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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV 15.03.2017 § 35 Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa

käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle
valtuutetulle, kaupunginhallituksen jäsenille, kunkin valtuustoryhmän
kolmelle ensimmäiselle varajäsenelle ja kaupunginjohtajalle 8.3.2017.
Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä: 8.3.2017
Länsi-Uusimaa ja Ykkös-Lohja, 9.3.2017 Karkkilan Tienoo sekä 10.3.2017
Västra Nyland. Kokousilmoitus pidetään nähtävänä myös kaupungin
ilmoitustaululla 8.3 - 20.3.2017.

 Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 34 valtuutettua on saapuvilla.

Esitys 
V a l t u u s t o   t o t e a a 

kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Pöytäkirjan tarkastajat
KV 15.03.2017 § 36

Esitys 
V a l t u u s t o  v a l i t s e e 

tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tajiksi valtuutetut  Gunilla Wikbergin ja
Nina Virtasen.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslainsäädännöksi
262/05.00/2017

PERLJ 28.02.2017 § 17
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet
31.1.2017 lausuntoa liitteenä (3) olevasta luonnoksesta va lin nan va paus-
lain sää dän nös tä annettavaksi hallituksen esitykseksi.

 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa
to teu te taan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta val-
mis tel laan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter vey-
den huol los sa. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä
on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mah dol li-
suuk sia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua
se kä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toi-
min taan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan jär jes-
tä mis vas tuul le kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

 Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja so te-uu dis tuk-
seen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja ter-
veys pal ve lu jen tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista
kos ke vis ta olennaisista vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi
so si aa li- ja terveydenhuollon palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan
uu del leen lausunnolle. Näitä säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt
an ne taan helmikuussa 2017. Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen po ti-
las la kiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin esitetään lisättäväksi uudet sään-
nök set tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
dis tus ta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Mo ni kanava ra hoi-
tuk sen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 ai-
ka na.

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
ky sy myk siä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lohjan kaupungin säh-
köi sen kyselyn kysymykset ja vastaukset on liitteenä (3).

 Valinnanvapauslainsäädäntö on periaatteellisesti kannatettava muoto ny-
kyis tä asiakaskeskeistä toimintatapaa ja se on yksi hallituksen linjauksista
uu dis tuk ses sa. Nykyinen lakiluonnos ja sen toimintamuodot eivät kui ten-
kaan edesauta uudistuksen muita tavoitteita kuten tarpeenmukaista in teg-
raa tio ta, väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista sekä hillitä pal-
ve luis ta aiheutuvia kustannuksia kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029
men nes sä.  Asiakkaan tosiasiallinen valinnanmahdollisuus oman hy vin-
voin nin pa ran ta mi sek si vaatii tietopohjaa, mitä ei saada valmiiksi an ne tus-
sa ajassa 1.1.2019 mennessä. Tarvitaan selkeä riittävän pitkä siir ty mä ai-
ka, jossa ajas sa voidaan tietojärjestelmät valinnanvapauden tietopohjaa
var ten luo da ja tietoa sinne saada. Lain toimeenpanolle ei ole (riittävää) ai-
kaa sen jäl keen, kun maakunta on muodostettu keväällä 2018 ja laki astuu
voi maan vasta 1.1.2019. Miten asukkaita autetaan valitsemaan oikein en-
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nen kuin laki on voimassa? Maakunnan muodostaminen vaatii todella suu-
ren pa nos tuk sen vuoden 2018 aikana ilman sitä, että valinnanvapaus as-
tui si voi maan heti maakunnan järjestämistoiminnan alkaessa. Nykyinen
kun nal li nen järjestämistoiminta tulee jatkua vuoden 2018 loppuun ja siitä
siir ty mä maa kun nan järjestämisvastuulle  ja laaja-alaiseen tuotantoon tu-
lee tehdä vai heit tain, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu.
(Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki)

Liitteet:
- nro 3: Luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus-
lainsäädännöksi

 - nro 4: Lohjan kaupungin lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- nro 1: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
sosiaali- ja terveydenhuollossa, yksityiskohtaiset perustelut 31.1.2017
- nro 2: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
sosiaali- ja terveydenhuollossa, yleisperustelut 31.1.2017

Esitys 
Hj Perusturvalautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy

liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslakiluonnoksesta edelleen hyväksyttäväksi
kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KH 06.03.2017 § 73
Esityslistan oheismateriaali:
- Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
  sosiaali- ja terveydenhuollossa, Lakiluonnos 31.1.2017
- yksityiskohtaiset perustelut 31.1.2017
- yleisperustelut 31.1.2017

Palvelualuejohtaja, johtava ylilääkäri Mira Uunimäki saapui kokoukseen
asiantuntijaksi klo 17.09.

Esitys 
Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan

päätösesityksen:

V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

hyväksyä liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslakiluonnoksesta.

Päätös Hyväksyttiin.

 Palvelualuejohtaja, johtava ylilääkäri Mira Uunimäki oli kokouksessa
asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.
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Liite 1/kh 6.3.2017 - Lohjan kaupungin lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta
-----------------------------------

Palvelualuejohtaja, johtava ylilääkäri Mira Uunimäki poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.23.

-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 37 Esityslistan oheismateriaali:
- Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
  sosiaali- ja terveydenhuollossa, Lakiluonnos 31.1.2017
- yksityiskohtaiset perustelut 31.1.2017
- yleisperustelut 31.1.2017

Esitys V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauslakiluonnoksesta.

Päätös Hyväksyttiin.

Liite 1/kv 15.3.2017 - Lohjan kaupungin lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta
-----------------------------------
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Asuntomessujen hakeminen Lohjan kaupungille
299/07.02.00/2017

KASULK 23.02.2017 § 17
Elinvoima-toimialalla on laajan viranhaltijajoukon voimin yhdessä hy vin-
voin ti-toi mi alan kanssa selvitelty asuntomessujen järjestämistä Lohjan Hii-
den sal mes sa vuonna 2021. Lohjan kaupungin ja Osuuskunta Suomen
Asun to mes su jen kesken on neuvoteltu asiasta hyvässä hengessä, ja Loh-
jal la on arvioitu olevan hyvät edellytykset toteuttaa onnistuneet ja ve to voi-
mai set asuntomessut Hiidensalmen alueella.

Vuosittain järjestettävät valtakunnalliset asuntomessut antavat nostetta
mes su paik ka kun nan yrityselämälle, matkailulle, työllisyydelle ja ennen
kaik kea paikkakunnan näkyvyydelle ja imagolle. Messupaikkakunta on pal-
jon ja positiivisesti esillä useita vuosia koko messuprojektin ajan ja mes su-
jen vaikutukset näkyvät messupaikkakunnalla myös niiden jälkeen.

Asuntomessut tuovat uusia toimintamalleja ja lisää yhteistyötä eri tahojen
vä lil lä paikkakunnalla sekä kuntarajojen yli. Messujen myötä paik ka kun nal-
le saadaan toteutettua uusi korkeatasoinen ja viihtyisä asuinalue. Vuo sit-
tain asuntomessuilla käy noin 115 000 - 260 000 henkeä ja useimpien jär-
jes tä jien mukaan messutapahtumalla on merkittävä vaikutus erityisesti
paik ka kun nan vähittäiskaupoille, majoitusliikkeille, ravintoloille, kahviloille
ja huoltoasemille. Seinäjoen 2016 asuntomessujen saldona oli 9,2 mil joo-
naa euroa messukävijöiden jättämää matkailutuloa alueelle.

Asuntomessujen yhtenä tavoitteena on vahvistaa Lohjan identiteettiä viih-
tyi sä nä järvikaupunkina. Asuntomessujen sijaintipaikkaa arvioitaessa tämä
toi mi yhtenä kriteerinä.

Asuntomessut tuovat positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä jär jes tä jä kau pun-
gil le. Tutkimusten mukaan positiivinen mielikuva jatkuu vuosikausia ta pah-
tu man jälkeenkin. Lohjan sijainti lähellä pääkaupunkiseutua antaa hyvät
mah dol li suu det tavoitella korkeaa kävijämäärää ja tunnettavuutta. Asun to-
mes sut järjestetään vuonna 2017 Mikkelissä ja 2018 Porissa, 2019 Kou vo-
las sa ja 2020. Tuusulassa.

