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0 Perustiedot
L26 VIVAMO
21. KAUPUNGINOSA VAPPULA
KORTTELINOSAN 1660 JA KORTTELIN 1661 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄN
LÄHIVIRKISTYS-, VENEVALKAMA- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA ASEMAKAAVA

PERUSTIEDOT

0 PERUSTIEDOT
TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan nimi: L26 Vivamo, asemakaavan muutos ja asemakaava
Valmisteluvaiheen päiväys 20.12.2017
Ehdotusvaiheen päiväys 20.6.2018
Hyväksymisvaiheen päiväys 24.10.2018
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin
21. kaupunginosan Vappula
osaa korttelista 1660 ja siihen liittyvää katualuetta,
9. kaupunginosan Ojamo
lähivirkistysaluetta
Kiinteistöjä:
444-465-1-210 sekä sille sijoittuvaa määräalaa 444-465-1-210-M0601
444-465-1-267
444-460-1-26 (osa kiinteistöstä, vesialue)

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Vappulan ja Ojamon kaupunginosien rajalla, noin 4 km:n etäisyydellä Lohjan keskuksesta ja noin 1 km:n etäisyydellä Ojamon alakeskuksesta ja käsittää
Kansan raamattuseuran omistuksessa olevan Vivamon alueen sekä kaupungin omistamaa lähivirkistys- ja katualuetta.
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Kaava-alueen rajaus

PERUSTIEDOT

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
L26 Vivamo, asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää Vivamon alueen käyttötarkoitusta
vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita. Alueelle on suunniteltu rivitalotyyppistä senioriasumista. Vivamontien itäpuolisella suunnittelualueella ei ole aiempaa asemakaavaa kaupungin omistuksessa olevaa lähivirkistysalueen määräalaa lukuunottamatta.

SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Aloitusvaihe
L26 Vivamo, asemakaava ja asemakaavan muutos sisältyy 16.8.2017 vetovoimalautakunnan hyväksymään kaavoitusohjelman päivitykseen vuosille 2017-19.
Asemakaava ja asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan kaavanmuutoshakemuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt 25.8 2016 kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi. Kaava kuulutettiin vireille 31.8.2016 ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä lähtötiedot olivat nähtävillä 31.8.-29.9.2016.
Valmisteluvaihe
Vetovoimalautakunta 20.12.2017; valmisteluvaiheen kuuleminen.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavaprosessiin osallistuminen ja vuorovaikutus on esitetty erillisessä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Asemakaavan tavoitteita on käsitelty tarkemmin kaavaselostuksen osassa 2 Tavoitteet.

KÄSITTELYVAIHEET
25.8.2016 § 87 Kaupunkisuunnittelulautakunta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
20.12.2017 § 81 Vetovoimalautakunta, valmisteluvaihe
20.6.2018 § 98 Vetovoimalautakunta, ehdotusvaihe
6.8.2018 § 230 Kaupunginhallitus, ehdotusvaihe
24.10.2018 Vetovoimalautakunta, hyväksymisvaihe
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1 Suunnittelun lähtökohdat
L26 VIVAMO
21. KAUPUNGINOSA VAPPULA
KORTTELINOSAN 1660 ASEMAKAAVAN MUUTOS
KORTTELIN 1661 ASEMAKAAVA
7

YHTEYSTIEDOT

YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Lohjan kaupunki
Ympäristötoimi/ Kaavoitus
PL 71, 08101 Lohja
p. 019 3690 (vaihde)
Käyntiosoite:
Kaupungintalo Monkola
Karstuntie 4
08100 LOHJA
Sähköposti:
ymparistotoimi@lohja.fi
etunimi.sukunimi@lohja.fi
Yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska-Eloranta, puh. 044 374 4418
(Asemakaava-arkkitehti Juha Anttila, puh. 044 374 0144)
Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147
Toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, puh. 044 362 1600
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaavamuutosalue on suuruudeltaan noin xx hehtaaria, josta vesialuetta 0 ha. Suunnittelualue sijaitsee Lohjan Vappulan kaupunginosassa Lohjanjärven rannalla, noin 4 km päässä Lohjan keskustasta, ja n. 1 km päässä Ojamon alakeskuksesta. Pohjoisessa ja luoteessa alue rajautuu järveen, idässä Vivamontiehen, ja etelässä Vappulantiehen.
Kaava-alueen Itäpuolella sijaitsee Ojamon asuinalue, ja länsipuolella Vohloisten omakotialue.
Osittain rakennetulla alueella toimii Kansan Raamattuseuran säätiön omistama Vivamon
toimintakeskus. Alueella järjestetään mm. rippikoululeirejä, erilaisia tapahtumia ja kursseja.
Alueella vierailee vuosittain n. 30 000 kävijää.

PINNANMUODOSTUS
Suunnittelualue viettää luoteeseen, kohti Lohjanjärveä. Korkeusvaihtelua alueella on n. 45
metriä. Lohjanjärveen työntyvä Hiljainenniemi on jyrkkärantainen n. 17 m korkea kalliomäki.

MAISEMARAKENNE
Alueen pohjoispuolella, Vivamon ja Liessaaren välissä kulkee Lohjanjärvessä pitkä laaksolinja. Alueen eteläpuolella on Lohjanharju. Alueen ylin osa on selännealuetta, alin osa
ranta-aluetta. Alue on metsäinen, ja jää järveltä katsottaessa Hiljaisenniemen taakse.

Suunnittelualue opaskartalla
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
MAAPERÄ JA RAKENNETTAVUUS
Alue on suurimmaksi osaksi hiekkamaata. Hiljainenniemi ja kaakkoisreunan korkeimmat
kohdat ovat kalliomaata. Koilliskulma on savea ja karkeaa hietaa. Kaava-alueen eteläosa
on rakentamiseen soveltuvaa vaihettumisvyöhykettä. Ranta-alueen mahdollinen rakentaminen vaatii erillisen selvityksen rakennettavuudesta. Alueen keskellä oleva peltomaa on
vanhinta avointa maisematilaa, jolle ei suositella rakentamista.

VESISTÖT JA VESITALOUS
Kaava-alue sijoittuu Lohjanjärven valuma-alueelle. Lohjanjärvi on tulvavaarakartoitettu vesistö. Säännöstelty vedenpinnan korkeus vaihtelee vuosittain keskimäärin välillä +31,00 +32,00 mmpy. Kerran 50 vuodessa toistuva ylivedenkorkeus (HW 1/50a) on +32,64 mmpy
(1901-1996).
Hiljainenniemi lukuunottamatta alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueen keskellä on pohjaveden muodostumisaluetta. Ranta-alueella sijaitsee vedenottamo.

KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ
Kaava-alueella on puutarha-aluetta, sekametsää sekä ruohovartista aluskasvillisuutta.
Alueen luonnossa on nähtävissä ihmisen pitkään jatkuneen toiminnan vaikutus.
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualuetta tai -kohdetta. Viereinen Lahokallion kallioalue on
valtakunnallinen arvokohde ja maakunnallisesti arvokas kasvillisuuskohde.
Alueen ulkopuolella, Vappulantien eteläpuolella on huomionarvoisen lajin esiintymä.

YHDYSKUNTARAKENNE
Suunnittelualue sijaitsee omakotiasutuksen keskellä. Alue on toiminut kauan Kansan Raamattuseuran säätiön Vivamo-nimisenä toimintakeskuksena, johon liittyy myös majoitustiloja.

VÄESTÖ
Kaava-alueella ei ole vakituista asutusta. Kaikkiaan eri tasoisia majoitustiloja on noin 160
hengelle, kesäisin 180 henkilölle.

TYÖPAIKAT JA PALVELUT
Ojamon alakeskuksen palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Alueella ei ole Vivamon toimintakeskuksen lisäksi muita palveluita tai työpaikkoja. Alueella työssäkäyviä on 11 henkilöä,
kesäisin 14 henkilöä.

VIRKISTYS
Alue on yksityisessä omistuksessa. Toimintakeskuksen toimintaan voi sisältyä myös virkistystoimintaa.

LIIKENNE
Vivamon alueelle kuljetaan Vappulantiestä erkanevan Vivamontien kautta. Vappulan asuntoalueen kautta alueelle johtaa Huvilatie, joka suunnittelualueella on kevyenliikenteenväylä,
jolta tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.
Alueelta on n. 300 m Vappulantien linja-autopysäkille.
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Alueella sijaitsee 26 rakennusta, sisältäen kaksi kirkko- tai kappelirakennusta. Kolme rakennusta on merkitty voimassaolevassa asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus -merkinnällä.
Kaavamuutosalueen koillispuolelle sijoittuu Ojamon rautakaivos ja kartano, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.

MUINAISMUISTOT
Alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

TEKNINEN HUOLTO JA ERITYISTOIMINNOT
Alue on vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Alueella ei ole kaukolämpöä

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
Suunnittelualueella ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöitä tai häiriötä tuottavaa toimintaa.
Alueella käsitellään / on käsitelty ympäristölle haitallisia kemikaaleja tai polttoaineita. Alin
ranta-alue kuuluu Lohjanjärven mahdolliseen tulva-alueeseen.

MAANOMISTUS
Kaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa, poislukien Huvilatien katualue. Kaupungilla on lisäksi määräalat alueen itä-, etelä- ja länsireunoilla.
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Peruskartta vuosilta 1959-1961

Peruskartta vuosilta 1972-1975
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SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

Peruskartta vuosilta 1981-1984

Peruskartta vuodelta 1990
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SUUNNITTELUTILANNE
SUUNNITTELUTILANNE
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Lohjaa koskevat kokonaisuudet: 1.) toimiva
aluerakenne, 2.) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3.) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja 4.) toimivat yhteysverkostot ja 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 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä 30.10.2014). Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena
nähtävillä alkuvuodesta 2015.
Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Alue on
myös pohjavesialuetta lukuunottamatta Hiljainenniemeä.

MAANKÄYTÖN RAKENNE 2013-2037
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymä Lohjan maankäytön rakenne 20132037 kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä lohjalla vuosien 2013-2037 välillä.
Rakennemallissa kaava-alue, poislukien Hiljainenniemi, sijaitsee Lohjan nauhataajamassa,
joka on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama..asumisen alue, joka tarjoaa asukkaille hyvin saavuteltavat julkiset ja yksityiset lähipalvelut, lähivirkistysalueet sekä hyvät
joukkoliikenneyhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatu käytävässä.
Alueen vetovoimalsuus perustuu hyvään sujuvaan arkeen. Tavoitteena on, että asukasmäärä kasvaa noin 14000 asukkaalla vuoteen 2037 mennessä.
Hiljainenniemi sijaitsee alueella Sininen Lohja. Lohjanjärvi saaristoineen muodostaa omaleimaisen luonnon- ja kulttuuriympäristöitään arvokkaan vapaa-ajan alueen. Alueen asukasmäärän kasvun tulee suuntautua sinisten kylien alueelle.
Vappulantie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lohjan taajamaosayleiskaavan 10.10.2012. Taajamaosayleiskaava tuli voimaan kuulutuksella 2.3.2016.
Kaava-alue on suurimmaksi osaksi julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisille opetus-, sivistys-, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille.
Alueen itäosa on erillispientalojen asuntoaluetta, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
pääasiassa erillispientalojen rakentamiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava riittävät viheralueet ja- yhteydet sekä toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle.
Etelä- ja lounaisreuna on lähivirkistysaluetta, joka on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan
ja virkistäytymiseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja kevyitä ulkoilua tukevia rakennel-
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mia. Alueita on suositeltavaa käyttää myös hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen sisään
jääviä olemassa olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää
lähivirkistysalueeseen. Olemassa olevilla yksityisillä rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja
lomarakennusten laajentaminen ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:ssä
tarkoitettua lupaa.
Suurin osa alueesta, poislukien Hiljainenniemi, on tärkeällä pohjavesialueella, joka on pohjavesialue, joka on erityisen merkittävä veden hankinnan ja veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän.
Vappulantie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie, joka on tarkoitettu koko taajamaosayleiskaavan alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä kadun/tien suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen
sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt.
Vappulantien linjausta seuraa kevyen liikenteen reitti. Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin
yksityiskohtaisemmassa kaavassa.

ASEMAKAAVAT
Vivamontien länsipuolella on voimassa asemakaava vuodelta 2008.

