L50 Paloniemi I asemakaava
Kaavaehdotus nähtävillä 17.12.-21.12.2018 ja 7.1.-1.2.2019

Tiivistelmä kaavaehdotusta koskevasta palautteesta ja kaavan laatijan esitys
vastineeksi (2.5.2019)
LAUSUNNOT
Caruna
-Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV. Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa.
-Vaikutukset sähkönjakeluun ja muuntamovaraukset
Pyydämme, että kaavaan varataan tarvittavat maa-alueet (n. 20 m2) yhdelle uudelle puistomuuntamolle, joka
on esitetty liitteessä 2. Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaohjeen mukaisia
vakiorakenteisia ja –värisiä muuntamoita.
-Siirtokustannusten jako
Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa
siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. kaavaehdotuksesta. Pyydämme saada
tiedoksi, kun kaava on hyväksytty.

Vastine:
Carunan uudelle puistomuuntamolle esittämä sijoituspaikka ei sijoitu L50 Paloniemi I asemakaavasta
ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) alueelle.

Muutos:Ei muutosta kaavakartalla 2.5.2019.

Karstu-Paloniemi-Routio-aluetoimikunta
Karstu- Paloniemi – Routio-aluetoimikunta on antanut 13.05.2018 mielipiteen kaavan valmisteluvaiheesta, mutta
siinä esitettyjä asioita ei ole juurikaan huomioitu nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa. Kyseinen mielipide
tulee ottaa huomioon kaavan jatkokäsittelyssä.

Aluetoimikunta haluaa korostaa , että ranta-alueet tulee jättää yleiseen virkistyskäyttöön ja niitä ei saa myydä
yksityiselle taholle. Rannassa tulee kulkea vihervyöhyke, jossa on julkinen ulkoilu- /kevyen liikenteen väylä.
Karstu-Paloniemi-Routio aluetoimikunta ei vastusta itse hanketta, kun siinä otetaan huomioon alla olevia
asioita Oleellista on huomioida ja sovittaa yhteen yleinen virkistystarve ja uimarannan käyttö ja siihen
tukeutuvat palvelut sekä luontoarvojen säilyttäminen. Tavoite tukee myös hankkeen päämääriä: Paloniemen
1. vaiheen toimiminen eräänlaisena Wellness –hyvinvointialueena sekä hankkeen asukkaille että niin
tuleville kuin nykyisille Paloniemen ja Rajaportin asukkaille. Kyseinen yhteinen tavoitetila vaatii
kaavaedotuksen ranta-alueille alla esitettyiä muutoksia.
On Lohjan edun mukaista saada entiset Paloniemen sairaalan ja Kartanomäen kiinteistöt ja niiden
lähiympäristöt mielekkääseen ja tehokkaaseen uusiokäyttöön. Jo rakennettujen alueiden lähiympäristöt
soveltuvat hyvin lisärakentamiseen ja rakentamisen painopiste tuleekin siirtää niiden yhteyteen ja poistaa
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rannan läheiset rakennuspaikat, ne eivät ole hankkeen tavoitteiden eivätkä yleisen edun mukaisia. Tåmä on
myös hankkeen kannalta parempi vaihtoehto eikä millään lailla vaaranna itse hanketta eli sairaala- ja
Kartanonmäen alueen kehittämistä.
On erheellinen käsitys, että voimassa olevassa yleiskaavassa olisi jo täysin määritetty alueen käyttötarkoitus.
Asemakaava on jatkoa yleiskaavalle ja siinä nimenomaan tulkitaan yksityiskohtaisemmin alueen käyttötarkoituksia ja
tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Nämä saattavat olla ristiriitaisia voimassa olevan yleiskaavan kanssa ja siksi
asemakaavaan tulee tarvittaessa tehdä muutoksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että tuodaan edellytykset
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 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
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Nämä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet asemakaavalle
asetettavista sisältövaatimuksista eivät ko. kaavaehdotuksessa täyty.
Kaavassa tulee huomioida. että nyt kaavoitettava ensimmäinen Paloniemen kaavavaihe on Paloniemen
kaavavaiheista tärkein, koska se rajoittuu ranta-alueelle, jota tulevat kaava-alueiden asukkaat hyödyntävät.
Alueen merkitys virkistys-, liikunta- ja hyvinvointialueena tulee kasvamaan nykyisestä käytöstä
moninkertaiseksi etenkin, kun vielä Rajaportin kaava valmistuu lähivuosina. Siksi myös uimaranta-alue
erilaisine oheispalveluineen tulee tarvitsemaan huomattavasti nykyistä enemmän käyttöpinta-alaa.
Kaavaehdotus jopa pienentää nykyistä uimaranta-aluetta, mikä on todella hämmentävää.
Kaavaa tuleekin muuttaa huomattavasti tältä osin ja ottaa yleiset julkiset palvelutarpeet huomioon.
Karstu-Paloniemi- Routio aluetoimikunta vaatii, että uimarannan uusi pysäköintialue tulee poistaa, koska se
sijoittuu olevalle uimarannan oleskelu – ja auringonottoalueelle. Pysäköinti tulee järjestää nykyisille
olemassa oleville pysäköintipaikoille, Luonnonrauha-tien varrelle sekä Hirmuholmaan johtavan tien varrella
sijaitseville jo käytossä oleville paikoille , joita voi tarvittaessa laajentaa käytön lisääntyessä.
Kaavaehdotuksessa pysäköintipaikkoja on aivan liian vähän. Hirmuholmassa on parisen kymmentä venepaikkaa ja
uimarannan vieressä on parisen kymmentä soutuvenepaikkaa, joiden käyttäjille tulee olla tarjolla autopaikkoja.
Hirmuholmassa on veneidenlaskupaikka, joten venetrailereiden säilytyspaikat vievät runsaasti paikoitustilaa.
Tätä ei ole kaavaehdotuksessa huomioitu.

Aluetoimikunta ehdottaa, että lisää pysäköintipaikkoja tulee varata Luonnonrauhatien nykyisen kuusiaidan
taakse peltoalueelle, jonne tulee varata lisätilaa rannan oheispalveluille kuten erilaisille liikunta-, peli--.
kuntolaite- ja piknikpaikoille etenkin kun alueen käyttö kasvaa kaavoituksen edetessä.
Uimarannalle tulee varata nykyistä laajemmat aluevarukset, jotta ne riittävät eri toiminnoille kuten leikkipiknik-, ranta- ja vesiliikuntapaikolle, mm. sublautailu, melonta, soutu, rantalentopallo, sulkapallo, petankki,
shakki, lasten leikkipaikka ym. Myös esiintymislavan rakentamiseen tulee varautua.
Kaikki rannat tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä ja maat tulee jättää kaupungin omistukseen. Myös
vesialue tulee jäädä kaupungin omistukseen. Tällä on suuri merkitys vesienhoidon ja kalastuksen kannalta
sekä myös vesistörakentamisen kannalta.
Kaavan VL-5 -alueella sijaitseva rantakahvila-/saunarakennuksen paikka tulee poistaa ja sijoittaa sen toiminnot
nykyisen rantasaunan (Kaavan RM kortteli 905) yhteyteen kovalle maalle ja aurinkoiselle paikalle, jossa on hyvät
mahdollisuudet päästä järveen uimaan, jonne on helppo rakentaa laituri ja jonne on jo valmis huoltotieyhteys.

Kaavaehdotuksen uuden rantasaunan paikka on hienossa ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaassa tervaleppälehdossa, lisäksi rakennuspaikka on veden vaivaamaa ja alavaa maata, joten
rakennuksen perustamiskustannukset ovat hyvin kalliit ja lisäksi sinne täytyy rakentaa uusi huoltotie, ainakin
muutamia p-paikkoja ja rannan mataluudesta johtuen myös laiturin rakentamiskustannukset tulevat olemaan
suuret. Paikka on myös varjoisa korkean kallion vieressä ja suuren puuston keskellä. Kaikkiaan siis hyvin
huono sijaintipaikka.
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Jos rakennetaan tulvariskirajan alapuolelle, se edellyttää rakennuspaikan korotusta, mistä seuraa
ylimääräisiä rakennuskustannuksia ja tällöin kaava-aineistossa pitää tutkia rakentamisen sopivuus
ympäristöön ja tehdä havainnekuvalla arvioitaviksi.
Toinen sijaintipaikka kyseiselle rantakahvila-/saunarakennukselle on nykyisen veteraanien kiinteistön
vanhojen rakennusten paikoilla jonne myös on jo valmis tie ja jossa on parkkipaikkoia seka kayttökelpoinen
uimaranta.
Sointupuiston eteläkärjessä on olemassa oleva talousrakennus, jonka sisällä on valmis nuotio-/grillauspaikka.
Alueelle mennään pienen kävelysillan kautta. Se tulee säilyttää yleisenä levähdyspaikkana ja rakennelma
ympäristöineen tulee merkitä kaavakarttaan.

Kaavasta tulee poistaa RM -alueet korttelit 906, 907, 909 ja 910 siirtämällä niiden rakennusoikeuksia
muualle esim. Mielenrauhatien koillispuolelle peltoalueelle. Perusteluina ovat yllä esitetyt asiat. Alueet
tarvitaan uimaranta-alueen laajentamiseen ja oheistoimintojen toteuttamiseen. Rannoille tulee jättää
vihervyöhyke ja rannat tulee varata julkiseen käyttöön.
RM kortteli 910 sijoittuu arvokkaaseen tervaleppälehtoon. Veteraanien käytössä oleva alue tulee varata julkiseen
käyttöön ja sille sopii mahdollisen kahvila-/saunarakennukselle lisäksi erilaisia oleskelupaikkoja piknik- ja laavupaikka

grillipaikkoineen.

RM kortteli 905 rantaan tulee jättää vähintään 70 m levyinen suojaviheralue, joka turvaa myös liito-oravien
liikkumisyhteyden. Tällöin voidaan ko. korttelin liito-oravien kulkuyhteydeksi suunnitettu sl -aluevaraus
poistaa, joka on muutoinkin toteuttamiskelvoton, sillä se kulkee keskeltä RM -korttelia ja on siksi
rakentamista ajatellen mahdoton toteuttaa. Kaavassa on tavallaan aivan rantaan asti ulottuvia omarantaisia
rakennuspaikkoja ja ne tulee siltä osin poistaa siirtämällä ne kauemmaksi rannasta tai muualle.
Rantaan tulee jättää julkinen ulkoilu- /kevyenliikenteen väylä.
Myös RM kortteleiden 907 ja 909 liito-oravien kulkuyhteys (sl-alue) on käytännössöä esitetynlaisena
mahdotonta toteuttaa ja sille tulee etsiä parempi ratkaisu. Asia ratkeaa. kun ko. RM -alueet poistetaan
kokonaan.
Kaavassa on merkitty liito- oravan yhteyksiä alueille, joissa ei ole olemassa olevaa puustoa. Nämä yhteydet on
tarkistettava. RM korttelin 904 ja rannan väliin tulee jättää vihervyöhyke ja julkinen ulkoilu-/kevyenliikenteen väylä.
Kaavan ranta-alueelle tulee jättää vihervyöhyke myös lepakoiden siirtymisen takia,sillä juuri rantavyöhykkeellä on
todettu olevan hyviä lepakoiden esiintymis- ja ruokailupaikkoja.
Mikäli ranta-alueelle tulee rakentamista niin tulee selvittää, etteivät ne sijaitse lepakoiden kannalta tärkeillä alueilla.
Aluetoimikunta muistuttaa, että uimaranta oheispalveluineen tulee aiheuttamaan monenlaista liikennettä ja
erilaisia urheilutapahtumia ja musiikkitilaisuuksia, joista aiheutuu kaikenlaista ääntä ja melua sekä liikennettä usein
myös varhain aamuisin ja myöhään iltaisin - jopa yöaikaan. Rannan käyttäjillä on usein mukana myös radioita
ja soittovälineitä, siellä oleskellessaan ja niistä aiheutuu ääntä. Myös leikkivistä lapsista kantautuu ääniä. Alueella
tullaan järjestämään musiikki-rockesityyksiä, kuten nyt järjestetään Aurlahden rannalla. Myös tästä syystä kaikki
loma-asuntojen rakentaminen ei sovellu alueelle. Hyvällä kaavaratkaisulla tulee varmistaa, ettei aiheuteta toinen
toisille tahoille vältettävissä olevia ristiriitatilanteita, jotka muutoin työllistäisivät viranomaisia. Näin turvataan
kaikille tahoille paremmat olosuhteet – rannan käyttäjille monipuoliset vapaa-ajan palvelut ja toisaalta loma-asunto;en
asukkaille rauhalliset ympäristöt, joissa he voivat hiljaisuudessa ja rauhassa nauttia Paloniemen alueen
ainutlaatuisesta luonnosta ja sen eliölajeista ja niiden äänistä. Tämä on myös kiinalaisten lomailijoiden kannalta
parempi ratkaisu.

Uimarannalle sijoitetulle hulevesien viivytysalueelle tulee etsiä parempi sijoituspaikka, koska se pienentää jo
nyt varsin ahdasta uimarannan oleskelu- /toiminta-aluetta. Oletettavasti hulevesien viivytykseen löytyisi
parempi tai tarvittaessa useampikin paikka alueen laajojen peltoalueiden ojien varsilta.
Mikäli kaavaan jätetään rakennuspaikkoja ranta-alueen tervaleppälehtoihin, niiden luontoarvot tulee selvittää
ja päivittää. Lohjanjärven rantojen tervalepilltä on havaittu useita uhanalaisia ja harvinaisia jäkälä- , sammalja sienilajeja. Ne tulee kartoittaa, koska niitä siellä ei ole tutkittu. Kartoitus on tarpeeton, mikäli ko. alueet
säilytetään kaavassa luonnontilaisina.
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Kaava-alueen SL-/Natura-alueella on jo parin kilometrin pituinen luonto- /kulttuuripolku. Sen ohjeellinen
linjaus tulee merkitä kaavakarttaan. Hankkeen Wellness-ajatukseen sopii hyvin, että ko. luontopolkua
jatketaan ja siihen sisällytetään Liessaaren luontopolun tavoin terveysluontopolku. Polku voisi kulkea rantoja
pitkin Kartanopuiston näköalatasanteelle ja takaisin. Myös sen ohjeellinen kulku tulee merkitä kavaakarttaan.
Alueelle sopisi myös omenapuutarha, josta asukkaat saisivat poimia omenoita syödäkseen.
Kaavan toteuttaminen tulee vaiheistaa niin, että se aloitetaan nykyisten kiinteistöjen Paloniemen sairaalan ja
Kartanomäen rakentamisella, sillä niihin sijoitetut toiminnat Wellness-hyvinvointikeskus ja syöpäpotilaiden
hoitolaitos ovat hankkeen kannalta oleellisimmat ja hyödyt kaupunginkin kannalta. Vasta sitten tulee
hyväksyä uusien rakennusten ja lomamökkien rakentaminen. Näin varmistetaan, että hanke toteutuu
eivätkä kiinteistöt ja tyhjiksi. Kaupungin tulee varmistaa asia erillisin sopimuksin.
Alueen asukkaat odottavat hyvinvointikeskuksen saapumista, koska se tuo Lohjalle runsaasti uusia
hyvinvointikeskusta tukevia palvelutyöpaikkoja työllistäen erilaisia pienyrittäjiä ja lisäten samalla Lohjan
vetovoimaisuutta myös tulevien asukkaiden silmissä. Yritykset toisivat työn lisääntyessä verotuloja Lohjan
kaupungille ja hyvinvointia kaikille asukkaille kaupungin talouden kohentumisen myötä. Paloniemen ja
Roution asukkaat tulevat hyötymään hyvinvointikeskuksesta parantuneina julkisen liikenteen palveluina.
Tällä hetkellä Paloniemen ja Roution linja-autoliikenteen vuorot ovat vuosia supistuneet, iltaisin ja
viikonloppuisin yhteydet kaupunkiin ovat huonot.
Hyvinvointikeskuksen tulo toisi Lohjalle turistien myötä uusia luksustuotteita myyviä yrityksiä ja lisäisi
paikallisten herkkujen ja juomien kehittelyä. Turistien saapuminen lisää alueen luontoreittien kehittämistä ja
ympäristöstä huolehtimista tulevien sukupolvienkin hyväksi. Lisääntynyt työllisyys parantaisi merkittävästi jo
supistunutta koulutustarjontaa Lohjan alueella. Oppisimme turistien myötä arvostamaan kaunista ja
puhdasta luontoamme ja nauttimaan siitä ymmärtäen, että luonnosta on huolehdittava ja sitä on suojeltava
tuleville sukupolville.
Lausunnossa on huomioitu asukkaiden mielipiteitä, joita on tullut ilmi kaavaan liittyvissä tilaisuuksissa kuten
kaikille avoimena järjestetyillä maastokävelyillä kaava-alueella 5.1.2019 ja 19.1.2019 sekä kaavailloissa
Paloniemen VPK:n tiloissa 9.1.2019, Kanneljärven opistolla 17.1.2019 ja Lohjan kirjastossa 22.1.2019.

Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunnan mielipide asemakaavan valmisteluvaiheen
kuulemisesta: L50 Paloniemi I asemakaava, 28. kaupunginosa Paloniemi
Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunta antaa yllä mainitusta asemakaavan valmisteluvaiheesta
seuraavan mielipiteen:
Paloniemen hyväksytyssä osayleiskaavassa alueelle on suunniteltu huomattavaa lisärakentamista,
joista nyt ollaan toteuttamassa sen ensimmäistä vaihetta. Se on kuitenkin koko alueen
kehittämisen kannalta ehkä kaikkein oleellisin alue rantaan tukeutuvan yleisen virkistyskäytön
kannalta. Alueella on jo nyt varsin suosittu hyvälaatuinen, matalarantainen lapsille ja vanhuksille
hyvin soveltuva uimaranta. Alueen käyttöpaine on huomattavasti kasvamassa, kun Paloniemen
alue rakentuu kokonaisuudessaan. Nyt on kaikkein oleellisinta turvata nämä yleiseen käyttöön
jätettävät ranta-alueet ja venelaiturit sekä virkistysalueet. Nyt esillä olevissa suunnitelmissa nämä
arvot eivät ole turvattuja eikä ne ole riittävän kokoisia, kun muut osayleiskaava-alueet ovat
toteutuneet.
Nykyaikainen uimaranta ei enää ole pelkkä uimiseen käytettävissä ole alue, vaan siihen liittyy
monia muitakin ranta-alueen käyttömuotoja, kuten erialaisia liikunta-, urheilu-, kuntoilu-, peli- ja
leikkipaikkoja sekä suosittuja yleisiä rantasaunoja avantouimispaikkoineen. Näille kaikille tulee
varata riittävästi alueen rannasta tai sen välittömässä läheisyydessä paikkoja. Kaikki nämä
tarvitsevat myös varsin suuren pysäköintialueen tai alueita. Näitä ei ole suunnitelmissa huomioitu.
Veneilyn merkitys on myös kasvamassa ja niissä nimenomaan trailereilla liikkuivat veneilijät. Myös
näille tulee alueelta varata tilat mm. kunnollinen trailerikäytölle soveltuva veneiden laskupaikka
sekä parkkialue trailereiden ja autojen säilyttämiselle. Myös veneilyalan vuokraustoiminnalle,
kanooteille ja soutuveneille ja muille vesiharrastusvälineille, tulee varata alueelta paikkoja
muillekin kuin yhdelle vuokraajalle. Lisääntyvän veneilyn haitat tulee huomioida alueen
suunnittelussa esimerkiksi toimintojen sijoittamisessa ja vesiliikenteen nopeusrajoituksin.
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Suunnitelmissa on loma-asunnot sijoitettu aivan liian lähelle yleistä uimaranta-aluetta ja siihen
liittyviä toimintoja. Rannan käyttö aiheuttaa aina alueella liikkumista ja äänekästä toimintaa varsin
aikaisin aamuisin ja myöhään illalla johtuen Suomen valoisista kesäpäivistä, joten riittävää
välimatkaa tarvitaan. Lisäksi on otettava tulvarajat huomioon ja toisaalta asunnot eivät saa
rakentua korotettujen massojen päälle maisemallisista syistä.
KPR aluetoiminta korostaa, että kaikki kaava-alueeseen liittyvät yleiseen käyttöön osoitetut
uimaranta-alueet oheistoimintoineen ja venesatamat sekä virkistys- ja luontoalueet tulee jäädä
kaupungin omistukseen. Muidenkin alueiden omistusoikeus tulee tarkasti selvittää ja harkita,
koska alue on Paloniemen ydinaluetta yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella tulee jatkossakin
turvata yleinen liikkumisoikeus, tämän säilyttäminen on alueen asukkailta saatujen palautteiden
mukaan erittäin tärkeää.
Lohjalla 13.05.2018
Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunta

Vastine:
Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen,
kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan
mäestä sekä Hirmuholman alue. Näin ollen kyseisiin alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä
yhteydessä ole tarkoituksenmukaista antaa yksityiskohtaista vastinetta.
Aluetoimikunnan lausunnossa esille otettuun meluun, jota uimarannan käyttö aiheuttaisi voi yleisellä tasolla
todeta, että uimaranta on virkistysaluemerkinnäksi jäsentyvä alueen käyttötarkoitus. Suomessa
valtioneuvoston päätöksen mukainen taajaman virkistysalueiden meluohjearvo on 45 dB yöllä. Käyttäjät
omalla toiminnallaan vaikuttavat muodostuvaan melutasoon.
Uudenmaan ELY-keskus ylikunnallisena maankäytön suunnittelun asiantuntijavirastona ei ole
lausunnossaan Paloniemi I L50 asemakaavaehdotuksesta ottanut esille, että kyseinen kaava olisi MRL:n
sisältövaatimusten vastainen tai että asemakaavaehdotus ei täyttäisi maankäyttö – ja rakennuslain 54 §.
Luontoon liittyvien asmekaavatasoisten lisäselvitysten tarpeellisuuden arvioinnin suhteen paikallisena
asiantuntijaviranomaisena voidaan pitää Lohjan kaupunkiorganisaation ympäristönsuojeluyksikköä. Lohjan
kaupungin ympäristöpäällikkö on tutustunut Paloniemi I L50 asemakaavan valmisteluvaiheen suunnitelmaan
asianmukaisesti antaessaan asemakaavan valmisteluvaiheessa seikkaperäisen lausunnon 23.5. 2018.
Kyseisessä lausunnossa ei ole otettu esille luontoon liittyviä lisäselvitystarpeita maastossa, ainoastaan
mainittu alueella aiemmin laaditun Natura-kynnysarvioinnin mahdollisesta päivitystarpeesta. On huomattava,
että Paloniemi I (L50) asemakaavan kaavaratkaisua ei ole oleellisesti muutettu kaavan valmisteluvaiheen ja
ehdotusvaiheen välillä.
Aluetoimikunnan lausunnossa, joka koskee asemakaavaehdotusta,on runsaasti sisältöä Paloniemen
virkistysalueiden suunnittelusta. Asemakaavan alueeseen lukeutuu melko laajat alueet viher- ja vapaaalueita, kuten asemakaavassa osoitetut VL-5 – ja Natura-alueet. Näiden asemakaavamääräyksissä
(2.5.2019) viitataan asemakaavan jälkeen alueille laadittaviin muihin suunnitelmiin, joiden yhteydessä on
mahdollista yksityiskohtaisemmin ratkoa alueiden käytön järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia.
Ajan tasalla oleva luontoselvitys, joka aluetta koskee, on Paloniemen osayleiskaavan luontoselvitys (Pöyry,
28.10. 2014). Se on kattava ja päivitetty luontoselvitys Paloniemi I asemakaavan suunnittelualueelta,
lukuunottamatta lajikohtaisia (liito-orava, lepakot) luontoselvityksiä. L50 asemakaavan ehdotuksessa ei
pääsääntöisesti ole osoitettu RM- tai muitakaan korttelialueita sellaisille alueille, joille Pöyryn vuoden 2014
luontoselvityksen tulosten mukaan sijoittuu tervaleppälehdoiksi raportoituja luontoarvoja. Paloniemi I
kaavaehdotuksen (27.11.2018) kortteli 910 ei sijoitu alueelle, joka olisi kyseisessä Paloniemen alueen
luontoselvitysraportissa( 28.10.2014) kartalla rajattu arvokkaana luontokohteena. Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluyksikkö on paikallisena luontoasiantuntijana osallistunut konsulttityönä 2014 laaditun
luontoselvityksen ohjaukseen.
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Liito-oravan kulkuyhteyksiä koskeva asemakaavamerkintä on luonteeltaan lähinnä ekologisen käytävän
kehittämistarvetta kuvaava merkintä, ei niinkään varsinainen olemassa olevaan puustoon kohdistuva suojelumerkintä.
Liito-oravan elinpiirien välisen latvusyhteystarpeen yksityiskohtainen toteuttamis – tai merkintätapa asemakaavassa
on paikallisesti ratkaistava yksityiskohta. Latvusyhteyden turvaaminen on luontevinta järjestää vaalimalla jo olemassa
olevaa, liito-oravaa suosivaa puustoa, mikäli se vain on mahdollista.
luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905.
Osa-aluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on
hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta:
Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
Asemakaavakarttaan liittyvissä määräyksissä on korttelialueittain esitetty pysäköintipaikkojen lukumäärä.
Lukumäärät perustuvat Lohjan alueella määriteltyihin pysäköintinormilukuihin.
Asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on tehty asiantuntijatyönä hulevesitarkastelu osavalumaaluetarkasteluineen ja siinä on huomioitu tarkastelualueen tulevat maankäyttömuodot. Kaavakartalla
osoitettu hulevesien viivyttämiseen varattujen alueen osien sijainti perustuu hulevesiasiantuntijan
suunnitelmaan.
Kaavaehdotusta koskevan aluetoimikunnan lausunnon liitteenä esitetty , 13.5.2018 päivätty aluetoimikunnan
mielipide , joka koskee Paloniemi I (L50) asemakaavan valmisteluaineistoa, sisältyi asemakaavaehdotuksen
(27.11.2018) yhteydessä esitettyyn tiivistelmään kaavan valmisteluvaiheessa saadusta palautteesta ja on
siten ollut mukana Paloniemi I asemakaavan ehdotusvaiheen asiakirjoissa

Muutos:
-Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen,
kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan
mäestä sekä Hirmuholman alue. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
-luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905.
Osa-aluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on
hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta:
Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
-Natura-alueella jo olemassa oleva Paloniemen luonto- ja kullttuuripolku on osoitettu kaavakartalla
(2.5.2019) ulkoilureittinä.
-VL- 5 lähivirkistysalueen kaavamääräystä on täydennetty: Luonnontilaisena hoidettava lähivirkistysalue.
Alueelle saa sijoittaa julkista virkistyskäyttöä palvelevia rakennelmia erikseen laadittavan virkistysalueen
yleissuunnitelman perusteella.

Lohjan kaupunki, hyvinvointi-toimiala
Hyvinvointi-toimialan johtoryhmä on käsitellyt L50 Paloniemi I asemakaavaa 15.1.2019 kokouksessaan ja toteaa,
ettei Hyvinvointi-toimialalla ole huomauttamista kyseisestä asemakaavasta.

Vastine:
Merkitään lausunto tiedoksi.

Muutos:Ei muutosta.
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Lohjan kaupunki, kiinteistö- ja kartastopalvelut
-Kiinteistönmuodostus : ei kommentteja
-Kartastopalvelut: ei kommentteja
-Tonttipalvelut : Onko korttelin 906 muotonsa puolesta kohtuudella toteutettavissa? Kortteliin 905 ajo kaduksi
koko matkalta Tyyneys-kadulta. Kevytväyläyhteys Kuoppanokanpuiston sisäiseltä väylältä Luonnonrauhakadulle.
-Geodeetti: Uimarannanpysäköinti ja rantaravintolan/kahvilan (kl) pysäköinti yhdeksi ja lähemmäs
rantaravintolan/kahvilaa

Vastine: Kommentit lukuun ottamatta korttelia 905 eivät liity L50 Paloniemi I asemakaavasta
ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) alueelle. Korttelille 905 ja
Tyyneys-kadulta asemakaavakartalla osoitettu ajo-yhteys mahdollistaa korttelille pääsyn sekä korttelialueen
käyttämisen asemakaavassa osoitettuun käyttötarkoitukseen. Uuden kadun osoittaminen asemakaavassa
viheralueen poikki ei ole välttämätöntä .

Muutos:Ei muutosta.

Lohjan kaupunki, rakennusvalvonta
Esitetään seuraavien kaavamääräyksien tarkennusta:
-kl: ympäristöön sopivuus tulee tutkia tarkemmin. Sijainti ja alin rakentamistaso
johtavat huonosti ympäristöön sopivaan ratkaisuun.
-sl: Kaavamääräys tulee tarkentaa, määräyksestä ei selviä miten liito-oravien
kulku turvataan.
-sr Ehdoton kielto rakennuksen purusta on poikkeuksellisen tiukka määräys.
Ehdotetaan lisättäväksi: ilman pakottavaa syytä.

-K/P/sja RM
Määräyksessä suositellaan käytettäväksi pysäköinnin ja kulkureittien toteutuksessa läpäiseviä pintamateriaaleja.
Vaikka alue ei sijaitse pohjavesialueella rakennusvalvonta katsoo, että paikoitusalueella hyvin toimiva
pintamateriaali on esim. asvaltti. Asvaltti on tukeva alusta pelastusajoneuvoille ja hyvä alusta apuvälineitä
käyttävän henkilön liikkumiseen.
-Rakennusalat on esitetty sitovina. Ehdotetaan harkittavaksi, onko perusteita muuttaa ne osin ohjeellisiksi.

Vastine: kl- rakennusala sijoittuu alueelle, joka ei sijoitu L50 Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä
vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) alueelle.
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sl- merkintää sijoittuu vain hyvin pieneltä osin L50 Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa
hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) alueelle. sl- merkintä on tarkoituksenmukaista piirtää
kaavakartalle leveämpänä kuin nähtävillä olleessa ehdotuksessa, jotta siihen liittyvän määräyksen on
mahdollista toteutua. Korttelin 905 alueella sl- merkinnän sijaan liito-oravan kulkuyhteys ja
siirtymismahdollisuudet länteen turvataan luo-1 osa-alueen merkinnällä.

Muutos:- sr- 1 (suojeltu rakennus)- ja sr-2 (säilytettävä rakennus)- kaavamerkintöjen määräystä muutetaan
asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjoissa (2.5.2019): Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä.
-sl-merkintä, joka sijoittuu VL-5-alueelle on piirretään kaavakartalle leveämpänä kuin nähtävillä olleessa
asemakaavaehdotuksessa. Korttelin 905 alueella sl- merkinnän sijaan liito-oravan kulkuyhteys ja
siirtymismahdollisuudet länteen turvataan luo-1 osa-alueen merkinnällä.
-Osa rakennusaloihin liittyvistä kaavakartan merkinnöistä muutetaan ohjeellisiksi.

Lohjan kaupunki, tilaprosessin prosessinomistaja/kehittämisjohtaja
Kiinnitän huomiota seuraaviin, ensisijassa tilakysymyksiin ja rakennussuojeluun liittyviin asioihin:
1) Käyttämättömänä oleva Kartanonmäen vanhainkoti on kaavaehdotuksessa suojeltu
ankaralla kaavamääräyksellä sr-2. Lisäksi rakennus on rajattu merkinnällä "rakennusalan raja". Lisäksi
rakennuksen on määritelty rakennuksen nykyiseen kokoon. Käytännössä tämä johtaa siihen, että rakennukseen ei
saa tehdä minkäänlaista laajennusta ja kaikki muutostyöt on käytännössä lähes estetty. Kun kaavamääräys lisäksi
edellyttää, että kaikista muutoksista on pyydettävä museoviraston lausunto, on rakennuksesta tulossa kaavan
myötä kohde, jota on mahdoton myydä. Kukaan ei halua ostaa kohdetta, jolle ei saa
tehdä muutoksia.
Lausunnon kirjoittajan mukaan Kartanonmäen vanhainkoti on 50-luvulla rakennettu tavanomainen
käyttörakennus. Rakennukseen ei liity mitään sellaista syytä, miksi se tulisi suojella näin ankarasti.
Katson että kaavan ankaraa suojelumääräystä on lievennettävä seuraavasti:
a) "rakennusalan raja" merkintä poistetaan.
b) vaatimus museoviraston lausunnosta poistetaan
c) rakennusoikeus nostetaan niin, että pienet laajennukset rakennukseen ovat mahdollisia
d) rakennussuojelu koskee vain rakennuksen ulkopuolista julkiasua, kuten julkisuvun
mittasuhteita, ikkunajaotuksia ja julkisivumateriaaleja.
2) Tyhjänä ja käyttämättömänä oleva Paloniemen sairaalan asuinrivitalo on kaavaehdotuksessa
suojeltu myös sr-2 -määräyksellä. Kohteen omistaa kaupunki.
Käsitykseni on, että kohde ei omaa mitään sellaisia poikkeuksellisia rakennushistoriallisia
tai rakennustaiteellisia arvoja, jotka edellyttäisivät kohteen näin ankaraa suojelua. Esitetty
suojelumerkintä tulee oleellisesti vaikeuttamaan tämän asuinrakennuksen korjaamista ja uutta
käyttöä. Jos kohteelle halutaan kaavassa määritellä suojeluvaatimus, tulee suojelumääräystä lieventää
seuraavasti:
a) "rakennusalan raja" -merkintä poistetaan
b) vaatimus museoviraston lausunnosta poistetaan.
c) rakennusoikeus nostetaan niin, että pienet laajennukset rakennukseen ovat mahdollisia
d) rakennussuojelu koskee vain rakennuksen ulkopuolista julkiasua pääpiirteissään, kuten
mittasuhteita, kattokaltevuutta ja julkisivumateriaalia.

3) Suojelumääräysten sisällöstä yleisesti
Lohjalla käytetään asemakaavoituksessa ja osayleiskaavoituksessa poikkeuksellisen paljon sr-merkintöjä,
jotka sisällöltään ovat pikkutarkkoja. Näin on menetelty jo pitkään.
Runsas sr-määräysten käyttö on aiheuttanut vaikeuksia rakennusten korjaamiselle ja
uudisrakentamiselle…. sekä yleisesti kehitykselle.
Suojelumääräyksiä tulisi käyttää vain todella rakennushistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaisiin
kohteisiin.
Myös SR-määräysten sisältöön on syytä kiinnittää huomiota. Lohjan kaikkiin SR-määräyksiin
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sisällytetään automaattisesti maininta: "Kaikista suunnitelmista on pyydettävä museoviraston
lausunto" (koskee myös tätä kaavaa). Tämä on haitallinen kaavamääräys ja hidastaa kaikkea
korjaussuunnittelua, uudisrakentamista ja lupien hakemista. Käytännössä tämä kaavamääräys
tarkoittaa sitä, että kaupunki luovuttaa kaupungille kuuluvan päätösvallan rakennussuojeluasioista
museovirastolle. Lähtökohtaisesti kaupungin tulisi kuitenkin aina pitää kaupungille kuuluva
päätösvalta omissa käsissään. Kaupungilla tulee itsellään olla niin valistuneet virkamiehet ja niin
sivistyneet luottamushenkilöt, että rakennussuojeluasiat osataan ja kyetään tasokkaasti hoitamaan
kaupungin omilla päätöksillä.
Esitän että tästä Paloniemen asemakaavasta poistetaan sr-1 ja sr-2- merkintöjä koskevista määräyksistä em.
lausuntopyyntö museovirastolta.
Edelleen kiinnitän huomiota siihen, että Lohjalla sr-määräyksiin automaattisesti liitetään
maininta" Rakennusta ei saa purkaa" (koskee myös tätä kaavaa). Määräys on ehdottomuudessaan
kohtuuton. Rakennus saattaa tulipalossa, vesivahingossa tai esim. sädesienen turmelemana
vaurioitua niin pahoin, että sitä ei voi, tai ei kannata enää korjata. Tällaisissa tilanteissa
absoluuttinen purkukielto kaavamääräyksessä on kohtuuton.
Näkemyksenäni esitän, että tulee luopua käytännöstä, jossa sr-määräyksiin automaattisesti liitetään maininta
"Rakennusta ei saa purkaa". Esitän, että Paloniemen kaavasta, sekä sr-1 merkinnästä, että sr-2 merkinnästä
poistetaan tämä purkukieltomääräys.
4) Liian alhainen rakennusoikeus Kartanomäen vanhainkodin pihan uudisrakennukselle.
Kartanomäen vanhainkodin lähistölle on osoitettu mahdollisuus rakentaa 2-kerroksinen
uudisrakennus, jonka suuruus on 1500 kerrosneliömetriä. Idea uudisrakennuksesta tälle
paikalle on ihan oikea, koska se helpottaa Kartanonmäen vanhainkodin myyntiä ja uusiokäyttöä.
Kuitenkin uudisrakennus on osoitettu liian pieneksi. Kartanomäen vanhainkoti on varsin massiivinen rakennus.
Sen lähelle voi hyvin rakentaa 3-kerroksisen uudisrakennuksen ilman että uusi ja vanha rakennusmassa joutuvat
ristiriitaan. Esitän, että uudisrakennuksen kerrosluvuksi merkitään 111, ja rakennusoikeukseksi merkitään max
3000 kerrosneliömetriä. Uudisrakennuksen rakennusalaa on laajennettava, jotta tulevaisuudessa tapahtuvaa
suunnittelua ei olisi kahlittu tämän päivän arvauksella rakennuksen muodosta ja paikasta.
5) Tänä päivänä Paloniementieltä johtaa puukujanne kohti uimarantaa. Kyseessä on
näyttävä puukuja ja hyväkuntoinen hiekkatie. Kaavaehdotuksessa on kuitenkin tämän
puukujanteen päälle osoitettu loma-asutuskorttelit (RM 407 ja RM 901). Kaavaehdotuksen mukaan
tämä tarkoittaa, että puukujanne poistuu kokonaan käytöstä sen jäädessä lomamökkikorttelien alle. Pidän
ratkaisua ympäristöarvoja tuhlaavana. Kaava ratkaisu olisi voitu aivan hyvin suunnitella niin, että puukujanne olisi
säilytetty loma-asutusalueella, edes kevyen liikenteen yhteytenä. Ratkaisu olisi voinut olla jopa alueen arvoa
kohottava. Esitän, että tältä osin liikenne- ja RM-kortteliratkaisua vielä mietittäisiin siten, että puukujanne
säilytetään kevyenliikenteen yhteytenä ilman että RM-alueita pienennetään.
6) Kaavaehdotuksessa on osoitettu uusi tie, samansuuntainen kuin em. puukujanne, ja
tämä uusi tie johtaa uimarannalle (Luonnonrauha -niminen kaavatie). Tie on suunniteltu suoraan paikalla olevan
omakotitalon yli (ns. erityiskuntoutuskoti). Kyseessä on kaupungin omistama, 70-luvun modernismia edustava 2kerroksinen omakotitalo, todennäköisesti alun perin jonkinlainen ylilääkärin virkatalo. On hämmentävää,
että tätä kokonaan uutta kaavatietä ei ole voitu linjata niin, että ko . omakotitalo pihoineen olisi säilynyt. Koska
kaavatien rakentaminen kuuluu kaupungille, lankeaa kaupungille myös kaavatien alle jäävän omakotitalon
purkukustannukset. Esitän, että Luonnonrauha -tien linjausta muutetaan niin, että omakotitaloa ei tarvitse purkaa
uuden tien vuoksi. Lausunnon kirjoittajan mukaan talo voisi jäädä osaksi RM-korttelialuetta. Alueen tuleva
omistaja voi sitten harkita, säilyttääkö hän talon.