Asuntomessut matkailullisesti
Mikäli Lohjalle toteutuu Asuntomessut 2021, merkitsee se matkailullisesti
mon taa hyvää seikkaa.
Oletettavasti jo ennen messuja alueen yöpymiset tulevat kasvamaan ra-
ken ta jien, ja urakoitsijoiden toimesta. Itse messujen aikana Lohjalla yö py-
vät niin näytteilleasettajat, media, aiheeseen liittyvät kokousvieraat kuin
osa messuasiakkaista. Kaikki yöpyjät jättävät samalla rahaa myös pai kal li-
siin ravitsemusliikkeisiin sekä vähittäiskaupalle. Messut näkyvät aivan var-
mas ti lisääntyneenä palvelutarpeena myös läheisillä huoltoasemilla.

Messujen aikana on mahdollisuus tuoda esille ja liittää messukäynteihin
pai kal li sia kohteita kuten vaikka Hiidensalmen p-paikan läheisyydessä si-
jait se va Tytyrin Elämyskaivos ja esim. Karkalissa sijaitsevat puu tar ha koh-
teet. Ryhmät liikkuvat usein omalla bussilla ja tällöin yöpymispaikka kuin
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muut käyntikohteetkin voivat olla hyvin koko Lohjan alueelta tarjolla. Tämä
tu lee lisäämään kävijöitä ja tuloa kohteisiin ja yrityksiin. Lohjanjärven hyö-
dyn tä mi nen vetovoimatekijänä messualueen läheisyydessä toimii sekä
asuk kail le, että matkailijoille alueen houkuttimena.

Messujen aikana tarvitaan erilaisia opaspalveluja esim. p-paikalta messulle
vä li mat kal le sekä muutoinkin liitettynä messukäyntiin laajemman Lohjan
opas tet tu ja kierroksia. Tämä lisää oppaiden ja tilausajojen kysyntää. Mes-
su jen ajalle voisi harkita isompien konserttien tai muiden tapahtumien yh-
tä ai kai suut ta, jolloin messuvieraat saataisiin vielä paremmin yöpymään ja
vii py mään sekä tarjottua näytteilleasettajille viihdettä vapaa-ajalle. Te no ri-
päi vät olisi hyvä esimerkki tällaisesta asuntomessujen yhteyteen si joi tet ta-
vas ta tapahtumasta.
Yleisesti messujen ennakkomarkkinointi ja itse messuaika on imagollisesti
to del la näkyvää ja merkittävää markkinointia Lohjalle ja myös Lohjan mat-
kai lu pal ve lu jen liiketoiminnalle.

Asuntomessujen hakemisen perusteet
Asuntomessujen hakukäytännön mukaan kunnilta toivotaan noin 4-6 vuot-
ta ennen asuntomessuja vapaamuotoista hakemusta asuntomessujen jär-
jes tä mi sel le. Messualueen tulee olla kunnan omistuksessa ja alueen tulee
ol la vetovoimainen. Hakemuksessa tulee esittää tavoitteet, maan käyt tö-
ideat ja alustava kustannuslaskelma. Asuntomessupaikkakunnan tär keim-
mät valintakriteerit ovat paikkakunnan sitoutumisaste ja kunnan ka pa si-
teet ti, tonttien kysynnän varmuus sekä paikkakunnan ja messualueen vah-
vuu det ja vetovoimatekijät.
Asuntomessualueen sijaintipaikkaa Lohjalta etsittäessä pääpaino on ase-
tet tu alueen sijoittumiseen kaupunkirakenteessa sekä hyvinvointia tuovien
ve to voi ma te ki jöi den, eli veden ja luonnon läheisyyteen. Myös sijainti hyvien
lii ken ne yh teyk sien tuntumassa on Hiidensalmen alueen vahvuus. Hii den-
sal mel la on hyvät edellytykset ajan kuluessa muodostua hyvän ja viih tyi-
sän asuin- ja elinympäristön tarjoavaksi lohjalaiseksi alueeksi kau pun ki-
kes kus tan hyvien palvelujen välittömässä läheisyydessä. Asuntomessujen
tu li si olla osa kaupungin normaalia kasvusuuntaa. Lohjan ve to voi ma te ki jöi-
tä ajatellen on luontevaa, että asuntomessujen kaltainen korkealaatuinen
asuin alue sijoitetaan Hiidensalmeen, veden äärelle.

Hiidensalmi asuntomessualueena
Hiidensalmen alueelle on hahmotettu aluekokonaisuus, johon messut voi-
daan toteuttaa. Asuntomessuorganisaation kanssa kaavaprosessia eteen-
päin vietäessä alueesta muovataan erilaisten kriteerien pohjalta toi mi vam-
pi aluekokonaisuus Lohjalla järjestettävien asuntomessujen lopulliseksi
koh teek si. Asuntomessuille suunniteltu alue on jo kokonaan Lohjan kau-
pun gin omistuksessa. Lohjan seurakunnan kanssa on neuvoteltu myös
seu ra kun nan omistaman viereisen ranta-alueen käytöstä asuntomessujen
apu alu ee na tarvittaessa

Messualueen optimaalinen mitoitus Hiidensalmeen on n. 20-25, pien ta lo-
tont tia, joista osa voi olla rivitalo- tai muuta kytkettyä rakentamista. Hii den-
sal meen on asuntomessujen asuintyyppijakauman monimuotoisuutta aja-
tel len syytä rakentaa myös 2-3 kerrostaloa eri asumisen omistusmuodoin
se kä esimerkiksi yksi townhouse- tai rivitalokohde. Messualueen tarkempi
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maan käyt tö ja kunnallistekniikan rakentamiskustannukset tarkentuvat kaa-
voi tuk sen etenemisen myötä.

Kunnallistekniikan rakentaminen asuntomessuja varten
Hiidensalmen alueelle toteutetaan laadittavan asemakaavan mukaiset ka-
dut ja vesihuolto. Katusuunnitelmat voidaan hyväksyä kun alueen ase ma-
kaa va on lainvoimainen. Kunnallistekniikan rakentamiseen tulee varata
noin vuosi. Alueen katujen suunnittelu tehdään mahdollisimman pitkälle
ase ma kaa va vai hees sa ja yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa.

Liikenneyhteydet
Hiidensalmesta on hyvät liikenneyhteydet Lohjan kaupunkikeskustaan ja
Kar nais ten moottoritieliittymään, jota kautta on nopea yhteys pää kau pun ki-
seu dul le. Messuaikainen liikenne messualueelle ohjataan E18 moot to ri tiel-
tä Karnaisten eritasoliittymän kautta ja edelleen Hossantietä Karstuntielle
mes su alu eel le.

Pysäköinti ja asuntomessujen liitännäisalueet
Messutorin ja näytteilleasettajien käyttöön tarkoitetut messujen lii tän näis-
alu eet sijoittuvat itse asuntomessualueen ytimeen. Messujen aikaiset py-
sä köin ti alu eet saadaan sijoitettua yli 2000 autolle Hiidensalmeen, mes su-
alu een välittömään läheisyyteen, josta kulku messualueelle saadaan to teu-
tet tua turvallisesti Karstuntien ylittävän väliaikaisen ylikulkusillan kautta.

Asuntomessujen teemat
Pääteema:
Asuntomessujen pääteema tulee Suomen Asuntomessujen taholta, ja
pää tee ma na on asuminen ja hyvinvointi. Teemaan sisältyvät alueen hyvä
pal ve lu va rus tus hyvinvointia tuottavina asumisen elementtinä: asuminen
luon non lä hei ses sä järvimaisemassa, helposti saavutettavat lii kun ta-ak ti vi-
tee tit, älykkäät ja uusimuotoiset rakentamisen ja palveluiden ratkaisut.

Asuntomessujen talous:
Asuntomessujen järjestäminen edellyttää erillisen asun to mes su or ga ni saa-
tion luomista ja osana sitä projektipäällikön ja eräiden muiden henkilöiden
palk kaa mis ta. Arvioidut käyttötalousmenot ovat n. 2,65 milj. € ja tulot n.
0,55 milj. €. Tulot muodostuvat pääosin pysäköintimaksuista ja osasta
pää sy lip pu tu lo ja sekä mahdollisten oheistapahtumien tuotoista.

Asuntomessualueen investointeja on arvioitu Hiidensalmen alueelle laa dit-
tu jen maankäyttöluonnoksen perusteella ja niitä koskeva alustava kus tan-
nus ar vio on noin 4,1 milj. €. Investoinnit ovat pääosin kaupungin normaalia
tont ti tuo tan toa, joka messujen takia suunnataan messupaikalle ja sen lä hi-
ym pä ris töön. Lisäkustannuksia syntyy mm. korkeammasta laatutasosta
ka tu- ja viherrakentamisessa sekä alueen rakennelmista ja rakenteista. Ar-
vioi dut tontinmyyntitulot ovat n. 2,6 milj. €.