RAKENTAMISTAPAOHJEET
Alueella ei ole rakentamistapaohjeita.

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan rakennusjärjestys astui voimaan 1.5.2015.

RAKENNUSKIELLOT
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

POHJAKARTTA
Pohjakartan ylläpidosta vastaa ympäristötoimen kiinteistö- ja kartastopalvelut.

MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014
Lohjan kaupungin maapoliittisen ohjelman yhtenä tavoitteena on: uusien asemakaavojen
laatiminen yleiskaavan mukaisesti ensisijaisesti kaupungin omistamille alueille ja toissijaisesti muille alueille. Vivamontien itäpuolinen, ennestään kaavoittamaton alue on yksityisessä omistuksessa (Kansan Raamattuseuran säätiö). Suunniteltu käyttötarkoitus ei kuitenkaan aiheuta ristiriitaa kaupungin intressien kanssa.
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Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä
Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037
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SUUNNITTELUTILANNE
Taajamaosayleiskaava
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SUUNNITTELUTILANNE
ajantasa-asemakaava
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SUUNNITTELUTILANNE
Asemakaavojen hyväksymisvuodet
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SELVITYKSET JA INVENTOINNIT
SELVITYKSET JA INVENTOINNIT
Alueesta ja sen lähiympäristöstä laadittuja selvityksiä, joita tarkennetaan tarvittaessa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lohjan taajamaosayleiskaava (Kaupungin valtuusto hyväksynyt 17.9.2013, ei lainvoimainen)
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi (Soili Vuorinen, 1995)
Lohjan vihreä selkäranka - viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa
varten (Elina Tirkkonen 2007)
Lohjan melutilanteen peruskartoitus 2005 (Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 9/05),
yhteenveto meluselvityksistä
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos: perusselvitykset, tavoitteet (Arkkitehtuuritoimisto Jalo Läspä, 1995)
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, joka sisältää myös aiempien inventointiluetteloiden (v. 1989 ja 1992) aineiston. (Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja
Lohjan Museo 31.3.2007)
Lohjan maankäytön kehityskuva. Kehitys emäpitäjästä kaupunkikeskukseksi (Lohjan
kaupunki, Lohjan kunta, 1995)
Lohjan liikennejärjestelmä ja –turvallisuussuunnitelma (Tiehallinto, Linea-konsultit,
Ramboll, kevät 2007) Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman
päivitys (Uudenmaan ELY-keskus ja Lohjan kaupunki, Lineakonsultit 2012)
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TAVOITTEET JA ALOITUSVAIHEEN PALAUTE
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistysalueeseen
soveltuvia alueita.

LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET
Kunnan asettamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta Ojamon alakeskuksen ja joukkoliikennepainotteisen tien (Vappulantie) ulottuvilla taajamaosayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Taajamaosayleiskaavassa erillispientalojen alueeksi osoitetulla alueella voidaan
Vivamossa kuitenkin tarkastella myös rivitalotyyppistä toteutusta.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ajoneuvojen yhteystarpeen säilyttäminen suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuvalle kaupungin omistuksessa olevalle asemakaavoittamattomalle maalle.
Lahokallion asuinalueen pohjoispuolella kulkeva Ojamon ja Vivamon välinen kevyen
liikenteen reitti tulee säilyttää.
Maanomistajan tavoitteet
Kansan Raamattuseuran Säätiön tavoitteena on 2.12.2014 päivätyn asemakaavan
muutos- ja laajennushakemuksen mukaisesti voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksen tarkistaminen vastaamaan paremmin Vivamon loma- ja kurssikeskuksen uudistamistarpeita. Maanomistaja on tehnyt selvitystyötä mahdollisesta uudisrakentamistarpeesta
Vivamon alueen tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Selvitystyön yhteydessä on syntynyt alustava suunnitelma rivitalomuotoisten senioriasuntojen rakentamisesta
Vivamon alueelle. Senioriasunnot mahdollistaisivat ikäihmisten luonnonläheisen asumisen Vivamon alueen yhteydessä sekä Vivamon tarjoamien palveluiden hyödyntämisen.
Alueen rakentaminen liittyy osaltaan myös Vivamon tulevien toiminnallisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen.
Alueen kaakkoisosa haluttaisiin erottaa omaksi kaavatontikseen seniorirakentamista varten ja kaava-alue haluttaisiin laajentaa käsittämään Vivamontien itäpuolinen kaavoittamaton alue, josta ainakin osa varattaisiin senioriasuntojen rakentamiselle.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee
huomioida ja niiden toteutumista tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa. Lohjaa
koskevat tavoiteryhmät ovat 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat sekä 4)
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
Maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskunta-rakenteen
eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja
luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.
Kaava-alue sijoittuu lähes kokonaan pohjavesialueelle. Pohjavesialueet ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua.
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Rakennemallissa kaava-alue sijoittuu nauhataajaman alueelle.
Suositeltava maankäyttö:
Asuntoalueiden täydennysrakentaminen ja uudet nauhataajamaa täydentävät
asuntoalueet, asukasmäärään suhteutetut riittävät julkiset ja yksityiset lähipalvelut,
asumista häiritsemättömät lähityöpaikat sekä asumisen ja työtilojen yhdistäminen siihen
sopivilla alueilla, lähivirkistysalueet ja lähiliikuntapaikat, nauhataajaman yhdistävä kevyen
liikenteen laatukäytävä.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu Vivamontien länsipuolella julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY2) ja itäpuolella erillispientalojen asuntoalueeksi
(AO2). Jo rakentuneen Lahokallion asuinalueen pohjoispuolelle on osoitettu lähivirkistysaluetta, jonka kautta kulkee kevyenliikenteen yhteys Ojamon ja Vivamon välillä. Lähes
koko suunnittelualue sijoittuu pohjavesialueelle. Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee
joukkoliikennepainotteinen Vappulantie.

ALOITUSVAIHEESSA SAATU PALAUTE JA TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN
Museovirasto 30.9.2016
Kaavahankealueella ei sijaitse Museovirastolla käytettävissä olevien tietojen perusteella
muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Alueella ei ole tehty nykyvaatimusten mukaista arkeologisen kulttuuriperinnön inventointia.
Inventoinnin suorittamista ei kuitenkaan tässä tapauksessa katsota tarpeelliseksi, koska
todennäköisyys siihen, että kaava-alueelta aiemman asutuksen lomasta löytyisi ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä, on verrattain pieni. Kaavahankkeeseen ei ole
muuta kommentoitavaa, eikä kaavaa ole tarpeen lähettää Museovirastoon enää lausuttavaksi sen myöhemmissä käsittelyvaiheissa.
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 13.9.2016
Maakuntamuseo katsoo, että alueen keskellä oleva vanhin avoin peltomaa tulee jättää
edelleen avoimeksi. Oleva rakennuskanta tulee esitellä kaava-aineistossa kokonaisuudessaan siten, että rakennusten mahdollisiin suojeluarvoihin voi esittelyn perusteella
ottaa kantaa. Alueen maisemalliset ja historialliset arvot tulee selvittää niin, että uudis- ja
täydennysrakentamisen sijoittamista ja sen vaikutuksia alueen kulttuurihistoriallisiin ja
maisemallisiin arvoihin on mahdollista arvioida. Mainitut arvot tulee huomioida siten, että
niitä ei uudis- ja täydennysrakentamisella heikennetä. Uudis- ja täydennysrakentamiselle
tulee laatia rakentamistapaohjeet.
Lohjan kaupunki, ympäristöyksikkö 8.11.2016
Lohjan ympäristöyksiköllä ei ole tiedossa suunnittelualueella luonnonsuojelulaissa mainittuja suojeltavia luontotyyppejä tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja tai muitakaan arvokkaita luontokohteita. Kaavan suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
alueen sijaintiin Vivamon I-luokan pohjavesialueella 014854, vedenottamon lähialueella
sekä Lohjanjärven läheisyydessä.
Lohjan vanhusneuvosto 5.10.2016
Lohjan vanhusneuvostolla ei ole huomauttamista L26 Vivamon asemakaavamuutokseen.
Vivamon alueelle suunnitellut talot ovat hyvin sijoiteltuja ja virkistysaluetta jää välittömään
läheisyyteen. Kevyen liikenteen väylät mahdollistavat kohtuudella myös rollaattorilla kulun
linja-autopysäkille.
Lohjan vammaisneuvosto 27.9.2016
Vammaisneuvostolla ei ole huomautettavaa L26 Vivamon asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireilletuloon.
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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 29.9.2016
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toivoo voivansa olla mukana kaavoitusprosessissa;
- kaavoitettavan alueen turvallisuustaso tulee voida ylläpitää,
- liikennejärjestelyiden tulee tukea pelastusyksiköiden liikkumista, sekä
- vanhuksien asumista varten mahdollisesti rakennettavat hoitolaitokset voivat edellyttää
sammutuslaitteistoa. Kunnallistekniikan suunnittelussa tulee huomioida automaattisen
sammutuslaitteiston tarvitsema riittävä vesimäärä.
Fingrid Oyj 27.9.2016
Kaava-alueelle ei sijoitu Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole
tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön.
Gasum Oy 8.9.2016
Gasumilla ei ole maakaasuputkistoa alueella, joten ei huomauttamista.
Caruna (Rejlers Oy) 8.12.2016
Caruna ei ole antanut varsinaisesti lausuntoa kaavoituksen aloitusvaiheessa, mutta on
lähettänyt kuvan sähköverkoista alueella. Caruna toivoo mahdollisuutta antaa lausunnot
vielä luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Maanomistajan tavoitteiden tarkentuminen syksyllä 2017
Maanomistajan taholta on syksyllä 2017 esitetty mm.
- voimassa olevan asemakaavan mukaisen YK-alueen säilyttämistä yhtenä korttelialueena
siten, että sillä sallitaan erilaisia toimintoja;
- hoivakodin mahdollistavaa kaavamerkintää,
- laiturin rakentamismahdollisuutta,
- voimassa olevan asemakaavan mukaisten suojeltujen rakennusten sr-merkintöjen uudelleen harkintaa.
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VALMISTELUVAIHEEN ASEMAKAAVARATKAISU
KAAVAN YLEISKUVAUS
Valmisteluvaiheen asemakaavaratkaisussa on osoitettu korttelialueiden käyttötarkoitukset,
osa-aluerajat, rakennusalat (k-m2) sekä suojeltavat rakennukset. Vivamontie on osoitettu
katualueeksi.

KATUVERKKO
Valmisteluvaiheessa on osoitettu Vivamontie kaupungin ylläpitämäksi katualueeksi, jonka
kautta voidaan säilyttää kauttakulkutarve kaupungin omistamalle toistaiseksi asemakaavoittamattomalle alueelle Lahokallion ja Vivamon alueen välissä. Korttelialueilla liikkumisesta vastaa maanomistaja sisäisin järjestelyin. Kaupungin omistuksessa olevalle lähivirkistysalueelle on varattu kevyen liikenteen yhteys.