Vastine:
Kaavoihin kohdistuu lainsäädännössä sisältövaatimuksia, joiden mukaan kaavaa laadittaessa on
tunnistettava kaava-alueella olemassa olevat arvot. Kaavaa ei ole mahdollista tehdä siten, että valikoitaisiin
kaavan sisällöksi esimerkiksi ainoastaan uudisrakentamista ja maankäytön tehostamista mahdollistava
sisältö. Kullakin suunnittelualueella olemassa olevat yksilölliset olosuhteet ja rakennuskanta vaikuttavat
kaavassa suojelumerkinnöillä osoitettavien rakennusten lukumäärään.
Rakennusten suojelumerkinnät ja niiden kohteet jäsentyvät MRL:n mukaisen vuorovaikutteisen
kaavaprosessin kuluessa. Asiantuntijaviranomaisina kaavaprosessissa on ollut mukana rakennetun
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kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun näkökulmasta Länsi-Uudenmaan maankuntamuseo sekä toisaalta
Uudenmaan ELY-keskus. Asiantuntijaviranomaisten mukaan kaavassa osoitetut rakennussuojelumerkinnät
– ja määräykset ovat asianmukaisia.
Lausunnon kirjoittajan mukaan asemakaavan sr-1-ja sr-2 –merkintöjen määräykseen sisältyisi lause:
”kaikista suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto” . Sananmukaisesti Paloniemi I (L50)
asemakaavan sr-1 ja sr-2- kaavamerkinnän mukaan kuitenkin suunnitelmista on pyydettävä lausunto
museoviranomaiselta. Lohjan seudulla rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun osalta
asiantuntijaviranomaisen tehtäviä hoitaa Länsi –Uudenmaan maakuntamuseo, josta löytyy rakennustutkijan
asiantuntemusta. Lohjan kaupungin omassa organisaatiossa ei tällä hetkellä ole rakennustutkijaresurssia.
Käytännön kokemusten perusteella kaavamerkinnöillä suojeltujen rakennusten uudet omistajat ovat
lähtökohtaisesti kiinnostuneita hyödyntämään esimerkiksi rakennustutkijan ja muiden asiantuntijoiden
ammattitaitoa rakennukseen kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa. Suunnitelmat, joihin kyseinen
kaavamääräys viittaa koskevat ylipäänsä luvitusta edellyttäviä suunnitelmia, jotka näihin rakennuksiin
kohdistuvat , eivät kaikkia suunnitelmia.
Paloniemi I L50 asemakaava-alue kokonaisuudessaan on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
Pienipiirteinen Paloniemen kulttuurimaisema muodostuu usean aikakauden kerrostumista.
Kartanomäelle K/P/s –kortteliin osoitetun uudisrakennuksen rakennusala, rakennusalan sijoittuminen
korttelissa ja kerrosneliömetrimäärä perustuvat arvauksen sijaan kyseiselle asemakaava-alueelle aikovan
matkailukeskushankkeen teettämiin suunnitelmiin.
Osa lausunnossa mainitusta, olemassa olevasta havupuukujanteesta jää L50 Paloniemi I asemakaavasta
ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) ulkopuolelle. Puukujanteen
koillispää on matkailua palvelevien rakennusten korttelin 901 alueella ja uimarannan suuntaan siirryttäessä
VL-5-lähivirkistysalueella. Asemakaavan aluemerkinnöillä ei sinänsä oteta kantaa itse puukujanteeseen.
Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu
asemakaavan korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan
virkistysalueella ulkoilureitin merkinnällä. Olemassa oleva tie on osin 2.5.2019 hyväksymiskäsittelyyn
vietävän rajauksen ulkopuolella.
Tien osoittaminen asemakaavan mukaiseksi kaduksi johtaisi käytännössä kadunrakennustöihin alueelle
sijoittuvan kiinteän muinaisjäännöksen Paloniemi 2 (1000004062) alueella ja sitä kautta kiinteisiin
muinaisjäännöksiin liittyvän tarkkuusinventoinnin tarpeeseen asemakaavaa laadittaessa. Uusi katulinjaus
tarvitaan myös uimarantaa laajemmin, alueen muuttuvan maankäytön mahdollistamiseksi.
Paloniemi I asemakaavassa (L50) osoitettu uusi Luonnonrauha-katu, ylipäänsä uuden kadun suunnittelu
uimarannan suuntaan, perustuu alueella voimassa olevaan Paloniemen osayleiskaavaan ja siinä esitettyyn
tulevaan maankäytön rakenteeseen. Paloniemi I asemakaavaehdotukseen sisältyvä Luonnonrauha-kadun
geometria perustuu liikennesuunnittelun asiantuntijatyönä laadittuun asemakaavatasoiseen katujen ja
liikennealueiden yleissuunnitelmaan. Asemakaavatasoisessa katujen yleissuunnittelussa tarkastellaan mm.
katulinjauksen pituus- poikittais- ja kaltevuusgeometria paaluittain, massatasapaino tulevissa
maanrakennustöissä sekä muut lähiympäristöön sijoittuvat arvot. Uuden kadun geometrialle tarkasteltiin
mainitussa kohtaa muitakin linjausvaihtoehtoja asemakaavatasoisen katujen yleissuunnittelun yhteydessä.
Suunnitellun uuden kadun linjausta olemassa olevan rakennuksen (erityiskuntoutuskoti) päältä on käsitelty
Lohjan kaupunkiorganisaatiossa ennen kuin kaavaehdotuksen mukaista uuden kadun linjausvaihtoehtoa
lähdettiin viemään kaavasuunnittelussa eteenpäin. Kiinteistön osaomistajia Lohjan kaupungin lisäksi ovat
Siuntion kunta ja Vihdin kunta, joilta pyydettiin Paloniemi I (L50) asemakaavaehdotuksen johdosta
lausunnot.
Luonnonrauha- niminen katu jää suurelta osin L50 Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa
hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) ulkopuolelle.

Muutos:
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- sr- 1 (suojeltu rakennus)- ja sr-2 (säilytettävä rakennus)- kaavamerkintöjen määräystä muutetaan
asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjoissa (2.5.2019): Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä.
-Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu
asemakaavan korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan
virkistysalueella ulkoilureitin merkinnällä. Olemassa oleva tie on osin 2.5.2019 hyväksymiskäsittelyyn
vietävän rajauksen ulkopuolella.
-Kartanomäelle sijoittuvan K/P/s- korttelin rakennusala on hyväksymisvaiheen kaavakartalla (2.5.2019)
rajattu eri tavalla kuin nähtävillä olleessa asemakaavakartassa. Rakennusalan rajauksen perusteena on
kortteliin tehdyt suunnitelmat. Korttelin uudisrakentamista mahdollistava kerrosneliömetrimäärä pysyy
samana kuin nähtävillä olleessa asemakaavaehdotuksessa.

Lohjan kaupunki, ympäristöterveys
Ehdotuksen perusteella Lohjan ympäristöterveyspalvelut toteaa seuraavia huomioita
jatkosuunnittelua varten.
Ehdotusta on muutettu valmisteluaineistosta annetun palautteen mukaisesti uimaranta-alueen
ympäristössä.
Kaavakartassa ET-alue (pumppaamo) on sijoitettu keskelle KL-korttelialuetta, jota mahdollisesti
käytettäisiin piha-/oleskelualueena. Mikäli pumppaamo on yhdyskuntateknisesti mahdollista
siirtää toiseen paikkaan, on se järkevää mahdollisten haju- ja maisemahaittojen takia.
Kaavamääräyksissä on todettu alin suositeltu rakentamiskorkeus. Sulfaattimaista annetun
lausunnon (Ramboll 17.10.2018) perusteella kaavamääräyksiin on syytä lisätä määräys:
rakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin tulee sisällyttää sulfaattimaatutkimus.

Vastine: ET-alueen aja pumppaamon merkinnällä on osoitettu olemassa oleva ja hiljattain kunnostettu
pumppaamo. Pumppaamo on välttämätön alueen vesihuollon toimivuuden kannalta. Koska kyseessä on
olemassa oleva pumppaamo ja uudesta sijainnista ei ole käyty neuvotteluja, pumppaamo on
tarkoituksenmukaista osoittaa kaavakartalla.
Asemakaavan yleismääräyksiin, jotka koskevat koko asemakaava-aluetta, lisätään
Rakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin tulee sisällyttää sulfaattimaatutkimus.

Muutos: Lisätään asemakaavan yleismääräys Rakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin tulee sisällyttää
sulfaattimaatutkimus.

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry
Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry on antanut lausunnon Paloniemen asemakaavan LS0
valmisteluvaiheen aineistosta. Lausunnossa esittämiämme asioita ei ole kuitenkaan otettu mitenkään
huomioon.
Paloniemeen laaditaan asemakaava, jonka perusteella alueelle rakennettaisiin konferenssi- ja matkailualue,
etenkin kiinalaisille. Sinänsä hyvä, että vanhat kiinteistöt saavat uutta käyttöä, mutta Paloniemen sairaala
aiotaankin kaavaehdotuksessa vastoin aiempia suunnitelmia purkaa. Kaupungin omistamasta alueesta
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lntercol Oy on tehnyt suunnitteluvarauksen myös nykyisen Paloniemen uimarannan alueelle. Julkisen
uimarannan pienentäminen yksityisen matkailun käyttöön on vastuutonta, koska Lohjanjärvellä on todella
vähän julkisessa omistuksessa olevaa rantaa. Lisäksi kaupunki aikoo lisätä asemakaavoituksessa Paloniemen
asutusmäärää merkittävästi, minkä takia rannan käyttö moninkertaistuu nykyisestä . Uimaranta-aluetta
pitää laajentaa eikä supistaa, kuten kaavaehdotuksessa on tehty.

Maakuntakaavasta
Alue on maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema-aluetta, siinä on maakunnallisesti tärkeä
viheryhteystarve, mutta niitä ei ole otettu läheskään riittävästi huomioon. Paloniemen uimarannan koillisja
länsipuolelle on suunniteltu uutta loma-asutusta, joka lohkaistaisiin tonteiksi. Tätä ei pidä sallia, koska
Lohjanjärvellä on hyvin vähän julkista rantaa, johon veneilijät pääsevät. Rakentamattomat rannat
pitää varata virkistysalueiksi siten, että koko alueella pääsee rannoille. Kulttuurimaiseman luonne muuttuu
avoimesta sulkeutuneeksi peruuttamattomasti, mikäli se rakennetaan.
Uudenmaan maakuntakaavassa kulttuurimaisemaa koskevaa merkintää kuvataan:
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maaseudun maisema-alueet sekä
maisemanähtävyydet (valtioneuvoston päätös 1995} ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön alueet, tiet ja kohteet (RKY 2009}, sekä maakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöt (Missä maat on mainiommat 2016} Merkintää koskee suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on turvattava
valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot. Maakunnal/isesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot on otettava huomioon alueita kehitettäessä.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.
Maakuntakaavassa on merkitty myös viheryhteystarve, jota kuvataan:
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesta ekologisesta ja virkistyksellisestä verkostosta
ne yhteystarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää muusta maankäytöstä johtuvaa yhteensovittamista.
Merkintä ei osoita yhteyden tarkkaa sijaintia eikä määritä yhteyden leveyttä maastossa.
Merkintää koskee suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava, että merkinnällä osoitettu yhteystarve säilyy tai
toteutuu tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet, virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä
ylläpitää maisema- ja luontoarvoja. Viheryhteyden tarkkaa sijaintia ratkaistaessa on selvitettävä, että
yhteydellä on edellytykset toimia osana laajempaa ekologista ja virkistyksellistä verkostoa.

Luonnonarvoja erityisesti rannoilla
Alueella on paljon luonnonarvoja, jotka ovat vaarassa heiketä ja jopa hävitä, mikäli asemakaavaehdotuksessa
esitetty massiivinen uudisrakentaminen toteutuu. Osa esitetyistä varauksista, kuten RM kortteli 910, sijoittuu
arvokkaaseen tervaleppälehtoon, jonka arvot pitää tutkia, koska Lohjanjärven rantojen tervalepillä on tavattu
useita uhanalaisia ja harvinaisia jäkälä-, sammal- ja sienilajeja. Rannan korkean mäen rinteillä kasvaa
keltavuokkoja, joiden kasvupaikat on hyvä kartoittaa kasvien kukkimisaikaan. Vaikka kasvi ei ole rauhoitettu, sen
kasvupaikkojen tuhoaminen ei osoita luonnonarvojen arvostamista.
Alueella tehtiin lepakkoselvitys, ja tuloksena rannoilla havaittiin luokkaan II kuuluvia tärkeitä
ruokailualueita. Ne ovat Euroopan lepakoidensuojelusopimuksen mukaisia tärkeitä alueita, joita
suositellaan säästettäväksi, mutta joilla ei ole suoraa luonnonsuojelulain suojeluvaatimusta. Nämä tärkeät
ruokailualueet suositellaan jätettävän mahdollisimman yhtenäisinä ja laajoina kokonaisuuksina voimakkaan
alueen yleispiirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle. Luokkaan III kuuluvien alueiden käyttö vaikuttaa
lepakoihin todennäköisesti vähemmän. Näitä on kaava-alueen keskivaiheilla. Nämä alueet ovat tärkeitä lepakkojen
tulevaisuuden kannalta. Siksi näillä alueilla kasvillisuutta säästävä suunnittelu ja rakennustapa on suositeltavaa.

Rakennusperinnöstä
Asemakaavaehdotuksessa on poistettu perusteettomasti rakennusten suojelumerkintöjä, jotka olivat
ilmeisesti riittäviä valmisteluvaiheen kaavassa. Paloniemen sairaalan ja Kartanonmäen rakennusten suojeluun.
Lohjan Paloniemen sairaalan arkkitehtuurissa on viitteitä 30-luvun funkikseen (1959, arkkit. Kai Blomstedt & Birger
Stenbäck). Se on massiivirakenteinen ja siksi hyvin aikaa kestävä. Tilarakenne on muuntelukelpoinen.

Maaperästä
Kaavaselostuksessa on todettu, että Paloniemen alue on osin "kalkkivaikutteinen", mutta merkittävä osa
alueen maaperästä on savista. Tämä on perustamisen ja pien ilmaston kannalta huonoa.
Tästä savialueesta osa on entistä Litorinameren pohjaa (alle +40 mpy), jossa on happaman sulfaattisaven
riski. On esitetty (GTK), että riski on olemassa myös +60 mpy:n korkeusasemaan asti, jolloin koko
Paloniemen alue lukeutuisi tähän. Sulfaattimaaselvitys on hyvä tehdä tässä vaiheessa, että rakennukset
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sijoitetaan sellaisiin paikkoihin, missä perustamiskustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi.

Esityksemme
Esitämme, että sen mitoitusta tarkistetaan realistiseen suuntaan:
1. Rannat suojellaan rakentamiselta ja ne jätetään julkiseen käyttöön.
2. Pysäköinti tulee sijoittaa huomattavasti uima rantaa kauemmas nykyisen paikan läheisyyteen.
3. Näkötornista luovutaan.
4. Nykyiset peltoaukeat ja alle +40 mpy:n korkeusasemat säilyvät rakentamattomina
Rakennusten suojelumerkinnät, mitkä olivat valmisteluaineistossa pitää palauttaa asemakaavaehdotukseen.
Mitään sellaista ei ole tullut ilmi, että rakennusten historiallinen arvo olisi heikentynyt.
Asemakaavaehdotus on maakuntakaavan vastainen, koska se ei ota riittävästi huomioon alueella olevia
kulttuurimaisema- ja luontoarvoja. Se ei myöskään ota huomioon viheryhteystarvetta, eikä
asemakaavaehdotuksessa tuoda esille sitä lainkaan. Näistä syistä asemakaava on MRL 32 §:n vastainen.
Voimassa oleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava ei ole sitova, vaan ohjeellinen asemakaavan laadinnassa,
jossa maankäyttö tutkitaan huolellisemmin kuin osayleiskaavassa (MRL 42 §). Lisäksi se on vanhentunut,
koska suunnittelun lähtökohtana oli asuntomessut eikä kiinalaisten wellness-kylä. Tästä syystä sen sisällöstä
poikkeaminen on perusteltua.

Vastine:
Paloniemi I asemakaavasta on ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn valmisteltu vain
osa, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset
RM-korttelit 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue. Näin ollen kyseisiin
alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista antaa
yksityiskohtaista vastinetta. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Yleisellä tasolla voi todeta, että Paloniemi I (L50) asemakaavassa esitetty maankäytön rakenne mukailee
pääpiirteissään alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa esitettyä.
Maakuntakaavaa laativana tahona Uudenmaan liitto ei ole nähnyt laadittavan asemakaavan sisältöä
maakuntakaavan vastaisena. Koska maakuntakaavan viheryhteystarpeen merkintä on maakuntatasoista
suunnittelua ja esitetty mittakaavaltaan maakuntatasoisella pohjakartalla, yhteystarpeen ei väistämättä
tarvitse koko pituudeltaan toteutua Lohjanjärven rantaviivassa.
Paloniemi I asemakaavassa on useita kaavamerkintöjä, joilla pyritään turvaamaan sekä kulttuuriympäristön
että luonnon arvoja. Hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleiden 904 ja 905 rantaan
osoitettavat luo-1 ja luo-2 osa-aluemerkinnät parantavat Lohjanjärven rantaa mukailevan ekologisen
yhteyden jatkuvuutta kaavaratkaisussa.
Luontoon liittyvien asemakaavatasoisten lisäselvitysten tarpeellisuuden arvioinnin suhteen paikallisena
asiantuntijaviranomaisena voidaan pitää Lohjan kaupunkiorganisaation ympäristönsuojeluyksikköä. Lohjan
kaupungin ympäristöpäällikkö on tutustunut Paloniemi I L50 asemakaavan valmisteluvaiheen suunnitelmaan
asianmukaisesti antaessaan asemakaavan valmisteluvaiheessa seikkaperäisen lausunnon toukokuussa
2018. Kyseisessä lausunnossa ei ole otettu esille luontoon liittyviä lisäselvitystarpeita maastossa, ainoastaan
mainittu alueella aiemmin laaditun Natura-kynnysarvioinnin mahdollisesta päivitystarpeesta. On huomattava,
että Paloniemi I (L50) asemakaavan kaavaratkaisua ei ole oleellisesti muutettu kaavan valmisteluvaiheen ja
ehdotusvaiheen välillä.
Ajan tasalla oleva luontoselvitys, joka aluetta koskee, on Paloniemen osayleiskaavan luontoselvitys (Pöyry,
28.10. 2014). Se on kattava ja päivitetty luontoselvitys Paloniemi I asemakaavan suunnittelualueelta,
lukuunottamatta lajikohtaisia (liito-orava, lepakot) luontoselvityksiä. L50 asemakaavan ehdotuksessa ei
pääsääntöisesti ole osoitettu RM- tai muitakaan korttelialueita sellaisille alueille, joille Pöyryn vuoden 2014
luontoselvityksen tulosten mukaan sijoittuu tervaleppälehdoiksi raportoituja luontoarvoja. Paloniemi I
kaavaehdotuksen (27.11.2018) kortteli 910 ei sijoitu alueelle, joka kyseisessä Paloniemen alueen
uusimmassa luontoselvitysraportin kartalla (28.10.2014) olisi rajattu arvokkaana luontokohteena.
luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905.
Osa-aluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa, myös lepakoiden
kannalta. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka
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päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta
riittävästi puustoa.
Rakennuksia koskevien suojelumerkintöjen osalta nähtävillä ollut asemakaavaehdotuksen 27.11.2018
ratkaisu perustui asiantuntijaviranomaisten kanssa käytyihin työneuvotteluihin sekä tiettyjen,
osayleiskaavassa suojeltaviksi osoitettujen rakennusten merkitystä taustoittamaan hankittuihin
asiantuntijalausuntoihin. Mainitun perusteella esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole
huomauttamista asemakaavaratkaisusta rakennussuojelun näkökulmasta
Paloniemi I asemakaavaehdotuksen (27.11.2018) selostuksessa on esitetty ote Geologian tutkimuskeskuksen
maaperäkartasta, josta käy ilmi maaperäolosuhteet. Kaaavehdotusasiakirjoihin lukeutuu myös lausunto
sulfaattimaista (Ramboll, 17.10.2018), joka geologin mukaan on riittävä asemakaavaa laadittaessa.

