarakennuspaikkaa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMÄTILA UUSMIES
ei uusia rantarakennuspaikkoja

Rantaviivan todellinen pituus kaava- alueella on n. 1100 metriä ja vastaava
muunnettu rantaviiva on 980 metriä.
Kun otetaan huomioon jo aiemmin käytetyt rakennuspaikat sekä muunnettujen
rantaviivojen pituudet emätilojen Sorri ja Uusmies yhteenlaskettu mitoitusluku on
8.33 rakennusta rantaviivakilometrillä. Ranta- asemakaava- alueen ja
kaavamuutosalueen mitoituslaskelman mukaan rakennuspaikkoja muunnettua
rantaviivakilometriä kohden on 6.12.
Mitoitusta arvioitaessa on tärkeää huomata, että rakentamattoman alueen käytön
tarkoituksenmukaista suunnittelua on aikaisemmin suuresti vaikeuttanut
vahvistetussa rantakaavassa oleva Elsa- ratavaraus. Kysymys ei ole ollut
pelkästään rata- aluevarauksen maa- alueesta vaan myös niistä lähialueista, jotka
olisivat joutuneet kärsimään rataliikenteestä johtuvista melu-, tärinä ym. haitoista.
Vasta ratavarauksen poistuttua on ollut mahdollista suunnitella ranta- alueiden
maankäyttöä maanomistajien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Rata- alueen
poistuminen vapauttaa hyvää rantaviivaa n. 150 metrin matkalta, joten
mahdollisuudet maltilliseen loma- asutuksen lisäämiseen mitoituksellisestikin
paranevat. Kaksi uutta rakennuspaikkaa on sijoitettu aivan olemassa olevien
rantarakennuspaikkojen yhteyteen, jolloin koko muu ranta- alue jää vapaaksi.
Vapaa yhtenäinen rantaviiva on pituudeltaan melkein 700 metriä. Erityisesti on
huomattava, että vahvistettuun rantakaavaan verrattuna vapaan rantaviivan osuus
kasvaa.
Loma- asuntojen määrää ratkaistaessa on otettu huomioon maasto ja maisema
sekä alueella oleva vanhempi lomarakennuskanta. Ranta- asemakaavalla on
haluttu tukea alueen perinteistä rakentamista mahdollistamalla
tarkoituksenmukainen täydennysrakentaminen. Uudet rantarakennuspaikat on
suunniteltu niin, että luonnonympäristöä voidaan säilyttää mahdollisimman paljon
rakennuspaikkojen rakentamattomilla osilla. Asia on varmistettu kaavamääräyksillä.
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Seuraavina olevat kuvasivut (4 sivua) havainnollistavat lisää kaavan
mitoituskysymyksiä. Kuvasivut ovat:
- Ote peruskartasta, johon on merkitty Enäjärven eteläosan rakentamisesta
vapaa rantaviiva
- Karttapiirros, joka osoittaa rantaviivan pituudet osa- alueittain sekä taulukko:
rakennuspaikkojen määrät/ osayleiskaava, rantakaava ja ranta- asemakaava
- Karttapiirros, joka osoittaa rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet kaavaalueella
- Karttapiirros, joka osoittaa kaava- alueen rantaviivan etäisyyden vastarannasta
Kaava- ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja Lohjan kaupungin kanssa 19.6. 2018
pidetyn neuvottelun perusteella on ympärivuotisten asuinrakennusten
rakennuspaikkojen määrää kuitenkin vähennetty seitsemästä (7) neljään (4).
Vanhan rantakaavan mukainen kolmen rakennuspaikan korttelialue on muutettu
maa- ja metsätalousalueeksi. Jäljelle jäävät uudet erillispientalojen rakennuspaikat
ovat em. tavoitteiden mukaisia ja liittyvät luontevasti Sakkolantien varren olemassa
olevaan kylämäiseen asutukseen. (Vrt. liite 6: Lohjan maankäytön rakennemalli).
Lisäksi sovittiin, että Suomusjärventien länsipuolelle mainitussa kaavassa
vahvistettua korttelialuetta AM/s supistetaan muuttamalla sen eteläosa maa- ja
metsätalousalueeksi, Näiden muutosten jälkeen kaavan ja kaavamuutoksen mitoitus
täyttää kaupungin asettamat vaatimukset ja rakennuspaikkojen mitoitus noudattaa
Lohjan osayleiskaavoissa esitettyjä mitoitusperusteita.
(Vrt. myös liite 6: Lohjan maankäytön rakennemalli).
Kaupungin edustajien mukaan ranta- asemakaavoituksella on yleisesti ottaen
mahdollista erityisistä syistä toteuttaa jossain määrin tehokkaampaa rakentamista
kuin ilman yksityiskohtaista kaavaa. Tässä tapauksessa tällaisina erityisinä syinä
voidaan pitää mm. arvokkaan rakennetun ympäristön säilymisen edistämistä sekä
vanhentuneen ratavarauksen poistamista. Neuvottelun yhteydessä kaupungin
edustajat totesivat edelleen, että kaavoittamattomien ranta- alueiden lupaharkinta
saattaa mitoituksen osalta olla tiukempaa kuin ranta- asemakaavoitetuilla alueilla,