KAAVAMÄÄRÄYKSET
AP Asuinpientalojen korttelialue
Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 500 k-m2 + 2200 k-m2 (ape).
Alueen osalle on varattu pientalovaltaiseen erityisasumiseen tarkoitettu alue (ape):
Alueelle voidaan rakentaa suunnitteluratkaisuiltaan vanhusväestölle,
liikuntarajoitteisille, vammaisille tai muille erityisryhmille soveltuvia
pientaloja.
Kerrosluvuksi on esitetty AP-alueella ½ I ja ape-alueella ½ II.
Autopaikkoja on varattava 1 ap / 70 k-m2 tai 1 ap / asunto.
Korttelialueelle kuljetaan Vivamontieltä.
P Palvelurakennusten korttelialue
Korttelialueelle voidaan sijoittaa kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, matkailu- ja majoitustiloja, kirkollisia rakennuksia ja rakennelmia sekä aluetta tukevia palveluita. Erityisasumista ja/tai hoivakodin sekä alueen omaan tarpeeseen tarkoitetun lämpökeskuksen voi
rakentaa niitä varten erikseen merkityille alueen osille.
ya: Yleisten rakennusten ja erityisasumisen alue.
Alueelle voidaan rakentaa hoivakoti ja/tai suunnitteluratkaisultaan
erityisryhmille soveltuvia asuinrakennuksia.
Kerrosluku ½ III.
ape: Pientalovaltainen erityisasuminen.
Alueelle voidaan rakentaa suunnitteluratkaisuiltaan vanhusväestölle,
liikuntarajoitteisille, vammaisille tai muille erityisryhmille soveltuvia pientaloja.
Kerrosluku ½ II.
h: Aluetta palveleva yhteiskäyttöinen alue.
Alueelle voidaan rakentaa alueen omaan tarpeeseen tarkoitettu
lämpökeskus tai muita yhteiskäyttöisiä palveluita kuten varastoja.
Kerrosluku I.
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Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 10 910 k-m2, josta voi sijoittua
- ya-alueelle: 1500 k-m2
- ape-alueelle: 1000 k-m2
- h-alueelle: 700 k-m2
- muulle P-alueelle osoitettujen rakennusalojen mukaisesti yhteensä 7710 k-m2.
Autopaikkoja on varattava 1 ap / 70 k-m2 tai 1 ap / asunto alueelle osoitetuille p-alueille.
Korttelialueelle kuljetaan Vivamontieltä.
Korttelialueelle on osoitettu johtoa varten varattuja alueen osia.
VL Lähivirkistysalue
Vivamontien itäpuolelle kaupungin omistuksessa olevalle maalle Lahokallion asuinalueen
ja Vivamon kiinteistön väliin on varattu lähivirkistysaluetta, jolla kulkee kevyen liikenteen
väylä.
vl-2 Puustoinen ranta
Alueen rantapuusto tulee säilyttää.
LV Venesatama/Venevalkama
Pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue
Lähes koko suunnittelualue sijoittuu pohjavesialueelle.
et Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue
Pumppaamon aluevaraus sijoittuu rantavyöhykkeelle suunnittelualueen länsiosassa.
vm Rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon
Merkinnällä on osoitettu aluevaraus puistomuuntamolle.
s Saunan rakennusala
Rantavyöhykkeelle on osoitettu kaksi saunan rakennusalaa (200 k-m2 ja 25 k-m2).
p Pysäköimispaikka
Palvelurakennusten korttelialueen (P) sisään on osoitettu osa-alueina pysäköintitilaa
alueen länsireunaan ja eteläosaan. Pysäköinti on tarkoitus ohjata Vivamon keskiössä
sijaitsevan avoimen alueen reunoille sijoittuvan rakentamisen taakse alueen keskeltä
katsottaessa.
Autopaikkoja tulee varata 1 ap/asunto tai 1 ap/70 k-m2.
Tapahtuma-aikaiseen yleiseen pysäköintiin tulee varautua.
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sr Suojeltava rakennus
Syksyllä 2017 laaditun maisema-analyysin ja rakennusinventoinnin perusteella suojeltaviksi rakennuksiksi (sr) on merkitty 1) Beetel ja kirkko (kohde 16) sekä aitta (kohde 22).

Kuvat: Otteet rakennetun ympäristön inventoinnista (Karolína Kópecká, 2017)
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KAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Kaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan voimassa olevaan asemakaavan ja asemakaavoittamattoman alueen osalta alueen nykytilanteeseen verrattuna.
Rakennusoikeus
Käyttötarkoitus

Voimassa oleva ak (k-m2)
Rakennettu (k-m2)
2017 ak-luonnos (k-m2)
164206540, jaettu
0
luonnosversion alueille:
Suurin
osa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta kirkollisten
P/"hevosenkenkä"
3975rakennusten korttelialu5400
eesta
(YK)
korvautuu
palvelurakennusten
korttelialueella
(P).
Alueen
P/ya
0 palveluiden luonne
1500
säilyy
ja matkailuP/ape nykyisen mukaisena (kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, majoitus0
1000
palvelut
sekä kirkolliset toiminnot). Lisäksi alueelle on mahdollista
sijoittaa uutta mahdolP/h
376
700
lista
asutusta
palvelevia toimintoja. Alueelle voi muodostua uusia
palvelu- tai hoiva-alan
P/"muut
rak.alat"
2165
2310
työpaikkoja.
LV
24
25
YHT. (P+LV, vanha YK)
16420
6540
10935
Rakennusoikeus
AP
ei asemakaavaa
105
500
AP/ape
ei asemakaavaa
362
2200
YHT. (AP)
ei asemakaavaa
467
2700

Palvelut
ja työpaikat
YK

Kuva: Korttelialueiden osat, joille uusi rakentaminen jakautuu (valmisteluvaihe).
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Voimassa olevan asemakaavan mukainen ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten” (YK) käyttötarkoitus korvautuu ”Palvelurakennusten korttelialueen” (P) merkinnällä
ja määräyksillä. P-alueelle on mahdollista sijoittua kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-,
matkailu- ja majoitustilojen sekä kirkollisten rakennusten ja rakennelmien lisäksi pientalovaltaista erityisasumista (ape) ja/tai hoivakoti (ya). Palvelurakennusten korttelialueen
(P) käyttötarkoitus vastaa paremmin Vivamon nykyisentyyppistä toimintaa kirkollisine ja
matkailullisine palveluineen ja kokoontumistiloineen.
Palvelurakennusten korttelialueella (P) korttelissa 1660 rakennusoikeus pienenee voimassa olevan asemakaavan mukaisen YK-alueen (Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) rakennusoikeuteen verrattuna n. 5 400 k-m2:llä käyttötarkoituksen
samalla monipuolistuessa. Palvelurakennusten korttelialueelle osoitetuille alueen osille
(ya, ape) tulee olemaan mahdollista sijoittaa pysyvää asumista.
Uudelle asemakaava-alueelle (kortteli 1661) Vivamontien itäpuolella muodostuu asuinrakennusoikeutta yhteensä 2700 k-m2, josta 2200 k-m2 on varattu pientalovaltaiseen
erityisasumiseen.
Voimassa olevan asemakaavan mukainen saunan rakennusoikeus (200 k-m2) säilyy.
LV-alueelle (Venesatama/venevalkama) on osoitettu olemassa olevan saunan rakennusala. LV-alueelle on mahdollista sijoittaa yksi laituri.
Väestö ja palvelut
Asumista alueelle ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaan ollut mahdollista sijoittaa,
joten uuden asuinrakentamisoikeuden kautta alueelle voi muodostua pysyvää erityisryhmille suunnattua asumista, itsenäisesti tai hoivakotimuodossa. Kaiken asuinrakennusoikeuden toteutuessa (P/ya1500 k-m2, P/ape 1000 k-m2, AP 500 k-m2, AP/ape 2200 k-m2, yht.
5200 k-m2) alueelle on mahdollista sijoittua teoreettisesti n. 100 asukasta, jos mitoituslukuna käytettään 50 k-m2/asukas.
Alueelle sijoittuvat toiminnot kuten kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, matkailu- ja majoitustilat sekä kirkolliset rakennukset tukevat alueelle suunniteltua asumista. P-korttelialueelle voidaan sijoittaa myös muita kuin em. aluetta tukevia palveluita.
Palvelurakennusten korttelualueelle sijoittuvalle yhteiskäyttöiselle alueen osalle (h) voi sijoittua alueen omaan tarpeeseen tarkoitetun lämpökeskuksen ohelle muita yhteiskäyttöisiä
palveluita kuten varastoja yhteensä 700 k-m2.
Rakennettu ympäristö, maisema
P-korttelialueella rakentaminen on sijoitettu U-muotoisesti Vivamon keskiössä sijaitsevan
avoimen niitty-/peltoalueen ympärille siten, että myös ranta säilyy rakentamisesta pääosin
vapaana. Asuminen on P-alueella sijoitettu U-muotoisen rakentamisvyöhykkeen ulkolaidalle Vappulantien suuntaan.
Vivamontien itäpuolelle aiemmin asemakaavoittamattomalle alueelle voi rakentua pientalovaltaista asumista, mikä tiivistää yhdyskuntarakennetta Lahokallion asuinalueen ja
Vivamon välissä. AP/ape -alueella on v. 1975 valmistunut purkukuntoinen rivitalo.
Lahokallion olemassa olevien omakotitalojen ja uuden AP korttelialueen väliin jää n. 20
metrin levyinen lähivirkistysalueeksi osoitettu vyöhyke, jolle on osoitettu varaus olemassa
olevalle yleiselle jalankulun yhteydelle. AP-korttelialueen reunaan on lisäksi osoitettu n. 20
metrin levyinen istutettava alue, jolloin etäisyys uusien rakennusten ja Lahokallion olemassa olevien asuintonttien välillä on n. 40 metriä.
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Kuva: Rakennetun ympäristön laajenemissuunnat. (Karolína Kópecká, 2017)
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Taulukko, kuva: Laiturin sijaintivaihtoehtojen vertailu.
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Laiturin sijaintiin liittyvä
arvioitava vaikutus

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Maisemalliset vaikutukset
lähialueilla

Huvilatien asutus:
Näkyvä Huvilatien asutuksen
suuntaan.
Etäisyys lähimpään asutukseen
kuitenkin n. 200 metriä.

Huvilatien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Lahokallion virkistysalue:
Ei näkyvyyttä

Lahokallion virkistysalue:
Näkyvä Lahokallion niemenkärjen
ja luontopolun pysähdyspaikkojen
suuntaan. Etäisyys Lahokalliolle
kuitenkin yli 200 m.

Vivamon kulttuurimaisema:
Ei merkittävää vaikutusta Vivamon
laajassa kulttuurimaisemassa,
jonka arvo ensisijaisesti avoimen
peltoaukean ja muutaman
arvokkaan rakennuksen
muodostamassa kokonaisuudessa.

Vivamon kulttuurimaisema:
Ei vaikutusta Vivamon
kulttuurimaisemaan.

Laiturin saavutettavuus

Vivamon suunnasta
esteettömämmin saavutettavissa ja
huollettavissa.

Vivamon suunnasta
saavutettavissa jyrkähkön (?) polun
kautta.

Turvallisuus

Valvottavissa ja helpommin
saavutettavissa Vivamon
suunnasta.

Näkyvyys Vivamon suunnasta
heikko, vaikeampi saavutettavuus.

Toiminnallisuus

Uimarannan läheisyys
hyödynnettävissä, uimarit eri
vuodenaikoina voivat hyödyntää
laituria.

Olemassa olevaan uimarantaan
liittyvät toiminnot (mm. sauna)
vaikeasti yhdistettävissä.

Vesistö

Rantaveden mataluudesta johtuen
mahdollisia ruoppaustarpeita.

Syvemmässä vedessä vähem män
ruoppaus tarpeita.

Ympäristöhäiriöt

Veneilyn äänien lisääntyminen
kesäaikaan mahdollista
(nopeusrajoitusmahdollisuudet?).
Yksityisen laiturin käyttö kuitenkin
rajoitettua.

Veneilyn äänien lisääntyminen
kesäaikaan mahdollista
(nopeusrajoitusmahdollisuudet?).
Yksityisen laiturin käyttö kuitenkin
rajoitettua.

