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Lausunto
Vohloisten
valmisteluaineistosta

ranta-asemakaavan

luonnoksesta

ja

Karttaako Oy pyytää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausuntoa asiakohdassa mainitun
ranta-asemakaavan luonnoksesta ja valmisteluaineistosta.
ELY-keskus
on
antanut
lausuntonsa
osallistumisarviointisuunnitelmasta sekä luontoselvityksestä 8.2.2018.

ja

Kaavan avulla on tarkoitus turvata kulttuurihistoriallisesti merkittävän
kartanon alueen ja sen päärakennuksen säilyminen elävänä osana
historiallista ympäristöään ja toimivana maatilan talouskeskuksena.
Yritystoimintaa vahvistetaan laajentamalla sitä matkailupalvelujen
suuntaan.
Tavoitteena on sijoittaa alueelle ympärivuotista yhteisrantaista lomaasumista ja sitä tukevia vapaa-ajan palveluita, jotka ovat myös muiden
kuin loma-asukkaiden käytettävissä. Sesonkiaikojen ulkopuolella
majoituskapasiteetti
palvelee
erityisesti
etelälohjalaisten
elinkeinoelämän majoitustarpeita.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
ELY-keskus toteaa, että valtioneuvosto on 14.12.2017 hyväksynyt
uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), jotka tulevat
voimaan 1.4.2018. Voimaantulosäännösten mukaan päätöksen
voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä tämän
päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli kaavaehdotus on
asetettu julkisesti nähtäville ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
Kaavaselostusta ja vaikutusten arviointia on tältä osin täydennettävä.
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Alueen kaavoitustilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Lohjan taajamaosayleiskaava.
Yleiskaavassa pääosa alueesta on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi
(RM) sekä osin puutarhaviljelyyn (MP), maatilojen talouskeskusten
alueeksi (AM) ja luonnonsuojelualueeksi (SL). Alueen välittömässä
läheisyydessä on osoitettu aluevarauksia uusia erillispientaloalueita
(AO2) varten. Osa ranta-asemakaava-alueesta sijoittuu alueelle, joka
yleiskaavassa on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Lisäksi ranta-asemakaava-alueen läpi on osoitettu viheryhteyden tarve,
joka on yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa varmistettava.
Viheryhteystarve johtaa ranta-asemakaavan itäpuolella olevalle
lähivirkistysalueelle.
Osayleiskaavan yleisiin määräyksiin on kirjattu mm. että
maankäyttövaraukset voivat sisältää pääasiallisen käyttötarkoituksen
lisäksi alueen sisäisiä liikenne- ja katualueita, virkistys- ja puistoalueita,
yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä alueen pääkäyttötarkoitusta
palvelevia julkisia ja yksityisiä palveluita. Yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa on lisäksi mahdollista osoittaa muita käyttötarkoituksia,
jotka eivät ole ristiriidassa alueen pääkäyttötarkoituksen ja
kaavamääräysten kanssa.
Rakennuskannan
suojelua
koskevat
kysymykset
ratkaistaan
yksityiskohtaisemmalla
kaavalla.
Yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa
on
arvioitava
rakennuskannan
inventointien
päivitystarve ja turvattava kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön säilyminen. Suunnittelun yhteydessä on kuultava
museoviranomaisia.
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu, osoitettu rakentaminen ja
vapaa rantaviiva
Kaavassa maanomistajien tasapuolinen kohtelu on tutkittu emätila- ja
muunnetun rantaviivan menetelmällä.
Mantereen alue on jo nykytilanteessa mm. kokous-, majoitus- ja
ravintola- sekä myymäläkäytössä. Vohloisten kartano ja sen lähin
pihapiiri on asuntokäytössä. Myös Saarikon saari on rakennettu.
Uutta rakentamista osoitetaan pääasiassa rannan taustamaastoon
siten, että ranta-alueella jää rakentamisesta vapaata aluetta. Kartanon
läheisyyteen ei osoiteta uutta rakentamista. Saarikon saareen
osoitetaan uutta rakentamista lähinnä täydennysrakentamisena.
ELY-keskuksen käsityksen mukaan maanomistajien tasapuolisen
kohtelun vaatimukseen on kiinnitetty riittävästi huomiota. ELY-keskus
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katsoo, ettei kaavaratkaisu vaikuta MRL 73 §:ssä tarkoitettuun
vapaaseen rantaviivavaatimukseen.