jotka edustavat sitovasti suunniteltua ja luonteeltaan pysyvää aluekokonaisuutta.
Kaavasta on käyty kaupungin edustajien kanssa uusi perusteellinen neuvottelu
5.3. 2019 sen jälkeen kun kaava on vetovoimalautakunnan ja kunnanhallituksen
käsittelyn perusteella palautettu uudelleen valmisteluun koskien kaavan mitoitusta
ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Siinä neuvottelussa sovittiin tarpeellisien
tarkistusten ja täydennyksien sisällyttämisestä kaavaselostukseen. Näiden
tarkistusten ja lisäysten katsottiin vastaavan vetovoimalautakunnan ja
kaupunginhallituksen palautuspäätöksissä tarkoitettua kaavan uutta valmistelua.
(vrt. myös edellä oleva mitoituslaskelmataulukko)
Todettakoon vielä, että uusien omarantaisten rakennuspaikkojen suunnittelu on ollut
mitoituksellisesti mahdollista ensisijaisesti ELSA- ratavarauksen hyvän ranta- alueen
vapauduttua maanomistajien käyttöön. Kuivanmaan lomarakennuspaikat ja uudet
pientalojen rakennuspaikat taas ovat tulleet mahdollisiksi erityisesti kaava- alueen
pinta- alan oleellisen lisääntymisen johdosta. Kaavalla ja kaavamuutoksella
korostetaan edelleen rakennetun ympäristön arvoa ja merkitystä sekä luodaan
entistä parempia edellytyksiä rakennusten hoidolle ja kunnossapidolle
Ranta- asemakaavan mukainen uudisrakentaminen on vain erittäin vähäistä lomaja pientalorakentamista. Kaavassa esitetty uudisrakentaminen ei sen sijainti
huomioon ottaen rajoita perinteisten elinkeinojen harjoittamista eikä heikennä
laajojen pelto- ja metsäalueiden maisemallista arvoa. Mustlahden kylän keskeisten
alueiden kehittymiselle uudisrakentaminen tuo monipuolisia uusia mahdollisuuksia.
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Kaavamuutoksella on samalla haluttu vahvistaa alueen historiallista merkitystä ja
arvoa tarvittavilla rakennuskohtaisilla suojelumerkinnöillä ja sillä, että historiallinen
vanha kylätontti on osoitettu muinaismuistolain mukaisella aluevarauksella sm-2.
Alueelle osoitettujen ympärivuotisten rakennuspaikkojen määrä on tärkeä osa
kyläalueen elinvoiman säilymisen edellytyksiä. Uudet asuinrakennukset ja asukkaat
tukevat osaltaan Maaseutulohjan elinvoimaisuutta ja mahdollistavat sen, että
ikiaikaiset asumispaikat Länsi Uudellamaalla pysyvät hallitusti asuttuina ja näin
myös ympäristö, elinolosuhteet ja paikalliskulttuuri- ja paikalliset perinteet siirtyvät
uusille sukupolville. Elinvoimaisen kyläkulttuurin vaalimista ja nykyaikaistamista voi
pitää myös Lohjan kaupungin tulevaisuuden tavoitteidenkannalta erittäin tärkeänä.
Uudisrakentamisella myös turvataan alueen ja rakennetun ympäristön historiallinen
jatkuvuus. Kaava- ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja Lohjan kaupungin kanssa
19.6. 2018 pidetyn neuvottelun perusteella on ympärivuotisten asuinrakennusten
rakennuspaikkojen määrää kuitenkin vähennetty seitsemästä (7) neljään (4).
Vanhan rantakaavan mukainen kolmen rakennuspaikan korttelialue on muutettu
maa- ja metsätalousalueeksi. Jäljelle jäävät uudet erillispientalojen rakennuspaikat
ovat em. tavoitteiden mukaisia ja liittyvät luontevasti Sakkolantien varren olemassa
olevaan kylämäiseen asutukseen. (Vrt. liite 6: Lohjan maankäytön rakennemalli).
Rakennuspaikkojen mitoitus noudattaa Lohjan osayleiskaavoissa esitettyjä
mitoitusperusteita.
Kaikki uudet rakennuspaikat on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu samaan
maisemakuvaan arvokkaan maatilan talouskeskusympäristön ja maisemakuvaa
hallitsevan peltomaiseman kanssa. Koska uudet pientalojen rakennuspaikat liittyvät
alueen uudempaan ja monimuotoiseen pientalorakentamiseen ei uudisrakentaminen
edellytä kaavassa annettavia tarkempia rakennustapaa koskevia määräyksiä.
Kaava- alue on pinta- alaltaan n.60 hehtaaria ja aluevaraukset ovat asetettujen
tavoitteiden mukaisia.
Eri käyttötarkoituksiin osoitetut alueet jakautuvat seuraavasti:
Korttelialueet
Loma- asuntojen korttelialueet
Korttelit 1,4. 7 ja 8 (RA)
yht. 4.79 ha
Asuinrakennusten korttelialueet
Korttelit 3,9 ja 10 (AO)
yht. 2.37 ha
Maatilojen talouskeskusten korttelialueet
Korttelit 5 ja 6 (AM/s)
yht. 1.65 ha
Muut alueet
Maa- ja metsätalousalueet (M )
Virkistysalueet (VV)
Katualueet (ajoyhteys)