3 VALMISTELUVAIHE

Alueella olemassa olevista rakennuksista kahdelle kohteelle on esitetty sr-merkintä
(1.Beetel ja kirkko, 2. aitta). Voimassa olevassa asemakaavassa myös Betania sekä sen
laajennus (Siiloa) on suojeltu. Maanomistaja on todennut Betanian kunnon huonoksi, eikä
sen myöhemmällä laajennuksella ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävää arvoa. Betanian/Siiloan rakennuksen sr-merkintä on poistettu ja rakennukselle on esitetty oma nykyistä laajempi rakennusala ja n. 300 k-m2:n laajennusvara
tulevaisuuden käyttötarkoituksiin.
Rantavyöhykkeen länsiosaan on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti
saunan rakennusala olemassa olevaa saunaa suurempana ja kauempana rannasta. Lahdenpoukaman itärannalle venevalkaman alueelle on osoitettu olemassa olevan saunan
rakennusala. Lahdenpoukamaan on osoitettu LV-alue (venesatama/venevalkama) alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa laituria varten. Laiturin rakentaminen voi
edellyttää vesilain mukaisen luvan hakemista. Mahdollisen laiturin koko ja sijainti tarkentuu myöhemmin, joten asemakaavassa on varauduttu laiturin sijoittumiseen mahdollisimman väljällä LV-alueella.
Kaikessa rakentamisessa tulee ottaa huomioon rakentamisen soveltuminen Vivamon paikalliseen kulttuuriympäristöön, joka muodostuu alueen niittymäisestä avoimesta keskiöstä
sekä sen ja kirkon ympärille muotoutuvasta rakennetusta ja toiminnallisesti yhteisöllisestä
vyöhykkeestä.
Liikenne ja pysäköinti
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna uusi asuminen voi lisätä liikennettä alueella,
jos erityisasuminen on sen luonteista, että asukkailla on käytössään henkilöauto. Myös
hälytysajoneuvojen liikenne alueella voi kasvaa erityisesti hoivakodin toteutuessa.
Vappulantien joukkoliikenneyhteydet ovat alueelta hyvin saavutettavissa kevyenliikenteen
väyliä pitkin.
Pysäköimispaikkojen riittävyyteen on kiinnitetty huomiota esittämällä P-korttelialueelle
kahta laajempaa pysäköintivyöhykettä. Erityisesti tapahtuma-aikaiseen yleiseen pysäköintiin tulee varautua.
Laiturin rakentaminen lisää vesiliikennettä. Laiturille tulee järjestää korttelin sisällä esteetön kulku mm. sen huoltoajoa varten.
Luonnonolot, pohjavesi, tulvat
Alueelta ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Rantapuusto on esitetty säilytettäväksi.
Pohjaveden suojelutarpeet tulee ottaa huomioon.
Rantaan ei osoiteta uutta rakentamista voimassa olevan asemakaavan mukaista saunan
rakennusalaa ja yhtä olemassa olevan saunan rakennusalaa lukuunottamatta.
Laiturin rakentamisen vaikutukset vesistöön tulevat huomioiduksi vesilain mukaisen lupatarpeen harkinnan yhteydessä. Matalassa rantavedessä voi olla ruoppaustarpeita.
Ympäristöhäiriöt
Vivamon alueella järjestettävistä suurista tapahtumista voi aiheutua meluhäiriötä lähimpään asutukseen.
Kaavatalous
Suunnittelualueelle ei muodostu tontteja kaupungin omistukseen. Kunnallistekniikan
arvioidut kustannukset ovat n. 200 000 - 300 000 euroa. Vivamontie toimii yhteystarpeena
myös myöhemmin asemakaavoitettavalle kaupungin omistuksessa olevalle alueelle tien
itäpuolella.
Maankäyttösopimuksen laatimisen tarve selvitetään.
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YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.1.31.1.2018 Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa ja kaavoituksen
internet-sivuilla. Lausuntoja saatiin 11 ja mielipiteitä 1.

LAUSUNNOT
1. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 30.1.2018
- Alueelle laaditun rakennusinventoinnin ja maisematarkastelun tulokset on pääosin huomioitu kaavaluonnoksessa.
- Määräys suunnittelualueen keskiosiin sijoittuvan alueen vanhimman pellon ja niityn avoimena säilyttämisestä puuttuu, vaikka alueelle ei olekaan osoitettu rakentamista.
- Olevien rakennusten lähimiljöölle on ominaista vehreä, puutarhamainen ja puistomainen
luonne, mistä myös tulee määrätä kaavassa.
- Kaavaluonnoksessa on suojelumerkinnällä osoitettu vain kaksi rakennusta. Rakennusinventoinnissa myös muiden merkittäviksi osoitettujen rakennusten säilymistä tulisi tukea
esitettyä vahvemmin myös kaavassa, vaikka kaikkia niistä ei sr-merkinnällä osoitettaisikaan.
- sr-merkintää tulee täydentää lisäämällä maininta, että rakennusta ei saa purkaa ja korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät eikä sen
kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo vähene.
- Yleisiin määräyksiin tulee lisätä maininta, että uudisrakentaminen tulee sopeuttaa miljööseen ja maisemaan.
- Uudis- ja täydennysrakentamiselle tulee laatia rakennustapaohjeet.
2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6.3.2018
- Asemakaavassa on esitetty suojeltavaksi kahta rakennusta. Ratkaisu vaikuttaa rakennussuojelun kannalta perustellulta ja osayleiskaavan mukaiselta.
- sr-merkintää tulee tarkentaa maininnalla, että ”rakennusta ei saa purkaa” ja esim. ”korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä perinteisin menetelmin ja alkuperäisen kaltaisin materiaalein”.
- Pohjavesimääräyksissä tulee esittää asianmukaiset määräykset liittyen esim. kemikaalien ja polttoaineiden säilyttämiseen ja varastointiin, jätevesiviemärien rakentamiseen,
lastaus- ja purkualueiden sekä pysäköintialueiden päällystämiseen sekä öljy- ja maalämpöjärjestelmien rakentamiseen.
- Vesistöön rajoittuvissa asemakaavoissa on syytä esittää yleismääräys alimmasta rakentamiskorkeudesta. Alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa
kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia toimintoja, on Lohjanjärven ranta-alueella N2000 + 33,5 metriä.
3. Uudenmaan liitto 8.3.2018
- Uudenmaan liitto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa, mutta kiinnittää kuitenkin huomiota Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan hyväksymistilanteen päivittämiseen kaavaselostukseen.
4. Kiinteistö- ja kartastopalvelut / Lohja 21.2.2018
- Sitovan tonttijaon maininta lisättävä.
- Kaupunginosarajan kaava-alueen rajalle Lahokallion suuntaan. Kaava-alue laajenee ja
kaupunginosan raja muuttuu.
- AP/ape: ape-aluekin AP-korttelia?
- Mahdollisesti tarvittavan maankäyttösopimuksen tekemiselle on varattava aikaa.
- Kartoitustarvetta mietittävä.
5. Ympäristönsuojelu / Lohja 20.3.2018
- vl-2 määräys: Ranta-alueella tulee luonnon ominaispiirteet säilyttää eikä siellä saa tehdä
avohakkuuta eikä maaperän muokkausta. Maisemallisesti arvokkaat puut tulee säilyttää.
- Kaavamääräyksiin tulee lisätä pohjavesimääräykset.
- LV-alueen määryksiin tulee lisätä, että laiturin rakentamiselle tulee hakea siihen liittyvät
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luvat.
- Kaavamääräyksiin tulee lisätä alin suositeltava rakentamiskorkeus tulvariskien hallitsemiseksi.
- Vähintään kaavaselostuksessa tulee ottaa kantaa alueen hulevesien hallitsemiseen ja
niiden johtamiseen ja imeyttämiseen.
6. Ympäristöterveyspalvelut / Lohja 9.3.2018
- Pohjavesialueen rakentamatonta maa-aluetta tulee säilyttää mahdollisimman paljon.
Pohjaveden suojelemiseksi on syytä antaa suojamääräyksiä. Kaava-alueen rakennukset tulee liittää yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tulee olla
maanpäällisiä ja varustaa suoja-altailla. Maalämmön rakentaminen tulee kieltää. Hulevesien käsittelylle on syytä antaa määräyksiä.
- Kellarikerroksen rakentamisen sallimiseksi tulee pohjaveden pinnantasoja selvittää jo
kaavavaiheessa. Mikäli pohjaveden pinnantasoja ei selvitetä, tulee kellarikerroksen rakentaminen sallia vain, jos rakennettavuusselvityksien perusteella se on mahdollista.
- Kaavassa olisi hyvä arvioida uusiutuvien energioiden hyödyntämismahdollisuuksia.
7. Logistiikkayksikkö / Lohja 12.1.2018
- Koska alueelle on suunniteltu erityisryhmien asumista, tulee kaavassa huomioida
esteettömyys, sekä varata tilaa myös esim. mahdollisen palveluliikenteen ja invataksin
liikkumiselle kääntö- ja pysähtymisalueineen. Liikenteellisesti paras vaihtoehto on, että
liikuntarajoitteisille suunnatulla kalustolla päästään ajamaan alueen läpi niin, ettei tarvitse
peruuttaa.
- Venevalkaman osalta tulisi varautua siihen, että Lohjalla on suunnitteilla vuoroveneliikenteen aloittaminen, jonka mahdollinen pysähdyspaikka voisi olla Vivamon rannalla.
8. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 8.3.2018
- Pelastuslaitoksella ei ole aiempaan lausuntoon lisättävää.
9. Caruna Oy 29.1.2018
- Kaava-alueella sijaitsee sähköverkkoa esitetyn liitteen mukaisesti.
- Kaavamuutoksen myötä sähkön käyttö alueella kasvaa. Tämän johdosta alueella tarvitaan mahdollisesti pienjännitekaapelointeja.
- Mahdolliset johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron
tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
- Lausunnonantomahdollisuutta ehdotusvaiheessa pyydetään.
10. Gasum 20.2.2018
- Gasumilla ei ole huomautettavaa. Alueen läheisyydessä on kuitenkin Auris Kaasunjakelu
Oy:n putkia.
11. Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry 7.3.2018
- Voimassa oleva asemakaava on melko tuore, hyväksytty valtuustossa 10.9.2008. Nyt
alueelle halutaan lisätä rakentamista merkittävästi, mm. senioririvitaloja.
- Luontoselvitykset tulee laatia kuvioina, joissa esitetään luontotyypit. Erityisesti linnusto,
lepakot, viitasammakot ja liito-oravat pitää kartoittaa, koska niitä on havaittu niinkin lähellä
kuin Porlan alueella.
- Kulttuuriympäristöselvitykset kaipaavat päivitystä.
- Asemakaava on liian väljä: Tässä vaiheessa pitää miettiä tarkoin esitettävin rakennusaloin, mihin on sopiva rakentaa.
- Alueen lounaisrajalle esitetty laaja pysäköintialue ei ole hyvä ratkaisu, koska puuvyöhyke/puskurivyöhyke Vivamon ja naapurikiinteistöjen väliltä häviää ja alue on rinnettä.

MIELIPITEET
Mielipide 31.1.2018
Mielipiteessä on esitetty valmisteluaineistoon asioita, joita voisi ottaa huomioon ja joita ei
ole huomioitu lähiasukkaiden näkökulmasta mm.:
- Melusaaste ympäristölle: jatkuvat näytelmät, isot tapahtumat ja liikennehäiriöt, rippileiri-

69

4 VALMISTELUVAIHEEN PALAUTE

läisten äänet
- Ympäristöasiat: polttolaitoksen haju ja hiilidioksidipäästöt -> muutettava lämmitysjärjestelmä, jäteveden puhdistamon toimivuus järven rehevöitymiseen tutkittava -> liityttävä
kaupungin viemäriverkostoon
- Venesatama: uusi venesatama lisää melua lähiasukkaille - mihin vanhukset tarvitsevat
-> ei saa rakentaa piirrettyyn paikkaan
- P-paikka Huvilatien puolella: lisää liikennettä huvilatien puolella -> siirrettävä toisaalle
- Alueen keskellä runsaasti joutomaata, jonne voi sijoittaa rakennuksia; vanhojen rakennusten kuntoonlaitto ennen uusien miettimistä.
- Vanhustenpalveluiden haitat lähialueelle?
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5 EHDOTUSVAIHEEN KAAVARATKAISU JA VAIKUTUKSET