Asuntomessujen onnistumisen edellytyksiä:
Tapahtuman onnistumisen kannalta suurin haaste on, että Hiidensalmen
asun to mes su alu eel le saadaan vähintään 20 pientalorakentajaa ja 2-3 ker-
ros ta lo ra ken ta jaa yhtä aikaa. Messualueelle rakentamisen tulee kiinnostaa
oma ko ti ra ken ta ja per hei tä, talotehtaita sekä rakennusliikkeitä. Alueen
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mark ki noin ti ja tulevien rakentajien sitouttaminen jo alkuvaiheessa esi mer-
kik si suunnittelukilpailun avulla on tärkeässä roolissa.

Kaavoituksen osalta riskinä ovat valituksen mahdollisuudet, joka to teu tues-
saan saattaisi tiukalla valmisteluaikataululla tarkoittaa mahdollisen mes su-
vuo den siirtymistä vuodesta 2021 sitä seuraaville vuosille.

Alueen vetovoimatekijät tulee hyödyntää laajasti ja messualue tulee ra ken-
taa ja viimeistellä korkeatasoisesti. Kun myös alueen lopullinen suun ni tel-
ma, messuteemat ja messurakentaminen tarjoavat mielenkiintoisia ja käyt-
tö kel poi sia ratkaisuja, varmistetaan alueen kiinnostavuus rakentajien ja tu-
le vien asukkaiden näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun läheisyys, mes su-
alu een järven ja asuntomessutapahtuman yleinen tunnettavuus takaavat
osal taan messuvieraiden kiinnostuksen.

Asuntomessujen toiminnan organisoi Osuuskunta Suomen Asuntomessut
tii viis sä yhteistyössä isäntäkunnan kanssa. Suomen Asuntomessut on
pää vas tuus sa tapahtuman markkinoinnista ja valtakunnallisesta tun net tuu-
des ta, messutekniikasta, yleisöpalveluista sekä messukonseptin jat ku vas-
ta kehittämisestä. Kaupunki puolestaan vastaa mm. alueen kaa voi tuk ses-
ta, kunnallistekniikasta ja messupysäköinnistä. Osuuskunnan kanssa laa-
di taan sopimus vastuunjaosta ja resursoinneista.

Asuntomessuihin liittyvästä paikallisesta yhteistyöstä on keskusteltu Loh-
jan yrittäjien, Lohjan seurakunnan, Laurean, Luksian, Novagon sekä Aal-
to-yli opis ton kanssa, jotka kaikki ovat suhtautuneet asuntomessujen ha ke-
mi seen Lohjan Hiidensalmeen vuodelle 2021 positiivisesti ja ilmoittaneet
kiin nos tuk sen sa hankkeeseen liittyvään yhteistyöhön. Asun to mes su pro jek-
ti tukee Lohjan kaupungin strategisia kasvutavoitteita ja energisoi mer kit tä-
väl lä tavalla kaupungin kehittymistä. (Lisätiedot: elinvoimajohtaja Pekka
Puis to sa lo)

Oheismateriaali:
- asuntomessuhakemus
- Lohja asuntomessukaupunkina -esite
- puitesopimusluonnos
- yhteistoimintasopimusluonnos
- budjettitaulukko.

Esitys
Ej Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja

edelleen valtuustolle, että Lohjan kaupunki

1) esittää Osuuskunta Asuntomessuille oheismateriaalina olevan
ehdotuksen mukai sesti valtakunnallisten asuntomessujen järjestämistä
Lohjalla vuonna 2021.

2) hyväksyy oheismateriaalina olevat vuoden 2021 Asuntomessujen
järjestämistä koskevan puitesopimusluonnoksen ja
yhteistoimintasopimuksen liitteineen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
tekemään niihin vähäisiä muutoksia Asuntomessuorganisaation kanssa
myöhemmin käytävien neuvottelujen pohjalta.
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Vastaesitys Jäsen Juhana Salmenpohja teki jäsenten Piritta Poikosen, Leena
Levonperän, Rolf Oinosen, Irmeli Järvisen ja Ilkka Lähteenmäen
kannattamana seuraavan vastaesityksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa asian uuteen
valmisteluun joka tähtää asuntomessujen järjestämiseen vuonna 2022.
Alueen kaavoituksen valmistelu tulee kuitenkin käynnistää vuonna 2017.
Väljempi kaavoitusaikataulu mahdollistaa vuorovaikutteisemman
kaavoitusprosessin mikä vähentää valituksista johtuvan viivästymisen
aiheuttamaa riskiä koko hankkeelle.

Valmisteluaineistoa tulee myös täydentää tarkemmalla taloudellisella
riskianalyysillä ja selvittää mahdollisten paikallisten yhteistyökumppanien
sitoutumishalukkuus hankkeeseen.

Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin sähköisenä äänestyksenä
siten, että elinvoimajohtajan päätösesitystä kannattavat äänestivät JAA ja
jäsen Juhana Salmenpohjan vastaesitystä kannattaneet EI.

Elinvoimajohtajan päätösesitys sai kolme (3) ääntä ja jäsen Juhana
Salmenpohjan vastaesitys kahdeksan (8) ääntä.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänin 8 – 3 jäsen Juhana
Salmenpohjan vastanesityksen.

Liite 2/23.2.2017 Äänestysluettelo.
Liite 3/23.2.2017 Jäsen Päivi Kuitusen eriävä mielipide.
-----------------------------------

 Jäsen Päivi Kuitunen jätti liitteen mukaisen eriävän mielipiteen.
-----------------------------------

KH 06.03.2017 § 74 Esityslistan oheismateriaali:
- asuntomessuhakemus
- Lohja asuntomessukaupunkina -esite
- puitesopimusluonnos
- yhteistoimintasopimusluonnos
- budjettitaulukko

 Kaupunginjohtaja on päätöksellään 27.2.2017 päättänyt hallintosäännön
30 §:n mukaisesti käyttää otto-oikeutta kaupunkisuunnittelulautakunnan
päätökseen 23.2.2017 § 17.

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo saapui kokoukseen asiantuntijaksi
klo 17.23.

Esitys 
Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan

päätösesityksen:

V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä
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 1) että Lohjan kaupunki esittää Osuuskunta Asuntomessuille
oheismateriaalina olevan ehdotuksen mukaisesti valtakunnallisten
asuntomessujen järjestämistä Lohjalla vuonna 2021;

 2) hyväksyy oheismateriaalina olevat vuoden 2021 Asuntomessujen
järjestämistä koskevan puitesopimusluonnoksen ja
yhteistoimintasopimuksen liitteineen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
tekemään niihin vähäisiä muutoksia Asuntomessuorganisaation kanssa
myöhemmin käytävien neuvottelujen pohjalta.

Päätös Hyväksyttiin.

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo oli kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn aikana.

-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 38 Esityslistan oheismateriaali:
- asuntomessuhakemus
- Lohja asuntomessukaupunkina -esite
- puitesopimusluonnos
- yhteistoimintasopimusluonnos
- budjettitaulukko

Esitys V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 1) että Lohjan kaupunki esittää Osuuskunta Asuntomessuille
oheismateriaalina olevan ehdotuksen mukaisesti valtakunnallisten
asuntomessujen järjestämistä Lohjalla vuonna 2021;

 2) hyväksyy oheismateriaalina olevat vuoden 2021 Asuntomessujen
järjestämistä koskevan puitesopimusluonnoksen ja
yhteistoimintasopimuksen liitteineen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
tekemään niihin vähäisiä muutoksia Asuntomessuorganisaation kanssa
myöhemmin käytävien neuvottelujen pohjalta.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Laurentiustalon tarveselvitys
35/10.02.03/2017

KOPLK 01.02.2017 § 3
Laurentiustalon tarveselvityksen perustana on perusopetuksen tarpeet.
Tarveselvitys sisältää kuitenkin useiden eri yksiköiden tarpeita, jotka
pyritään yhteen sovittamaan niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri
synergiaetu tilojen yhteiskäytöstä. Laurentiustalon suurin yksikkö on
Laurentiuskoulu, joka sisältää nykyisen Anttilan ja Tytyrin koulun oppilaat
sekä Ojaniittutalosta ja Metsolan koulusta tulevat yläkoulun oppilaat.
Laurentiustalon toiseksi suurin yksikkö on varhaiskasvatus.
Varhaiskasvatuksen tarpeet ovat enimmäkseen ruotsinkielisellä
päivähoidolla. Laurentiustalon kahden suurimman yksikön tilat toimivat
suunnittelun pohjana ja muiden yksiköiden tarpeet sovitetaan
Laurentiuskoulun ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Tarveselvitystyön on tehnyt työryhmä, johon ovat kuuluneet Kalske Katri,
Kuusimurto Merja, Ikonen Kiti, Ahtela Eero, Huhtala Erna, Saarniniemi
Liisa, Ryökäs Kalle, Willebrand Felix, Haapanen Janne, Kotonen Anne,
Nyman Ilkka, Lötjönen Seppo, Sandell Leena, Harvio-Jokiaho Mervi,
Lemberg Monica, Urpo Marketta, Ojanen Anitta, Kallio Satu, Lemberg
Juha, Vienonen Jukka, Anttila Juha, Lämsä Jarkko ja Tapiola Tapani.