-Alueella on voimassa oikeusvaikutteisena laadittu Paloniemen osayleiskaava. Se on hyväksytty 13.12.2017,
eli vastaa Lohjan nykyisen valtuuston näkemystä alueen kehittämisestä.Toisin kuin Ympäristöyhdistys
lausunnossaan esittää, Paloniemen osayleiskaavan suunnittelun lähtökohtana ei erityisen tiiviisti ollut
asuntomessut, vaan alueen muuntuminen ylipäänsä taajamaksi. Mahdolliset asuntomessut olisivat
käsittäneet pinta-alaltaan marginaalisen alueen Paloniemen osayleiskaavasta, jonka asiakirjoissa
asuntomessuihin on viitattu vain etäisesti. Paloniemen osayleiskaavan ehdotuksessa (nähtävillä 5.7.4.8.2017) ja hyväksymisvaiheen asiakirjoissa on kaavaratkaisu, joka mahdollistaa Paloniemen keskiosaan
joko asuntoalueiden tai vaihtoehtoisesti matkailupalveluiden alueen asemakaavoittamista. Näin ollen
Paloniemen osayleiskaavaa ei voi pitää sisällöltään vanhentuneena.

Muutos:
-Paloniemi I asemakaavasta on ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn valmisteltu vain
osa, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset
RM-korttelit 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue. Näin ollen kyseisiin
alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista antaa
yksityiskohtaista vastinetta. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
-luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905.
Osa-aluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa, myös lepakoiden
kannalta. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka
päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta
riittävästi puustoa

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Maakuntamuseo ottaa asiaan kantaa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman
ja rakennussuojelun näkökulmista.
Paloniemen alueelle laadittavien asemakaavojen I-vaiheen asemakaava (L50) sijoittuu Paloniemen
osayleiskaava-alueen keskiosaan ulottuen Karstuntieltä Lohjanjärvelle. Alueella on ranta-, maatalous- ja
metsäaluetta sekä mm. Paloniemen sairaalan ja Kartanonmäen vanhainkodin kulttuuri-ja
rakennushistoriallisesti arvokkaat alueet rakennuksineen. Alue kokonaisuudessaan on osa maakunnallisesti
merkittävää Paloniemen kulttuurimaisemaa.
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Maakuntamuseo on aiemmin antanut lausunnon kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
kaavaluonnoksesta. Maakuntamuseo on lausunnoissaan pitänyt tärkeänä sitä, että alueen maisema, miljöö
ja vanha rakennuskanta, ja etenkin kartanomäen alue rakennuksineen ja sen arvo ja asema maisemassa
huomioidaan riittävällä tavalla aluetta koskevassa suunnittelussa.
Luonnosvaiheen jälkeen rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun osalta oleellinen muutos on
se, että Paloniemen kunnalliskodin sivurakennuksen ja Paloniemen sairaalan asuntolarakennuksen sr-2merkintä on jätetty pois, samoin Paloniemen sairaalan sr-3-merkintä. Kyseiset rakennukset on osoitettu
kaavaehdotuksessa korvattavaksi uudisrakentamisella, joiden rakennusalat on osoitettu. Kahdesta ensin
mainitusta, kaavaluonnoksen sr-2-merkinnällä osoitetusta rakennuksesta ja niiden arvoista on pyydetty
erillinen, ulkopuolinen arvio, joka on liitetty kaava-aineistoon. Muina muutoksina kaavaehdotuksessa mm.
rakennusalojen merkintöjä on täsmennetty.
Kaavaehdotuksessa esitetty uudisrakentaminen vastaa sijoitukseltaan pääosin osayleiskaavassa esitettyä
eikä maakuntamuseolla ole sen osalta kommentoitavaa lukuun ottamatta pohjoisinta, Mielenrauha-nimisen
kadun varteen sijoitettua RM-korttelialuetta. Kyseisen korttelialueen rajaus tulisi maakuntamuseon mielestä
kaventaa pohjois- ja länsireunoistaan osayleiskaavan mukaiseksi maisemallisista syistä niin, että alueelle jää
enemmän avointa luonnontilaista maisemaa.
Vanhan rakennuskannan osalta maakuntamuseo arvioi, että mainitut Paloniemen kunnalliskodin
sivurakennus, Paloniemen sairaalan asuntolarakennus ja Paloniemen sairaalan rakennus on mahdollista
korvata uudisrakentamisella, ellei niitä haluta säilyttää. Vaikka rakennukset eivät yksittäisinä rakennuksina
olekaan niin korvaamattomia, että ne tulisi ehdottomasti säilyttää, ne ovat osa aikansa ja alueen historiaa ja
niiden häviäminen on väistämättä menetys, joka vähentää miljöön historiallista kerroksisuutta ja kertovuutta.
Siitä syystä, vaikka rakennuksia ei osoitetakaan kaavassa suojeltaviksi, kaavan rakennusalojen rajauksilla
voitaisiin kuitenkin mahdollistaa rakennusten säilyttäminen, jos suunnitelmat muuttuvat.
K/P/s -korttelialueen osalta todettakoon, että pihapolkujen ja pysäköinnin toteutuksessa tulee käyttää
läpäiseviä materiaaleja myös ja ennen kaikkea siitä syystä, että ne ovat soveltuva valinta
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle.
Kaavamerkintöjen VP-16, "Puisto, jonka kulttuurihistorialliset arvot säilytetään" ja ma-1, "Maisemallisesti
arvokas puukuja", määräysteksteihin tulee lisätä maininta, että kasvillisuutta ja puustoa tulee hoitaa siten,
että alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Jos yksittäisiä puita joudutaan poistamaan,
niiden tilalle tulee istuttaa uudet, vastaavanlaiset puut.
Kaavaehdotuksen suojelumerkinnät ja -määräykset vaikuttavat muilta osin riittäviltä.
Rakennustapaa koskevat määräykset puuttuvat kaavasta edelleen kokonaan. Rakennustavasta ja
rakentamisen sopeutumisesta miljööseen ja maisemaan tulee määrätä kaavassa ja laatia kortteleittain
sitovat rakennustapaohjeet.

Vastine:
Rajataan korttelia 900 pohjoisessa pienemmäksi. Asemakaavan yleismääräyksiin, jotka koskevat
asemakaavan aluetta, lisätään rakennustavasta. Useat lausunnossa esitetyt täydennykset asemakaavan
määräysteksteihin, jotka konkretisoivat aiemmin esitettyjen asemakaavamääräysten merkitystä, ovat pääosin
toteutettavissa hyväksymisvaiheen asemakaava-asiakirjoissa (2.5.2019)

Muutos:
-Rajataan korttelia 900 pohjoisessa pienemmäksi.
-Asemakaavan yleismääräyksiin lisätään lause ”Rakennustavan tulee sopeutua alueen historialliseen
kulttuuriympäristöön ja – maisemaan”, yleismääräys koskee koko laadittavan asemakaavan aluetta.
-Kartanomäelle sijoittuvan K/P/s- korttelin rakennusala on hyväksymisvaiheen kaavakartalla (2.5.2019)
rajattu eri tavalla kuin nähtävillä olleessa asemakaavakartassa. Rakennusalan rajauksen perusteena on
kortteliin tehdyt suunnitelmat. Korttelin uudisrakentamista mahdollistava kerrosneliömetrimäärä pysyy
samana kuin nähtävillä olleessa asemakaavaehdotuksessa.
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- sr- 1 (suojeltu rakennus)- ja sr-2 (säilytettävä rakennus)- kaavamerkintöjen määräystä muutetaan
asemakaavan hyväksymisvaiheen asiakirjoissa (2.5.2019): Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä.

-VP-16, "Puisto, jonka kulttuurihistorialliset arvot säilytetään" määräykseen lisätään kaava-asiakirjoihin
(2.5.2019) maininta, että kasvillisuutta ja puustoa tulee hoitaa siten, että alueen maisemalliset ja
kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.
-ma-1, "Maisemallisesti arvokas puukuja" määräykseen lisätään kaava-asiakirjoihin (2.5.2019) maininta, että
kasvillisuutta ja puustoa tulee hoitaa siten, että alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

-Pelastuslaitoksen sammutusveden saanti tulee turvata sijoittamalla alueelle riittävä määrä maanpäällisiä

palovesiasemia. Kaavakartan perusteella alueelle sijoittuu rakennuksia, jotka varustetaan
automaattisella sammutuslaitteistolla. Kaiken kaikkiaan alueen riittävä vesimäärä tulee turvata.
-Pelastusajoneuvoilla liikennöitävät reitit tulee osoittaa siten, että alueen rakennukset voidaan tarvittaessa
helposti tavoittaa. Päättyville väylille tulee osoittaa raskaalle kalustolle soveltuva kääntöpaikka.
-Mahdollisten loma-asuntojen tms. ohjeellisessa sijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen
mukanaan tuomat vaatimukset paloturvallisuudelle.

Vastine: Sammutusvesikalustoa ei sinänsä ratkaista kaavamerkinnöillä. Alueen vesihuolto on suunniteltu
siten, että vesihuolto on mahdollista saada toimimaan kokonaisuutena L50 Paloniemi I asemakaavasta
ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) alueellakin.
Alueen asemakaavatasoinen katujen ja liikennealueiden suunnittelu sekä kunkin kadulle suunnittelussa
käytetty mitoitusajoneuvo on tehty liikennesuunnittelun asiantuntijatyönä.
Rakennusalojen rajat on useimmille kortteleille osoitettu kaavakartalla yleistäen, ei rakennuksen
tarkkuudella. Lähelle rakentamiseen liittyvät paloturvallisuusnäkökohdat varmistetaan uudisrakentamisen
osalta rakennuslupavaiheessa.

Muutos: Ei muutosta.

Museovirasto
Museovirasto on tutustunut kaavahankkeeseen ja toteaa siitä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta:
Museovirasto on antanut lausunnon asemakaavan valmisteluaineistosta 24.5.2018. Kaava-alueella
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on kaksi kiinteää muinaisjäännöstä ja yksi arkeologinen kulttuuriperintökohde. Annetussa lausunnossa
todettiin, että kohteiden Paloniemi (mjrek 1000015570) ja Paloniemi 1 (mjrek 444010061) säilyminen on
kaavassa voitu turvata ja tilanne on ennallaan myös kaavaehdotuksessa.
Valmisteluvaiheen lausunnossa todettiin myös, että muinaisjäännöskohteen Paloniemi 2 (mjrek
1000004062) eteläosassa on kaksi pientä kaistaletta alueella, johon on osoitettu Matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM). Museovirasto edellytti, että muuttuvaan maankäyttöön osoitetulla alueella
tulee tehdä koetutkimus, jossa selvitetään, sijaitseeko paikalla edelleen kiinteään muinaisjäännökseen
kuuluvia rakenteita tai maakerroksia, mikäli kaavaan ei voida tehdä muutosta näissä kohdissa.
Kaavaehdotuksessa RM-alueen rajausta on muutettu siten, että Paloniemi 2 -kohde on kokonaan RMalueen ulkopuolella. Näin koetutkimukset eivät ole tarpeelliset ja muinaisjäännöskohteen säilyminen on tältä
osin turvattu. Osa muinaisjäännöskohteesta Paloniemi 2 on lähivirkistysalueella VL-6, jolle
kaavamääräyksen mukaan saa sijoittaa pelailukenttiä. Mikäli kenttien perustamiseen liittyy maahan kajoavia
toimenpiteitä, tulee asiasta pyytää lausunto Museovirastolta. Maahan kajoavat toimenpiteet alueella
saattavat edellyttää arkeologista valvontaa tai koetutkimuksia.
VL-6 -alueen kaavamääräykseen tulee tehdä lisäys: Lähivirkistysalue, jolle saa sijoittaa pelailukenttiä.
Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Mikäli alueella tehdään
maahan kajoavia toimenpiteitä, tulee suunnitelmista pyytää museoviranomaisen (Museovirasto tai
maakuntamuseo) lausunto.
Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukseen.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
Muutos: Täydennetään VL-6- lähivirkistysalueen kaavamääräystä kuten Museoviraston lausunnossa
esitetään.

Uudenmaan ELY-keskus
Rakennettu kulttuuriympäristö
ELY-keskus totesi asemakaavan valmisteluvaiheessa rakennetun kulttuuriympäristön osalta muun muassa,
että alueen rakennuskanta on syytä kuvata sellaisella tarkkuudella, että suojelutavoitteisiin voi ottaa
tarkemmin kantaa. Suojelumääräykset vaikuttivat sinänsä asianmukaisilta.
Asemakaavaehdotuksesta suojelumerkinnät (sr-2) on poistettu Paloniemen sairaalan asuntolarakennukselta
ja kunnalliskodinsivurakennukselta sekä Paloniemen sairaalan päärakennukselta (sr-3). Rakennuksista on
laadittu kaksi arkkitehti Mona Schalinin ja arkkitehti Kristina Karlssonin 23.10.2018 antamaa
asiantuntijalausuntoa.
Paloniemen sairaalan osalta lausunnossa todetaan sen edustavan vuoden 1952 mielisairaala-asetuksen
jälkeen syntynyttä B-sairaalarakennustyyppiä. Asuntolarakennus edustaa arkkitehtuuriltaan aikansa
vaatimatonta ja materiaalivalikoimaltaan kestävää arkkitehtuuria. Asuntolarakennuksen säilyttäminen ei
vaikuta välttämättömältä, mikäli alueelle suunnitellaan uudisrakentamista. Sairaalarakennukseen ei oteta
tarkemmin kantaa. Kunnalliskodin sivurakennuksen osalta lausunnossa todetaan sen olevan pelkistetty ja
koruton. Rakennuksella ei ole erityisiä säilyttämistä edellyttäviä rakennushistoriallisia tai arkkitehtonisia
arvoja. Rakennus ei piirteiltään liity kartanon aikaiseen rakennuskantaan tai vanhainkodin
myöhemmin rakennettuun 1950-luvun laadukasta arkkitehtuuria edustavaan päärakennukseen. Sen
säilyttämiselle ei ole ympäristön kannalta erityisiä perusteita.
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Myöskään maakuntamuseo ei näe lausunnossaan (18.12.2018) estettä suojelumääräysten poistamiselle
kyseisiltä rakennuksilta.
Mainitun perusteella ELY-keskuksella ei ole huomauttamista asemakaavaratkaisusta rakennussuojelun
näkökulmasta.
Julkisivuarkkitehtuuriltaan pelkistetyn ja ilmeisen hyvin alkuperäiset piirteensä säilyttänyttä entistä
sairaalarakennusta olisi hyvä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan osana uudisrakentamista, vaikka sitä ei
asemakaavassa osoitetakaan suojeltavaksi.
Liikenne
Asemakaavan liikennejärjestelyt perustuvat voimassa olevaan osayleiskaavaan, jossa nykyinen
Paloniementien liittymä suljetaan. Maantie 1070 on sellainen paikallista liikennettä välittävä yhdystie, jolle
ei voida maankäyttö- ja rakennuslain 83.4§:n mukaan osoittaa asemakaavoissa maantien aluetta (LT). Nyt
suunniteltavassa asemakaavassa maantielle 1070 on osoitettava katualue ja sen reunoihin tarpeellisiin
kohtiin lisättävä liittymäkieltoa osoittava asemakaavamerkintä 159.
Katualueen laajuus tulee mitoittaa asemakaavaa varten laaditussa liikenneselvityksessä osoitettujen
liikennejärjestelyjen perusteella. Asemakaavan katualuetta tulee ulottaa itään käsittämään osayleiskaavan
mukaan suljettava nykyisen Paloniementien liittymä. Katualueella kaupunki voi itse hyväksyä ja toteuttaa
tarvittavat liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteet. Katujärjestelyjen suunnittelun edettyä
luonnosvaiheeseen on hyvä järjestää neuvottelu tienpidosta vastaavan viranomaisen kanssa. Tällöin
voidaan alustavasti sopia järjestelyjen toteuttamismenettelyistä sekä kaduksi muuttamisen aikataulusta
kunnossapito- yms. vastuiden muuttamisineen.
Luonto
Kaava-alueen rantavyöhykkeen arvokkaiden tervaleppälehtojen säilyminen tulee turvata, eikä RM-kortteleita
tule ulottaa rantaan asti. Liito-oravan kulkuyhteydet on luontevinta turvata säilyttämällä rantavyöhyke
puustoisena, eikä osoittaa hankalasti toteutettavia ja säilytettäviä yhteyksiä päällekkäin
rakentamiskortteleiden kanssa. Osittain säilytettäviä yhteyksiä on merkitty myös alueelle, jossa ei ilmakuvan
perusteella ole nykyisin puustoa. Lohjanjärven ranta-alueen rehevät tervaleppälehdot ovat tunnetusti
elinympäristö uhanalaisille ja harvinaisille sammal-, jäkälä- ja sienilajeille. Rantavyöhyke on myös lepakoille
tärkeää ruokailualuetta. Lajisuojelukysymykset tulee selvittää tarkemmin, jos rakentamiskorttelit ulotetaan
rantaan asti.
Kauppa
Kaava sallii matkailua tukevia kaupallisia palveluja. Kaavamääräykseen on syytä tarkentaa mahdollisten
vähittäiskaupan tilojen enimmäiskerrosneliömetrimäärä.
Vastine:
- Rakennettu kulttuuriympäristö: Merkitään ELY-keskuksen kommentit tiedoksi.
-Liikenne: Kaavoittaja on käynyt sähköpostineuvotteluja Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneasiantuntijan
kanssa nyt laadittavan asemakaavan ehdotusvaiheen kavaa-asiakirjone (27.11.2018) valmistelun aikana.
laadittavan asema. Paloniementien nykyisen liittymän Karstuntielle (tie 1070) osoittaminen asemakaavassa
liittymäkiellolla ei ole tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa korvaavaa liittymää ei vielä ole toteutettu.
ELY-keskuksen esille ottamat seikat huomioidaan Karstuntielle tulevaisuudessa laadittavissa
asemakaavoissa ja – muutoksissa, jolloin on mahdollista tarkastella Karstuntietä (tie 1070) laajempana
kokonaisuutena kuin nyt laadittavassa asemakaavassa. L50 Paloniemi I asemakaavan rajausta ei ole
mahdollista laajentaa Karstuntiellä kaavarosessin tässä vaiheessa, kaavaehdotuksen jo oltua nähtävillä.