VALMISTELUVAIHEEN PALAUTTEEN HUOMIOINTI
Rakennussuojelu, rakennusalat:
- Osayleiskaavaehdotuksessa on säilytetty valmisteluvaiheen mukaiset sr-merkinnät
kahdella rakennuksella: 1) Beetel ja kirkko (rakennusinventoinnin kohde 16) sekä aitta
(rakennusinventoinnin kohde 22). ELY-keskus piti ratkaisua lausunnossaan rakennussuojelun kannalta perustelluilta.
- Suojeltavien rakennusten kaavamääräystä on täydennetty ja alueen keskiosien avoimen
luonteen säilyttämiseksi on lisätty määräys. Määräyksiä on täydennetty korjaus- ja muutostöiden osalta, sekä lisätty maininta, että rakennusta ei saa purkaa. Lisäksi P-alueen
määräystä on täydennetty rakennusten lähimiljöön vehreyden ja puutarhamaisen luonteen
huomiolla. Yleisenä määräyksenä esitetään uudisrakentamisen sopeuttamista miljööseen
ja maisemaan.
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on lausunnossaan maininnut myös muita alueen
identiteetille tärkeitä rakennuksia, joiden säilymistä se esittää tuettavaksi kaavassa, vaikka
niille ei sr-merkintöjä osoitettaisikaan (navetta, vaja, Betanian vanhempi 1930-luvun osa,
kappelirakennukset, leirikartano, mahdollisesti myös apu- ja opistokartanorakennukset
sekä 1950- ja 1960-lukujen taitteessa rakennetut rantasaunat). Em. mainittujen rakennusten osalta todetaan, että ne eivät vastaa asemakaavan muutoksen hakijan toiminnan
tarpeita ja ovat huonokuntoisia. Kaavakartalla osa em. rakennuksista on huomioitu kuitenkin rakennusalojen ja rakennusoikeuksien sijoittelussa miljöössä: Navetalle on osoitettu nykyisenkaltainen rakennusala, Betanian kohdalle on osoitettu erillinen rakennusala
hevosenkenkämäisen rakennusalan päähän, itäiselle saunarakennukselle on osoitettu
nykyinen rakennus- ja kerrosala, läntisen saunarakennuksen rakennusalaa on siirretty
hieman kauemmas rantaviivasta ja muokattu toiminnan tarpeisiin paremmin soveltuvaksi,
leirikartanolle on osoitettu nykyinen rakennusala muun hevosenkenkämäisen rakennusalan päähän. Näillä toimenpiteillä on katsottu, että alueen miljöön ja maiseman ominaispiirteiden säilyminen sekä tarkoituksenmukaisuus tulevat huomioiduksi.
Pohjavesimääräykset, tulvariski, hulevedet, luontoselvitykset:
- Kaavakarttaan on lisätty pohjavesimääräykset sekä maininta alimmasta suositeltavasta
rakentamiskorkeudesta, määräys hulevesien käsittelyn ja hallinnan suunnitelmasta rakennuslupavaiheessa.
- Alueelta ei ole todettu taajamaosayleiskaavoituksen yhteydessä merkittäviä luontoarvoja.
Asemakaavan muutoksessa mm. rantaan osoitetaan vl-2 -merkinnällä vyöhyke rantapuustolle eikä rantavyöhykkeelle osoiteta toisen saunan korvaavan saunarakennuksen lisäksi
uutta rakentamista. Kulttuuriympäristön arvoja on arvioitu alueelta v. 2017 laaditun rakennusinventoinnin ja maisemaselvityksen pohjalta.
Alueita ja rajoja koskevien määräysten tarkistukset:
- vl-2 -alueen ja venevalkaman määräystä on tarkistettu ja täydennetty.
- Kaupunginosan rajaa on tarkistettu.
Pysäköintialue ja liikenne:
- Huvilatien puolelle sijoittuvaa p-aluetta on lyhennetty rinteessä. Huvilatieltä lisätään liittymäkielto alueelle lukuunottamatta kunnallisteknistä huoltoa varten varattua huoltoajoa (h)
rannan suunnassa pumppaamolle. Paikoitusalueelle kulku tapahtuu Vivamontien kautta
korttelialueen sisältä. Pysäköintialueen ja Huvilatien väliin jää n. 5 metrin levyinen istutettavan alueen vyöhyke. Vivamon kiinteistöön rajoittuvan Huvilatien katualueen länsipuolella
tien ja asutuksen välissä on lähivirkistysaluetta (VL).
- Alueen sisäiset liikennejärjestelyt mm. kulkureittien esteettömyyden huomioimiseksi
tarkentuvat myöhemmissä rakentamisen suunnitteluvaiheissa .
Rakennusoikeus, käyttötarkoitus:
- Alueen kokonaisrakennusoikeus ei kasva (uudesta asemakaavoitettavasta alueesta
huolimatta), mutta voimassa olevan asemakaavan nykyiseen käyttötarkoitukseen tulee
muutoksia.
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Häiriöt (lämpölaitos, melu, liikenne, venesatama, vanhuspalvelut):
- Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa Lohjan ympäristönsuojelumääräyksiä mm. melun
ja savukaasupäästöjen osalta.
- Riittävällä pysäköintialueiden osoittamisella kaavassa pyritään vastaamaan alueen toiminnan ja tapahtumien pysäköintitarpeisiin siten, että pysäköinti olisi mahdollista järjestää
alueella.
- Hevosenkenkämäisen rakennusalan toteutuminen alueen maisemallisesti arvokkaan
avoimen keskiosan ympärillä voi tulevaisuudessa toimia alueelta kantautuvaa ääntä vaimentavana tekijänä.
- Laiturin sijoittaminen alueelle on luvanvaraista (saattaa edellyttää rakennusluvan lisäksi
myös vesilain mukaista lupaa). Venesatama/venevalkama on osoitettu kokonaan kaavanmuutoksen hakijan omistuksessa olevalle vesi- ja maa-alueelle ja soveltuu toimintaan.
- Jos alueelle sijoittuu vanhuspalveluita, tulee esim. myöhemmin tarkentuvissa liikennejärjestelyissä huomioon otettavaksi erityisesti hälytysajoneuvojen vaikutus liikenneturvallisuuteen liittyviin järjestelyihin.

ASEMAKAAVARATKAISU
KAAVAMÄÄRÄYKSET
AP Asuinpientalojen korttelialue
Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 500 k-m2 + 2200 k-m2 (ape).
Alueen osalle on varattu pientalovaltaiseen erityisasumiseen tarkoitettu alue (ape):
Alueelle voidaan rakentaa suunnitteluratkaisuiltaan vanhusväestölle,
liikuntarajoitteisille, vammaisille tai muille erityisryhmille soveltuvia
pientaloja, jotka tukeutuvat korttelin 1660 palveluihin.
Kerrosluvuksi on esitetty AP-alueella ½ I ja ape-alueella ½ II.
Autopaikkoja on varattava 1 ap / 70 k-m2 tai 1 ap / asunto.
Korttelialueelle kuljetaan Vivamontieltä.
P Palvelurakennusten korttelialue
Korttelialueelle voidaan sijoittaa kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, matkailu- ja majoitustiloja, kirkollisia rakennuksia ja rakennelmia sekä aluetta tukevia palveluita. Erityisasumista ja/tai hoivakodin sekä alueen omaan tarpeeseen tarkoitetun lämpökeskuksen voi
rakentaa niitä varten erikseen merkityille alueen osille.
Olemassa olevien ja uusien palvelurakennusten pihapiirien istutuksissa tulee kiinnittää
huomiota rakennusten lähimiljöön vehreyteen sekä puutarhamaiseen luonteeseen.
Korttelialueen keskiosien avoin luonne tulee säilyttää.
ya: Yleisten rakennusten ja erityisasumisen alue.
Alueelle voidaan rakentaa hoivakoti ja/tai suunnitteluratkaisultaan
erityisryhmille soveltuvia asuinrakennuksia, jotka tukeutuvat korttelin 1660 palveluihin.
Kerrosluku ½ III.
ape: Pientalovaltainen erityisasuminen.
Alueelle voidaan rakentaa suunnitteluratkaisuiltaan vanhusväestölle,
liikuntarajoitteisille, vammaisille tai muille erityisryhmille soveltuvia pientaloja, jotka tukeutuvat korttelin 1660 palveluihin.
Kerrosluku ½ II.
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et: Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille varattu alue
Lounaisemman et-alueen kerrosluku I ja rakennusoikeus 700 k-m2.
Rannan läheisyyteen sijoittuu pumppaamo, jolle on sallittu huoltoajo (h) Huvilatieltä.
Alueen lounaisosaan sijoittuu aluetta palveleva lämpölaitos (500 kw), jolle kulku tapahtuu
Vivamontien kautta.
Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 10 910 k-m2, josta voi sijoittua
- ya-alueelle: 1500 k-m2
- ape-alueelle: 1000 k-m2
- et-alueelle: 700 k-m2
- muulle P-alueelle osoitettujen rakennusalojen mukaisesti yhteensä 7710 k-m2.
Alueelle osoitetuille p-alueille on varattava autopaikkoja 1 ap / 70 k-m2 tai 1 ap / asunto.
Huvilatieltä ei saa järjestää ajoneuvoliittymää kiinteistölle lukuunottamatta pumppaamon
huoltajoa (h).
Korttelialueelle on osoitettu johtoa varten varattuja alueen osia.
VL Lähivirkistysalue
Vivamontien itäpuolelle kaupungin omistuksessa olevalle maalle Lahokallion asuinalueen
ja Vivamon kiinteistön väliin on varattu lähivirkistysaluetta, jolla kulkee kevyen liikenteen
väylä.
vl-2 Puustoinen ranta
Ranta-alueella tulee luonnon ominaispiirteet säilyttää eikä sillä saa tehdä avohakkuuta
eikä maaperän muokkausta. Maisemallisesti arvokkaat puut ja puuryhmät tulee säilyttää.
LV Venesatama/Venevalkama
Laiturin rakentamiseen tulee hakea siihen tarvittavat luvat.
Laiturin rakentaminen saattaa edellyttää vesilain mukaista lupaa.
Pv Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue
Alue on yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. Alueella tulee
kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Alueelle sijoitettava laitos
tai toiminto ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Alueella saa varastoida ainoastaan pieniä määriä pohjavedelle haitallisia
kemikaaleja tai polttonesteitä. Pohjavedelle haitalliset kemikaalit ja polttonesteet
tulee ensisijaisesti säilyttää sisätiloissa. Pohjavedelle haitallisten kemikaalien ja
polttonesteiden säiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Kemikaalien
haitallisuutta arvioitaessa tulee huomioida myös mahdolliset tulipalotilanteet.
Kemikaalien ja polttonesteiden varastoinnissa tulee noudattaa Lohjan
ympäristönsuojelumääräyksiä. Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai
varastoida polttonesteitä ja kemikaaleja.
Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään.
Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu pohjavesien laadulle vaarallisille aineille, on
sijoitettava tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen. Suoja-allas on sijoitettava joko
rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle.
Lastaus-ja purkualueet, ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on
päällystettävä siten, että maaperän ja pohjaveden pilaantuminen estetään.
Päällystettyjen alueiden sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen
kautta, mikäli niistä voi aiheutua haittaa pohjavedelle.
Puhtaat sade- ja sulamisvedet tulee imeyttää maahan alueella.
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Rakentaminen, ojitukset, maankaivu ja perustukset on tehtävä niin, ettei aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai hallitsemattomia muutoksia pohjaveden pinnan
korkeuteen.
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää pohjavesiselvitys, pohjavesiolosuhteet
huomioon ottava pohjatutkimus ja pohjarakentamissuunnitelma.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien käsittelystä ja
hallinnasta.
Jätevesien imeyttäminen maahan on kielletty.
Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kielletty pohjavesialueella.
vm Rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon
Merkinnällä on osoitettu aluevaraus rakennetulle puistomuuntamolle.
s Saunan rakennusala
Rantavyöhykkeelle on osoitettu kaksi saunan rakennusalaa (200 k-m2 ja 25 k-m2).
p Pysäköimispaikka
Palvelurakennusten korttelialueen (P) sisään on osoitettu osa-alueina pysäköintitilaa
alueen länsireunaan ja eteläosaan. Pysäköinti on tarkoitus ohjata Vivamon keskiössä
sijaitsevan avoimen alueen reunoille sijoittuvan rakentamisen taakse alueen keskeltä
katsottaessa.
Autopaikkoja tulee varata 1 ap/asunto tai 1 ap/70 k-m2.
Tapahtuma-aikaiseen yleiseen pysäköintiin tulee varautua.
Pysäköintipaikoille kulku tapahtuu Vivamontieltä korttelialueen kautta.
sr Suojeltava rakennus
Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
ominaispiirteet säilyvät eikä sen kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo vähene.
Toimenpiteistä tulee pyytää Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto.
Syksyllä 2017 laaditun maisema-analyysin ja rakennusinventoinnin perusteella suojeltaviksi rakennuksiksi (sr) on merkitty 1) Beetel ja kirkko (kohde 16) sekä aitta (kohde 22).
Yleiset määräykset
Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa miljööseen ja maisemaan.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus N2000 + 33,35 metriä.
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Kuvat: Otteet rakennetun ympäristön inventoinnista (Karolína Kópecká, 2017)
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KAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Kaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan voimassa olevaan asemakaavan ja asemakaavoittamattoman alueen osalta alueen nykytilanteeseen verrattuna.
Rakennusoikeus
Voimassa olevan asemakaavan mukainen ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten” (YK) käyttötarkoitus korvautuu ”Palvelurakennusten korttelialueen” (P) merkinnällä
ja määräyksillä. P-alueelle on mahdollista sijoittua kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-,
matkailu- ja majoitustilojen sekä kirkollisten rakennusten ja rakennelmien lisäksi pientalovaltaista erityisasumista (ape) ja/tai hoivakoti (ya), jotka tukeutuvat korttelin 1660 palveluihin. Palvelurakennusten korttelialueen (P) käyttötarkoitus vastaa paremmin Vivamon
nykyisentyyppistä toimintaa kirkollisine ja matkailullisine palveluineen sekä kokoontumistiloineen.
Palvelurakennusten korttelialueella (P) korttelissa 1660 rakennusoikeus pienenee voimassa olevan asemakaavan mukaisen YK-alueen (Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) rakennusoikeuteen verrattuna n. 5 400 k-m2:llä käyttötarkoituksen
samalla monipuolistuessa. Palvelurakennusten korttelialueelle osoitetuille alueen osille
(ya, ape) tulee olemaan mahdollista sijoittaa pysyvää asumista.
Uudelle asemakaava-alueelle (kortteli 1661) Vivamontien itäpuolella muodostuu asuinrakennusoikeutta yhteensä 2700 k-m2, josta 2200 k-m2 on varattu pientalovaltaiseen
erityisasumiseen.
Voimassa olevan asemakaavan mukainen saunan rakennusoikeus (200 k-m2) säilyy.
LV-alueelle (Venesatama/venevalkama) on osoitettu olemassa olevan saunan rakennusala. LV-alueelle on mahdollista sijoittaa laituri.