Laurentiustalon visio

Laurentiustalon toiminta perustuu asiakaslähtöiseen toimintaan niin
talossa ja talon ulkopuolella, missä luodaan monipuolisia
toimintamahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Laurentiustalon toiminta ja
johtaminen tulevat tukemaan kokonaisvaltaista toimintaa, missä rikotaan
perinteisiä hallintokuntien rajoja. Laurentiustalon resursseja käytetään
joustavasti tekemällä tiiviisti yhteistyötä. Laurentiustalon tavoitteena on
luoda viihtyisä yhteisö, jossa on hyvä ja avoin ilmapiiri. Laurentiustalon
oppimisympäristöjen käytössä painotetaan monipuolisuutta ja
kustannustehokkuutta.

Laurentiustalon toimijat
Anttilan ja Tytyrin koulut
Ruotsinkielinen päivähoito ja Solbrinkens skola
Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto
Hiiden Opisto
Lintulan päivähoito
Iltapäiväkerho (suomen- ja ruotsinkieliset)
Lohjan kaupunginorkesteri
Lohjan Liikuntakeskus Oy
Lohjanseudun kuvataidekoulu

Kaavoitus

Laurentiustatalon kaava-aluetta valmistellaan Laurentiustalon suunnittelun
kanssa yhtä aikaa.
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Laurentiuskoulun oppilassuunnitealue-esitys hyväksyttiin
kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.05.2016 § 45. Valtuuston
päätöksenä oli, että Laurentiuskoulusta rakennetaan yhtenäiskoulu, jossa
yhdistetään Anttilan koulu ja Tytyrin koulu. Laurentiustalon alakoulujen
oppilaiden suunnitealueet pysyvät samanlaisina. Yläkouluoppilaiden osalta
Laurentiuskouluun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat Sammatin, Roution,
Karstun, Tytyrin, Ojaniittutalon ja Metsolan alakoulualueet. Metsolan
alueelta Gunnarlan eteläpää ei kuulu Laurentiustalon
oppilaaksiottoalueeseen.

 Laurentiuskoulun ennusteissa on huomioitu Tytyrin oppilassuunnitealueen
suomenkieliset esioppilaat ja alakoulun oppilaat sekä Anttilan
yläkoulualueen suomenkieliset oppilaat. Lisäksi Anttilan yläkoulualueeseen
on lisätty Metsolan ja Ojaniittutalon yläkoululaiset pois lukien Gunnarlan
eteläpuoli. Oppilassuunnitteissa ei ole otettu huomioon Neitsytlinnan
oppilassuunnitealueen alakoulun oppilaita. Maahanmuuttajaoppilaiden
määräksi on arvioitu nykytaso.

Laurentiuskoulun tilatarve perustuu oppilassuunnitteisiin.
Oppilassuunnitteiden mukaan Laurentiuskoulu mitoitetaan 900 oppilaalle.
Tilamitoituksen pohjana käytetään opetushallituksen vuoden 2012
koulurakentamisen suunnitteluohjeiden mitoitusohjeita.

Lohjan kaupungin esiopetuspalveluverkkopäätöksien mukaan esiopetusta
pyritään siirtämään koulujen yhteyteen. Moision päiväkodin
esiopetusryhmän siirryttyä Laurentiuskoulun tiloihin vapautuvat paikat
voidaan täyttää osalla Lintulan päiväkodin lapsia.

Moision avoimen päiväkodin siirtäminen keskustaan mahdollistaa avoimen
päiväkodin tilan käytön päivähoitoryhmille. Ketjutuksen myötä Moision
päiväkotiin keskitetään vuorohoito, avoin päivähoito siirtyy Lintulaan. 
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Varhaiskasvatuksen tarve on ruotsinkieliselle päivähoidolle(nykyinen
päiväkoti Laban) 84 paikkaa (4 ryhmää), ruotsinkieliselle esiopetukselle
(1 ryhmä) sekä suomenkieliselle päivähoidolle 21 paikkaa (1 ryhmä) sekä
2 ryhmää esiopetukselle, yhteensä 8 ryhmää. Päivähoidon tilantarve on
1 398 hum2 (päiväkotirakennusten suunnitteluohjeet 12.9.2013).

Kaupunkisisältöjen osalta tarveselvitykseen sisältyy Hiiden Opiston,
Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston, Lohjan kaupunginorkesterin ja Lohjan
Liikuntakeskuksen tilatarpeita. Anttilan koulun peruskorjauksen
yhteydessä kaupunkisisältöjen yksiköiden tarpeet ovat pääosin huomioitu.
Hiiden Opiston tarpeet on tarveselvityksessä tarkasteltu toiminnan siirtona
Labanin taloon. Mikäli Labanin talo puretaan Hiiden Opiston tarpeet tulee
huomioida muun rakentamisen yhteydessä. Uudisrakennukseen tulee
yhteiskäyttöiset hallintotilat Länsi-Uudenmaan Musiikkiopistolle.
Kaupunkisisältöjen yksiköiden muut tarpeet ovat toimintalähtöisiä, jotka
tarveselvityksessä on tarkemmin selvitettynä, ja jotka tulisi huomioida
tilojen suunnittelussa.

Laurentiustalon tarveselvityksessä esitetään, että suunnittelu
käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Tytyrin koulun oppilaat ovat
toistaiseksi hajasijoitettuina ja ruotsinkielinen päivähoito on väistössä
Ojanittutalossa Labanin tila-ahtauden takia.

Tarveselvityksen mukaan uudisrakentamisen tarve on noin 8 900 brm2.
Tarveselvityksessä esitetyt bruttoneliöt ovat laskennallisia, eikä tarkkaa
bruttoneliöiden määrää voida vielä antaa.

Laurentiustalon rakentamisen kustannusarvion arvioidaan olevan 15 - 23
milj. €, jonka lisäksi tulee10 % irtaimistoinvestointeja varten. Tarkemmat
kustannusarviot saadaan suunnittelun seuraavassa vaiheessa.

Tilaprosessin omistaja, kehittämisjohtaja Eero Soinio, on antanut
Laurentiustalon tarveselvityksestä lausunnon. Lausunnossa puolletaan
varauksin tarveselvityksen hyväksymistä. Koko lausunto on erikseen
jaettavana asiakirjana. (Tapani Tapiola)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Laurentiustalon tarveselvitys
- Tilaprosessin omistajan lausunto

Esitys
Hj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää;

1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon
Laureniustalon tarveselvityksestä;

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
Laurentiustalon tarveselvitys hyväksytään;

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
Laurentiustalon suunnittelua jatketaan tarveselvityksen pohjalta.
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Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
 Kehittämisjohtaja Eero Soinio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn

jälkeen klo 18.36.

TEKLA 28.02.2017 § 22
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tarveselvityksessä Laurentiustalon
muo dos ta mis ta, joka sisältäisi nykyisen Anttilan ja Tytyrin koulun oppilaat
se kä Ojaniittutalosta ja Metsolan koulusta tulevat yläkoulun oppilaat. Lau-
ren tius ta lon toiseksi suurin yksikkö olisi varhaiskasvatus.

Laurentiustalon tarveselvitys on tehty yhteistyössä mahdollisten tulevien
käyt tä jien kanssa ja näin kuvattu monitoimijatalon toimintaideaa. Tehty tar-
ve sel vi tys sisältää oleelliset tiedot hankeselvityksen aloittamiselle.

 Laurentiustalon ja koulualueen jatkosuunnittelussa ja uudisrakentamisessa
tu lee pyrkiä löytämään uudentyyppisiä synenergiaratkaisuja eriaikaisesti
käy tös sä oleville tiloille, jotta tilojen kokonaiskäyttöaste tulisi mah dol li sim-
man korkeaksi, ja sitä kautta isompi hyöty tehtävälle investoinnille.

Erikseen jaettavat asiakirjat
- Laurentiustalon tarveselvitys

Esitys 
Ej Tekninen lautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan, että Laurentiustalon

tar ve sel vi tys on tehty laajasti ja tarveselvityksessa on kuultu mahdollisia
tu le via käyttäjiä. Laurentiustalon uudisrakentamistarpeet tulee suunnitella
han ke sel vi tyk ses sä kokonaisvaltaisesti, eri toimijat huomioiden sekä ha-
kea uudentyyppisiä synenergiamahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöisyyden
osal ta.

