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5 EHDOTUSVAIHEEN KAAVARATKAISU JA VAIKUTUKSET

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

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

66

5 EHDOTUSVAIHEEN KAAVARATKAISU JA VAIKUTUKSET

KAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Kaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan voimassa olevaan asemakaavan ja asemakaavoittamattoman alueen osalta alueen nykytilanteeseen verrattuna.
Rakennusoikeus
Voimassa olevan asemakaavan mukainen ”Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten” (YK) käyttötarkoitus korvautuu ”Palvelurakennusten korttelialueen” (P) merkinnällä
ja määräyksillä. P-alueelle on mahdollista sijoittua kokoontumis-, toimisto-, ravitsemus-,
matkailu- ja majoitustilojen sekä kirkollisten rakennusten ja rakennelmien lisäksi pientalovaltaista erityisasumista (ape) ja/tai hoivakoti (ya), jotka tukeutuvat korttelin 1660 palveluihin. Palvelurakennusten korttelialueen (P) käyttötarkoitus vastaa paremmin Vivamon
nykyisentyyppistä toimintaa kirkollisine ja matkailullisine palveluineen sekä kokoontumistiloineen.
Palvelurakennusten korttelialueella (P) korttelissa 1660 rakennusoikeus pienenee voimassa olevan asemakaavan mukaisen YK-alueen (Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue) rakennusoikeuteen verrattuna n. 5 400 k-m2:llä käyttötarkoituksen
samalla monipuolistuessa. Palvelurakennusten korttelialueelle osoitetuille alueen osille
(ya, ape) tulee olemaan mahdollista sijoittaa pysyvää asumista.
Uudelle asemakaava-alueelle (kortteli 1661) Vivamontien itäpuolella muodostuu asuinrakennusoikeutta yhteensä 2700 k-m2, josta 2200 k-m2 on varattu pientalovaltaiseen
erityisasumiseen.
Voimassa olevan asemakaavan mukainen saunan rakennusoikeus (200 k-m2) säilyy.
LV-alueelle (Venesatama/venevalkama) on osoitettu olemassa olevan saunan rakennusala. LV-alueelle on mahdollista sijoittaa laituri.

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

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

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

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

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Maisemalliset vaikutukset
lähialueilla

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

Huvilatien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Vivamontien asutus:
Ei näkyvyyttä.

Lahokallion virkistysalue:
Ei näkyvyyttä

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

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

Vivamon kulttuurimaisema:
Ei vaikutusta Vivamon
kulttuurimaisemaan.

Laiturin saavutettavuus

Vivamon suunnasta
esteettömämmin saavutettavissa ja
huollettavissa.

Vivamon suunnasta
saavutettavissa jyrkähkön (?) polun
kautta.

Turvallisuus

Valvottavissa ja helpommin
saavutettavissa Vivamon
suunnasta.

Näkyvyys Vivamon suunnasta
heikko, vaikeampi saavutettavuus.

Toiminnallisuus

Uimarannan läheisyys
hyödynnettävissä, uimarit eri
vuodenaikoina voivat hyödyntää
laituria.

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

Vesistö

Rantaveden mataluudesta johtuen
mahdollisia ruoppaustarpeita.

Syvemmässä vedessä vähemmän
ruoppaustarpeita.

Ympäristöhäiriöt

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

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