Käyttötarkoitus
YK
P/"hevosenkenkä"
P/ ya
P/ape
et
P/"muut rak.alat"
LV
YHT. (P+LV, vanha YK)
AP
AP/ape
YHT. (AP)

Voimassa oleva ak (k-m2)
Rakennettu (k-m2)
2018 ak-ehdotus (k-m2)
164206540, jaettu
0
ehdotusvaiheen alueille:
3975
5400
0
1500
0
1000
376
700
2165
2310
24
25
16420
6540
10935
ei asemakaavaa
105
500
ei asemakaavaa
362
2200
ei asemakaavaa
467
2700

Palvelut ja työpaikat
Suurin osa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta kirkollisten rakennusten korttelialueesta (YK) korvautuu palvelurakennusten korttelialueella (P). Alueen palveluiden luonne
säilyy nykyisen mukaisena (kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, majoitus- ja matkailupalvelut sekä kirkolliset toiminnot). Lisäksi alueelle on mahdollista sijoittaa uutta mahdollista asutusta palvelevia toimintoja. Alueelle voi muodostua uusia palvelu- tai hoiva-alan
työpaikkoja.
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Kuva: Korttelialueiden osat, joille uusi rakentaminen jakautuu (valmisteluvaihe/ehdotusvaihe).

Väestö ja palvelut
Asumista alueelle ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaan ollut mahdollista sijoittaa,
joten uuden asuinrakentamisoikeuden kautta alueelle voi muodostua pysyvää erityisryhmille suunnattua asumista, itsenäisesti tai hoivakotimuodossa. Kaiken asuinrakennusoikeuden toteutuessa (P/ya1500 k-m2, P/ape 1000 k-m2, AP 500 k-m2, AP/ape 2200 k-m2, yht.
5200 k-m2) alueelle on mahdollista sijoittua teoreettisesti n. 100 asukasta, jos mitoituslukuna käytettään 50 k-m2/asukas.
Alueelle sijoittuvat toiminnot kuten kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-, matkailu- ja majoitustilat sekä kirkolliset rakennukset tukevat alueelle suunniteltua asumista. P-korttelialueelle voidaan sijoittaa myös muita kuin em. aluetta tukevia palveluita.
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Rakennettu ympäristö, maisema
P-korttelialueella rakentaminen on sijoitettu U-muotoisesti Vivamon keskiössä sijaitsevan
avoimen niitty-/peltoalueen ympärille siten, että myös ranta säilyy rakentamisesta pääosin
vapaana. Asuminen on P-alueella sijoitettu U-muotoisen rakentamisvyöhykkeen ulkolaidalle Vappulantien suuntaan.
Vivamontien itäpuolelle aiemmin asemakaavoittamattomalle alueelle voi rakentua pientalovaltaista asumista, mikä tiivistää yhdyskuntarakennetta Lahokallion asuinalueen ja
Vivamon välissä. AP/ape -alueella on v. 1975 valmistunut purkukuntoinen rivitalo.
Lahokallion olemassa olevien omakotitalojen ja uuden AP korttelialueen väliin jää n. 20
metrin levyinen lähivirkistysalueeksi osoitettu vyöhyke, jolle on osoitettu varaus olemassa
olevalle yleiselle jalankulun yhteydelle. AP-korttelialueen reunaan on lisäksi osoitettu n. 20
metrin levyinen istutettava alue, jolloin etäisyys uusien rakennusten ja Lahokallion olemassa olevien asuintonttien välillä on n. 40 metriä.
Alueella olemassa olevista rakennuksista kahdelle kohteelle on esitetty sr-merkintä
(1.Beetel ja kirkko, 2. aitta). Voimassa olevassa asemakaavassa myös Betania sekä sen
laajennus (Siiloa) on suojeltu. Maanomistaja on todennut Betanian kunnon huonoksi, eikä
sen myöhemmällä laajennuksella ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävää arvoa. Betanian/Siiloan rakennuksen sr-merkintä on poistettu ja rakennukselle on esitetty erillinen rakennusala maisemallisesti merkittävän hevosenkenkämäisen rakennusalan päähän.
Rantavyöhykkeen länsiosaan on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti
saunan rakennusala olemassa olevaa saunaa suurempana ja kauempana rannasta. Lahdenpoukaman itärannalle venevalkaman alueelle on osoitettu olemassa olevan saunan
rakennusala. Lahdenpoukamaan on osoitettu LV-alue (venesatama/venevalkama) alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa laituria varten. Laiturin rakentaminen voi
edellyttää vesilain mukaisen luvan hakemista. Mahdollisen laiturin koko ja sijainti tarkentuu myöhemmin, joten asemakaavassa on varauduttu laiturin sijoittumiseen mahdollisimman väljällä LV-alueella.
Kaikessa rakentamisessa tulee ottaa huomioon rakentamisen soveltuminen Vivamon paikalliseen kulttuuriympäristöön, joka muodostuu alueen niittymäisestä avoimesta keskiöstä
sekä sen ja kirkon ympärille muotoutuvasta rakennetusta ja toiminnallisesti yhteisöllisestä
vyöhykkeestä. P-alueen kaavamääräyksessä on mainittu, että alueen keskiosien avoin
luonne tulee säilyttää ja rakennusten pihapiiirien istuksissa tulee kiinnittää huomiota lähimiljöön vehreyteen ja puutarhamaiseen luonteeseen.
Liikenne ja pysäköinti
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna uusi asuminen voi lisätä liikennettä alueella,
jos erityisasuminen on sen luonteista, että asukkailla on käytössään henkilöauto. Myös
hälytysajoneuvojen liikenne alueella voi kasvaa erityisesti hoivakodin toteutuessa.
Vappulantien joukkoliikenneyhteydet ovat alueelta hyvin saavutettavissa kevyenliikenteen
väyliä pitkin.
Pysäköimispaikkojen riittävyyteen on kiinnitetty huomiota esittämällä P-korttelialueelle
kahta laajempaa pysäköintivyöhykettä. Erityisesti tapahtuma-aikaiseen yleiseen pysäköintiin tulee varautua.
Laiturin rakentaminen lisää vesiliikennettä. Laiturille tulee järjestää korttelin sisällä esteetön kulku mm. sen huoltoajoa varten.
Huvilatieltä on kielletty ajoneuvoliittymät korttelinosaan 1660 lukuunottamatta pumppaamon huoltoajoa.
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Kuva: Rakennetun ympäristön laajenemissuunnat. (Karolína Kópecká, 2017)
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Taulukko, kuva: Laiturin sijaintivaihtoehtojen vertailu valmisteluvaiheessa.
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Laiturin sijaintiin liittyvä
arvioitava vaikutus

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Maisemalliset vaikutukset
lähialueilla

Huvilatien asutus:
Näkyvä Huvilatien asutuksen
suuntaan.
Etäisyys lähimpään asutukseen
kuitenkin n. 200 metriä.

Huvilatien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Lahokallion virkistysalue:
Ei näkyvyyttä

Lahokallion virkistysalue:
Näkyvä Lahokallion niemenkärjen
ja luontopolun pysähdyspaikkojen
suuntaan. Etäisyys Lahokalliolle
kuitenkin yli 200 m.

Vivamon kulttuurimaisema:
Ei merkittävää vaikutusta Vivamon
laajassa kulttuurimaisemassa,
jonka arvo ensisijaisesti avoimen
peltoaukean ja muutaman
arvokkaan rakennuksen
muodostamassa kokonaisuudessa.

Vivamon kulttuurimaisema:
Ei vaikutusta Vivamon
kulttuurimaisemaan.

Laiturin saavutettavuus

Vivamon suunnasta
esteettömämmin saavutettavissa ja
huollettavissa.

Vivamon suunnasta
saavutettavissa jyrkähkön (?) polun
kautta.

Turvallisuus

Valvottavissa ja helpommin
saavutettavissa Vivamon
suunnasta.

Näkyvyys Vivamon suunnasta
heikko, vaikeampi saavutettavuus.

Toiminnallisuus

Uimarannan läheisyys
hyödynnettävissä, uimarit eri
vuodenaikoina voivat hyödyntää
laituria.

Olemassa olevaan uimarantaan
liittyvät toiminnot (mm. sauna)
vaikeasti yhdistettävissä.

Vesistö

Rantaveden mataluudesta johtuen
mahdollisia ruoppaustarpeita.

Syvemmässä vedessä vähem män
ruoppaus tarpeita.

Ympäristöhäiriöt

Veneilyn äänien lisääntyminen
kesäaikaan mahdollista
(nopeusrajoitusmahdollisuudet?).
Yksityisen laiturin käyttö kuitenkin
rajoitettua.

Veneilyn äänien lisääntyminen
kesäaikaan mahdollista
(nopeusrajoitusmahdollisuudet?).
Yksityisen laiturin käyttö kuitenkin
rajoitettua.
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Luonnonolot, pohjavesi, tulvat
Alueelta ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita, eikä ympäristönsuojelun mukaan
alueella ole lisäselvitystarpeita. Ranta-alueella (vl-2) tulee luonnon ominaispiirteet säilyttää
eikä sillä saa tehdä avohakkuuta eikä maaperän muokkausta. Maisemallisesti arvokkaat
puut ja puuryhmät tulee säilyttää.
Pohjaveden suojelutarpeet tulee ottaa huomioon kaavamääräysten mukaisesti. Myös
hulevesien käsittelystä alueella tulee esittää suunnitelma rakennuslupavaiheessa.
Rantaan ei osoiteta kaavassa uutta rakennusalaa voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna, paitsi nykyisen itäisemmän saunarakennuksen osalta jo olemassa oleva 25 k-m2.
Alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi on lisätty kaavamääräyksiin N2000 +
33,35 metriä
Laiturin rakentamiseen tulee hakea tarvittavat luvat. Laiturin rakentamisen vaikutukset
vesistöön tulevat huomioiduksi vesilain mukaisen lupatarpeen harkinnan yhteydessä.
Matalassa rantavedessä voi olla ruoppaustarpeita.
Ympäristöhäiriöt
Vivamon alueella järjestettävistä tilapäisistä suurista tapahtumista voi aiheutua meluhäiriötä lähimpään asutukseen. Tapahtumien järjestämisessä tulee noudattaa Lohjan ympäristönsuojelumääräyksiä, joissa on säädetty mm. melua koskevista aikarajoista sekä
ilmoitustarpeesta.
Kiinteistöllä sijaitsevan 500 kw:n lämpölaitoksen toiminnassa tulee noudattaa Lohjan ympäristönsuojelumääräyksiä. Toiminnassa tulee ottaa huomioon pohjavesialuetta koskevat
kaavamääräykset.
Alue on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon.
Kaavatalous
Suunnittelualueelle ei muodostu tontteja kaupungin omistukseen. Kunnallistekniikan
arvioidut kustannukset ovat n. 200 000 - 300 000 euroa. Vivamontie toimii yhteystarpeena
myös myöhemmin asemakaavoitettavalle kaupungin omistuksessa olevalle alueelle tien
itäpuolella.
Kiinteistötoimi on selvittänyt maankäyttösopimuksen tarpeen ja todennut, että sopimukselle ei ole tarvetta. Alueen kokonaisrakennusoikeus pienenee.
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6 Hyväksymisvaihe: ehdotusvaiheen palaute,
vastineet ja tarkistukset
L26 VIVAMO
9. KAUPUNGINOSA OJAMO, 21. KAUPUNGINOSA VAPPULA
KORTTELINOSAN 1660 JA KORTTELIN 1661 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄN
LÄHIVIRKISTYS-, VENEVALKAMA- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA ASEMAKAAVA

6 HYVÄKSYMISVAIHE

YHTEENVETO EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA
SEKÄ VASTINEET
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan ehdotusvaihe oli MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävillä 23.8.-21.9.2018 Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa
ja kaavoituksen internet-sivuilla. Lausuntoja saatiin määräajassa 30.9.2018 mennessä 6
kpl. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei se anna kaavasta lausuntoa. Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry tiedusteli 8.10.2018 jatkoaikaa lausunnonantamiseen, mutta kaavoituksen
aikataulutuksen puitteissa lausunnonantoaikaa ei ole ollut mahdollista jatkaa (yhdistyksen
luonnosvaiheessa jättämä lausunto on huomioitu). Muistutuksia ei saatu.