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin, joihin han ke-
sel vi tyk ses sä pitää kiinnittää erityistä huomiota:

1) kaupungin käytössä oleva kokonaistilamäärä ei saa kasvaa  Lau ren tius-
ta lon rakentamisen myötä

2) monitoimijatalon toimintaidea ja yhteiskäyttöisten tilojen käyt tö pe ri aat-
teet tulee kuvata arjen tasolla niin, että tulevat käyttäjät tuntevat talon toi-
min ta pe ri aat teet ja yhteiskäyttötilojen käyttötavat

3) monitoimijataloon siirtyvät käyttäjien tyhjiksi jääneisiin tiloihin tulee löy-
tää jatkokäyttö tilaketjutuksen kautta

4) Hinku-kuntana tulee kiinnittää hankeselvityksessä huomiota ener gia-
sääs tö rat kai sui hin ja uuden teknologia mahdollistamaan uu siu tu van
energiamuotojen hyödyntämiseen lämmön- ja sähköntuotannossa

5) hankeselvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että uu dis-
ra ken nuk sen muoto, rakenneratkaisut ja materiaalit ovat sellaisia, että ns.
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riskirakenteita ei synny. Käytettävien materiaalien tulee olla hyväksi ha vait-
tu ja ja tavanomaisia.

6) hankeselvityksessä on selvitettävä talon käyttäjämäärä py sä köin ti tar-
peen arvioimiseksi ja hankeselvityksessä on kuvattava miten py sä köin ti rat-
kai sut hoidetaan Laurentiustalon ympäristössä.

7) Laurentius-talon jatkovalmistelu tapahtuu allianssimallin mukaisesti
tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden syvässä
yhteistyössä.

Vastaesitys Jäsen Pekka Luoma teki jäsen Toni Häggin ja Terttu Grönfors-Roosin
kannattamana seuraavan sisältöisen lisäyksen esitykseen:

8) Labanin ja Lintulan kiinteistöistä luopuminen ja toimintojen
keskittäminen Laurentiustaloon tulee huomioida suunnittelutyön
alkuvaiheessa.

Puheenjohtaja kysyi onko lautakunta yksimielinen kohdan 8 lisäämisestä.
Kukaan lautakunnan jäsenistä ei vastustanut kohdan 8 lisäämistä.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen seuraavalla
lisäyksellä:

8) Labanin ja Lintulan kiinteistöistä luopuminen ja toimintojen
keskittäminen Laurentiustaloon tulee huomioida suunnittelutyön
alkuvaiheessa.

-----------------------------------

 Päätöksenteon jälkeen Jäsen Hannele Ilomäki-Piirilä ja jäsen Minna
Saario ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.
Vuoden 1995 kuntalain 61 §:n mukaan eriävän mielipiteen voi tehdä vain
jos on tehnyt kokouksessa vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä
vastaan, joten eriävää mielipidettä ei liitetty pöytäkirjaan.

----------------------------------

KH 06.03.2017 § 77
Laurentiustalon tarveselvitystä on valmisteltu laajassa työryhmässä, jossa
on ollut edustettuina tulevat käyttäjät, tilahallinto ja rakennuttajat,
rakennusvalvonta sekä kaavoitus. On ollut myös asukkaille tarkoitettu
työpaja ja erilaisia sähköisiä vuorovaikutustapoja käytössä. Sen jälkeen
tarveselvitystä on käsitelty kasvatus- ja opetuslautakunnassa,
koulutilatyöryhmässä ja teknisessä lautakunnassa.

 Koulutilatyöryhmä linjasi, että Laurentiustalon toteuttamistavaksi sopii
allianssi –malli. Lisäksi työryhmä keskusteli omana kantanaan olevan, että
vanhan Labanin talon saa purkaa pois, jotta mm. mahdollinen
alikulkuyhteys Laurentiustalon pihalta Tennarin alueelle saadaan
helpommin järjestettyä.Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyssä
tuettiin tilaprosesin omistajan lausunnossaan esittämää ajatusta Lintulan
päiväkodin toiminnan siirtämisestä tulevaan Laurentiustaloon. Tekninen
lautakunta esitti myös lausunnossaan Lintulan päiväkodin tiloista
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luopumista tilojen huonokuntoisuuden, epätarkoituksenmukaisuuden ja
sisäilmapulmien johdosta. Tämän lisäksi tekninen lautakunta esittää
Labanin päiväkodin purkamista ja hankkeen jatkosuunnittelua niin
kutsutun allianssi-mallin mukaisesti.

 Varhaiskasvatuksen palveluverkkopäätöksen mukaan tavoitteena on
keskittää kaupungin vuorohoito Moision päiväkotiin. Tämän edellytyksenä
oli suunniteltu, että avoin päivähoito siirtyy Moisiolta Lintulaan. Mikäli
Lintulan kiinteistöistä luovutaan, tulee myös avoimen päivähoidon tilatarve
huomioida Laurentiustalon suunnittelussa. Mikäli Labanin päiväkoti
puretaan, tulee myös Hiiden opiston tilatarpeet huomioida tarveselvityksen
mukaisesti uudisrakentamisessa.

 Laurentiustalo tulee olemaan Lohjan kaupungin lähihistorian suurin
investointi. Pääpiirteissään on kysymys siitä, että olemassa olevien
kiinteistöjen, Anttilan koulu (ml. Laurentius-sali ja Länsi-Uudenmaan
musiikiopisto) ja Solbrinkenin koulu, lisäksi rakennetaan uutta tilaa, jonka
sijoittelussa on ratkaistava niin opetuksen, suomen- ja ruotsinkielisen
varhaiskasvatuksen kuin muiden toimijoiden tarpeet. Anttilan koulun
remontti on käynnissä ja valmistuu keväällä 2017. Tytyrin koulu puretaan
pois. Uudisrakennus kytketään yhdysosalla Anttilan kouluun kiinni.Tämän
lisäksi vieressä sijaitseva päiväkoti Laban mahdollisesti myös puretaan
pois. Koko uudesta kompleksista käytetään nimeä Laurentiustalo.
Huomionarvoisaa on se, että uuteen taloon tulisi yhdeksän eri toimijaa.
Kyse on siis todellisesta monitoimijatalosta.

 Tällaisen monitoimijatalon suunnittelu ja toteuttaminen perinteisellä tavalla
on varsin vaativaa, ja sisältää huomattavia riskejä (taloudellisia riskejä,
teknisiä riskejä, aikataulullisia riskejä ja toiminnallisia riskejä). Siksi on
selvitetty mahdollisuutta toteuttaa hanke uudenaikaisemmalla tavalla,
jossa em. riskejä pyrittäisiin vähentämään. Erityisesti on selvitetty
”elinkaari-leasing”-mallin käyttämistä ja ”allianssi”-mallin käyttämistä.
Koska koko kompleksi halutaan pitää kaupungin omistuksessa ja
ylläpidossa, ei elinkaari-leasing –mallia pidetty soveltuvana tähän
kohteeseen. Sen sijaan on tarkasteltu allianssi-mallin soveltuvuutta
Laurentiustalon toteutukseen.

 Allianssilla tarkoitetaan tässä sopimuksiin perustuvaa yhteenliittymää.
Allianssi-mallissa suuri hanke toteutetaan yhteenliittymän toimesta. Tilaaja
(tässä kunta) valitsee jo hankkeen alkuvaiheessa kilpailuttamalla
mukaansa pääsuunnittelijat, pääurakoitsijan ja tärkeimmät aliurakoitsijat.
Tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat antavat ”parhaat kykynsä”
allianssin käyttöön, jotta koko hanke tehdään alusta loppuun saakka
tiiviissä yhteistyössä. Allianssi-mallissa em. sopimusosapuolet
muodostavat yhteisen organisaation, asettavat yhteiset tavoitteet, laativat
yhteiset sopimukset, yhteiset suunnitelmat, yhteisen toteutusmallin ja
jakavat hankkeen riskit ja hyödyt yhdessä. Allianssi-mallin sopimuksissa
sovitaan etukäteen hankeen taloudellisista kannustimista, jotka jaetaan
allianssin osapuolten kesken sen mukaan, miten hyvin hanke onnistuu
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti, jos hanke ei onnistu
täyttämään asetettuja tavoitteita (esim. myöhästyy, jaetaan tästä
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aiheutuvat kustannukset allianssin osapuolten kesken. Kaikki siis joutuvat
kantamaan vastuuta myös epäonnistumisista. Osa kannustimista voidaan
pidättää esim. viideksi tai kymmeneksi vuodeksi: nämä kannustimet
jaetaan vasta, kun on varmistuttu että hanke on pitkäkestoisesti
onnistunut, esim. että rakennus toimii sovitusti, ja on kunnossa vielä viiden
vuoden käytön jälkeenkin.