yht.48.65 ha
yht. 0.16 ha
yht. 1.17 ha

5.2.2 Vesihuolto ja jätevesien käsittely
Alueella olevan rakennuskannan vesihuolto ja jätevesien käsittely on hoidettu
viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Laadultaan hyvä vesi saadaan joko
porakaivoista tai lähdekaivoista. Toistaiseksi ratkaisut ovat
rakennuspaikkakohtaisia. Lähivuosina tavoitteena on alueelle sopivan
vesihuoltolaitoksen esim. vesiosuuskunnan perustaminen.
Kaavassa on määräys vesikäymäläkiellosta loma- asunnoissa. Rantaan sijoittuvien
rakennuspaikkojen osalta on annettu myös määräykset harmaiden jätevesien
käsittelystä. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettujen uusien AO-korttelialueiden
vesihuolto jätevesihuolto järjestetään toistaiseksi olemassa olevan asutuksen
mukaisesti rakennuspaikkakohtaisesti.
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5.3 Kaavan vaikutusten arviointi
Kaavalla varmistetaan kulttuurimaiseman säilyminen. Kaava luo edellytykset arvokkaan
rakennetun ympäristön säilymiselle sekä maanomistajien asettamien tavoitteiden mukaiselle
loma- asutuksen ja asuinrakennusten rakentamiselle ja olemassa olevien rakennusten
hoidolle, kehittämiselle ja ylläpidolle. Kaavassa esitetty maankäyttö ei heikennä muiden
maanomistajien mahdollisuuksia omien alueidensa käyttämiseen kohtuullisella tavalla ja
mahdollistaa muille vertailukelpoisille alueille vastaavat rakentamismahdollisuudet
yksityiskohtaisen kaavoituksen mukaisesti.(Vrt. myös kohta 4.4.1)
5.3.1 Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden huomiointi
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisointi on toteutunut
pääosin maakuntakaavassa. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä rantaasemakaava- alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.
Kuntatasolla valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat pääosin
yleiskaavoituksessa. Alueelle on laadittu Karjalohjan Mustlahden
rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Karjalohjan kunnanhallituksessa
vuonna 1987. Vaikka rantaosayleiskaava onkin oikeusvaikutukseton, on sillä
suuri merkitys ohjeellisena lähtökohtana alueen tarkemmalle kaavoitukselle.
Alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa. Yksittäisten valtakunnallisten
erityistavoitteiden osalta on syytä todeta, että kaavoitettavalla alueella ei ole
valtakunnallisesti arvokkaita maisema- alueita, valtakunnallisesti arvokkaita
kulttuuriympäristöjä eikä valtakunnallisesti merkittäviä esihistoriallisia
suojelukokonaisuuksia. Alueella ei ole myöskään muita sellaisia arvoja, jotka
vaikuttaisivat laajempaa aluetta koskevien kaavojen ohjausvaikutuksen kautta
ranta- asemakaavaratkaisuihin.
Alueiden käytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma- asutus on suunniteltu
niin, että luontoarvoltaan arvokkaiden ranta- alueiden säilyminen sekä lomaasumisen viihtyisyys turvataan.
Mustlahden muinaisjäännösalue on merkitty kaavaan vanhan kartta- aineiston
perusteella tehdyn rajauksen mukaisesti osa- aluemerkinnällä sm-2.
Uudet 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelun tavoitteita
valtakunnallisesti merkittävissä asioissa. Ne eivät laajenna kaavojen
sisältövaatimusten alaa eikä uudistus näin ollen aseta uusia tavoitteita
Mustlahden ranta- asemakaavalle ja sen muutokselle. Kaavan tavoitteet ovat
uusien valtakunnallisteen alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia.
5.3.2 Vaikutukset palveluihin
Kaava- alueen rakennusten käyttötarkoituksesta ja alueen maantieteellisestä
sijainnista johtuen ei ole ollut tarvetta osoittaa alueita palvelutoimintoja varten.
Kaavasta johtuvalla vähäisellä pysyvien asukkaiden ja vapaa- ajan asukkaiden
lisäyksellä ei ole oleellista merkitystä palvelujen kysyntään
5.3.3 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
Ranta- asemakaavalla ja kaavamuutoksella lisätään Mustlahden kylän
elinvoimaa ja edistetään talouskeskuksen arvokkaan rakennetun ympäristön
säilymistä sijoittamalla uudisrakentaminen riittävän etäälle Uusmiehen tilan
talouskeskuksen tasapainoisesta kokonaisuudesta.

15

Uudet asuinrakennukset ja lomarakennukset voidaan omilla erillisillä
rakennuspaikoillaan suunnitella niin, että ne sopeutuvat luontevasti
ympäristöönsä. Kaava luo myös hyvät edellytykset vanhojen rakennusten
kunnostamiselle ja hienovaraiselle täydennysrakentamiselle. Uusilla srmerkinnöillä turvataan tärkeiden rakennusten suojelua ja edistetään niiden
hoitoa.
5.3.4 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön
Alueen pitkäaikainen perinne ympäristön vaalimisessa ja tätä kaavatyötä
varten laadittu Lohja Mustlahti - luontoselvitys ovat antaneet hyvät lähtökohdat
kaavoitukselle ja kaavan muuttamiselle. Kaavalla turvataan tärkeiden
luontoarvojen säilyminen ja varmistetaan rakentamisen ja ympäröivän luonnon
yhteensovittaminen. Uudisrakentaminen toteutetaan mahdollisimman
vähäisellä maaston muokkaamisella. Tämä on varmistettu hyvin valituilla
rakennuspaikoilla ja luonnontilaan jätettävien rakennuspaikkojen osien tarkoilla
rajauksilla ja luontoa säästävillä kaavamerkinnöillä ja määräyksillä.
Enäjärvestä on käytettävissä veden laatua koskevia selvityksiä. Seuraavilla
sivuilla (2 sivua) on otteita Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n
selvityksestä. Kaavalla ja kaavamuutoksella osoitetaan rantaan vain yksi uusi
rakennuspaikkaa ja sen lisäksi toinen rakennuspaikka, jolla korvataan
vastaavalla rakennuspaikalla ollut rakennusoikeus, joka on rauennut (vrt. 3.2
kohta 8 Päätökset ja suunnitelmat). Nämä rakennuspaikat eivät aiheuta
lisäkuormitusta vesistöön ottaen huomioon rakennusten etäisyydet rannasta,
luonnontilassa säilytettävä ranta- alue ja se, että jätevesijärjestelyt toteutetaan
Lohjan viranomaisten edellyttämällä tavalla.
Kaavan määräyksillä varmistetaan osaltaan se, ettei lisäkuormitusta synny. On
syytä myös korostaa, että kaava- alue muodostaa vain 0.8 % Enäjärven rantaalueesta.
Jätevesien käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä on kaavaa laadittaessa ja
määräyksiä kehitettäessä neuvoteltu Lohjan kaupungin viranhaltijoiden
kanssa.
5.3.4 Vaikutukset vesihuoltoon ja jätevesien käsittelyyn
Vesihuollon ja jätevesien käsittelyn järjestelyt hoidetaan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ja kaupungin viranomaisten ohjeiden
mukaan lähtökohtana alueen perinteelliset pienimittakaavaiset ja
ympäristöystävälliset ratkaisut.
Alueella on hyvät pohjavesivarat. Esitetty vähäinen lisärakentaminen ei
muodosta ongelmaa veden saatavuudelle.
Lohjan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti kaavassa on huomioitu
vesihuollon järjestäminen toiminnallisesti, taloudellisesti ja
ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. Kaavassa on myös huomioitu kaavaalueen ja sen ympäristöalueiden olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät. Kaava
siis mahdollistaa tarkoituksenmukaiset vesihuoltoratkaisut koko alueella sekä
sen, ettei Enäjärven veden laatu ole miltään osin uhattuna,
Uudisrakentamisen myötä paranevat myös mahdollisuudet tavoitteena olevan
vesiosuuskunnan perustamiseen ja alueen liittämiseen aikanaan osaksi Lohjan
kaupungin vesihuoltoa, esimerkiksi Lohilammen vesiosuuskunnan
laajennusosana. Lohilammen vesiosuuskunta sisältyy Lohjan vesihuollon
kehittämissuunnitelmaan.
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Jätevedet hoidetaan viranomaisten ohjeiden ja määräysten ja rantaasemakaavaan otettujen määräysten mukaisesti. Loma- asuntojen osalta on
kaavassa annettu määräys vesikäymäläkiellosta siten, että RA- kiinteistö
voidaan varustaa vesikäymälällä vain, mikäli se liittyy alueella toimivan
kunnallisen vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, joka on kunnan vesihuollon
kehittämissuunnitelman mukainen. Rantaan sijoittuvien loma- asuntojen osalta
on annettu myös määräykset harmaiden jätevesien käsittelystä.
Kaavassa osoitetut pysyvään asumiseen tarkoitetut rakennuspaikat on
suunniteltu sijailtaan ja kooltaan sellaisiksi, että jätevedet voidaan käsitellä
kullakin rakennuspaikalla.
Kaava on kokonaisuudessaan suunniteltu siten, ettei jätevesistä aiheudu
mitään uhkaa Enäjärven veden laadulle.
5.4 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole mitään häiriötekijöitä.
5.5 Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset
Kaavamerkinnät ja - määräykset on laadittu niin, että ne varmistavat kaavalle asetetut
tavoitteet ja mahdollistavat rakentamisen joustavasti eri olosuhteissa. Erityisesti on haluttu
antaa mahdollisuudet ympäristöön sopiviin yksilöllisiin ratkaisuihin paikallisten
rakennuslupaviranomaisten mahdollistamissa puitteissa.
Rakennuslupaviranomaisilla on mahdollisuudet ennakkoneuvonnalla ja suunnittelun
ohjauksella vielä tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista hyvän ja viihtyisän ympäristön
syntymiseksi.
5.6 Nimistö
Kaavatie- merkinnällä osoitetuille tieyhteyksille on ranta- asemakaavaan
ja ranta asemakaavan muutokseen merkitty nimet Isosaarentie ja Nuottarannantie.