LAUSUNNOT
1. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 27.9.2018
- Maakuntamuseo katsoo, että ”Istutettava alueen osa” -merkinnän ja VL-korttelialuemerkinnän määräysteksteihin tulee lisätä maininta, että alue tulee säilyttää puustoisena.
- Laajan P-korttelialueen (palvelurakennusten korttelialue) osalta kaavamääräyksissä ja
kaavakartalla tulisi maakuntamuseon mielestä esittää havainnollisemmin se, että alueella sijaitsee eri luonteisia osa-alueita, joiden ominaisluonne on tarkoitus säilyttää myös
jatkossa. Kaavan valmistelua varten tehdyissä selvityksissä, joissa on tarkasteltu rakentamisen laajenemissuuntia, on osoitettu etenkin alueen keskiosan nyt käytössä olevalla
alueella kolme eri luonteista osa-aluetta - tiivistettävä, säilytettävä ja suojeltava alue - jotka
tulisi huomioida myös kaavamerkinnöin. Selvityksessä tiivistettävinä ja laajentamisen
alueina osoitetut osa-alueet on merkitty kaavaehdotuksessa rakennusalaksi, eikä maakuntamuseolla ole niiden osalta kommentoitavaa. Lisäksi tieto säilytettävän ja suojeltavan
osa-alueen ominaisluonteesta tulisi viedä selkeämmin myös kaavakartalle, jotta etenkin
vehreän puutarhamaisen ja puistomaisen miljöön säilyminen alueen keskiosassa vanhojen pihapiirien alueella ja sen pohjoispuolisen avoimena säilytettävän, niittymäisen alueen
säilyminen avoimena tulee varmemmin huomioduksi myös jatkossa. Maakuntamuseon
mielestä mainitut osa-alueet tulisi merkitä selkeästi myös kaavakartalle.
- Rakentamistavasta tulisi antaa tarkempia ohjeita kaavassa ja laatia alueelle uudis- ja
täydennysrakentamista sekä alueen hoitoa ja käyttöä koskevat rakennustapaohjeet.
Vastine:
- Istutettavan alueen osan merkintää on täydennetty korttelialueiden Vappulantien puoleisilla sivuilla ja korttelin 1660 Huvilatien puoleisella sivulla. Näilla alueilla istutettavat alueen
osat tulee säilyttää pääosin puustoisina. Myös lähivirkistysalueen (VL) merkintää on täydennetty siten, että alue tulee säilyttää pääosin puustoisena.
- P-alueen kaavamääräyksessä todetaan: ”Olemassa olevien ja uusien palvelurakenuusten pihapiirien istutuksissa tulee kiinnittää huomiota rakennusten lähimiljöön vehreyteen
sekä puutarhamaiseen luonteeseen. Korttelialueen keskiosien avoin luonne tulee säilyttää.” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä on esitetty, että ”Uudisrakentaminen tulee
sopeuttaa miljööseen ja maisemaan”. Näillä määräyksillä sekä rakennusalojen sijoittamisella avoimen alueen ympärille on katsottu voitavan ottaa riittävässä määrin P-alueen eri
osien ominaisluonteen säilyminen esimerkiksi ilman tarkkoja pihapiirien rajauksia kartalla.
Kaavakartalle rajatun puustoisen rantavyöhykkeen suojeltava luonne sisältyy alueen osan
aiempaan vl-2 -määräykseen: ”Puustoinen ranta. Ranta-alueella tulee luonnon ominaispiirteet säilyttää eikä sillä saa tehdä avohakkuuta eikä maaperän muokkausta. Maisemallisesti arvokkaat puut ja puuryhmät tulee säilyttää.” Hiljaisenniemen korkeimmalle kohdalle
sijoittuvan 50 k-m2:n laajuisen ns. kivikappelin rakennusalan käyttötarkoitus on tarkennettu ”kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alueeksi (yk)”.
- AP-alueen määräystä on tarkennettu alueen ominaispiirteiden huomioinnilla: ”Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikoitukseen tai kulkuteinä, on säilytettävä luonnonmukaisena tai istutettava muutoin maisemakuvaan sopivalla tavalla.
2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 27.9.2018
- Lausunto valmisteluaineistosta on otettu huomioon asianmukaisesti.
- Koska maalämpöä on mahdollista hyödyntää maalämpöä maaperän
pintaosassa kiertävän putkiston avulla, on pohjavesimääräyksessä

74

6 HYVÄKSYMISVAIHE

oleva ”Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kielletty
pohjavesialueella” hyvä muuttaa muotoon ”Maalämpökaivojen
rakentaminen on kielletty pohjavesialueella”.
Vastine:
- Kaavamääräystä tarkistetaan maalämpöjärjestelmän osalta esitettyyn muotoon.
3. Kartastopalvelut/kiinteistönmuodostus/tonttipalvelut 10.9.2018
- Ojamon kaupunginosaraja epäselvä.
Vastine:
Kaupunginosarajan merkinnän jatkuvuus tarkistetaan.
4. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 24.9.2018
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole lisättävää aiempaan lausuntoon.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
5. Fingrid Oyj 21.9.2018
- Kaava-alueelle ei sijoitu Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Yhtiöllä ei ole
tarvetta ottaa kantaa asemakaavan sisältöön.
Vastine:
Lausunto merkitään tiedoksi.
6. Caruna 7.9.2018
- Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Vastine:
Lausunto merkitään tiedoksi.
Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys tiedusteli 8.10.2018 jatkoaikaa 30.9.2018 päättyneeseen lausuntoaikaan, mutta kaavoituksen aikataulutuksen puitteissa lausunnonantoaikaa
ei ole jatkettu. Luonnosvaiheessa yhdistyksen 7.3.2018 päivätyn lausunnon sisältö oli
seuraava:
- Luontoselvitykset tulee laatia kuvioina, joissa esitetään luontotyypit. Erityisesti linnusto,
lepakot, viitasammakot ja liito-oravat pitää kartoittaa, koska niitä on havaittu niinkin lähellä
kuin Porlan alueella.
- Kulttuuriympäristöselvitykset kaipaavat päivitystä.
- Asemakaava on liian väljä: Tässä vaiheessa pitää miettiä tarkoin esitettävin rakennusaloin, mihin on sopiva rakentaa.
- Alueen lounaisrajalle esitetty laaja pysäköintialue ei ole hyvä ratkaisu, koska puuvyöhyke/puskurivyöhyke Vivamon ja naapurikiinteistöjen väliltä häviää ja alue on rinnettä.
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laadinnassa on otettu huomioon mm. seuraavaa:
- Alueelta ei ole todettu taajamaosayleiskaavoituksen yhteydessä merkittäviä luontoarvoja.
Asemakaavan muutoksessa rantaan osoitetaan vl-2 -merkinnällä vyöhyke rantapuustolle
eikä rantavyöhykkeelle osoiteta toisen saunan korvaavan saunarakennuksen lisäksi uutta
rakentamista.
- Kulttuuriympäristön arvoja on arvioitu alueelta v. 2017 laaditun rakennusinventoinnin ja
maisemaselvityksen pohjalta. Kmääräyksillä sekä rakennusalojen sijoittamisella avoimen
alueen ympärille on katsottu voitavan ottaa riittävässä määrin huomioon alueen eri osien
ominaisluonteen säilyminen. P-alueen kaavamääräyksessä todetaan: ”Olemassa olevien
ja uusien palvelurakenuusten pihapiirien istutuksissa tulee kiinnittää huomiota rakennusten lähimiljöön vehreyteen sekä puutarhamaiseen luonteeseen. Korttelialueen keskiosien
avoin luonne tulee säilyttää.” Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä on esitetty, että ”Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa miljööseen ja maisemaan”.
- Huvilatien puoleista p-aluetta pienennettiin ehdotusvaiheeseen. Huvilatien puoleisen pysäköintialueen ja lähimpien AO-tonttien välinen etäisyys on n. 50-70 metriä ja niiden väliin
jää Huvilatien lisäksi pääosin puustoisena säilytettäväksi tarkoitettu istutettava alue sekä
Huvilatien länsipuolella lähivirkistysaluetta (VL).
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23.8.-21.9.20018 NÄHTÄVILLÄ OLLEESEEN KAAVAKARTTAAN JA
-MÄÄRÄYKSIIN TEHDYT TARKISTUKSET

Ehdotusvaiheessa nähtävillä ollutta kaavakarttaa ja -määräyksiä on tarkistettu saatujen
lausuntojen ja rakennusvalvonnan kanssa käydyn keskustelun pohjalta seuraavasti:
- Kortteleiden Vappulantien ja Huvilantien suuntaan olevilla reunoilla istutettavan alueen
määräystä on täydennetty siten, että näillä alueilla istutettava alue tulee säilyttää pääosin
puustoisena.
- AP-alueen määräystä on täydennetty maininnalla, että ”Rakennuspaikan ne osat, joita ei
käytetä autopaikoitukseen tai kulkuteinä, on säilytettävä luonnonmukaisena tai istutettava
muutoin maisemakuvaan sopivalla tavalla”.
- Hoivakoti-sana on korvattu virallisemmin käytössä olevalla termillä tehostetun palveluasumisen yksikkö.
- ape- ja ya- alueilla on tarkennettu esteettömyyden vaatimuksia.
- Hiljaisenniemen korkeimmalle kohdalle sijoittuvan kivikappelin alueen rakennusalan
käyttötarkoitusta on tarkennettu yk-merkinnällä ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten alue”.
- Maalämpöjärjestelmän termi on korvattu ”maalämpökaivojen”.
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan vaikutukset on arvioitu ehdotusvaiheessa. Tarkistuksilla on vaikutusta lähinnä puuston säilymisedellytyksiin suojavyöhykkeenä istutettavilla alueilla sekä maisemakuvan tarkempaan huomiointiin myös AP-alueella. Kivikappelin
yk-merkintä määrittelee tarkemmin sen käyttötarkoituksen P-alueella. Esteettömyyttä
koskeva tarkennus ape-alueella tarkoittaa, että erityisasumiselta ei rakennuslupavaiheessa edellytetä esteettömyyttä jokaisen rakennettavan kerroksen osalta, jos asumiselle
välttämättömät toiminnot sijoittuvat esteettömään asuinkerrokseen. Koska maalämpöä
on mahdollista hyödyntää maalämpöä maaperän pintaosassa kiertävän putkiston avulla,
tarkennettiin maalämpöjärjestelmien kieltoa pohjavesialueella ELY:n lausunnon mukaisesti maalämpökaivoja koskevaksi kielloksi.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L26 VIVAMO
21. KAUPUNGINOSA VAPPULA
KORTTELINOSAN 1660 JA KORTTELIN 1661 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄN LÄHIVIRKISTYS,
VENEVALKAMA JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA ASEMAKAAVA