 Uusi hankintalaki mahdollistaa peremmin uudenlaiset innovatiiviset
hankinnat ja neuvottelumenettelyn käyttöä. Allianssimallissa
palveluntuottajat hankitaan neuvottelumenettelyllä ja malli mahdollistaa
innovatiivisia ratkaisuja. Keskeistä on alkuvaiheen hankinta
(kilpailuttaminen), jossa etsitään mahdollisimman osaavat, pätevät ja
yhteistyökykyiset osapuolet allianssiin. Sen jälkeen hankkeen eteneminen
perustuu enemmänkin sopimuksiin ja tiiviiseen yhteistyöhön kuin
hintakilpailuttamisella saavutettavaan mahdollisimman alhaiseen hintaan.
Tällä menettelyllä pyritään välttämään perinteisen toimintamallin
mukanaan tuomia ongelmia, kuten hinnan korostamista laadun
kustannuksella, eri toimijoiden välisiä kiistoja, osa-optimointia ja vastuun
välttelyä.

 Allianssi sopii parhaiten hankkeisiin, jotka ovat:
 - hyvin suuria tilaajan organisaation kokoon nähden
 - hyvin suuria tilaajan osaamiseen nähden
 - sisällöltään monimutkaisia ja poikkeavia
 - sisällöltään voivat muuttua vielä suunnittelun tai toteutuksen aikanakin
 - etsivät kokonaan uusia toimintamalleja.

 Laurentiustalo on hankkeena juuri em. ominaisuuksia omaava, ja siksi
sopiva toteutettavaksi allianssi -mallilla.

 Allianssi malli ei sovellu hankkeisiin, jotka ovat perinteisiä tai pieniä.
Allianssi –malli ei myöskään sovellu silloin, kun suunnitelmat ovat jo
pitkälle tehty valmiiksi ja lukkoon lyöty. Siksi päätös allianssi –mallin
käyttöönotosta pitää tehdä hankkeen varhaisessa vaiheessa, viimeistään
tarveselvityksen valmistumisen yhteydessä. Suomessa allianssi –mallilla
on toteutettu runsas 40 erilaista rakennus- ja infrahanketta. Niissä tilaajina
on ollut kunta (isoja kouluja, liikenneväyliä terveyskeskuksia), tai
kuntayhtymä (sairaaloita, kouluja), tai valtio (ratahankkeita, tiehankkeita),
tai erilaiset julkiset yhtiöt (isoja rakennuksia, isoja infrahankkeita, isoja
remontteja).

 Laurentiustalon rakentamisen kokonaiskustannuksia ei pystytä vielä
tarkasti arvioimaan. Tiedossa on, että käynnissä olevan Anttilan koulun
osuuden täysremontointi Laurentius-sali mukaan lukien tulee maksamaan
10,3 milj.€ (arvio II/2017). Paljonko koko kompleksi tulee maksamaan,
riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka hyvin jatkosuunnittelussa onnistutaan
tilojen yhteiskäytön suunnittelussa (=kuinka suuri uudisosa on), ja miten
uudisrakennuksessa pitäydytään tavanomaisissa, hyviksi havaituissa
rakenne- ja materiaalivalinnoissa.

 Allianssi-mallin mukaisesti toimittaessa valtuusto käsittelee Laurentiustalon
suunnittelua kaksi kertaa. Ensin valtuusto hyväksyy tarveselvityksen
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Laurentiustalon jatkosuunnittelun pohjaksi. Lisäksi valtuusto hyväksyy
jatkosuunnittelua varten keskeisiä tavoitteita, joita allianssimallilla
toteutettava suunnittelu ja rakentaminen tarvitsevat. Sen jälkeen
allianssimallissa suunnitelmat valmistellaan niin pitkälle, että kaikki
mukana olevat tahot (tilaaja, käyttäjien edustajat, suunnittelijat ja
urakoitsijat) sitoutuvat sekä suunnitelmiin että kustannuksiin. Tässä
vaiheessa hanke tuodaan uudelleen valtuuston käsittelyyn, jolloin valtuusto
joko antaa luvan hankkeen toteutukseen, tai hylkää sen. Jos valtuusto
tuolloin hylkää hankkeen, palveluntuottajille maksetaan siihen asti
syntyneet kulut. Palveluntuottajilla ei ole oikeutta muihin korvauksiin ja
syntyneet suunnitelmat ovat tilaajan omaisuutta Lisäksi valtuuston osoittaa
tulevissa talousarvioissaan riittävät määrärahat Laurentiustalon
toteuttamiseen. (Kalske, Soinio)

 Esityslistan oheismateriaali:
- Tilaprosessin omistajan lausunto

Esitys 
Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

Laurentiustalon tarveselvitys hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi siten,
että huomioidaan jäljempänä olevia valtuuston asettamia tavoitteita;

1. Lintulan päiväkodin ja avoimen päivähoidon tilatarpeet huomioidaan
jatkosuunnittelussa siten, että toiminta Lintulan kiinteistöissä lakkaa

2. Jatkovalmistelu tapahtuu allianssimallin mukaisesti tilaajan, käyttäjien,
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiiviissä yhteistyössä;

3. Suunnitelmat tuodaan valtuuston käsittelyyn ennen vuoden 2018
talousarvion hyväksymistä;

4. Erityistavoitteita Laurentiustalon jatkovalmistelulle ovat:

a) tilojen yhteiskäyttöä on selvitettävä tarkasti huomioiden sekä vanhan
Anttilan koulun, että uudisrakentamisen kaikki tilat; tavoitteena on, että
Laurentiustalon tilat ovat tehokkaassa käytössä vuorokauden eri aikoina,
eri viikonpäivinä ja ympäri vuoden. Samalla on suunniteltava niitä
toimintatapoja, joilla tällainen yhteiskäyttö saadaan käytännössä
sujumaan;

b) jatkosuunnittelussa voi tarvittaessa lähteä siitä, että vanha Labanin talo
puretaan pois;

c) jatkosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että
uudisrakennuksen muoto, rakenneratkaisut ja materiaalit ovat sellaisia,
että ns. riskirakenteita ei synny. Käytettyjen materiaalien tulee olla hyväksi
havaittuja ja tavanomaisia.
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d) jatkosuunnittelussa tulee huomioida Lohjan HINKU-tavoitteet: on
kiinnitettävä huomiota energiansäästöön ja uuden teknologian
mahdollistamaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen lämmön-
ja sähköntuotannossa;

e) jatkosuunnittelussa tulee kehittää ja innovoida Laurentiustalon
ympäristöön liittyviä seikkoja: hyvän suunnittelun myötä
rakennuskompleksi ympäristöineen voi muodostua lohjalaisten julkiseksi
olohuoneeksi ja oleskelualueeksi, jossa voidaan toteuttaa ja tuottaa uusia
kaupunkisisältöjä. Tästä syystä jalankulkuratkaisut, ulkoalueet,
oleskelutilat, pysäköintiratkaisut  ja ympäröivä kaupunkiympäristö tulee
huomioida jatkosuunnittelussa monipuolisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo oli kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn aikana.