-Luonto:
Uudenmaan ELY-keskus on antanut L50 Paloniemi I asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen johdosta
lausunnon (22. 5. 2018). Lausunnossa ei ole huomautettu lainkaan luontoteeman asioista. Uudenmaan ELYkeskuksen lausunnossa (1.2.2019), joka koskee Paloniemi I (L50) asemakaavaehdotusta, on otettu esille
luonnon osalta aivan uusia selvitysteemoja. ELY-keskus ei ole L50 asemakaavan valmisteluvaiheessa
antamassaan lausunnossa (22.5.2018) nostanut näitä teemoja esille. On huomattava, että Paloniemi I (L50)
asemakaavan kaavaratkaisua ei ole oleellisesti muutettu kaavan valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen
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välillä. ELY-keskuksen lausunto (1.2.2019) ei ole mahdollisten luontoselvitystarpeiden kohdentumisen
osalta yksiselitteinen.
Ajan tasalla oleva luontoselvitys, joka aluetta koskee, on Paloniemen osayleiskaavan luontoselvitys (Pöyry,
28.10. 2014). Se on kattava ja päivitetty luontoselvitys Paloniemi I asemakaavan suunnittelualueelta,
lukuunottamatta lajikohtaisia (liito-orava, lepakot) luontoselvityksiä. L50 asemakaavan ehdotuksessa ei
pääsääntöisesti ole osoitettu RM- tai muitakaan korttelialueita sellaisille alueille, joille Pöyryn vuoden 2014
luontoselvityksen tulosten mukaan sijoittuu tervaleppälehdoiksi raportoituja luontoarvoja.
Liito-oravan kulkuyhteyksiä koskeva asemakaavamerkintä on luonteeltaan lähinnä ekologisen käytävän
kehittämistarvetta kuvaava merkintä, ei niinkään suoranainen suojelumerkintä. Liito-oravan elinpiirien välisen
latvusyhteystarpeen yksityiskohtainen toteuttamis – tai merkintätapa asemakaavassa on ennemminkin
paikallisesti ratkaistava yksityiskohta. Latvusyhteyden turvaaminen tosin on todennäköisesti luontevinta
järjestää jo vaalimalla jo olemassa olevaa, liito-oravaa suosivaa puustoa, mikäli se vain on mahdollista.
Lisätietojen saamiseksi käydyissä sähköpostineuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa on tullut esille, että ELYkeskuksen lausunnossa (1.2.2019) luontoa koskevat kommentit liittyvät suurelta osin Paloniemen sairaalan
viereisiin kahteen RM-korttelialueeseen.
Vaikka rakentamista mahdollistavat korttelialueet asemakaavassa ulottuisivat rantaan, niiden kasvillisuus- ja
varjostus- ym. olojen säilyminen rannan tuntumassa on mahdollista turvata muulla tavoin
asemakaavamerkinnöillä, esimerkiksi kaavakartalla korttelialueelle rajatuin osa-aluemerkinnöin.
Muutos:
- Luonto: luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille
904 ja 905. Osa-aluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla
905 on hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on
maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
-Kauppa: Täydennetään K/P/s- korttelin ja KL-korttelin määräystekstiä vähittäiskaupan enimmäismäärän
osalta.

Uudenmaan liitto
Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa L50 Paloniemi I asemakaavasta.

Vastine:
Merkitään lausunto tiedoksi.
Muutos:
Ei muutosta.

Vihdin kunta
Vihdin kunnalla ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta.

Vastine:
Merkitään lausunto tiedoksi.
Muutos:
Ei muutosta.
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MUISTUTUKSET
Karstu-Karkali-seura ry:n muistutus
Karstu-Karkaliseura ry antaa L 50 Paloniemi 1 asemakaavaehdotuksesta seuraavan muistutuksen:
Todettakoon heti alussa, että Karstu-Karkaliseura ry ei vastusta itse hanketta, kun siitä otetaan huomioon alla olevia
asioita. Oleellista on huomioida ja sovittaa yhteen yleinen virkistystarve ja uimarannan käyttö ja siihen tukeutuvat
palvelut sekä luontoarvojen säilyttäminen. Tämä tavoite tukee myös hankkeen päämääriä: Paloniemen 1. vaiheen
toimiminen eräänlaisena Wellness-hyvinvointialueena sekä hankkeen asukkaille että tuleville Paloniemen ja
Rajaportin asukkaille. Kyseinen yhteinen tavoitetila vaatii kaavaehdotuksen ranta-alueille alla esitettyjä muutoksia.
On Lohjan edun mukaista saada entiset Paloniemen sairaalan ja Kartanomäen kiinteistöt ja niiden lähiympäristöt
mielekkääseen ja tehokkaaseen uusiokäyttöön. Jo rakennettujen alueiden lähiympäristöt soveltuvat hyvin
lisärakentamiseen ja rakentamisen painopiste tuleekin siirtää niiden yhteyteen ja poistaa rannan läheiset
rakennuspaikat, koska ne eivät ole hankkeet tavoitteiden eikä yleisen edun mukaisia. Tämä on siis myös hankkeen
kannalta parempi vaihtoehto eikä siis millään lailla vaaranna itse hanketta sairaala- ja Kartanomäen alueen
kehittämistä.
On myös erheellinen käsitys, että voimassa olevassa yleiskaavassa olisi jo täysin määritelty alueen käyttötarkoitus.
Asemakaava on jatkoa yleiskaavalle ja siinä nimenomaan tutkitaan yksityiskohtaisemmin alueen käyttötarkoituksia ja
tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Nämä saattavat olla ristiriitaisia voimassa olevan yleiskaavan kanssa ja siksi
asemakaavaan on tarvittaessa tehtävä muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on
laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen
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 lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Nyt nämä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet eivät ko.
kaavaehdotuksessa täyty.
Kaavassa tulee huomioida, että nyt kaavoitettava 1. Paloniemen kaavavaihe on Paloniemen kaavavaiheista tärkein,
koska se rajoittuu ranta-alueelle, jota muut uusien kaava-alueiden asukkaat hyödyntävät. Alueen merkitys virkistys-,
liikunta- ja hyvinvointialueena tulee kasvamaan nykyisestä käytöstä moninkertaiseksi etenkin, kun vielä Rajaportin
kaava valmistuu lähivuosina. Siksi myös uimaranta-alue erilaisine oheispalveluineen tulee tarvitsemaan huomattavasti
nykyistä enemmän käyttöpinta-alaa. Nyt kaavaehdotus jopa pienentää nykyistä uimaranta-aluetta, mikä on
hämmentävää.
Kaavaa tuleekin muuttaa huomattavasti tältä osin ja ottaa yleiset julkiset palvelutarpeet huomioon. KarstuKarkaliseura vaatii, että uimarannan uusi pysäköintialue tulee poistaa, koska se sijoittuu olemassa olevalle
uimarannan oleskelu- ja auringonottoalueelle. Pysäköinti tulee järjestää nykyisille jo olemassa olevilla
pysäköintipaikoille Luonnonrauhatien varrelle sekä Hirmuholmaan johtavan tien varrella sijaitseville jo käytössä
oleville paikoille, joita voi tarvittaessa laajentaa käytön lisääntyessä.
Kaavaehdotuksessa pysäköintipaikkoja on aivan liian vähän. Hirmuholmassa on parisen kymmentä venepaikkaa ja
uimarannan vieressä on myös parisen kymmentä soutuvenepaikka, joiden käyttäjille tulee myös olla tarjolla
autopaikkoja. Hirmuholmassa on myös veneiden laskupaikka, joten venetrailereiden säilytyspaikat vievät runsaasti
paikoitustilaa. Tätä ei ole kaavaehdotuksessa huomioitu. Karstu-Karkaliseura ehdottaa, että lisäpysäköintipaikkoja
tulee varata Luonnonrauhatien nykyisen kuusiaidan taakse peltoalueella, jonne myös tulee varata lisätilaa rannan
oheispalveluille kuten erilaisille liikunta- peli-, kuntolaite- ja piknikpaikoille, etenkin kun alueen käyttö kasvaa
kaavoituksen edetessä. Itse uimarannalle tulee varata nykysyistä laajemmat aluevarukset, jotta ne riittävät eri
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toiminnoille, kuten leikki- piknikranta- ja vesiliikuntapaikoille, mm. sup-lautailu, melonta, soutu, beachvolley,
sulkapallo, petangue, shakki, lasten leikkipaikka ym. Myös esiintymislavan rakentamiseen tulee varautua.
Kaikki rannat tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä ja maat tulee jäädä myös kaupungin omistukseen. Myös
vesialue tulee jäädä kaupungin omistukseen. Tällä on suuri merkitys vesienhoidon ja kalastuksen kannalta sekä myös
vesistörakentamisen kannalta. Päätäntävalta näissä asioissa tulee säilyä kaupungilla.
Kaavan VL-5 -alueella sijaitseva rantakahvila-/saunarakennuksen paikka tulee poistaa ja sijoittaa sen toiminnot
nykyisen rantasaunan (Kaavan RM kortteli 905) yhteyteen kovalle maalle ja aurinkoiselle paikalle, jossa on hyvät
mahdollisuudet päästä järveen uimaa, jonne on helppo rakentaa laituri ja jonne on jo valmis huoltotieyhteys.
Kaavaehdotuksen uuden rantasaunan paikka on hienossa ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaassa
tervaleppälehdossa. Lisäksi rakennuspaikka on veden vaivaamaa ja alavaa maata, joten rakennuksen
perustamiskustannukset ovat hyvin kalliit ja lisäksi sinne täytyy rakentaa uusi huoltotie sekä ainakin muutamia ppaikkoja. Rannan mataluudesta johtuen myös laiturin rakentamiskustannukset tulevat olemaan suuret. Paikka on
myös varjoisa korkean kallion vieressä ja suuren puuston keskellä. Kaiken kaikkiaan siis hyvin huono sijaintipaikka.
Toinen sijaintipaikka kyseiselle rantakahvila-/saunarakennukselle on nykyisen veteraanien kiinteistön vanhojen
rakennusten paikoille, jossa myös on jo valmis tie ja parkkipaikkoja sekä käyttökelpoinen uimaranta.
Sointupuiston eteläkärjessä on olemassa talousrakennus, jonka sisällä on valmis nuotio-/grillauspaikka. Alueelle
mennään pienen kävelysillan kautta. Se tulee säilyttää yleisenä levähdyspaikka ja rakennelma ja alue tulee merkitä
myös kaavakarttaan.
Kaavasta tulee poistaa RM -alueet korttelit 906,907,909 ja 910 siirtämällä niiden rakennusoikeuksia muualle esim.
Mielenrauhantien koillispuolelle peltoalueelle. Perusteluina on yllä esitetyt asiat. Alueet tarvitaan uimaranta-alueen
laajentamiseen ja oheistoimintojen toteuttamiseen. Rannoille tulee jättää vihervyöhyke ja rannat tulee varata
julkiseen käyttöön. Lisäksi RM kortteli 910 sijoittuu arvokkaaseen tervaleppälehtoon. Veteraanien käytössä oleva alue
tulee varata myös julkiseen käyttöön ja sinne sopii mahdollisen kahvila-/saunarakennuksen lisäksi myös erilaisia
oleskelupaikkoja, piknik- ja laavupaikka grillipaikkoineen.
RM kortteli 905 rantaan tulee jättää vähintään 70 m levyinen suojaviheralue, joka turvaa myös liito-oravien
liikkumisyhteyden. Tällöin voidaan poistaa ko. korttelin liito-oravien kulkuyhteydeksi suunniteltu sl -aluevaraus, joka
on muutoinkin toteuttamiskelvoton, sillä se kulkee keskeltä RM -korttelin läpi ja siksi rakentamista ajatellen
mahdotonta toteuttaa. Nyt kaavassa on tavallaan aivan rantaan asti ulottuvia omarantaisia rakennuspaikkoja ja ne
tulee siltä osin poistaa siirtämällä ne kauemmaksi rannasta tai muualle. Rantaan tulee jättää julkinen ulkoilu/kevyenliikenteen väylä.
Myös RM kortteleiden 907 ja 909 liito-oravien kulkuyhteys, sl -alue, on käytännössä esitetynlaisena mahdotonta
toteuttaa ja sille tulee etsiä parempi ratkaisu. Asia ratkeaa, kun ko. RM -alueet poistetaan kokonaan. Lisäksi kaavassa
on merkattu liito-oravan yhteyksiä alueille, joissa ei ole olemassa olevaa puustoa. Nämä yhteydet on tarkistettava.
RM korttelin 904 ja rannan väliin tukee myös jättää vihervyöhyke ja julkinen ulkoilu-/kevyenliikenteen väylä.
Kaavan ranta-alueelle tulee jättää vihervyöhyke myös lepakoiden säilymisen takia, sillä juuri rantavyöhykkeiden on
todettu olevan hyviä lepakoiden esiintymis- ja ruokailupaikkoja. Mikäli ranta-alueelle tulee rakentamista, niin tulee
selvittää, ettei ne sijaitse lepakoiden kannalta tärkeillä alueilla.
Karstu-Karkaliseura muistuttaa, että uimaranta oheispalveluineen tulee aiheuttamaan monenlaista liikennettä ja
erilaisia urheilu-/liikuntatapahtumia ja musiikkitilaisuuksia, joista aiheutuu kaikenlaista ääntä ja melua sekä liikennettä
usein myös varhain aamuisin ja myöhään iltaisin jopa yöaikaankin. Rannan käyttäjillä on usein mukana myös radioita
ja soittovälineitä siellä oleskellessaan ja niistä aiheutuu ääntä. Myös leikkivistä lapsista kantautuu ääniä. Alueella
tullaan järjestämään musiikki-/rockesityksiä, kuten nyt järjestetään Aurtahden rannalla. Myös tästä syystä lomaasuntojen rakentaminen ei sovellu ko. alueelle. Hyvällä kaavaratkaisulla tulee varmistaa, ettei aiheuteta toinen toisille
tahoille ristiriitatilanteita, jotka sitten työllistävät viranomaisia. Näin turvataan kaikille tahoille paremmat olosuhteet:
toisaalta rannan käyttäjille monipuoliset vapaa-ajan palvelut ja toisaalta loma-asuntojen asukkaille rauhalliset
ympäristöt, joissa he voivat hiljaisuudessa ja rauhassa nauttia Paloniemen alueen ainutlaatuisesta luonnosta ja sen
eliölajeista ja niiden äänistä. Tämä on myös kiinalaisten lomailijoiden kannalta parempi ratkaisu.
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Uimarannalle sijoitetulle hule -vesien viivytysalueelle tulee etsiä parempi sijoituspaikka, koska se pienentää jo nyt
varsin ahdasta uimarannan oleskelu-/toiminta-aluetta. Oletettavasti hule -vesien viivytykseen löytyisi parempi tai
tarvittaessa useampikin paikka alueen laajoilta peltoalueiden ojien varsilta.
Mikäli kaavaan jätetään rakennuspaikkoja ranta-alueen tervaleppälehtoihin, niin niiden luontoarvot tulee selvittää ja
päivittää, sillä Lohjanjärven rantojen tervalepillä on tavattu useita uhanalaisia ja harvinaisia jäkälä-, sammal- ja
sienilajeja. Ne tulee asemakaavatyössä kartoittaa, koska niitä siellä ei ole yleiskaavassa tutkittu. Kartoitus on tarpeeton
mikäli ko. alueet säilytetään kaavassa luonnontilaisina.
Kaava-alueen SL -/Natura-alueella on jo parin kilometrin pituinen luonto-/kulttuuripolku. Sen ohjeellinen linjaus tulee
merkitä myös kaavakarttaan. Lisäksi hankkeen Wellness -ajatukseen sopii hyvin, että ko. luontopolkua jatketaan ja
siihen sisällytetään Liessaaren luontopolun tavoin terveysluontopolku. Polku voisi kulkea rantoja pitkin Kartanopuiston
näköalatasanteelle ja takaisin. Myös sen ohjeellinen kulku tulee merkitä kaavakarttaan.
Kaavan toteuttaminen tulee vaiheistaa niin, että se aloitetaan nykyisten kiinteistöjen Paloniemen sairaalan ja
Kartanomäen rakentamisella, sillä niihin sijoitetut toiminnot eli Wellness -hyvinvointikeskus ja syöpäpotilainen
hoitolaitos ovat juuri hankkeen kannalta oleellisimmat asiat ja hyödyt kaupunginkin kannalta. Vasta sitten tulee
hyväksyä uusien rakennusten ja lomamökkien rakentaminen. Näin varmistetaan, että myös koko hanke toteutuu
eivätkä vanhat kiinteistöt jää tyhjiksi. Kaupungin tulee varmistaa asia erillisin sopimuksin.
Vastine:
Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen
sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman
alue. Näin ollen kyseisiin alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista
antaa yksityiskohtaista vastinetta.
Lausunnossa esille otettuun meluun, jota uimarannan käyttö aiheuttaisi voi yleisellä tasolla todeta, että uimaranta on
virkistysaluemerkinnäksi jäsentyvä alueen käyttötarkoitus. Suomessa valtioneuvoston päätöksen mukainen taajaman
virkistysalueiden meluohjearvo on 45 dB yöllä. Käyttäjät omalla toiminnallaan vaikuttavat muodostuvaan melutasoon.
Uudenmaan ELY-keskus ylikunnallisena maankäytön suunnittelun asiantuntijavirastona ei ole lausunnossaan
Paloniemi I L50 asemakaavaehdotuksesta ottanut esille, että kyseinen kaava olisi MRL:n sisältövaatimusten vastainen
tai että asemakaavaehdotus ei täyttäisi maankäyttö – ja rakennuslain 54 §.
Luontoon liittyvien asemakaavatasoisten lisäselvitysten tarpeellisuuden arvioinnin suhteen paikallisena
asiantuntijaviranomaisena voidaan pitää Lohjan kaupunkiorganisaation ympäristönsuojeluyksikköä. Lohjan kaupungin
ympäristöpäällikkö on tutustunut Paloniemi I L50 asemakaavan valmisteluvaiheen suunnitelmaan asianmukaisesti
antaessaan asemakaavan valmisteluvaiheessa seikkaperäisen lausunnon 23.5.2018. Kyseisessä lausunnossa ei ole
otettu esille luontoon liittyviä lisäselvitystarpeita maastossa, ainoastaan mainittu alueella aiemmin laaditun Naturakynnysarvioinnin mahdollisesta päivitystarpeesta. On huomattava, että Paloniemi I (L50) asemakaavan kaavaratkaisua
ei ole oleellisesti muutettu kaavan valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen välillä.
Karstu – Karkali-seuran Lausunnossa, joka koskee asemakaavaehdotusta, on runsaasti sisältöä Paloniemen
virkistysalueiden suunnittelusta. Asemakaavan alueeseen lukeutuu melko laajat alueet viher- ja vapaa-alueita, kuten
asemakaavassa osoitetut VL-5 – ja Natura-alueet. Näiden asemakaavamääräyksissä (2.5.2019) viitataan asemakaavan
jälkeen alueille laadittaviin muihin suunnitelmiin, joiden yhteydessä on mahdollista yksityiskohtaisemmin ratkoa
alueiden virkistyskäytön järjestämiseen kuten reitteihin ja rakennelmiin liittyviä yksityiskohtia.
Korttelin 905 alueella rannan tuntumassa kulkevan olemassa olevan yleiselle jalankululle varatun alueen osan linjaus
on hyväksymisvaiheen kaavakartalla (2.5.2019 ) siirretty kauemmas rannasta. Luo-1 –osa-aluemerkintä rannan
tuntumassa mahdollistaa ekologisen yhteyden rannan tuntumassa.
Ajan tasalla oleva luontoselvitys, joka aluetta koskee, on Paloniemen osayleiskaavan luontoselvitys (Pöyry, 28.10.
2014). Se on kattava ja päivitetty luontoselvitys Paloniemi I asemakaavan suunnittelualueelta, lukuunottamatta
lajikohtaisia (liito-orava, lepakot) luontoselvityksiä. L50 asemakaavan ehdotuksessa ei pääsääntöisesti ole osoitettu
RM- tai muitakaan korttelialueita sellaisille alueille, joille Pöyryn vuoden 2014 luontoselvityksen tulosten mukaan
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sijoittuu tervaleppälehdoiksi raportoituja luontoarvoja. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa (27.11.2018) esitetty
uuden rantakahvila –saunan rakennusala sijoittui asemakaavan virkistysalueelle (VL-5) ja osittain luo-osa-alueelle.
Edellä yksilöity kohta jää Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän
rajauksen (2.5.2019) ulkopuolelle, joten sen osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.