6. RANTA- ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat kaavan merkinnät ja määräykset ja kaavaan liittyvät erityismääräykset
sekä tämä kaavaselostus. Kaava-alueen toteuttaminen riippuu maanomistajien omista
tarpeista ja mahdollisuuksista. Alueen rikkautena on ranta- alueiden lisäksi syytä erityisesti
mainita vanhojen rakennusten muodostama perinteinen ja tiivis talouskeskuskokonaisuus ja
rakentamisesta vapaaksi jäävä laaja ja vaikuttava peltomaisema.
Ranta- asemakaavan toteutuksen seuranta tapahtuu osana Lohjan kaupungin normaalia
kaavojen toteutumisen seurantaa ja rakennuslupatilannekartoitusta.
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tarkistettu 5.3.2019
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
koskien ranta- asemakaavan laatimista ja muuttamista Lohjan kaupungin Karjalohjan Mustlahden kylässä.
Alue muodostuu tiloista

Uusmies
Sorri
Uusmies 1
Pläsinnokka
Pläsinpellon ranta
Vähäsorri
Aakustinpelto
Pläsinpelto
Marjalahti

444-473-1-65
444-473-3-74
444-473-3-80
444-473-3-78
444-473-3-77
444-473-3-79
444-473-3-75
444-473-3-76
444-473-3-34

Ranta- asemakaavoitettava- alue sijaitsee Lohjan länsiosassa seuraavalla sivulla olevien karttojen
osoittamassa paikassa.

1

RANTA- ASEMAKAAVA- ALUEEN SIJAINTI ON OSOITETTU NUOLELLA

2

3

KAAVOITUKSEN TAVOITTEET

Rakentamattomat alueet
Rakennetut alueet

KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT, LAADITTAVAT SELVITYKSET JA AIKAISEMMAT
SUUNNITELMAT

4

UUDENMAAN VAHVISTETTUJEN MAAKUNTAKAAVOJEN YHDISTELMÄSSÄ
ALUEELLE EI OLE OSOITETTU KÄYTTÖTARKOITUSTA.
RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEEN SIJAINTI ON OSOITETTU NUOLELLA

5

OTE KARJALOHJAN MUSTLAHDEN RANTAOSAYLEISKAAVASTA, JOKA ON HYVÄKSYTTY
KARJALOHJAN KUNNANHALLITUKSESSA 1987. KAAVA ON OIKEUSVAIKUTUKSETON.
Osayleiskaavassa ranta- asemakaavoitettava alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta.
Länsipuoleinen osa M-1 ja itäpuoleinen osa M-2. M-1- alueelle ei tule sijoittaa uusia
rakennuksia muuta kuin maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. M-2- alueelle saa
rakentaa haja- asutusta. Enäjärven etelärantaan on osoitettu lisäksi LV-alue eli venevalkama.
Lomarakennusten rakennuspaikat on osoitettu merkinnöillä RA-1, RA-2 ja RA-3. RA- 2—
merkinnällä osoitetulle alueelle ei osayleiskaavan mukaan tule sijoittaa uusia loma- asuntoja.
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OSALLISET

Viranomaisosallisia ovat

Muita tässä yhteydessä mainittavia osallisia ovat:

KAAVAAN LIITTYVÄN VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

RANTA- ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO
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-Ranta- asemakaava ja - muutosluonnos laadittiin vuorovaikutteisesti maanomistajien ja
muiden asiantuntijoiden kanssa.
-Lohjan kaupunki asetti ranta- asemakaava- ja kaavamuutosluonnoksen virallisesti nähtäville
valmisteluvaiheen kuulemista varten 3.2. 2016 3.3. 2016 ja kaavaluonnoksesta pyydettiin
lausunnot.
-Osallisilla oli mahdollisuus esittää em. nähtävillä oloaikana mielipiteensä kaavaluonnoksesta
-Lausunnoista laadittiin vastine ja käytiin neuvottelu Lohjan kaupungin edustajien kanssa
-ELY- keskuksen edustajat tutustuivat kaava- alueeseen 29.6. 2016 Karjalohjan Mustlahdessa
pidetyn neuvottelun yhteydessä.
-Ranta- asemakaava- ja kaavamuutosehdotus valmistui talvella 2017. Kaavaehdotus jätettiin
Lohjan kaupungin käsittelyyn 6. kesäkuuta 2017. Lokakuun 27. pidettiin asiasta neuvottelu
kaupungin 6.10. esittämien huomioiden johdosta.
-Lohjan vetovoimalautakunta käsittelee ranta- asemakaava- ja kaavamuutosehdotusta
joulukuussa 2017 ja asettaa sen virallisesti nähtäville vuoden 2018 alussa.
-Kaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville ajalla 17.1.- 15.2. 2018.
-Ranta- asemakaava- ja kaavamuutosehdotuksesta on pyydetty 10 lausuntoa.
-Lausunnoista laadittiin vastine ja käytiin neuvottelu Lohjan kaupungin edustajien kanssa
9.6.2018.
-Tarkistettu kaavaehdotus jätettiin 10.9. 2018 Lohjan kaupungin käsittelyyn.
-Tarkistetusta kaavaehdotuksesta saatiin ELY- keskuksen lausunto 31.10. 2018.
-Lohjan vetovoimalautakunta käsitteli asiaa 23.1. 2019 ja päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-5
palauttaa asian uuteen valmisteluun
-Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päätöksellään 29.1. 2019 päättänyt käyttää
kuntalain 92 §:n mukaista otto- oikeuttaan vetovoimalautakunnan päätökseen
-Lohjan kaupunginhallitus on päätöksellään 4.2. 2019 päättänyt äänestyksen jälkeen ääni 7 -6
palauttaa asian valmisteluun
KAAVAN LAATIJA
Kaavan laatii arkkitehti SAFA Leena Heinänen/ Arkkitehtitoimisto Leena Heinänen Oy.
Yhteystiedot ovat p. 050- 500 4605, sähköpostiosoite heinanen.pusula@kolumbus.fi.
Leena Heinäsen postiosoite on Vanhakyläntie122, 08500 Lohja.
Lohjan kaupungissa asiaa hoitaa yleiskaavoittaja Teija Liuska- Eloranta p. 044 3744418 ja
sähköpostiosoite teija.liuska-eloranta@lohja.fi
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kehittämisehdotukset voi osoittaa yllä nimetyille
henkilöille.
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-

-

-

-

Tämän selvityksen toimeksiantaja on Mantere Heikki ja Mantere Hilkka kp. Selvityksen
tarkoitus on tuottaa pohjatietoa rantakaavan laatimiseksi. Lähtökohtana on, että
selvitys antaa rantakaavan suunnittelulle valmiudet huomioida luonnonsuojelun
kannalta arvokkaiden tai muuten luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden ominaispiirteiden
säilyminen suunnittelualueella.

-

-

-

-

-

Arvoluokitus:
5. Kansallisesti arvokas. Ainutlaatuisen lajin esiintymä tai erittäin uhanalaisen lajin
kansallisesti tärkeä esiintymä. Perustetut suojelualueet. Vaativat yleensä
luonnonsuojelualueen perustamista.
4. Maakunnallisesti arvokas. Uudellamaalla erityinen tai ainutlaatuinen elinympäristö
tai uhanalaisen lajin tärkeä, elinvoimainen esiintymä. Luonnonarvojen säilyttäminen
vaatii usein luonnonsuojelualueen perustamista.
3. Paikallisesti erittäin arvokas. Kohde, jossa on erityisiä luonnonarvoja, uhanalaisen
tai harvinaisen lajin esiintymä tai edustava luontotyyppi, joka on erityisen hyvässä
luonnontilassa. Luonnonarvojen säilyttäminen edellyttää usein jotain rajoituksia
maankäyttöön.
2. Paikallisesti arvokas. Kohteessa on joitain luonnonarvoja, joiden säilyttäminen
saattaa vaatia jonkinlaisia rajoituksia maankäyttöön.
1. Vähäiset luonnonarvot. Tavanomaista luontoa. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka
luonnonarvot ovat tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa kun arvot
ennallistuvat kohtuullisessa ajassa (n. 40 60 v). Ei rajoituksia alueen käyttöön.
0. Ei luonnonarvoja. Ympäristö on tuhoutunut.

-

-

4. Kartat ja ilmakuvat
Osa-alueiden kuvauksissa käsitellään ensin metsäiset kuviot 1-19. Kuviot 20-26 ovat
hakkuualueita, peltoa ja piha-alueita.

Kartta: ©Luontopalvelu Vanamo/pohjakartta: ©MML, 2015

Kartta 2. Mustlahden luontoselvityksen osa-alueet, pohjoisosa. Alueet, joilla erityisiä
luontoarvoja (punainen rasteri), hakkuualueet (vinoviivoitus) peltoalueet (pystyviivoitus), pihaalueet (vaakaviivoitus)

Kartta: ©Luontopalvelu Vanamo/ pohjakartta ©MML, 2015

Kartta 3. Mustlahden luontoselvityksen osa-alueet, eteläosa.
Alueet, joilla erityisiä luontoarvoja (punainen pisterasteri), hakkuualueet (vinoviivoitus),
peltoalueet (pystyviivoitus), piha-alueet (vaakaviivoitus)

Kartta: ©Luontopalvelu Vanamo/ pohjakartta ©MML, 2015

Ilmakuva 1. Mustlahden luontoselvityksen osa-alueet, pohjoisosa. Alueet, joilla erityisiä
luontoarvoja (punainen rasteri), hakkuualueet (vinoviivoitus) peltoalueet (pystyviivoitus), pihaalueet (vaakaviivoitus)

Kartta: ©Luontopalvelu Vanamo/ pohjakartta ©MML, 2015

Ilmakuva 2. Mustlahden luontoselvityksen osa-alueet, eteläosa. Alueet, joilla erityisiä
luontoarvoja (punainen pisterasteri), hakkuualueet (vinoviivoitus), peltoalueet (pystyviivoitus),
piha-alueet (vaakaviivoitus),

5. Osa-alueiden kuvaukset
Osa-alueiden kuvauksissa käsitellään ensin metsäiset kuviot 1-19. Kuviot 20-26 ovat
hakkuualueita, peltoa ja piha-alueita.