YHTEYSTIEDOT

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:
kaavapalaute@lohja.fi
etunimi.sukunimi@lohja.fi
Yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska-Eloranta, puh. 044 374 4418
Kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku, puh. 044 374 0147
Toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, puh. 044 362 1600

PALAUTE
Jos haluat esittää palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta,
ota yhteyttä kaavan laatimisesta vastaavaan tai lähetä mielipiteesi
yllä olevilla yhteystiedoilla.
Jos olet tyytymätön osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön,
käänny ensin kunnan puoleen. Osallisella on halutessaan myös mahdollisuus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä (MRL 64 §), kuitenkin ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.
Lohjan alueesta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/alueiden-kaytto-ja-rakentaminen
asiakaspalvelupuhelin: 0295 020 900 (ma–pe klo 9–16)
sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
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OAS  VIREILLETULO
OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan laatimisen yhteydessä noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyitä sekä kaavan vaikutusten arvioinnin periaatteet ja tavat.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista. Siinä kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta, tiedottamisesta sekää siitä miten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan
etenemisen eri vaiheissa. Samalla määritellään osalliset.
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja
yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty Lohjan kaupungin 21. kaupunginosan Vappula korttelin 1660 asemakaavan muutosta ja Vivamontien asemakaavan laatimista varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavaprosessin ajan Lohjan kaupungin
internet-sivuilla ja ympäristötoimen kaavoituksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

KAAVAN KÄYNNISTYMINEN
Vivamon asemakaavan muutos L26 sisältyy vetovoimalautakunnan 16.8.2017 hyväksymään kaavoitusohjelman päivitykseen vuosille 2017-2019. Asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen
on tullut vireille maanomistajan hakemuksesta. Vireille tulosta on kuulutettu 31.8.2016. Asemakaavan muutos- ja laajennus edellyttää mahdollisesti maankäyttösopimuksen laatimista.

KAAVOITETTAVA ALUE
Kaavamuutosalue on suuruudeltaan noin 266165 m². Suunnittelualue sijaitsee Lohjan Vappulan
kaupunginosassa Lohjanjärven rannalla, noin 4 km päässä Lohjan keskustasta, ja n. 1 km päässä
Ojamon alakeskuksesta. Pohjoisessa ja luoteessa alue rajautuu järveen, idässä kaivosrenginkujan
omakotitontteihin, lännessä Huvilatiehen ja etelässä Vappulantiehen. Vivamontien itäpuolinen
alue on pääosin ennestään kaavoittamatonta.
Kaava-alueen Itäpuolella sijaitsee Ojamon asuinalue, ja länsipuolella Volsinniementien-Huvilatien-Stråhlenkujan omakotialue.
Alueella sijaitsee kolme rakennusta jotka ovat voimassaolevassa asemakaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus -merkinnällä.
Kaava-alueen lopullinen rajaus voi tarkentua kaavoitusprosessin aikana.
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SUUNNITTELUTILANNE
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvoston päätös (13.11.2008) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa
ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Lohjaa koskevat kokonaisuudet: 1.) toimiva aluerakenne, 2.) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3.) kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja 4.) toimivat yhteysverkostot ja 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 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu Ympäristöministeriössä
30.10.2014). Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä alkuvuodesta
2015.
Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Alue on myös pohjavesialuetta lukuunottamatta Hiljainenniemeä.

MAANKÄYTÖN RAKENNE 20132037
Lohjan kaupunginvaltuuston 14.5.2015 hyväksymä Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä lohjalla vuosien 2013-2037 välillä.
Rakennemallissa kaava-alue, poislukien Hiljainenniemi, sijaitsee Lohjan nauhataajamassa, joka
on monimuotoisen ja viihtyisän kaupunkitaajama..asumisen alue, joka tarjoaa asukkaille hyvin
saavuteltavat julkiset ja yksityiset lähipalvelut, lähivirkistysalueet sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa laatu käytävässä. Alueen vetovoimalsuus perustuu hyvään sujuvaan arkeen. Tavoitteena on, että asukasmäärä kasvaa noin 14000 asukkaalla
vuoteen 2037 mennessä.
Hiljainenniemi sijaitsee alueella Sininen Lohja. Lohjanjärvi saaristoineen muodostaa omaleimaisen luonnon- ja kulttuuriympäristöitään arvokkaan vapaa-ajan alueen. Alueen asukasmäärän kasvun tulee suuntautua sinisten kylien alueelle.
Vappulantie on kuntarakenteen kannalta merkittävä tieyhteys.

TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
Yleispiirteisen osayleiskaavan tarkoitus on ohjata asemakaavan laatimista. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi Lohjan taajamaosayleiskaavan 10.10.2012. Taajamaosayleiskaava tuli voimaan kuulutuksella 2.3.2016.
Kaava-alue on suurimmaksi osaksi julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Alue on tarkoitettu
pääasiassa julkisille opetus-, sivistys-, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon laitoksille.
Alueen itäosa on erillispientalojen asuntoaluetta, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa erillispientalojen rakentamiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä on varmistettava riittävät viheralueet ja- yhteydet sekä toimivat kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepainotteiselle kadulle/tielle.
Etelä- ja lounaisreuna on lähivirkistysaluetta, joka on tarkoitettu päivittäiseen lähiliikuntaan ja
virkistäytymiseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja kevyitä ulkoilua tukevia rakennelmia.
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Alueita on suositeltavaa käyttää myös hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on osoitettava ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen sisään jääviä olemassa
olevia rakennettuja yksityisiä rakennuspaikkoja ei ole tarkoitus sisällyttää lähivirkistysalueeseen.
Olemassa olevilla yksityisillä rakennuspaikoilla sallitaan asuin- ja lomarakennusten laajentaminen
ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentaminen. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa
suorittaa ilman maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Suurin osa alueesta, poislukien Hiljainenniemi, on tärkeällä pohjavesialueella, joka on pohjavesialue, joka on erityisen merkittävä veden hankinnan ja veden käyttökelpoisuuden säilyttämisen
kannalta. Alueella ei ole sallittua sellainen toiminta tai rakentaminen, joka saattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän.
Vappulantie on joukkoliikennepainotteinen katu/tie, joka on tarkoitettu koko taajamaosayleiskaavan alueen kattavaksi joukkoliikenneyhteydeksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä
kadun/tien suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen tilatarve ja järjestelyt.
Vappulantien linjausta seuraa kevyen liikenteen reitti. Reitin sijainti osoitetaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa kaavassa.

ASEMAKAAVAT
Vivamontien länsipuolella on voimassa asemakaava vuodelta 2008.

RAKENTAMISTAPAOHJEET
Alueella ei ole rakentamistapaohjeita.

RAKENNUSJÄRJESTYS
Lohjan rakennusjärjestys astui voimaan 1.5.2015.

RAKENNUSKIELLOT
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

POHJAKARTTA
Pohjakartan ylläpidosta vastaa ympäristötoimen kiinteistö- ja kartastopalvelut.

MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2014
Lohjan kaupungin maapoliittisen ohjelman yhtenä tavoitteena on: uusien asemakaavojen laatiminen yleiskaavan mukaisesti ensisijaisesti kaupungin omistamille alueille ja toissijaisesti muille
alueille. Vivamontien itäpuolinen, ennestään kaavoittamaton alue on yksityisessä omistuksessa
(Kansan Raamattuseuran säätiö). Suunniteltu käyttötarkoitus ei kuitenkaan aiheuta ristiriitaa kaupungin intressien kanssa.

SELVITYKSET
Taajamaosayleiskaavan selvitykset,
erillisselvitykset:
- Vivamon rakennusinventointi (Karolina Kopecka, 2017, Lohjan kaupunki)
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TAVOITTEET
ASEMAKAAVAMUUTOS
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Vivamon palveluiden oheen erityisesti senioriasumiselle soveltuva asuinalue joka tukeutuu Vivamon palveluihin. Tavoitteet täsmentyvät kaavaprosessin edetessä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on
oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistysalueeseen soveltuvia alueita.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITEAIKATAULU:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

08/2016

Valmisteluvaihe

2017/2018

Ehdotusvaihe

2018

Hyväksyminen

2018

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Vaikutusten arviointi kaavoituksessa perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen:
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa MRL 9 §: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa MRA 1 §: Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten
on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
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KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Aloitusvaihe

Kuulutus kaavan vireilletulosta
ja tiedottaminen

Palaute OAS:sta

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen
kuuleminen

Mielipiteen esittäminen
Lausunto

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen
nähtävillä olo

Muistutuksen esittäminen
Lausunto

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan
hyväksymispäätös

Mahdollinen valitus

OSALLISET
I MAANOMISTAJAT JA ASUKKAAT
- alueen maanomistajat, lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset ja kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset
II KAUPUNGIN TOIMIALAT
- Elinvoima: rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka; ympäristönsuojelu; Lohjan ympäristerveyspalvelut; logistiikkakeskus; kiinteistö- ja kartastopalvelut; rakennusvalvonta
- Hyvinvointi: Lohjan museo; matkailu; ikääntyneiden palvelut
III VALTION VIRANOMAISET
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto
IV MUUT YHTEISÖT
- Uudenmaan liitto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Caruna Oy, Fingrid Oy, Gasum Oy, Aurora Kaasunjakelu, Lounea Oy, DNA Palvelut Länsi-Uusimaa,
Loher Oy, Kuitua Oy, Lohjan seudun omakotiyhdistys, Lohjan seudun ympäristöyhdistys, Kaupunkikeskustan aluetoimikunta, Ojamoseura ry ja alueella toimivat muut yhteisöt ja yritykset, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Kaavasta järjestetään tarvittaessa MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
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ALOITUSVAIHE
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) asetetaan nähtäville kaupungin viralliselle ilmoitustaululle Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskukseen (Karstuntie 4, Lohja) ja
kaupungin internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavoitusprosessin ajan ympäristötoimen kaavoituksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan
täydentää kaavaprosessin aikana. Osallisten on mahdollista esittää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnitelmaa koskeva palaute pyydetään ensisijaisesti esittämään Lohjan ympäristötoimen kaavoitusyksikölle. Osallisella on halutessaan myös mahdollisuus esittää
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). Tällainen esitys on tehtävä ennen kaavaehdotuksen
asettamista julkisesti nähtäville.
Aloitusvaiheessa kootaan aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja tiedostetaan lisäselvitystarpeita.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa ennen kuin
kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen (MRL 66 §, MRA 18 §). Neuvottelussa tuodaan esille mahdolliset valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja
muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset sekä
viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötiedot ovat olleet nähtävillä 31.8.-29.9.2016.

VALMISTELUVAIHE KAAVALUONNOS
Kaavan valmisteluaineisto asetetaan osallisten mielipiteiden esittämistä varten alustavasti nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti kaupungin viralliselle ilmoitustaululle kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskukseen (Karstuntie 4) ja kaupungin internet-sivuille. Valmisteluvaiheen aineiston
nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta ennen nähtävilläolon päättymistä. Kaavan valmisteluvaiheessa pyydetään lausunnot osallisten luettelon kohdissa II, III ja IV mainituilta organisaatioilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä.
Valmisteluvaiheen aineisto on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2018.

EHDOTUSVAIHE KAAVAEHDOTUS
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30
päivän ajaksi. Kaavaehdotuksen asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin Internet-sivuilla ja lehtikuulutuksella Länsi-Uusimaa lehdessä. Kunnan
jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava
Lohjan ympäristötoimen kaavoitusyksikköön ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisten luettelon kohdissa II, III ja IV mainituilta organisaatioilta,
yrityksiltä ja yhteisöiltä.
Asemakaavan muutosehdotus on tavoitteena asettaa julkisesti nähtäville vuoden 2018 aikana.
Tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu järjestetään MRL 66 §:ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu.
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HYVÄKSYMISVAIHE
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto alustavan tavoitteen mukaisesti vuonna
2018. Kaavanmuutoksen hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan
jäsenille sekä muistutuksen tehneille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.
YHTEYDENOTOT:
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys/ Kaavoitus
teija.liuska-eloranta@lohja.
p. 044-374 4418
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