Lohjan kaupunki | Kaupunkikehitys | Kaavoitus | TLE | 20.6.2018

4 Valmisteluvaiheen palaute
L26 VIVAMO
9. KAUPUNGINOSA OJAMO, 21. KAUPUNGINOSA VAPPULA
KORTTELINOSAN 1660 JA KORTTELIN 1661 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄN
LÄHIVIRKISTYS-, VENEVALKAMA- JA KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA ASEMAKAAVA
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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.
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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

4 VALMISTELUVAIHEEN PALAUTE

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-

61

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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