Osa-alue 1 Kostea keskiravinteinen rantalehto (0,3 ha)
Lehto sijaitsee Mustalahden etelärannalla. Yläpuuston muodostaa harmaaleppä,
tervaleppä ja koivu. Seassa alapuustossa kasvaa tuomi. Kenttäkerroksessa
kuivemmilla paikoilla kasvaa terttualpi runsaana, ranta-alpi, sudenmarja, ojakellukka,
vuohenputki, suo-orvokki, rantamatara, hiirenporras ja mustaherukka. Vesirajan
tuntumassa kasvaa rantakukka, kurjenjalka, rentukka, suoputki, vehka. Ulompana on
pajuvyöhyke, jonka takana vesialueella kasvaa järviruoko.
Arvoluokka 2 Kostea keskiravinteinen lehto on silmälläpidettävä (NT)
Suositus: Kaavamerkintä luo.

Osa-alue 2. Kostea keskiravinteinen rantalehto (0,4 ha)
Mustlahden etelärannalla sijaitseva lehto yhdistyy edelliseen lehtoon. Rantaan laskeva
pelto-oja tuo ravinteita, jonka vuoksi lehto on ojan ympäristössä ravinteista. Tervalepän
lisäksi puustossa on koivuja ja alapuustossa tuomi sekä paju. Kenttäkerroksessa
kasvaa kuivemmilla paikoilla soreahiirenporras, mustaherukka, metsätähti ja
valkovuokko. Lehdossa on myös muutama pienialainen kotkansiipeä kasvava alue.
Kosteilla ja märillä paikoilla kasvaa vehka runsaana, rantayrtti, mesiangervo, rentukka,
korpikaisla. Ulompana rannasta on pajupensasvyöhyke, jonka takana kasvaa
järviruoko sekä osmankäämi. Pohjoisosassa ruovikko ulottuu lähes peltoa
reunustavaan pensaikkoon.
Arvoluokka 2. Kostea keskiravinteinen lehto on silmälläpidettävä (NT)
Suositus: Pelto-oja tuo järveen runsaasti ravinteita pelto- ja metsäalueelta, jonka vuoksi
tulisi harkita toimenpiteitä ravinnekuorman vähentämiseksi. Kaavamerkintä luo.

Kuva 1. Rantalehdossa kasvaa mesiangervo, vehka ja korpikaisla runsaana. (RP)
Osa-alue 3. Keskiravinteinen rantalehto (0,7 ha)
Pellon reunassa on jokseenkin kapea lehtoalue, jossa pellon reunassa kasvaa tiheä
pensaikkovyöhyke ja lähempänä rantaa harvempaa puustoa. Puukerroksessa kasvaa
tuomi, harmaaleppä ja vaahtera. Puuston varjostavuuden vuoksi kenttäkerroksen

kasvillisuus on niukkaa. Kenttäkerroksessa kasvaa soreahiirenporras, vuohenputki,
mesiangervo, suo-ohdake, valkovuokko, pieni alue kotkansiipeä, jänönsalaatti ja
lehtoarho. Rantavedessä kasvaa rentukka ja luhtalitukka.
Arvoluokka 2. Kostea keskiravinteinen lehto on silmälläpidettävä (NT)
Suositus: Rakentamisessa huomioidaan lehdon ominaispiirteet
Osa-alue 4. Ruovikkoinen pieni lahti (0,3 ha)
Puustossa on muutama kookas tervaleppä. Rantavedessä kasvaa vehka runsaana,
muita lajeja ovat järvikorte ja kurjenjalka. Ulompana on järviruokovyöhyke.
Arvoluokka 1
Osa-alue 5. Tuore lehto rannan pohjoisosassa (0,9 ha)
Rannassa hallitsevana ovat suuret tervalepät. Alapuustossa kasvaa tuomi, pihlaja ja
terttuselja. Suuria puita aiemmin kaadettu ja puusto on nyt jokseenkin harvaa.
Lehdossa on tiivis vesaikko. Lehto on kenttäkerroksen kasvillisuuden osalta edustava
oravanmarja-käenkaalityypin (OMaT) keskiravinteinen tuore lehto. Kenttäkerroksessa
kasvaa käenkaali, oravanmarja, metsätähti, sudenmarja, jänönsalaatti, mesimarja,
rätvänä, kielo, mustikka. Lehdossa pesii myös kottarainen luonnonkolossa.
Arvoluokka 2. Tuore keskiravinteinen lehto on vaarantunut luontotyyppi (VU).
Suositus: Rakentamisessa huomioidaan lehdon ominaispiirteet.

Kuva 2. Tuoreen lehdon kenttäkerroksessa kasvaa käenkaali, oravanmarja, metsätähti,
sudenmarja, jänönsalaatti, suomuurain, metsäimarre, rätvänä, kielo ja mustikka. (RP)
Osa-alue 5a. Tuore rantalehto ja niitty (0,5 ha)
Loma-asunnon tontin pohjoispuolella on niityltä rantaan laskeutuva pienialainen tuore lehto
(OMaT). Yläpuustossa on koivu, vaahtera ja pihlaja. Eteläosassa on muutama kuusi ja
mänty. Kenttäkerros on kokonaan kieloista muodostuneen kasvuston ja kookkaiden
sanajalkojen peitossa. Rannasta noustessa lehto rajautuu tuoreeseen niittyyn, joka on
suurelta osin niitetty. Kuvion eteläreunassa on pieni ryhmä haapoja, joista suurimmat ovat
läpimitaltaan noin 30 cm.
Arvoluokka 2. Tuore keskiravinteinen lehto on vaarantunut luontotyyppi (VU)
Suositus: Lehdon ominaispiirteet huomioidaan rakentamisessa.