Liite 3/kh 6.3.2017 - Laurentiustalon tarveselvitys
------------------------------------

KV 15.03.2017 § 39 Esityslistan oheismateriaali:
- Tilaprosessin omistajan lausunto

Esitys 
V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 Laurentiustalon tarveselvitys hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi siten,
että huomioidaan jäljempänä olevia valtuuston asettamia tavoitteita;

 Lintulan päiväkodin ja avoimen päivähoidon tilatarpeet huomioidaan
jatkosuunnittelussa siten, että toiminta Lintulan kiinteistöissä lakkaa

 Jatkovalmistelu tapahtuu allianssimallin mukaisesti tilaajan, käyttäjien,
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiiviissä yhteistyössä;

 Suunnitelmat tuodaan valtuuston käsittelyyn ennen vuoden 2018
talousarvion hyväksymistä;

 Erityistavoitteita Laurentiustalon jatkovalmistelulle ovat:

 a) tilojen yhteiskäyttöä on selvitettävä tarkasti huomioiden sekä vanhan
Anttilan koulun, että uudisrakentamisen kaikki tilat; tavoitteena on, että
Laurentiustalon tilat ovat tehokkaassa käytössä vuorokauden eri aikoina,
eri viikonpäivinä ja ympäri vuoden. Samalla on suunniteltava niitä
toimintatapoja, joilla tällainen yhteiskäyttö saadaan käytännössä
sujumaan;

 b) jatkosuunnittelussa voi tarvittaessa lähteä siitä, että vanha Labanin talo
puretaan pois;
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 c) jatkosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että
uudisrakennuksen muoto, rakenneratkaisut ja materiaalit ovat sellaisia,
että ns. riskirakenteita ei synny. Käytettyjen materiaalien tulee olla hyväksi
havaittuja ja tavanomaisia.

 d) jatkosuunnittelussa tulee huomioida Lohjan HINKU-tavoitteet: on
kiinnitettävä huomiota energiansäästöön ja uuden teknologian
mahdollistamaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen lämmön-
ja sähköntuotannossa;

 e) jatkosuunnittelussa tulee kehittää ja innovoida Laurentiustalon
ympäristöön liittyviä seikkoja: hyvän suunnittelun myötä
rakennuskompleksi ympäristöineen voi muodostua lohjalaisten julkiseksi
olohuoneeksi ja oleskelualueeksi, jossa voidaan toteuttaa ja tuottaa uusia
kaupunkisisältöjä. Tästä syystä jalankulkuratkaisut, ulkoalueet,
oleskelutilat, pysäköintiratkaisut  ja ympäröivä kaupunkiympäristö tulee
huomioida jatkosuunnittelussa monipuolisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Liite 2/kv 15.3.2017 - Laurentiustalon tarveselvitys
-----------------------------------

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kokouksessa pidettiin
puheenjohtajan esityksestä 10 minuutin tauko klo 20.10 - 20.20.
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L33 Porla, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403
asemakaavan muutos

43/10.02.03/2017

KASULK 21.04.2015 § 43
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 27.08.2013 § 118
va ra ta Porlan alueen Lemminkäinen Talo Oy:lle suunnittelua varten
31.12.2015 saakka mm. seuraavin ehdoin:

Lemminkäinen tekee suunnitteluvarauksen edellyttämän suunnittelun ja
sel vi tys työn omalla kustannuksellaan ja riskillään. Asemakaavan tultua
lain voi mai sek si Lemminkäinen ostaa kaupungilta asuinrakennusoikeuden
se kä hotellin sisältävän Järvipalvelukeskuksen rakennusoikeuden ja edellä
mai nit tui hin toimintoihin tarvittavat aluevaraukset vähintään ennalta ar vioi-
tet ta valla markkinahinnalla. Allaspuisto jää kaupungin haltuun ja se ja
mah dol li ses ti myös alueella sijaitsevat rakennukset voidaan kunnostaa
esim. asuin- ja toimitilarakennusoikeudesta saatavilla tuloilla myöhemmin
teh tä viin päätöksiin pohjautuen. Alueelle sijoittuvan hotellin sisältävän Jär-
vi pal ve lu kes kuk sen kehittämisessä toimivat Lohjan kaupunki ja Lem min-
käi nen kumppaneina siten, että toimitiloille löydetään operaattori(t) ja
omis ta ja(t). Mikäli hotellin sisältävä Järvipalvelukeskus ei toteudu, eli sille
ei Lemminkäiselle myönnettävän suunnitteluvarauksen aikana löydetä si-
joit ta jaa ja operaattoria, ei Lemminkäiselle myöskään myydä Porlan alu eel-
ta asuinrakennusoikeutta. Mikäli Lemminkäinen ei vuoden 2015 loppuun
men nes sä ole löytänyt yhdessä Lohjan kaupungin kanssa Porlan alueelle
so pi vaa kokonaisratkaisua, joka tyydyttää molempia osapuolia ja jonka
poh jal ta voidaan kaavoitus käynnistää, peruslähtökohtana on, että suun nit-
te lu va raus ta ei vuoden 2015 jälkeen edellä mainitulta pohjalta jatketa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.09.2013 § 146 nimetä Porlan alu-
een suunnittelun ohjausryhmän. Lautakunta keskusteli lisäksi ko kouk ses-
saan 25.02.2014 § 21 Porlan alueen suunnittelun lähtökohdista.

Ohjausryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa. Alustavan suunnittelun
ai ka na on selvitetty suunnittelun lähtökohtia ja laadittu vaihtoehtoisia maan
käyt tö suun ni tel mia.

Porlan alueelle laadittiin luontoselvitys (raportti 2.2.2015, Faunatica Oy).
Luontoselvitys esiteltiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes-
kuk sel le työpalaverissa 18.2.2015. Ely totesi, että luontoselvitys on pe rus-
teel li nen ja kattava. Suunnittelussa on kuultava luontoselvittäjää vai ku tus-
ten arvioimiseksi.

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 1.4.2015 alustavat maan käyt tö-
luon nok set (Ruoto, Kenno,Vetoketju), jotka on muokattu luontoselvityksen
ja muiden lähtökohtien sekä useiden aikaisemmin laadittujen maan käyt tö-
vaih teh to jen pohjalta. Vaihtoehdoista oli pyydetty luontoselvittäjän lau sun-
to. Lemminkäinen totesi ohjausryhmän kokouksessa, että neuvotteluja ho-
tel li operaattoreiden kanssa on käyty. Mikäli toimijaa ei ensi vaiheessa löy-
dy, Lemminkäinen on valmis ottamaan alkuvastuun hotellihankkeesta.
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Puis to alu een suunnittelusta järjestettiin työpaja kaupunkilaisille 14.4.2015
Loh jan lukion tiloissa. Ohjausryhmä päätti edelleen asemakaavan muu tos-
pro ses sin aloittamisesta, että huhtikuun kaupunkisuunnittelulautakunnassa
esi te tään tilannekatsaus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuodaan
mah dol li ses ti toukokuun lautakuntaan. Ohjausryhmä päätti lopettaa työnsä
tä hän kokoukseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavoitusohjelman vuosille
2015-17 20.1.2015. Ohjelman mukaan Porlan asemakaavamuutoksen
aloi tus vaihe on keväällä 2015 ja valmisteluvaiheen kuuleminen syksyllä
2015. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos olisi kaupunginvaltuuston
hy väk syt tä vä nä vuonna 2016. (Leena Iso-Markku)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Alustavat maankäyttöluonnokset
- Ohjausryhmän muistio 1.4.2015
- Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry:n kirje

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

1) merkitä tiedoksi Porlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilanteen ja
alus ta vat maankäyttöluonnokset

2) käynnistää asemakaavan muuttamisen kaavoitusohjelman mukaisesti.

Muutosesitys 1 Jäsen Rolf Oinonen esitti seuraavan muutosesityksen:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, että koko suunnitteluvaraus pe ru-
taan, koska suunnittelun edellytykset ovat matkan varrella oleellisesti
muut tu neet.

Muutosesitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta.

Muutosesitys 2 Jäsen Leena Levonperä jäsen Päivi Kuitusen kannattamana esitti seu raa-
van muutosesityksen:

Päätösesitykseen lisätään kohta 3:
3) todeta, että alueelle sijoitettavan hotellin, joka sisältää jär vi pal ve lu kes-
kuk sen, on oltava täyden palvelun laadukas hotelli.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

1) merkitä tiedoksi Porlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilanteen ja
alus ta vat maankäyttöluonnokset;

2) käynnistää asemakaavan muuttamisen kaavoitusohjelman mukaisesti ja

3) todeta, että alueelle sijoitettavan hotellin, joka sisältää jär vi pal ve lu kes-
kuk sen, on oltava täyden palvelun laadukas hotelli.

Jäsen Rolf Oinonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen:
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Suunnitteluvarausprosessi pitää keskeyttää, koska suunnittelun edel ly tyk-
set ovat oleellisesti muuttuneet. Hotellin ja asuintalojen massat on ah det tu-
al jon pienemmälle alueelle kuin alkuperäisissä kaavailuissa, ra ken nus mas-
sat muodostavat tulpan rannan käytölle, vaikka rakennukset pääsee kä vel-
len ohittamaan. Korkeat rakennukset aivan suojellun lehdon ja tulevan
puis ton kupeessa muuttavat alueen tunnelmaa oleellisesti huonompaan
suun taan. Kaavailtu vaiheittainen rakentaminen vaikeuttaa lähiympäristön
käyt töä vuosikausiksi. Rakentamisen vaatiman massiivisen paalutuksen
vai ku tus pohjaveden korkeuteen on jäänyt selvittämättä, lähellä sijaitsee
ve den ot ta mo. On odotettava KHO:n päätöstä keskustan osa yleiskaavas
ta tehtyyn valitukseen, joka koskee myös Porlan aluetta.