Paloniemi I kaavaehdotuksen (27.11.2018) kortteli 910 ei sijoitu alueelle, joka olisi kyseisessä Paloniemen alueen
luontoselvitysraportissa( 28.10.2014) kartalla rajattu arvokkaana luontokohteena. Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluyksikkö on paikallisena luontoasiantuntija on osallistunut konsulttityönä 2014 laaditun
luontoselvityksen ohjaukseen.
Liito-oravan kulkuyhteyksiä koskeva asemakaavamerkintä on luonteeltaan lähinnä ekologisen käytävän
kehittämistarvetta kuvaava merkintä, ei niinkään varsinainen olemassa olevaan puustoon kohdistuva suojelumerkintä.
Liito-oravan elinpiirien välisen latvusyhteystarpeen yksityiskohtainen toteuttamis – tai merkintätapa asemakaavassa
on paikallisesti ratkaistava yksityiskohta. Latvusyhteyden turvaaminen on luontevinta järjestää vaalimalla jo olemassa
olevaa, liito-oravaa suosivaa puustoa, mikäli se vain on mahdollista.

luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905. Osaaluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen
kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja
kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
Asemakaavakarttaan liittyvissä määräyksissä on korttelialueittain esitetty pysäköintipaikkojen lukumäärä. Lukumäärät
perustuvat Lohjan alueella määriteltyihin pysäköintinormilukuihin.
Asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on tehty asiantuntijatyönä hulevesitarkastelu osavalumaaluetarkasteluineen ja siinä on huomioitu tarkastelualueen tulevat maankäyttömuodot. Kaavakartalla osoitettu
hulevesien viivyttämiseen varattujen alueen osien sijainti perustuu hulevesiasiantuntijan suunnitelmaan.
Muutos:
-Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen
sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman
alue. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
-luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905. Osaaluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen
kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja
kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
-Natura-alueella jo olemassa oleva Paloniemen luonto- ja kullttuuripolku on osoitettu kaavakartalla (2.5.2019)
ulkoilureittinä.
-VL- 5 lähivirkistysalueen kaavamääräystä on täydennetty: Luonnontilaisena hoidettava lähivirkistysalue. Alueelle saa
sijoittaa julkista virkistyskäyttöä palvelevia rakennelmia erikseen laadittavan virkistysalueen yleissuunnitelman
perusteella.
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Muistutus A
Uimaranta on säilytettävä vähintään nykyisen kokoisena ja kaavassa näkyvä parkkipaikka on siirrettävä
tämänhetkiselle paikalleen. Rakennettavaksi suunnitellut alueet (906, 907, 909 ja 910) on muutettava
virkistysalueeksi, jotta uimaranta säilyy viihtyisänä ja jotta sinne mahtuvat niin nykyiset kuin tulevatkin uimarit.
Myös rakennettavaksi suunniteltu alue 905 tulee jättää lähivirkistysalueeksi jo viereisen suojelualueenkin vuoksi.
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Korttelin 905 osoittaminen rakentamista mahdollistavana korttelialueena perustuu alueella voimassa olevaan
osayleiskaavaan.
Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei käsitä
uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910. Korttelin 905 rantaan on osoitettu luo- 1 –osa alue,
joka mahdollistaa ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa, Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen kaavaasiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja
kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.

Muistutus B
On hienoa, että alueelle on tulossa hyvinvointikeskus, jossa on tarjolla kuntoutumis- ja virkistyspalveluita ja
jonka ansiosta Lohjalle muodostuu paljon uusia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia, parempia julkisen
liikenteen palveluita ja Lohjan kaupungille lisää verotuloja. Hotellin ja kuntoutuskeskuksen ansiosta vanha
sairaalan ja Kartanomäen alue tulee hyötykäyttöön ja villiintyneet pusikot siistitään jälleen entiseen
loistoonsa turistien ja paikallisten asukkaiden silmäniloksi.
Turismin tuoman vaurauden ei kuitenkaan tulisi sallia heikentää alueen asukkaiden mahdollisuutta nauttia
rannan monipuolisesta käytöstä virkistymiseenja tuhota arvokasta luontoamme, eläimistöämme ja
kulttuurimaisemaamme mahdollistamalla tiivistä rakentamista ranta-alueelle. Ei ole turistienkaan etu, että
luontomme tuhotaan lyhytaikaisen nautinnon ja taloudellisen edun vuoksi.
Paloniemen uimarannassa ja sen välittömässä läheisyydessä ranta-alueilla on lähialueen asukkaille arvokas
liito-orava- ja lepakkokanta ja niiden säilyminen on varmistettava tulevien sukupolvien ja turistien iloksi.
Paloniemen B-sairaalan yksityinen luontopolku mäen ympäri halutaan jatkossa kaikkien lohjalaisten
vapaaseen virkistyskäyttöön perustamalla sinne yhdistetty terveys-/elämys-/luontopolku, joka yhdistetään
Paloniemen rannan kautta Kartanomäen alapuolella olevaan luontopolkuun ja merkitään asemakaavakarttaan. KarstuPaloniemi-Routio-aluetoimikunnalla on tästä olemassa jo suunnitelmaluonnos ja Lohjan kaupungin tulisi yhteistyössä
aluetoimikunnanja Wellness-keskuksen kanssa toteuttaa tämä hanke kaikkien hyväksi. Terveyspolulla voisi kuntoilun
lisäksi nauttia harvinaisten kasvien ja eläinten elämän seuraamisesta hiljaisuudessa kauniissa luonnossa.
Liito-oravien ja lepakoiden kulkuyhteydet tulisi yhdistää tälle virkistysulkoilureitille ja istuttaa Paloniemen
uimarannalle eläinten kulkuyhteyksiä turvaamaan lisää puita ja omenapuutarha, josta turistit ja asukkaat voisivat
rannalla nauttia kesällä omenoita, koska olemme omenakaupungissa. Eläinten ja ihmisten ulkoilureitiksi tuleva
viheralue rannan tuntumassa tulee jäädä Lohjan kaupungin omistukseen eikä sitä saa myydä yksityiseen omistukseen
yleisen uimarannan läheltä. Muualla Lohjalla ranta-alueiden yleinen virkistyskäyttö on tehty mahdottomaksi sallimalla
rakentaminen liian lähelle rantaa. Paloniemen alueella ei saa toistaa tätä virhettä vaan lomakylän kaikki rannalle tai
rannan välittömään läheisyyteen sijoittuvat rakennukset RM 906,907,909 ja 910 pitää poistaa asemakaavasta. Osa
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rakennuspaikoista sijaitsee tulvariskirajan alapuolella ja rakentaminen edellyttäisi rakennuspaikan korotusta ja
massiivisia maamassojen siirtoja eikä rakentaminen siksi sovi ranta-alueelle herkkään kulttuuriympäristöön.
Kansalaisia tulisi kohdella tasa-arvoisesti eikä suosia ulkomaisia sijoittajia.
Paloniemen ranta on yli 50 vuotta ollut Lohjan suosituin uimaranta ja kesällä rannalle on tullut lähialueen
lisäksi uimareita Routiolta ja Lohjan keskustasta ja Virkkalasta asti polkupyörillä, mopoilla ja autoilla.
Nykyinen parkkipaikka on tähänkin asti ollut kesäisin aivan täynnä autoja ja osa ihmisistä on joutunut
lähtemään pois ja etsimään toisen rannan saadakseen autonsa parkkiin. Paloniemen ja Rajaportin kaavojen
valmistuttua alueelle on tulossa paljon uutta asutusta, jonka asukkaat tulevat käyttämään Paloniemen
uimarantaa virkistykseen.
Nykyinen pysäköintialue on ehdottomasti säilytettävä nykyisellä paikallaan ja sitä on laajennettava johonkin
lähialueelle, jotta rannan uusien virkistysmahdollisuuksien houkuttelema ihmismassa saa autonsa pysäköityä
häiritsemättä loma-asukkaita tai tukkimatta ajoväyliä. Pysäköintialueelle suunnitellut lomarakennukset on poistettava
kaavasta. Lähialueilta tosin tullaan kävellen tai pyörällä rannalle, mutta kauempaa tulevat lapsiperheet ja
liikuntarajoitteiset sekä mahdolliset palvelutarjoajat ja veneilijät tarvitsevat pysäköintitilaa. Pysäköintitilaa pitäisi olla
tarjolla ainakin 100 autolle rannalla ja mielellään yhteensä 200, joista osa on vähän kauempana rannasta. Kaavaan
nykyiselle uimarannan pallokentälle ja auringonottoalueelle merkitty pysäköintialue tulee ehdottomasti poistaa
alavalta ranta-alueelta, koska se pilaa rannan virkistyskäyttömahdollisuudet ja näkymät täysin. Kaupungin tulee
varautua siihen, että alueen pysäköintipaikat riittävät myös kun rannalla järjestetään erilaisia tapahtumia.
Myös Paloniemen kartanon alapuolella olevalle luontopolulle tarvitaan parkkipaikkoja, joten polun nykyinen
pysäköintialue tulisi säilyttää tai siirtää johonkin lähialueelle.
Uimarannalle ja sen läheisyyteen tulee varata tilaa erilaisille aktiviteettimahdollisuuksille: kuntoilulaitteet,
lapsille keinut ja jotain kiipeilytelineitä, rantalentopallokenttä, kajakkivuokraus, suppalautavuokraus,
venevuokraus jne ( esim. yrittäjien järjestämänä), kalastus/pilkkitarvikevuokraus jne. Rannassa tulisi olla
sekä turisteille että lohjalaisille pukukoppi/eko WC-rakennus, jossa voisi olla myös kahvila/ravintola.
Paloniemen kartanon mailla kulkee vanha kivistä rakennettu kulttuurihistoriallisesti arvokas ratsastuspolku
ja se tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
Rantaan olisi mukava saada erilaisia saunoja, joista pääsisi uimaan ja talvella avantoon. Tähän tarkoitukseen
soveltuisi nykyisin veteraanien käytössä oleva alue, joka käytöstä poistuttuaan on kaupungin käytössä. Sen
tulisi säilyä kaupungin omistuksessa ja olla yleisessä käytössä tai yrittäjän vetämänä tarjota saunapalveluita.
Tontille sopisi saunojen lisäksi myös ravintola tai kahvila. Tontilla onjo grillipaikkoja, joten ne voisivat olla
julkisesti kaikkien käytössä.
Sointupuiston eteläkärjen valmis nuotio-/grillauspaikka tulisi säilyttää julkisessa käytössä yleisenä
levähdyspaikkana terveyspolun varrella ja rakennelma ja alue tulee merkitä myös kaavakarttaan.
Rannalle nykyään kuusiaidan viertä menevä historiallinen ajoreitti tulisi säilyttää, koska sen alkupäästä
aukeaa rantaan upea näkymä ja uusi karttaan suunniteltu ajoreitti ei ole mielestäni järkevä. Sen säilyttämistä
puoltaisi myös rantalomamökkien poisto asemakaavasta.
Lomamökkien ja hotellin yhteyteen ei ole mielestäni mitoitettu riittävästi pysäköintitilaa, koska lomailijoita
voi tulla autoilla Suomesta.
Meillä on velvollisuus huolehtia, että Lohjan kulttuurimaisema, rikas eläin- ja kasvilajisto suojellaan ja
säilytetään tulevien sukupolvien mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnostamme.
Vastine:
Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen
sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
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Näin ollen kyseisiin alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista antaa
yksityiskohtaista vastinetta.
Muistutuksessa on runsaasti sisältöä Paloniemen virkistysalueiden suunnittelusta. Asemakaavan alueeseen lukeutuu
melko laajat alueet viher- ja vapaa-alueita, kuten asemakaavassa osoitetut VL-5 – ja Natura-alueet. Näiden
asemakaavamääräyksissä (2.5.2019) viitataan asemakaavan jälkeen alueille laadittaviin muihin suunnitelmiin, joiden
yhteydessä on mahdollista yksityiskohtaisemmin ratkoa alueiden käytön järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia.
Paloniemen kartanoaikaan liittyvät ratsupolut sijoittuvat mm. asemakaavan VL-5 – alueelle sekä Natura- 2000 verkostoon kuuluvalle tai ehdotetulle alueelle.
Asemakaavakarttaan liittyvissä määräyksissä on korttelialueittain esitetty pysäköintipaikkojen lukumäärä. Lukumäärät
perustuvat Lohjan alueella maankäyttömuodoittain määriteltyihin pysäköintinormilukuihin.
Kartanomäen ja Lohjanjärven rannan välillä sekä Natura-alueella jo olemassa oleva Paloniemen luonto- ja
kullttuuripolku on osoitettu kaavakartalla (2.5.2019) ulkoilureittinä. Natura-alueeseen kohdistuu asemakaavamerkint
Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. Kyseisen asemakaavamerkinnän määräyksen päätteeksi
todetaan, että Alueen käyttö ja hoito järjestetään Naturan osa-alueelle Paloniemen kedot laadittavan käyttö – ja
hoitosuunnitelman mukaisesti. Käyttö – ja hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä lienee mahdollista tarkastella
myös mahdollisuuksia alueen käyttöön tiiviisti liittyvän pysäköinnin järjestämiselle. Natura-alueen käyttötarkoitus
asemakaavassa on kuitenkin selkeästi Natura 2000- verkoston toteuttaminen ja sitä kautta Natura perusteena olevien
luonnonarvojen suojelu.
Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu asemakaavan
korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan virkistysalueella ulkoilureitin
merkinnällä. Olemassa oleva tie on osin 2.5.2019 hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen ulkopuolella. Olevan tien
osoittaminen asemakaavan mukaiseksi kaduksi johtaisi käytännössä kadunrakennustöihin alueelle sijoittuvan kiinteän
muinaisjäännöksen Paloniemi 2 (1000004062) alueella ja sitä kautta kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvän
tarkkuusinventoinnin tarpeeseen asemakaavaa laadittaessa.

Muutos:
Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen
sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Myös osa uimarannalle johtavasta nykyisestä tiestä jää Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa
hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen (2.5.2019) ulkopuolelle.
Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu asemakaavan
korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan virkistysalueella ulkoilureitin
merkinnällä.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Kartanomäen ja Lohjanjärven rannan välillä sekä Natura-alueella jo olemassa oleva Paloniemen luonto- ja
kullttuuripolku on osoitettu kaavakartalla (2.5.2019) ulkoilureittinä.
VL- 5 lähivirkistysalueen kaavamääräystä on täydennetty: Luonnontilaisena hoidettava lähivirkistysalue. Alueelle saa
sijoittaa julkista virkistyskäyttöä palvelevia rakennelmia erikseen laadittavan virkistysalueen yleissuunnitelman
perusteella.
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Muistutus C
1. Kesämökkini sijaitsee kaava-alueen välittömässä läheisyydessä. Lohjan Kaupungin kanssa tehdyssä kauppakirjassa
minulle on varattu veneyhteys saaritontilleni Hirmuholman venelaiturista. Laituripaikat, riittävä lastaus- ja
pysäköintialue myös pitkäaikaiseen pysäköintiin ja kulkuyhteys täytyy olla! Mm. Mustasaaren kaikki mökkiläiset
käyttävät sitä ja moni muu.
2 Uimaranta ja sen parkkipaikat täytyy säilyttää aidosti ja maksutta yleisessä käytössä.
3. Tieyhteys Muutettavanniemen nykyiselle parkkipaikalle täytyy säilyttää esteettömänä.
4. 60m korkean mäen päälle kaavailtu 15-metrinen näkötorni on aivan kestämätön. Siinä ei ole otettu lainkaan
huomioon olemassa olevaa ympäristöä, sen käyttöä ja luontoarvoja. Perinteisesti Suomessa on kunnioitettu
omakotiasumiseen ja mökkeilyyn kuuluvaa lakiin perustuvaa yksityisyydensuojaa itsestään selvyytenä. Kaava palvelee
suunnitellusti kiinalaista turismia. Kiinassa ei tunneta yksityisyyden suojaa. Vaara joutua eksoottisen suomalaisen
saunakulttuurin mannekiinina sosiaaliseen mediaan kiinassa tai missä hyvänsä on ilmeinen. Lain suomaa
yksityisyydensuojaa tornisuunnitelma ei mahdollista. Nämä pitää huomioida kaavassa. Järvelle voi raivata ja avata
näkymää. mutta sen sijaan torni ei kunnioita luontoarvoja eikä sovi maisemaan järveltä tai mistään päin. Ei
mökkiläisille, veneilijöille, eikä kiinalaisille turisteillekaan. Torneja on maisemassa riittävästi. Tornin poistaminen
kokonaan kaavahankkeesta on perustelua.

5. Kaavassa ei ole huomioitu, kunnioitettu eikä välitetty riittävästi olemassa olevasta kaavan L5O
viereisestä ympäristöstä ja naapurustosta, jota turismi kuormittaa väistämättä. Piittaamaton suunnittelu ja huonot
välit naapurustoon ei palvele tietysti turismiakaan.

6. Haluan näihin perustellut vastaukset.
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Liikennejärjestelyt nähtävillä olleessa Paloniemi I asemakaavan ehdotuksessa (27.11.2018) perustuvat
asemakaavatasoiseen katujen ja liikennealueiden yleissuunnitelmaan, joka on tehty liikennesuunnittelun
asiantuntijatyönä. Hirmuholmaan johtavan kadun asemakaavan mukaisten tilavarausten suunnittelussa
mitoitusajoneuvona on huomioitu venetrailerit. Nykyisen Paloniementien ja Karstuntien (1070) liittymän alue ei sisälly
laadittavan aseamakaavan rajaukseen, joten laadittavalla kaavalla ei esimerkiksi ole esitetty liittymäkieltoa kyseiseen,
olemassa olevaan liittymään.
Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei
käsitä uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910; Himuholmaa tai osaa Kuoppanokan mäestä.
Nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen (27.11.2018) merkitty Näkötornin sijaintipaikka ei ole mukana 2.5.2019
päivätyssä asemakaavassa.