Osa-alue 6. Pieni tervaleppämetsikkö ja istutuskoivikko entisellä pellolla (0,7 ha)
Arvoluokka 1
Osa-alue 7 Koivikko (1,4 ha)

Talousmetsää, josta harvennushakkuilla on muodostettu koivua kasvava metsäala.
Koivikossa on kasvaa jokseenkin paljon nuoria tammia.
Suositus: Tammia suosimalla voidaan lisätä kuvion monimuotoisuutta.
Osa-alue 8 Kuiva lehtorinne (1,5 ha)
Kuiva kivinen rinne viettää itään. Kuvion kasvillisuudessa on kuivan lehdon piirteitä.
Puukerroksessa kasvaa mänty, koivu, joitakin tammia ja vaahteroita. Alempana
rinteellä on tuomia ja terttuselja. Alapuustossa kasvaa pihlajia ja koivuja.
Kenttäkerroksen kasvillisuus on niukka. Kerroksen kasveja ovat mustikka, metsälauha,
lehtonurmikka, jänönsalaatti, sananjalka, metsäalvejuuri ja taikinamarja. Rinteen
yläosassa kasvaa muutamia nuoria tammia, metsätähti, vanamo, ketunleipä,
ahomansikka, puolukka, kevätpiippo ja mustikka.
Arvoluokka 2. Kuvion kasvillisuudessa on kuivan lehdon piirteitä. Kuiva lehto on
uhanalainen luontotyyppi (EN).
Suositus: Rakentamisessa huomioidaan rinteen luonnon ominaispiirteitä. Jalopuut
säästetään.

Kuva 3. Kuivalla kivisellä rinteellä kasvaa tammia ja vaahteroita (RP)

Osa-alue 9 Mäntyjä ja kuusia kasvava talousmetsä (4,2 ha)
Kuvion itäosassa on kuivahkon kankaan männikköä ja länsiosassa metsä vaihettuu
tuoreeksi kuusia kasvavaksi mustikkatyypin (MT) kankaaksi.
Arvoluokka 1
Osa-alue 10. Mäntyä kasvava talousmetsä Sakkolan kylätien varressa (5,0 ha)
Kuivahkolla kankaalla puusto on noin 20-25 cm läpimittaista mäntyä. Alapuustossa
kasvaa kuusi ja koivu.

Osa-alue 11. Luonnontilaisen noron kaltainen metsäoja (1,0 ha)
Kahden rinteen välisessä notkossa on selvässä uomassa noro. Noro on mahdollisesti
alkuperältään luonnollinen noro, joka on kaivettu metsäojaksi. Nyt noro on palautunut
varsinkin alaosaltaan luonnontilaisen kaltaiseksi. Noron reunamilla kasvaa suo-orvokki,
korpi-imarre, suo-ohdake sormisara ja kivikkoalvejuuri.
Arvoluokka 2. Mahdollisesti metsälain
Suositus: Noron luonnontilaisuus huomioidaan metsänhoidossa.

Osa-alue 12. Kallioalueen ympärillä sijaitseva metsäalue. (2,3 ha)
Metsä on pääosin kuusta kasvavaa talousmetsää. Kallion länsipuolella laaksossa on
käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtomaista kangasta.
Arvoluokka 1.
Osa-alue 13. Osittain metsäpeitteinen kallioalue ja
keskiravinteinen kalliojyrkänne (1,4 ha)
Kallioalueen länsireunalla on pieni ryhmä haapoja, joista kookkaimmat ovat
läpimitaltaan 30 cm.
Kallion lounaispuolella on paahteinen lehtomainen jyrkänne. Rinteellä kasvaa kataja,
ahomansikka, kevätpiippo, puolukka, sianpuolukka, sormisara, kallioimarre
haurasloikko, kallio-imarre, haisukurjenpolvi, mäkitervakko, isomaksaruoho,

jokapaikansara, nuokkuhelmikkä ja huopakeltano.
Arvoluokka 2.
Suositus: Kalliojyrkänne säilytetään luonnontilassa monipuolisen kasvillisuuden vuoksi.

Kuva 4. Rinteellä kasvaa kataja, ahomansikka, kevätpiippo, puolukka, sianpuolukka,
sormisara, kallioimarre haurasloikko, kallio-imarre, haisukurjenpolvi, mäkitervakko,
isomaksaruoho, jokapaikansara, nuokkuhelmikkä ja huopakeltano. (RP)
Osa-alue 14. Mäntyä kasvava talousmetsikkö (0,2 ha)
Arvoluokka 1
Osa-alue 15. Tervaleppää kasvava ruohoturvekangas (1,9 ha)
Lehtomainen ruohoturvekangas ulottuu metsäojan kummallekin puolelle. Yläpuustossa
pohjoispuolella on harvennuksen jälkeen kookkaita tervaleppiä. Eteläpuolella puuston
muodostavat nuoret koivut ja kuuset. Joukossa on joitakin kookkaita tervaleppiä.
Alapuustossa on koivu kuusi, raita ja pihlaja. Kenttäkerroksessa kasvaa,
metsäalvejuuri, hiirenporras, metsäimarre ja jänönsalaatti.
Arvoluokka 1.

Osa-alue 16 Ruohoturvekangas (1,1 ha)
Puusto ja kasvillisuus samanlaista on kuin osa-alueella 15. Eteläreunassa pellon
vieressä on pieni ryhmä haapoja, joista paksuimpien läpimitta on 30 cm. Kookkaat
haavat ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Eteläosan kukkulan koillispuolella
on koivikko.
Arvoluokka 1.
Osa-alue 17 Lehto (0,2 ha)
Sakkolan tie pohjoispuolella on pihapiirin tuntumassa kiviaidan rajaama käenkaalioravamarjatyypin lehto. Yläpuustossa on vaahtera raita, koivu, haapa ja pihlaja.
Alapuustossa kasvaa tuomi. Kenttäkerroksessa kasvaa peltolemmikki ja jänönkaali.
Arvoluokka 1.
Osa-alue 18. Puolukkaturvekangas (0,7 ha)
Alue on kuivatulla suoalalla kasvava mäntymetsikkö. Alapuustossa kasvaa kuusi ja
koivu.
Arvoluokka 1.
Osa-alue 19 Kallio

(0,9 ha)

Kallioalueen ympäristössä on siemenpuuasentoon hakattu männikkö. Pohjoisrinteessä
on lehtomaisia piirteitä. Rinteellä kasvaa muutamia pieniä tammia ja katajia.
Kenttäkerroksen lajeja ovat isomaksaruoho, mäkitervakko ja metsäorvokki.
Arvoluokka 1.
Osa-alueet 20-22 Hakkuualueita (13,2 ha)
Hakkuualueilla kasvaa nuorta eri kehitysvaiheiden istutustaimikkoa ja koivuvesaikkoa.
Arvoluokka 1.
Osa-alue 23 on viljeltyä tai kesannolla olevaa peltoa (29 ha)
Arvoluokka 1
Osa-alueet 24-26 ovat piha-alueita. (6,3 ha)

Osa-alue 27. Vesialue
Eteläosan lahdessa kasvaa järviruoko sekä kelluslehtisistä kasveista mm. järvisätkin,
uistinvita ja ulpukka. Pohjoisempana rannan tuntumassa kasvillisuus on vähäisempää.
Kasveja ovat järvikorte, luhtasara, järvikaisla ja ulpukka.
Arvoluokka 1.

