Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan asukaskysely 9.4.-8.5.2014
TIIVISTELMÄ VASTAUKSISTA
Lohjan kaupungin kaavoituksen järjestämään Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aloitusvaiheen
asukaskyselyyn saatiin 39 vastausta. Kysely toteutettiin 9.4.-8.5.2014 välisenä aikana kaavoituksen internetsivuilla. Kaikista vastaajista n. 60 % oli alueen vakituisia asukkaita ja n. 30 % loma-asukkaita.
Lähes 70 % vastauksista saatiin ikäryhmältä 50-69 -vuotta, alle 26-vuotiailta ei vastauksia saatu. Noin 60 %
vastaajista ilmoitti taloutensa kooksi 2 henkilöä ja noin 40 % 3 henkilöä tai enemmän.
Vastauksissa toivottiin maankäytön ohjaamiselta paljon panostusta erityisesti luontoon, luonnonmaisemiin
ja kulttuurimaisemiin liittyen, virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen, sekä maa- ja metsätalouden
edellytysten säilyttämiseen. Yli puolet vastaajista toivoi paljon tai jonkin verran panostusta myös lisä- tai
uudisrakentamisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Yhteisen vesihuollon järjestämisen edellytyksiin
panostamiseen sen sijaan suhtauduttiin maankäytön ohjauksessa kielteisimmin, vastaajista lähes kolmannes
ei toivonut siihen lainkaan panostusta ja noin neljännes vain vähän. Palvelujen saavutettavuuteen ja
liikenneolosuhteisiin toivottiin maankäytön ohjaukselta panostusta eniten vastausvaihtoehdolla "jonkin
verran". Muina maankäytön ohjauksessa huomioitavina asioina vastauksissa tuotiin esille mm.
maaseutumainen ympäristö vetovoimatekijänä, kestävä kehitys tuhoamatta korvaamattomia luontoarvoja,
alueen kehittäminen sen historiaa kunnioittaen sekä työssäkäyntiyhteys Helsingin suuntaan Siuntion aseman
kautta.
Uuden asuinrakentamisen arvioitiin soveltuvan parhaiten teiden varsille sekä nykyisten kylien
asutuskeskittymiin. Yli puolet vastaajista arvioi myös metsien tai metsäsaarekkeiden reunojen soveltuvan
hyvin tai jokseenkin hyvin uudisrakentamiseen. Vastaajista puolet sijoittaisi uuden asuinrakentamisen
muutaman talon ryhmiin (max 2-4 taloa), n. 30% yksittäisille rakennuspaikoille ja n. 20% tiiviisiin
kyläryhmiin.
Palvelujen saavutettavuus koettiin alueella omista lähtökohdista pääosin hyväksi tai riittäväksi. Lähes kaikki
vastaajat kokivat päivittäistavarakaupan, terveysaseman, apteekin ja kirjaston saavutettavuuden vähintään
riittäväksi. Päiväkodin ja koulun saavutettavuuden koki hyväksi tai riittäväksi noin puolet vastaajista ja noin
puolet eivät kokeneet asialla olevan itselleen tai perheelleen merkitystä. Julkinen liikenne koettiin huonosti
saavutettavaksi 50 %:ssa vastauksista, 23 % ei kokenut julkisella liikenteellä olevan itselleen merkitystä.
Alueella vakituisesti asuvien asukkaiden työssäkäynnistä suuntautui Lohjan keskustaan tai muualle Lohjalle
35 % ja pääkaupunkiseudulle 30 %. Vastaajista 18 % ilmoitti työpaikkansa sijainniksi suunnittelualueen.
Vastanneista alueen vakituisista asukkaista 26 % ei ollut työelämässä.
Alueen kulttuurimaiseman, luonnonarvojen, virkistys- ja vapaa-ajankäytön kannalta keskeisimpiä
elementtejä pyydettiin kyselyssä rajaamaan kartalle. Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy vastauksissa
alueina rajattuihin keskeisiin kulttuurimaiseman elementteihin. Yksittäisinä kulttuurimaiseman elementteinä
on mainittu mm. pelto- ja kylämaisemat Immulan, Muijalan ja Lieviön suunnilla sekä muutamia yksittäisiä
rakennuksia tai tiloja.
Myös luonnonarvoiltaan keskeisten alueiden rajaukset kattavat lähes koko suunnittelualueen. Tammelan
ympäristöön sekä Lieviöntiestä itään keskittyy kaksi muusta alueesta mainintojen määrän ja
monimuotoisuuden suhteen erottuvaa aluetta. Alueilta on luonnonarvoina tuotu esille mm. viheryhteydet,
metsä-, kallio- ja lehtoluonto sekä liito-oravaesiintymiä. Yksittäisinä kohteina suunnittelualueelta on mainittu
mm. Kivikoskenpuro, Antinkallion alue ja Immula-Paunin suunnan hiidenkirnut.
Keskeisten virkistys- ja vapaa-ajankohteiden aluerajausten keskittymä sijoittuu Muijalan/Tammelan
ympäristöön.
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Pyöräilyreittimahdollisuuksina on tuotu esille Muijalantie-Nummenkyläntie sekä Immulantie-Suitiantie.
Lieviön seuratalo on saanut mainintoja sekä kulttuurimaiseman elementtinä että virkistys- ja vapaaajankohteena.
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