Muistutus D
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Allekirjoittanut antaa Paloniemen alueen ("kylän") asukkaana L 50 Paloniemi 1 asemakaavaehdotuksesta seuraavan
muistutuksen:
Olen ollut valmistelemassa Karstu-Karkaliseuran muistutusta Paloniemen asemakaavaehdotuksesta ja yhdyn myös
heidän muistutukseen ja pyydän, että se otetaan huomioon myös osana allekirjoittaneen muistutusta (Muistutus
liitteenä). Siinä esitettyjen asioiden lisäksi tuon esille tai korostan seuraavia asioita, jotka tulee ottaa huomioon
kaavan jatkovalmistelussa:
Kaikkein tärkeintä on huomioida se, että nyt päätetään Paloniemen kaavoista kaikkein oleellisin vaihe eli lyödään
lukkoon Paloniemen osayleiskaavan Lohjanjärven ranta-alueen käyttö, jossa sijaitsee yksi Lohjan parhaimmista
uimarannoista. Alueen käyttömäärät tulee huomattavasti lisääntymään, kun muut kaavavaiheet toteutuvat ja lisäksi
lähes valmisnRajaportin kaavan asukkaat tukeutuvat myös ko. ranta-alueeseen.
Asemakaavassa ei ole selvitetty mitenkä koko Paloniemen ja sen lähialueen kaavat on otettu huomioon
kaavaehdotuksessa ja siihen liittyvissä aluevarauksissa ja mitoituksissa. Mitkä ovat olleet mitoitusperusteet
uimarannan tuleville palveluille mm. uimarannan koko, oheispalvelujen tarve, pysäköintipaikkojen määrä, jossa on
otettava huomioon myös olemassa olevat moottori- ja soutuvenepaikat. Riittävätkö rannan virkistysalueet myös
tuleville käyttäjille? Paloniemi 1 vaiheen alueella sijaitsevat myös alueen tärkeimmät metsäiset virkistysalueet, sillä
tulevissa kaavavaiheissa on runsaasti vain peltoja. Riittävätkö rannan metsäiset alueet myös tuleville käyttäjille?
Tämäkin tulee arvioida.
Kaavaehdotus ei myöskään turvaa riittävästi ekologisia viheryhteyksiä ja liito-oravan liikkumisedellytyksiä, koska siihen
varattuja sl-alueita kulkee keskeltä RM -alueiden läpi tai ne sijaitsevat osin puuttomilla peltoalueilla, jolloin ekologista
käytävää ei voida käytännössä toteuttaa. Parempi ratkaisu olisi jättää kaava-alueen koko rantavyöhykkeelle
puustoinen ekologinen viheryhteys, joka samalla palvelisi luonto-/terveyspolkuna ja toimisi virkistysalueena.
Kaavaa laadittaessa ei ole tehty MRL 1 §:n mukaisia riittäviä vaikutusten arviointia, jossa järjestetään koko Paloniemen
osayleiskaavassa mainittujen alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Nyt esillä
oleva kaavaehdotus on toteutettu vain kyseisen hankkeen ehdoilla ja sen edellytyksillä.
Kaavan laadinnassa on unohdettu yleinen etu ja sen nykyiset ja tulevat tarpeet. Asemakaavaehdotuksessa ei
myöskään ole selvitetty MRL 54 § :ssä mainittuja edellytyksiä, jotka olisi vaatinut seikkaperäisempiä vaikutusten
arviointia, joten niitä tulee siltä osin täydentää.
Oleellista on myös se, että kaikki ranta-alueet tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä ja maat tulee jäädä myös
kaupungin omistukseen. Myös vesialue tulee jäädä kaupungin omistukseen. Vain näin voidaan taata, että jatkossakin
ranta-alueita voivat hyödyntää myös tulevat Paloniemen ja lähialueiden eri kaavavaiheiden asukkaat.
Muistutan myös, että voimassa oleville virkistysalueille on merkattu uusia rakennuspaikkoja, joilla tulee tehdä
luontoselvitysten päivityksiä, mikäli ne jätetään kaavaan. Etenkin niiden jäkälä- ja sammallajisto tulee selvittää, koska
niitä ei ole tarvinnut tarkemmin selvittää osayleiskaavavaiheessa.
Asemakaavaehdotus ei perustu ranta-alueella kestävään kehitykseen, sillä siinä ei ole riittävästi otettu huomioon ja
hyödynnetty olemassa olevia rakenteita ja tieyhteyksiä eikä luontoarvoja. Siksi esimerkiksi kortteli RM 907-909 ja osin
myös RM 910 sekä LP 908 tulee poistaa ja siirtää muualle ja hyödyntää olemassa olevia pysäköintipaikkoja ja
tieyhteyksiä. Mikäli kaava toteutetaan ehdotuksen mukaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että Luonnonrauhatien ja RM
alueiden rakentaminen tuhoaa kokonaan olemassa olevan puustoisen suojavyöhykkeen korttelin RM 907 ja
uimarannan välistä.
Hyvin oleellista on myös turvata Lohjan kaupungin edut ja riskien hallinta hankkeen toteuttamisessa. Tästä syystä
kaavan toteuttaminen tulee vaiheistaa niin, että se aloitetaan nykyisten kiinteistöjen Paloniemen sairaalan ja
Kartanomäen rakentamis- ja entisöintisuunnitelmilla. Niihin sijoitetut toiminnot eli Wellness -hyvinvointikeskus ja
syöpäpotilainen hoitolaitos ovat juuri hankkeen kannalta oleellisimmat asiat ja hyödyt etenkin kaupunginkin kannalta.
Ne tulee toteuttaa ensin. Vasta sitten tulee hyväksyä uusien rakennusten ja lomamökkien rakentaminen. Kaupungin
tulee varmistaa asia erillisin sopimuksin.
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Vaiheistuksella varmistetaan, että myös koko hanke toteutuu eivätkä vanhat kiinteistöt jää tyhjiksi ja jätetään lopulta
rappeutumaan, jolloin niiden jatkohoito ja kallis purkaminen jää viime kädessä kaupungin vastuulle. Näin tapahtuu
esimerkiksi, jos vanhat kiinteistöt siirretään konkurssikypsälle yhtiölle. Tällaisia esimerkkejä on Suomessa lukuisia ja
muutamia myös Lohjalla. Esimerkkinä on Lohjan Muijalan vanha Partekin teollisuusalue, jonne suunniteltiin isoa ja
hienoa ostos- ja kauppakeskusta. Hankkeen toteuttaja ensin keräsi isot voitot kaivamalla ja myymällä ilman
soranottomaksuja kymmeniä tuhansia kuutioita hiekkaa alueelta välittämättä vaadituista maisemointisuunnitelmista.
Lisäksi merkittävä osa vanhan teollisuusrakennuksen pilaantuneista rakenteista/-maista on haudattu alueelle ja riskiä
korostaa, että alue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen. Tämän jälkeen yhtiö meni konkurssiin. Nyt asiassa vallitsee
pattitilanne, sillä kaupungin ei kannata ottaa aluetta edes ilmaiseksi, koska sen jälkihoitotyöt ovat varsin mittavia ja
erittäin kalliita. Tällaista ei enää saisi tapahtua ja siksi Paloniemen hankkeessa tulee tehdä selkeät sopimukset ja
takuut asian hoitamisesta kunnolla.
Yksityiskohtaisissa kaavan liittyvissä muutosesityksissä viittaan liitteenä olevan KarstuKarkaliseuran muistutukseen,
jotka tulee myös huomioida.
Haluan, että minulle toimitetaan MRL:n 65 §:n perusteltu kannanotto mielipiteeseeni koskien myös KarstuKarkaliseuran mielipidettä johon tässä mielipiteessäni yhdyin.

Liite: Karstu-Karkaliseuran muistutus 25.1.2019 Paloniemi 1 asemakaavaehdotuksesta
Todettakoon heti alussa, että Karstu-Karkaliseura ry ei vastusta itse hanketta, kun siitä otetaan huomioon alla olevia
asioita. Oleellista on huomioida ja sovittaa yhteen yleinen virkistystarve ja uimarannan käyttö ja siihen tukeutuvat
palvelut sekä luontoarvojen säilyttäminen. Tämä tavoite tukee myös hankkeen päämääriä: Paloniemen 1. vaiheen
toimiminen eräänlaisena Wellness-hyvinvointialueena sekä hankkeen asukkaille että tuleville Paloniemen ja
Rajaportin asukkaille. Kyseinen yhteinen tavoitetila vaatii kaavaehdotuksen ranta-alueille alla esitettyjä muutoksia.
On Lohjan edun mukaista saada entiset Paloniemen sairaalan ja Kartanomäen kiinteistöt ja niiden lähiympäristöt
mielekkääseen ja tehokkaaseen uusiokäyttöön. Jo rakennettujen alueiden lähiympäristöt soveltuvat hyvin
lisärakentamiseen ja rakentamisen painopiste tuleekin siirtää niiden yhteyteen ja poistaa rannan läheiset
rakennuspaikat, koska ne eivät ole hankkeet tavoitteiden eikä yleisen edun mukaisia. Tämä on siis myös hankkeen
kannalta parempi vaihtoehto eikä siis millään lailla vaaranna itse hanketta sairaala- ja Kartanomäen alueen
kehittämistä.
On myös erheellinen käsitys, että voimassa olevassa yleiskaavassa olisi jo täysin määritelty alueen käyttötarkoitus.
Asemakaava on jatkoa yleiskaavalle ja siinä nimenomaan tutkitaan yksityiskohtaisemmin alueen käyttötarkoituksia ja
tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Nämä saattavat olla ristiriitaisia voimassa olevan yleiskaavan kanssa ja siksi
asemakaavaan on tarvittaessa tehtävä muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on
laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen
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 lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Nyt nämä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet eivät ko.
kaavaehdotuksessa täyty.
Kaavassa tulee huomioida, että nyt kaavoitettava 1. Paloniemen kaavavaihe on Paloniemen kaavavaiheista tärkein,
koska se rajoittuu ranta-alueelle, jota muut uusien kaava-alueiden asukkaat hyödyntävät. Alueen merkitys virkistys-,
liikunta- ja hyvinvointialueena tulee kasvamaan nykyisestä käytöstä moninkertaiseksi etenkin, kun vielä Rajaportin
kaava valmistuu lähivuosina. Siksi myös uimaranta-alue erilaisine oheispalveluineen tulee tarvitsemaan huomattavasti
nykyistä enemmän käyttöpinta-alaa. Nyt kaavaehdotus jopa pienentää nykyistä uimaranta-aluetta, mikä on
hämmentävää.
Kaavaa tuleekin muuttaa huomattavasti tältä osin ja ottaa yleiset julkiset palvelutarpeet huomioon. KarstuKarkaliseura vaatii, että uimarannan uusi pysäköintialue tulee poistaa, koska se sijoittuu olemassa olevalle
uimarannan oleskelu- ja auringonottoalueelle. Pysäköinti tulee järjestää nykyisille jo olemassa olevilla
pysäköintipaikoille Luonnonrauhatien varrelle sekä Hirmuholmaan johtavan tien varrella sijaitseville jo käytössä
oleville paikoille, joita voi tarvittaessa laajentaa käytön lisääntyessä.
Kaavaehdotuksessa pysäköintipaikkoja on aivan liian vähän. Hirmuholmassa on parisen kymmentä venepaikkaa ja
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uimarannan vieressä on myös parisen kymmentä soutuvenepaikka, joiden käyttäjille tulee myös olla tarjolla
autopaikkoja. Hirmuholmassa on myös veneiden laskupaikka, joten venetrailereiden säilytyspaikat vievät runsaasti
paikoitustilaa. Tätä ei ole kaavaehdotuksessa huomioitu. Karstu-Karkaliseura ehdottaa, että lisäpysäköintipaikkoja
tulee varata Luonnonrauhatien nykyisen kuusiaidan taakse peltoalueella, jonne myös tulee varata lisätilaa rannan
oheispalveluille kuten erilaisille liikunta- peli-, kuntolaite- ja piknikpaikoille, etenkin kun alueen käyttö kasvaa
kaavoituksen edetessä. Itse uimarannalle tulee varata nykysyistä laajemmat aluevarukset, jotta ne riittävät eri
toiminnoille, kuten leikki- piknikranta- ja vesiliikuntapaikoille, mm. sup-lautailu, melonta, soutu, beachvolley,
sulkapallo, petangue, shakki, lasten leikkipaikka ym. Myös esiintymislavan rakentamiseen tulee varautua.
Kaikki rannat tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä ja maat tulee jäädä myös kaupungin omistukseen. Myös
vesialue tulee jäädä kaupungin omistukseen. Tällä on suuri merkitys vesienhoidon ja kalastuksen kannalta sekä myös
vesistörakentamisen kannalta. Päätäntävalta näissä asioissa tulee säilyä kaupungilla.
Kaavan VL-5 -alueella sijaitseva rantakahvila-/saunarakennuksen paikka tulee poistaa ja sijoittaa sen toiminnot
nykyisen rantasaunan (Kaavan RM kortteli 905) yhteyteen kovalle maalle ja aurinkoiselle paikalle, jossa on hyvät
mahdollisuudet päästä järveen uimaa, jonne on helppo rakentaa laituri ja jonne on jo valmis huoltotieyhteys.
Kaavaehdotuksen uuden rantasaunan paikka on hienossa ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaassa
tervaleppälehdossa. Lisäksi rakennuspaikka on veden vaivaamaa ja alavaa maata, joten rakennuksen
perustamiskustannukset ovat hyvin kalliit ja lisäksi sinne täytyy rakentaa uusi huoltotie sekä ainakin muutamia ppaikkoja. Rannan mataluudesta johtuen myös laiturin rakentamiskustannukset tulevat olemaan suuret. Paikka on
myös varjoisa korkean kallion vieressä ja suuren puuston keskellä. Kaiken kaikkiaan siis hyvin huono sijaintipaikka.
Toinen sijaintipaikka kyseiselle rantakahvila-/saunarakennukselle on nykyisen veteraanien kiinteistön vanhojen
rakennusten paikoille, jossa myös on jo valmis tie ja parkkipaikkoja sekä käyttökelpoinen uimaranta.
Sointupuiston eteläkärjessä on olemassa talousrakennus, jonka sisällä on valmis nuotio-/grillauspaikka. Alueelle
mennään pienen kävelysillan kautta. Se tulee säilyttää yleisenä levähdyspaikka ja rakennelma ja alue tulee merkitä
myös kaavakarttaan.
Kaavasta tulee poistaa RM -alueet korttelit 906,907,909 ja 910 siirtämällä niiden rakennusoikeuksia muualle esim.
Mielenrauhantien koillispuolelle peltoalueelle. Perusteluina on yllä esitetyt asiat. Alueet tarvitaan uimaranta-alueen
laajentamiseen ja oheistoimintojen toteuttamiseen. Rannoille tulee jättää vihervyöhyke ja rannat tulee varata
julkiseen käyttöön. Lisäksi RM kortteli 910 sijoittuu arvokkaaseen tervaleppälehtoon. Veteraanien käytössä oleva alue
tulee varata myös julkiseen käyttöön ja sinne sopii mahdollisen kahvila-/saunarakennuksen lisäksi myös erilaisia
oleskelupaikkoja, piknik- ja laavupaikka grillipaikkoineen.
RM kortteli 905 rantaan tulee jättää vähintään 70 m levyinen suojaviheralue, joka turvaa myös liito-oravien
liikkumisyhteyden. Tällöin voidaan poistaa ko. korttelin liito-oravien kulkuyhteydeksi suunniteltu sl -aluevaraus, joka
on muutoinkin toteuttamiskelvoton, sillä se kulkee keskeltä RM -korttelin läpi ja siksi rakentamista ajatellen
mahdotonta toteuttaa. Nyt kaavassa on tavallaan aivan rantaan asti ulottuvia omarantaisia rakennuspaikkoja ja ne
tulee siltä osin poistaa siirtämällä ne kauemmaksi rannasta tai muualle. Rantaan tulee jättää julkinen ulkoilu/kevyenliikenteen väylä.
Myös RM kortteleiden 907 ja 909 liito-oravien kulkuyhteys, sl -alue, on käytännössä esitetynlaisena mahdotonta
toteuttaa ja sille tulee etsiä parempi ratkaisu. Asia ratkeaa, kun ko. RM -alueet poistetaan kokonaan. Lisäksi kaavassa
on merkattu liito-oravan yhteyksiä alueille, joissa ei ole olemassa olevaa puustoa. Nämä yhteydet on tarkistettava.
RM korttelin 904 ja rannan väliin tukee myös jättää vihervyöhyke ja julkinen ulkoilu-/kevyenliikenteen väylä.
Kaavan ranta-alueelle tulee jättää vihervyöhyke myös lepakoiden säilymisen takia, sillä juuri rantavyöhykkeiden on
todettu olevan hyviä lepakoiden esiintymis- ja ruokailupaikkoja. Mikäli ranta-alueelle tulee rakentamista, niin tulee
selvittää, ettei ne sijaitse lepakoiden kannalta tärkeillä alueilla.
Karstu-Karkaliseura muistuttaa, että uimaranta oheispalveluineen tulee aiheuttamaan monenlaista liikennettä ja
erilaisia urheilu-/liikuntatapahtumia ja musiikkitilaisuuksia, joista aiheutuu kaikenlaista ääntä ja melua sekä liikennettä
usein myös varhain aamuisin ja myöhään iltaisin jopa yöaikaankin. Rannan käyttäjillä on usein mukana myös radioita
ja soittovälineitä siellä oleskellessaan ja niistä aiheutuu ääntä. Myös leikkivistä lapsista kantautuu ääniä. Alueella
tullaan järjestämään musiikki-/rockesityksiä, kuten nyt järjestetään Aurtahden rannalla. Myös tästä syystä lomaasuntojen rakentaminen ei sovellu ko. alueelle. Hyvällä kaavaratkaisulla tulee varmistaa, ettei aiheuteta toinen toisille
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tahoille ristiriitatilanteita, jotka sitten työllistävät viranomaisia. Näin turvataan kaikille tahoille paremmat olosuhteet:
toisaalta rannan käyttäjille monipuoliset vapaa-ajan palvelut ja toisaalta loma-asuntojen asukkaille rauhalliset
ympäristöt, joissa he voivat hiljaisuudessa ja rauhassa nauttia Paloniemen alueen ainutlaatuisesta luonnosta ja sen
eliölajeista ja niiden äänistä. Tämä on myös kiinalaisten lomailijoiden kannalta parempi ratkaisu.
Uimarannalle sijoitetulle hule -vesien viivytysalueelle tulee etsiä parempi sijoituspaikka, koska se pienentää jo nyt
varsin ahdasta uimarannan oleskelu-/toiminta-aluetta. Oletettavasti hule -vesien viivytykseen löytyisi parempi tai
tarvittaessa useampikin paikka alueen laajoilta peltoalueiden ojien varsilta.
Mikäli kaavaan jätetään rakennuspaikkoja ranta-alueen tervaleppälehtoihin, niin niiden luontoarvot tulee selvittää ja
päivittää, sillä Lohjanjärven rantojen tervalepillä on tavattu useita uhanalaisia ja harvinaisia jäkälä-, sammal- ja
sienilajeja. Ne tulee asemakaavatyössä kartoittaa, koska niitä siellä ei ole yleiskaavassa tutkittu. Kartoitus on tarpeeton
mikäli ko. alueet säilytetään kaavassa luonnontilaisina.
Kaava-alueen SL -/Natura-alueella on jo parin kilometrin pituinen luonto-/kulttuuripolku. Sen ohjeellinen linjaus tulee
merkitä myös kaavakarttaan. Lisäksi hankkeen Wellness -ajatukseen sopii hyvin, että ko. luontopolkua jatketaan ja
siihen sisällytetään Liessaaren luontopolun tavoin terveysluontopolku. Polku voisi kulkea rantoja pitkin Kartanopuiston
näköalatasanteelle ja takaisin. Myös sen ohjeellinen kulku tulee merkitä kaavakarttaan.
Kaavan toteuttaminen tulee vaiheistaa niin, että se aloitetaan nykyisten kiinteistöjen Paloniemen sairaalan ja
Kartanomäen rakentamisella, sillä niihin sijoitetut toiminnot eli Wellness -hyvinvointikeskus ja syöpäpotilainen
hoitolaitos ovat juuri hankkeen kannalta oleellisimmat asiat ja hyödyt kaupunginkin kannalta. Vasta sitten tulee
hyväksyä uusien rakennusten ja lomamökkien rakentaminen. Näin varmistetaan, että myös koko hanke toteutuu
eivätkä vanhat kiinteistöt jää tyhjiksi. Kaupungin tulee varmistaa asia erillisin sopimuksin.