Kuva 5. Rannan puustossa kasvaa kookkaita tervaleppiä (osa-alue 5)(RP)

6. Linnusto
Selvitysalueen maastokäynnit tehtiin
8.5.2016 kello 5.45

12.00

8.6.2015 kello 4.45

13.00.

Ensimmäisen käynnin sää oli aamulla jonkin sumuinen, mutta sää selkeni ennen kello
seitsemää. Lämpötila oli aamulla +6 astetta ja myöhemmin päivällä +12 astetta.
Linnustosta kartoitettiin vähälukuiset pesivät lajit.
Selvitysalueella pesivät vähälukuiset lajit: telkkä, pyy, härkälintu, kaulushaikara,
käenpiika, viitakerttunen, sirittäjä ja punavarpunen.
Linnustollisesti tärkein alue on Mustlahden pohjukan monimuotoinen elinympäristö
rantalehto kuvioilla 1 ja 2 yhdessä ruovikkoalueen kanssa. Ranta-alueen linnustossa

pesii kaulushaikara (1 pari), viitakerttunen (1pari), satakieli (1 pari), ruokokerttunen
(2 paria), mustapääkerttu (1 pari) ja punavarpunen (1 pari). Lahdella pesii myös
härkälintu (1 pari)
Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajit: pyy
Kansainväliset vastuulajit: telkkä
Silmälläpidettävät lajit (NT): käenpiika, sirittäjä, punavarpunen
Laji

Paria

Aika

Paikka

telkkä

1

8.6.2015

Mustlahti

pyy

1

osa-alue 12

härkälintu

1

8.5.2015 ja
8.6.2015
8.5.2015

kaulushaikara

1

8.6.2015

Mustlahti

käenpiika

1

8.6.2015

osa-alue 18

sirittäjä

2

8.6.2015

osa-alue 11

viitakerttunen

1

8.6.2015

osa-alue 2

punavarpunen

1

8.6.2015

osa-alue 2

Mustlahti

7. Liito-orava
Liito-orava esiintyy vanhoissa kuusivaltaisissa sekametsissä, jossa lehtipuita ravinnoksi
ja pesäpuiksi. Liito-orava voi tehdä pesän tikankoloon kookkaassa haavassa. Pesä voi
myös kuusessa vanhassa oravan pesässä, linnunpöntössä tai rakennuksessa.
Ravintona se syö talvella koivun ja lepän norkkoja, lehti- ja havupuiden silmuja sekä
siemeniä. Kesällä se syö puiden lehtiä.
Liito-oravakartoitus tehtiin kiertämällä alue jalan 8.5.2015 etsien haapojen ja suurten
kuusten tyveltä liito-oravan papanoita, mikä kertoisi liito-oravan elinpiiristä pesimä-,
ruokailu tai levähdysalueena.
Kartoitusalueella on hyvin vähän metsää, joka on rakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan
sopivinta liito-oravalle. Liito-oravalle sopisi pieni haaparyhmä kuvion 13 länsireunassa.
Haaparyhmän yhdessä haavassa oli myös liito-oravalle sopiva käpytikan kolo.

Selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan elinpiiristä edellisen syksyn, talven tai
kevään ajalta.

8. Lepakot
Lepakoiden esiintymistä selvitysalueella ei kartoitettu. Selvitysalue on suurelta osin
viljely- ja hakkuualuetta, jotka eivät ole tyypillistä lepakoiden elinpiiriä.
Selvitysalueella on vanhoja rakennuksia, joiden pihapiirissä esiintyy todennäköisesti
lepakoita. Mikäli rakennuksia puretaan, mahdollinen lepakoiden esiintyminen on syytä
selvittää.

9. Yhteenveto
Selvitysalueen metsäiset alueet ovat suurimmalta osin talousmetsää.

Järven rannalla on monimuotoisuuden kannalta luontoarvoiltaan arvokasta
lehtoa, josta kuitenkin suurikokoinen puustoa monin paikoin poistettu (osa-alueet 1,2,3
ja 5).
Suomusjärven tien vieressä on lehtomainen rinne, jossa kasvaa tammia ja vaahteroita
(osa-alue 8).
Alueen länsiosassa on paahteinen jyrkähkö keskiravinteinen kalliorinne (osa-alue 13).
Luontotyyppi on elinvoimainen. Kuitenkin se on säilyttämisen arvoinen monipuolisen
kasvilajiston vuoksi.
Suosituksia on osa-alueilla 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 ja 13.
Linnusto ja linnuston kannalta arvokas alue
Linnuista pesivänä havaittiin Euroopan lintudirektiivin I-liitteen lajeista pyy. Pyy on
taantuva laji. Se suosii kuusimetsiä ja sekametsiä, joissa on runsaasti
aluskasvillisuutta.

Kansainvälisistä vastuulajeista pesii telkkä, jonka Euroopan kannasta yli 45 % pesii
Suomessa.
Silmälläpidettävistä lajeista (NT) käenpiika, sirittäjä, punavarpunen. Niiden kanta on
voimakkaasti taantunut.
Linnuston kannalta Mustlahden pohjukan ruovikko ja lehto osa-alueilla 1 ja 2 ovat
monimuotoisena elinympäristönä linnustolle arvokkaita. Maastokäynneillä havaitut
alueella pesivät vähälukuiset lajit olivat punavarpunen, kaulushaikara ja härkälintu.
Suosituksena kaavamerkintä luo.
Liito-orava
Selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan elinpiiristä edellisen syksyn, talven tai
kevään ajalta. Selvitysalueella ei ole metsiä, jotka rakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan
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