Luonnonsuojelu ja vesistörakentaminen
ELY-keskus totesi lausunnossaan 8.2.2018, että luontoselvityksessä on
joitakin puutteita (linnuston selvityksen ajankohta, menetelmä sekä
uhanalaiset luontotyypit), mutta mikäli yhteenvedon luontoarvokohteet
huomioidaan säilyttävällä merkinnällä kaavassa, eikä kaavaratkaisulla
vaikuteta näihin, niin puutteilla ei kaavaratkaisun osalta ole merkitystä
eikä selvitystä tarvitse tältä osin täydentää. ELY-keskus ilmoitti antavansa lopullisen kannanottonsa luonnosvaiheessa annettavassa lausunnossaan.
Luontoselvityksen kartassa 2 on arvokkaat luontokohteet osoitettu vihreällä ehyellä viivalla. Kaavaluonnoksessa nämä on pääosin huomioitu
asiallisella merkinnällä, mutta Kahvisaari ja sen ympäristö (kuvio 13) on
kuitenkin jätetty tämän rajauksen ulkopuolelle. ELY-keskus toteaa, että
Kahvisaarella on lintujen pesimäsaarena jonkinlainen arvo, mm. kalalokille. Kyseinen saari ja sen lähiympäristön alue on kaavaluonnoksessa
osoitettu yhteiskäyttöiseksi venevalkama-alueeksi (LV/yk/s) sekä yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi (VL/yk). Merkintä /s osoittaa, että
sellaiset toimenpiteet eivät ole sallittuja, jotka vaarantavat alueen tervaleppälehdon ominaispiirteet. Lisäksi kyseiselle alueelle on osoitettu alueet laitureita varten (la).
Vesilain (27.5.2011/587) 3:2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava
lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä,
veden korkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohja
veden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista.
Nyt esitettyjen selvitysten perusteella voi ranta-asemakaavaluonnoksessa esitettyjen laitureiden rakentamisesta ja niiden käytöstä aiheutua
VL 3:2 §:ssä mainittuja seurauksia, jolloin vesilain mukainen lupa tarvitaan.
ELY-keskus katsoo, että kaavaluonnoksessa osoitetun maankäytön
(venevalkama-alueet ja laiturit) vaikutukset linnustoon tulee arvioida ja
muistuttaa, että vaikutusten arviointi tulee perustua riittävään linnustoselvitykseen (MRL 9 §). Selvityksen on annettava riittävät tiedot, jotta
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja
välilliset vaikutukset, mm. veteen, kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon
monimuotoisuuteen (MRA 1 §). Tehdyn selvityksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella tulee voida arvioida mahdollisen vesilain mukaisen
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luvan tarve (VL 2:5 § ja 3:2 §). ELY-keskus katsoo lisäksi, että luvan
tarve tulee arvioida ennen ranta-asemakaavan ehdotusvaihetta.
Korttelissa 5 (RM-1) oleva s-2-alueen luontoarvojen säilymisen varmistamiseksi olisi parempi muuttaa s-2-alueen pääkäyttötarkoitus esim.
MY:ksi, kuten SL-alueen eteläpuoli (MY).
Luontoselvityksen kuvioiden 9a ja 12 rajaukset on osoitettu kaavakarttaan s-1-merkinnällä (pistekatkoviiva). Kuitenkin s-1-merkinnän "sakarat" päättyvät rantaviivaan, eikä siten luontoselvityksen tarkoittamaan
aluerajaukseen. Tämä tulee korjata kaavakarttaan siten, että kaavakartasta on selvästi luettavissa s-1-merkintä ja siihen liittyvä rajaus.
ELY-keskus muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
myötä (230/2017 tullut voimaan 1.5.2017) 128 §:ssä säädetään: ”maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin
määrätään.”
ELY-keskus toteaa, että luontoarvojen turvaamisen ja sen valvonnan
kannalta tulee yleisiin määräyksiin lisätä määräys s-1- ja s-2-alueiden
maisematyöluvanvaraisuudesta.
Tulvariski
ELY-keskus toteaa, että alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka
alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa
aiheuttavia rakenteita tai toimintoja, on Lohjanjärven ranta-alueella
N2000 +33,35 metriä.
Rakentamisen tulvaturvallista korkeustasoa ei tule sekoittaa alimpaan
lattiakorkeuteen.
Lattiatason
alapuolella
on
todennäköisesti
rakentamistekniikasta
riippuen
rakenteita
(esim.
alapohjan
eristekerrokset),
jotka
voivat
kärsiä
vaurioita
kastuessaan.
Rakentamisen korkeustaso tulee kaavamääräyksessä
esittää
esimerkiksi seuraavasti: ”Korkeustason N2000 +33,35 metriä
alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa
aiheuttavia rakenteita.” Tulvariskikorkeus on huomioitava myös
harmaiden jätevesien käsittelylaitteiden sijoittelussa, etteivät jätevedet
pääse sekoittumaan järviveteen mahdollisen vedenpinnan nousun
seurauksena.
Uusien VAT:ien (14.12.2017) mukaan tulee varautua sään ääri-ilmiöihin
ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskin hallinta varmistetaan muutoin.
Myös vanhojen VAT:ien (13.11.2008) mukaan on alueidenkäytössä
tullut ottaa huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja tullut pyrkiä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön
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suunnittelussa uutta rakentamista ei ole tullut sijoittaa tulvavaaraalueille.
Rakennettu kulttuuriympäristö
ELY-keskus
katsoo,
että
suunnittelualueen
kulttuurija
rakennushistorialliset arvot on selvitetty riittävästi ja huomioitu
asianmukaisesti ranta-asemakaavaluonnoksessa.