Vastine: Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen,
kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä
sekä Hirmuholman alue. Näin ollen kyseisiin alueisiin kohdistuvalle lausunnon sisällölle ei tässä yhteydessä ole
tarkoituksenmukaista antaa yksityiskohtaista vastinetta.
Uudenmaan ELY-keskus ylikunnallisena maankäytön suunnittelun asiantuntijavirastona ei ole lausunnossaan
Paloniemi I L50 asemakaavaehdotuksesta ottanut esille, että kyseinen kaava olisi MRL:n sisältövaatimusten vastainen
tai että asemakaavaehdotuksen (27.11.2108) vaikutusten arviointi ei olisi riittävää. Paloniemi I (L50) asemakaavaalueen pinta-alasta ensimmäisen hyväksymisvaiheen (2.5.2019) mukaisella rajauksella 42 % on joko virkistys- tai
suojelualuetta.
Luontoon liittyvien asemakaavatasoisten lisäselvitysten tarpeellisuuden arvioinnin suhteen paikallisena
asiantuntijaviranomaisena voidaan pitää Lohjan kaupunkiorganisaation ympäristönsuojeluyksikköä. Lohjan kaupungin
ympäristöpäällikkö on tutustunut Paloniemi I L50 asemakaavan valmisteluvaiheen suunnitelmaan asianmukaisesti
antaessaan asemakaavan valmisteluvaiheessa seikkaperäisen lausunnon 23.5. 2018. Kyseisessä lausunnossa ei ole
otettu esille luontoon liittyviä lisäselvitystarpeita maastossa, ainoastaan mainittu alueella aiemmin laaditun Naturakynnysarvioinnin mahdollisesta päivitystarpeesta. On huomattava, että Paloniemi I (L50) asemakaavan kaavaratkaisua
ei ole oleellisesti muutettu kaavan valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen välillä.
Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu asemakaavan
korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan virkistysalueella ulkoilureitin
merkinnällä. Olemassa oleva tie on osin 2.5.2019 hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen ulkopuolella. Tien
osoittaminen asemakaavan mukaiseksi kaduksi johtaisi käytännössä kadunrakennustöihin alueelle sijoittuvan kiinteän
muinaisjäännöksen Paloniemi 2 (1000004062) alueella ja sitä kautta kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvän
tarkkuusinventoinnin tarpeeseen asemakaavaa laadittaessa.
Paloniemi I asemakaavan (L50) alue on suurelta osin Lohjan kaupungin omistuksessa. Kaupungilla on lähtökohtaisesti
mahdollisuus asettaa sopimusehtoja maa-alueiden myynnin yhteydessä. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa
toteutuksen vaiheistukseen lähinnä siltä osin, missä järjestyksessä Paloniemen eri osa-alueiden detaljikaavoitus
viedään läpi.
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Karstu – Karkali-seuran Lausunnossa, joka koskee asemakaavaehdotusta, on runsaasti sisältöä Paloniemen
virkistysalueiden suunnittelusta. Asemakaavan alueeseen lukeutuu melko laajat alueet viher- ja vapaa-alueita, kuten
asemakaavassa osoitetut VL-5 – ja Natura-alueet. Näiden asemakaavamääräyksissä (2.5.2019) viitataan asemakaavan
jälkeen alueille laadittaviin muihin suunnitelmiin, joiden yhteydessä on mahdollista yksityiskohtaisemmin ratkoa
alueiden virkistyskäytön järjestämiseen kuten reitteihin ja rakennelmiin liittyviä yksityiskohtia.
Lausunnossa esille otettuun meluun, jota uimarannan käyttö aiheuttaisi voi yleisellä tasolla todeta, että uimaranta on
virkistysaluemerkinnäksi jäsentyvä alueen käyttötarkoitus. Suomessa valtioneuvoston päätöksen mukainen taajaman
virkistysalueiden meluohjearvo on 45 dB yöllä. Käyttäjät omalla toiminnallaan vaikuttavat muodostuvaan melutasoon.
Korttelin 905 alueella rannan tuntumassa kulkevan olemassa olevan yleiselle jalankululle varatun alueen osan linjaus
on hyväksymisvaiheen kaavakartalla (2.5.2019 ) siirretty kauemmas rannasta. Luo-1 –osa-aluemerkintä rannan
tuntumassa mahdollistaa ekologisen yhteyden rannan tuntumassa.
Ajan tasalla oleva luontoselvitys, joka aluetta koskee, on Paloniemen osayleiskaavan luontoselvitys (Pöyry, 28.10.
2014). Se on kattava ja päivitetty luontoselvitys Paloniemi I asemakaavan suunnittelualueelta, lukuunottamatta
lajikohtaisia (liito-orava, lepakot) luontoselvityksiä. L50 asemakaavan ehdotuksessa ei pääsääntöisesti ole osoitettu
RM- tai muitakaan korttelialueita sellaisille alueille, joille Pöyryn vuoden 2014 luontoselvityksen tulosten mukaan
sijoittuu tervaleppälehdoiksi raportoituja luontoarvoja. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa (27.11.2018) esitetty
uuden rantakahvila –saunan rakennusala sijoittui asemakaavan virkistysalueelle (VL-5) ja osittain luo-osa-alueelle.
Edellä yksilöity kohta jää Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävän
rajauksen (2.5.2019) ulkopuolelle, joten sen osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Paloniemi I kaavaehdotuksen (27.11.2018) kortteli 910 ei sijoitu alueelle, joka olisi kyseisessä Paloniemen alueen
luontoselvitysraportissa( 28.10.2014) kartalla rajattu arvokkaana luontokohteena. Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluyksikkö on paikallisena luontoasiantuntija on osallistunut konsulttityönä 2014 laaditun
luontoselvityksen ohjaukseen.
Liito-oravan kulkuyhteyksiä koskeva asemakaavamerkintä on luonteeltaan lähinnä ekologisen käytävän
kehittämistarvetta kuvaava merkintä, ei niinkään varsinainen olemassa olevaan puustoon kohdistuva suojelumerkintä.
Liito-oravan elinpiirien välisen latvusyhteystarpeen yksityiskohtainen toteuttamis – tai merkintätapa asemakaavassa
on paikallisesti ratkaistava yksityiskohta. Latvusyhteyden turvaaminen on luontevinta järjestää vaalimalla jo olemassa
olevaa, liito-oravaa suosivaa puustoa, mikäli se vain on mahdollista.
luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905. Osaaluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen
kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja
kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
Asemakaavakarttaan liittyvissä määräyksissä on korttelialueittain esitetty pysäköintipaikkojen lukumäärä. Lukumäärät
perustuvat Lohjan alueella määriteltyihin pysäköintinormilukuihin.
Asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on tehty asiantuntijatyönä hulevesitarkastelu osavalumaaluetarkasteluineen ja siinä on huomioitu tarkastelualueen tulevat maankäyttömuodot. Kaavakartalla osoitettu
hulevesien viivyttämiseen varattujen alueen osien sijainti perustuu hulevesiasiantuntijan suunnitelmaan.

Muutos:
-Kaava-asiakirjat 2.5.2019 koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen
sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman
alue. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
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-Uimarannalle johtava olemassa oleva tie on Paloniemi I (L50) asemakaavakartassa 2.5.2019 osoitettu asemakaavan
korttelialueella yleiselle jalankululle varattuna alueen osana sekä asemakaavan virkistysalueella ulkoilureitin
merkinnällä. Olemassa oleva tie on osin 2.5.2019 hyväksymiskäsittelyyn vietävän rajauksen ulkopuolella.
-luo-1 ja luo-2 osa-alueet lisätään hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kortteleille 904 ja 905. Osaaluemerkinnät mahdollistavat ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa. Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen
kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja
kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
-Natura-alueella jo olemassa oleva Paloniemen luonto- ja kullttuuripolku on osoitettu kaavakartalla (2.5.2019)
ulkoilureittinä.
-VL- 5 lähivirkistysalueen kaavamääräystä on täydennetty: Luonnontilaisena hoidettava lähivirkistysalue. Alueelle saa
sijoittaa julkista virkistyskäyttöä palvelevia rakennelmia erikseen laadittavan virkistysalueen yleissuunnitelman
perusteella.

Muistutus E
Paloniemen uutta kaavaa kehitettäessä tulee muistaa, että Lohjan tärkein vetovoimatekijä tulevaisuudessa tulee
olemaan puhdas järviluonto. Tästä syystä on huolehdittava järviluontoa koskevissa kaavapäätöksissä, että yleisessä
käytössä nyt olevia ranta-alueita ei pidä supistaa . Tämän uuden kaavaehdotuksen suurin virhe on esittää yleisen
uimarannan alueelle n. 30 lomamökkipaikkaa. Nykyajan uimarannan alueeseen kuuluu hiekkarannan lisäksi
nurmipeitteinen picnic- alue sekä tietysti ajoneuvojen pysäköintialue. Paloniemen uimaranta käsittää tällä hetkellä
toimivasti juuri nuo alueet. Uimaranta on Lohjanjärven yleisistä uimarannoista ehdottomasti kolmen parhaan joukossa
ja maisemaltaan ykkönen . Jos nyt sen viheralueelle ja pysäköintialueelle rakennetaan 20-30 mökkiä niin voi olla aivan
varma, että uimarantaa käyttävät sen jälkeen ainoastaan" uudet mökkiläiset".
Perustuslaissa on pykälä, jossa mainitaan luontoon ja maisemaan koskevien muutosten edellyttävän aina sopimista
asianosaisten kanssa. Asianosaisia tässä yleisen uimarannan käyttöä heikentävässä asiassa ovat mielestäni lohjalaisten
lisäksi kaikki suomalaiset, eivät niinkään kiinalaiset. Kyseinen ranta-alueelle suunniteltu rakentaminen rasittaa
myöskin liikaa alueen herkkää ja harvinaista eliö- ja kasvimaailmaa. Pahimmat kärsijät ovat alueella liitelevä liito-orava
ja lepakkoyhdyskunta.
Rantaviivalle on lisäksi kaavassa merkitty sauna - kahvila, jonka rakentaminen aivan rantaviivalle on vastoin nykyisiä
rakennusmääräyksiä. Kahvilan sijainti on myös erittäin huono luonnon sekä rakennustekniikan kannalta. Kahvila
voitaisiin toteuttaa parhaiten nykyisen mökkirakennuksen paikalle ison mäen etelärannalla, johon on valmis
huoltoyhteys ja luontoraitti. Mökkiä ei ole merkitty nyt kaavaesitykseen? Johtopäätös: kaavaehdotuksesta tulee
poistaa kokonaan uimarannan puolelle suunniteltu huvila -alue, sekä rantaviivalta sauna - kahvila rakennus eli jättää
mäen läntinen osa kokonaan rakentamatta. Alue on nykymuodossaan upea rakentamaton luontoranta, jonka
toimivuutta ei tule heikentää.
Paloniemen ja Rajatorpan alueelle on suunniteltu paljon lisää pysyvää asutusta, joka tulee lisäämään vapaan
uimarannan tarvetta tulevaisuudessa. Nykyistä pysäköintipaikkaa voitaisiin laajentaa tulevaa tarvetta varten
kuusiaidan länsipuoleiselle alueelle.
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Lohjan valtuusto on myös tehnyt päätöksen, että tonttialueita ei kaavoiteta aivan rantaan saakka, jolloin on aina
jätettävä mahdollisuus yleisen rantaraitin rakentamiseen. Viimeksi tätä noudatettiin Kiviniemen alueen kaavassa.
Tässä kaavassa on myös tärkeää jättää jo olemassa oleva luontoraitti mäen ympärillä yhteisiin kaupungin alueisiin.
Alueelle on myös esitetty mäen päälle puiden ylle ulottuvaa näkötornia. Mielestäni tällainen "vartiotorni" keskellä
vanhaa huvila-asutusta ei ole asiallinen. Se tulisi heikentämään nykyisten huvila-asukkaiden tuttua luontomaisemaa
sekä aiheuttaisi kiusallista "isoveli valvoo" tunnetta. Tornin ylläpito ja vartiointi tulisi varmasti myös esitetyssä
muodossa aiheuttamaan murheita ja arvaamattomia kustannuksia Lohjan veronmaksajille. Torniin suunnitellut varat
tuleekin mieluummin käyttää Aseman näkötornin ja kahvilan uudelleen käyttöönottoon. Siellä on paremmalla paikalla
paremmat näköalat myös Lohjanjärvelle.
Yhteenvetona totean, että ranta-alueita ei pidä myydä vaan rantaan tulee jättää myymätön kaistale mäen itäpuolella
ja mäen länsipuoli eli uimarannan alue jättää kokonaan rakentamatta ja myymättä. Rakennusoikeus noin 20 000 -25
000 m2 voidaan toteuttaa kohteeseen ilman uimarannan aluetta.
Paloniemen uimaranta näin säilytettynä tulee tulevaisuudessa olemaan erittäin upea vetovoimatekijä niin asukkaille
kuin myös luontomatkailijoille, jotka saavuttavat alueen helposti Lohjan keskustasta esimerkiksi pyöräillen tai meloen.
Nyt pitää katsoa 50 - 100 vuoden näkökulmalla ja jättää tuleville sukupolville samanlainen mahdollisuus puhtaaseen
vapaaseen luontoon kuin meilläkin on ollut.
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Korttelin 905 rantaan on osoitettu luo- 1 –osa alue, joka mahdollistaa ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa,
kaavamääräyksessä yksilöiden liito – oravan kannalta, mutta käytännössä myös lepakoiden kannalta.
Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei käsitä
uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910. Nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen
(27.11.2018) merkitty Näkötornin sijaintipaikka ei ole mukana 2.5.2019 päivätyssä asemakaavassa.

Muistutus F
Alueelle sijoittuva uimaranta-alue lähialueineen on Länsi-Lohjan merkittävin ranta-alue. Virkistysalueen tulisi olla
laajempi ja yhtenäisempi. Suunnittelussa on huomioitava matkailijoiden lisäksi asukkaiden virkistys- ja
liikuntatarpeet V-alueilla, joiden kehittämiseen kokonaisuutena tulisi jatkossa paneutua.
Kortteli 907: Sijaintia ja suuntaa tulisi tarkistaa siten, että järvimaisema säilyy avoimena kuten nykyään. Korttelin
sijainti estää tämän. Kortteli rajaa järven puoleisen VL-alueen pieneksi. Lisäksi hulevesialue W-alueella pienentää
käyttöaluetta.
LP-alue:Alue tulisi siirtää kauemmaksi rantaviivasta ja "näkyvältä paikalta".
Ulkoilureitti: Ranta-aluetta myötäilevää ulkoilureittiä ei ole esitetty uimaranta-alueen kohdalla.
Suojelukohteet: Vaikuttaa siltä, että kaikkia luonnonsuojelukohteita ei ole esitetty kaavaehdotuksessa? Mahdolliset
puuttuvat kohteet tulee esittää ehdotuksessa.
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
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Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei käsitä
uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910. Korttelin 905 rantaan on osoitettu luo- 1 –osa alue,
joka mahdollistaa ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa,
Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on
maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.

Muistutus G
Paloniemi I asemakaavan päätavoitteena on mm. kehittää aluetta voimassa olevan suunnitteluvarauksen mukaisesti
ympärivuotiseen loma- matkailukeskus- ja hyvinvointikeskuskäyttöön. Tämä on hyvä pyrkimys ja jotta tähän
päästäisiin olisi syytä kaavoittaa seuraavat asiat toisin:
-uimarannan yleinen käyttö tulee turvata, nykyistä aluetta ei saa pienentää, eikä parkkipaikkoja sijoittaa nykyiselle
uimaranta-alueelle.
-parkkipaikkatilaa ei ole nyt riittävästi kaavassa, tämä tulee huomioida ja suunnitella toisin.
Myöskin Hirmuholman venesatama tarvitsee lisää paikoitustilaa sinne venetrailerien kanssa tuleville, tämä liikenne ei
ole nyt tarpeeksi huomioitu kaavassa.
-suunniteltuja loma-asuntoja ei tule rakentaa niin lähelle uimarantaa kuin nyt on kaavoitettu. Tämä koskee sekä lomaasuntoja rannan puolella tietä sekä uimarantaan johtavan tien toisella puolella olevia (uimarantaa vastapäätä)
asuntoja.
-suunniteltua ravintolarakennusta (suojellun venevajan viereiselle paikalle) ei pidä rakentaa noin alavalle maalle, eikä
tuolle paikalle, rakennus tulisi ilmeisesti olemaan varjoisella paikalla. Ravintolan voisi sijoittaa vaikka veteraanien
saunamökin viereiselle alueelle jossa mäennyppylällä on nyt purettava rakennus, sieltä olisi kauniit näkymät
Lohjanjärvelle päin.
-Paloniemen "huvimaja" tulee säilyttää ja entisöidä
-kaavassa on merkitty liito-oraville "käytävä", tämä käytävä tulisi siirtää mielellään rantaan päin (kaavoitetut asunnot
siirrettäisiin siitä rantaviivasta metsään päin), samalla saisi nykyisen luontopolun säilytettyä ja alueen
hyvinvointikeskustarkoitusta näinkin parannettua .
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Paloniemen ”huvimaja” Kartanomäellä on osoitettu asemakaavan sr-1 – eli suojeltavan rakennuksen merkinnällä.

Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei käsitä
uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910. Korttelin 905 rantaan on osoitettu luo- 1 –osa alue,
joka mahdollistaa ekologisen yhteyden Lohjanjärven tuntumassa.
Korttelilla 905 on hyväksymisvaiheen kaava-asiakirjoissa (2.5.2019) kaavamerkintä RM-4, jonka päätteenä on
maininta: Korttelialueella on säilytettävä ja kehitettävä liito- oravan liikkumisen kannalta riittävästi puustoa.
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Muistutus H
Ehdotus Paloniemen asemakaavaan L50: Venelaiturien siirto Partioniemeen.
Saavutettavat edut: Tiet ja parkkipaikat käytännössä valmiit. Kaupungin omistama maa. Helpompi reitti lsolleselälle.
Helpompi veneitten kuljetus rantaan.
Vastine:
Hirmuholmassa on tällä hetkellä olemassa oleva venevalkamien alue. Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä
vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaava-asiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta
lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa
Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue. Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Liikennejärjestelyt nähtävillä olleessa Paloniemi I asemakaavan ehdotuksessa (27.11.2018) perustuvat
asemakaavatasoiseen katujen ja liikennealueiden yleissuunnitelmaan, joka on tehty liikennesuunnittelun
asiantuntijatyönä. Hirmuholmaan johtavan kadun asemakaavan mukaisten tilavarausten suunnittelussa
mitoitusajoneuvona on huomioitu venetrailerit. Nykyisen Paloniementien ja Karstuntien (1070) liittymän alue ei sisälly
laadittavan asemakaavan rajaukseen, joten laadittavalla kaavalla ei esimerkiksi ole esitetty liittymäkieltoa kyseiseen,
olemassa olevaan liittymään.
Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei
käsitä uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910; Himuholman olemassaolevien venelaiturien
aluetta tai osaa Kuoppanokan mäestä.

Muistutus I
Uimarannalle on jätettävä riittävästi tilaa, loma-asuntoja ei tule kaavoittaa ihan rannan tuntumaan. Parkkipaikka
nykyiselle paikalle, ei nurmikentälle. Uimaranta pitää säilyttää alueen asukkaiden käytössä, sillä lapsiystävällisessä
rannassa on perheestämme jo kolme sukupolvea opetellut uimaan.
Vastine: Paloniemi I asemakaavasta ensimmäisessä vaiheessa (2.5.2019) hyväksymiskäsittelyyn vietävät kaavaasiakirjat koskevat aluetta, josta on rajattu pois uimaranta lähiympäristöineen, kaavaehdotukseen sisältyneet
uimarannan läheiset RM-korttelit 906, 907, 909, 910, suuri osa Kuoppanokan mäestä sekä Hirmuholman alue.
Kyseisten alueiden osalta kaavaratkaisu täsmentyy myöhemmin.
Muutos: Kaava-alueen rajausta on muutettu, ensimmäisessä vaiheessa hyväksymiskäsittelyyn vietävä osa ei käsitä
uimarantaa ympäristöineen eikä kortteleita 906, 907, 909, 910.
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