Lausunnon on ratkaissut ylitarkastaja Reetta Suni ja esitellyt tarkastaja
Mona Sundman. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan
lopussa.

Lausunnon
valmisteluun
ovat
osallistuneet
Ilpo
Huolman
(luonnonsuojelu), Perttu Ottelin (vesistörakentaminen), Olli Jaakonaho
(tulvariski) ja Henrik Wager (rakennettu kulttuuriympäristö).

Tämä asiakirja UUDELY/12869/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/12869/2017 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Sundman Mona 18.04.2018 09:45
Hyväksyjä Suni Reetta 18.04.2018 09:47

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry
C/o Karitta Laitinen
Taimistonkatu 27
08100 Lohja
karitta.laitinen@aalto.fi
Karttaako Oy
Pakkamestarinkatu 3
00520 Helsinki
phartikainen@kolumbus.fi

LAUSUNTO, JOKA KOSKEE VOHLOISTEN RANTA-ASEMAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOA
Karttaako Oy laatii Lohjan Vohloisiin ranta-asemakaavaa, joka koskee kiinteistöjä Vohloisten
kartano 444-460-1-1, Vohloisten ranta 444-460-1-244 ja Saarikko 444-460-1-225. Tarkoituksena on
laajentaa nykyistä matkailutoimintaa. Lähelle Sunnalidin luonnonsuojelualuetta on osoitettu kaksi
mökkikylää ja Saarikko-nimiselle saarelle tulisi muutama uusi lomarakennus yhden sijaan.
Uudet lomarakennukset mantereen puolella ovat matkailutoiminnan kannalta perusteltuja, mutta
saareen rakennettavat eivät ole. Mantereen puolen lomamökkien määrää ja sijaintia pitäisi miettiä
luonnonsuojelualueen läheisyyden takia. Mitään puskurivyöhykettä alueiden välille ei ole
osoitettu.

Lohjalla 16.4.2017

Karitta Laitinen, varapj

Minna Laurentz, sihteeri

Karttaako Oy
Pakkamestarinkatu 3
00520 Helsinki

Lausuntopyyntö 13.3.2018

LAUSUNTO VOHLOISTEN RANTA-ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS,
LUONNOS
Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV
Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti.
Punaisella viivalla on esitetty 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä
värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.
Vaikutukset sähkönjakeluun
Kaavaan on merkitty varaus puistomuuntamolle.
Siirtokustannusten jako
Mahdolliset tarvittavat muuntamo- ja johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja
siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille
järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Muuta huomautettavaa
Meillä ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Lausunto kaavaehdotusvaiheessa
Pyydämme saada antaa lausunto myös kaavaehdotusvaiheessa, kun kaavan
tarkempi käyttötarkoitus tarkentuu.

Kunnioittavasti,
Caruna Oy
Valtakirjalla

Mikko Vainikka
Rejlers Finland Oy
p. 040 801 1676

Liitteet
Liite 1. Nykyinen sähköverkko.
Liite 2. Valtakirja, Caruna Oy, Mikko Vainikka