-----------------------------------
 Merkittiin, että asemakaava-arkkitehti Juha Anttila saapui kokoukseen tä-

män asian käsittelyn aikana klo 19.05.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti pitää kymmenen minuutin tauon klo
19.30. Kokousta jatkettiin klo 19.40 ja se todettiin edelleen lainvoimaiseksi.

-----------------------------------

KASULK 09.06.2015 § 74

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 21.4.2015 käynnistää Porlan ase ma-
kaa van muuttamisen kaavoitusohjelman mukaisesti.

Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
jos sa on esitetty suunnittelualueen alustava rajaus, ja jota täsmennetään
tar peen mukaan työn kuluessa. Suunnittelun lähtökohtia on tarkennettu
eril li ses sä asiakirjassa. (Juha Anttila)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2015
- Suunnittelun lähtökohdat 9.6.2015
- Liite: Lehtileikkeitä Porlasta 9.6.2015

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää:

1) merkitä korttelin 403 asemakaavan muutoksen (L33 Porla) osallistumis-
ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi, ja

2) kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireilletulosta.

Täydennys Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaan Osalliset lisätään: alueen
asu kas yh dis tyk set.

Muutosesitys Jäsen Rolf Oinonen esitti seuraavan muutosesityksen:

Tätä asemakaavahanketta ei pidä aloittaa, koska suunnitteluvarauksen
läh tö koh dat ovat matkan varrella niin paljon muuttuneet.

Muutosesitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta.
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Päätös Hyväksyttiin.

Jäsen Rolf Oinonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen:

Porlan alueen arvo virkistysalueena ja luontokartoituksen esilletuomat
luon to ar vot puoltavat alueen säilymistä kokonaisuutena – jo hotellivaraus,
mut ta varsinkin kerrostalokaavailut muuttavat koko alueen luonnetta ja
muo dos ta vat fyysisen ja henkisen tulpan Porlan ja Aurlahden alueen vä lil-
le. Suunnitteluvaraus olisi pitänyt purkaa, koska lähtökohdat ovat niin pal-
jon muuttuneet.

---------------------------------

KASULK 08.12.2015 § 142

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.11.2015:

”1. hyväksyä osaltaan Lemminkäinen Talo Oy:n ja MKW Partnersin so pi-
muk sen yhteisestä suunnitteluvarausalueesta Aurlahden alueella,

2. varata Porlan-Aurlahden ranta-alueen (liitekartalla rajattu alue) Lem min-
käi nen Talo Oy:lle suunnitteluvaraus-hakemuksessa esitetyllä tavalla
31.12.2016 saakka seuraavin ehdoin:

Suunnitteluvaiheen sekä asemakaavan muutoksen laatimiskustannukset
tu le vat varauksen haltijan kustannettaviksi. Asemakaavoituksen edel lyt tä-
mät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tut ki mi-
set sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet tehdään suun nit te lu va-
rauk sen haltijan kustannuksella. Lemminkäinen Talo Oy tekee suun nit te lu-
va rauk sen edellyttämän suunnittelun ja selvitystyön omalla kus tan nuk sel-
laan ja riskillään. Kaupungille ei aiheudu niistä mitään korvausvelvoitetta.

Mikäli Lemminkäinen Talo Oy ei vuoden 2016 loppuun mennessä ole löy-
tä nyt omasta ja Lohjan kaupungin näkökulmasta Porlan-Aurlahden alu eel-
le sopivaa ratkaisua, peruslähtökohtana on, että suunnitteluvarausta ei
31.12.2016 jälkeen edellä mainitulta pohjalta jatketa.

3. todeta, että kaavan lopullinen sisältö määräytyy kaavaprosessin ede tes-
sä, eikä kaupunki voi sitovasti etukäteen sopia tulevan kaavan sisällöstä
tai mahdollisesta tulevan hankkeen tuomasta infrastruktuurin kun nos sa pi-
to vas tuus ta. Kaupunki ei palauta eikä korvaa suunnittelusta aiheutuvia
kus tan nuk sia siinäkään tapauksessa, että kaava ei tule voimaan toivotun
si säl töi se nä.

4. todeta omana kantanaan, että mikäli nyt päätettävänä olevasta hank-
kees ta syntyy kaupungille maanmyyntivoittoja, tulee niitä ohjata Por-
lan-Aur lah den puisto- ja virkistysalueiden kehittämiseen alueen viih tyi syy-
den, luontoarvojen, asukasystävällisyyden ja vetovoimaisuuden edelleen
pa ran ta mi sek si siltä osin kuin alueelle laadittavien kehittämissuunnitelmien
mu kai ses ti osoittautuu tarpeelliseksi.”

14.4.2015 järjestetyn Porlan puistoaluetta koskeneen työpajan ryh mä töi-
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den tuloksista on laadittu yhteenveto, joka on liitteenä. Työpajassa poh dit-
tiin mm. alueella liikkumista, sen valaistusta ja hoitoa, sekä alueen kult tuu-
ri his to rian vaalimista, virkistyskäyttöä ja kalankasvatuksen jatkamista. Ti-
lai suu des sa esiteltiin myös Faunatica Oy:n laatima luontoselvitys sekä sen
pe rus teel la laadittuja alustavia luonnoksia. Työpajaan osallistui 35 hen ki-
löä.

Työpajan yhteenvedon perusteella Serum arkkitehdit Oy laati puiston ke hi-
tys po lun ja suunnitelman puiston kehittämisestä kaavoituksen läh tö koh-
dak si. Suunnitelma on erikseen jaettavana liitteenä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat olivat näh-
tä vil lä MRL 63 §:n mukaisesti 7.9.-6.10.2015 kaupungintalo Monkolan
asia kas pal ve lu kes kuk ses sa viraston aukioloaikoina ja kaupungin verk ko si-
vul la www.lohja.fi/kaavoitus.

Kaavan vireillekuuluttamisen yhteydessä osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel-
mas ta pyydettiin antamaan palautetta. 1.12.2015 mennessä palautetta an-
toi vat: Museovirasto, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Lohjan kau pun-
gin ympäristönsuojelu, Lohjan kaupungin perusturvatoimi, Fingrid Oyj
Maan käyt tö ja ympäristö, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan kalaseura ry,
Loh jan seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry, Loh-
jan Seudun Ympäristöyhdistys ry, Melan Vääntäjät ry, ProPorla ry, Ran ta-
kan tin asukasyhdistys ry sekä Meidän Lohja -valtuustoryhmä.

Lisäksi palautetta saatiin kolmelta yksityiseltä henkilöltä.

Palautteessa tuotiin esille mm.:
- kaavamuutosalueella ei ole tarpeen tehdä uutta selvitystä arkeologisen
kult tuu ri pe rin nön osalta. Kaavaa ei ole tarpeen lähettää Museovirastoon
lau sut ta vak si sen myöhemmissä käsittelyvaiheissa.
- ominaispiirteiltään hyvin säilynyt, kulttuurihistoriallisesti arvokas ka las tus-
mes ta rin asunto vuodelta 1916 pihapiireineen asianmukaisella suo je lu mer-
kin näl lä.
- jotta kaupunki voi turvata kehittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, tarvitaan
ve to voi mai sia asuinalueita. Porlan alueelle on keskustan lähellä si jait se va-
na ranta-alueena tarkoituksenmukaista kaavoittaa riittävästi asuintaloja,
jois ta osa on valtion tukemaa asuntotuotantoa.
- ikääntyneiden tarpeet.
- esteettömät liikuntareitit ja virkistysalueet rannassa
- melontaseura Melanvääntäjät ry:n kanoottivajan toivotaan säilyvän alu-
eel la. Vaihtoehtoisesti tulee osoittaa vastaava, saavutettavuudeltaan yhtä
hy vä rakennus lajin käyttöön jostain muualta kaupungin alueelta. Lisäksi
beach-wol ley kenttien tulisi säilyä ranta-alueella.

Lohjan seudun Omakotiyhdistys- Lojonejdens Egnahemsförening ry ko
ros taa palautteessaan rantaraitin ja alueen hiljaisuuden merkitystä. Yh dis-
tys hyväksyy alueen kehittämistarpeet pieteetillä toteutettuna ja so vi tet tui-
na kohteen luonteeseen. Kaupunkipuistomaisuutta tulee välttää mah dol li-
sim man pitkälle, mutta alueen luonteen mukaista käytettävyyttä ja vie hät-
tä vyyt tä voidaan parantaa rakenteilla, luonnonkasveilla ja mahdollisilla ka-
la is tu tuk sil la tms.
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Rantakantin asukasyhdistys ry., ProPorla ry, Lohjan Seudun Ym pä ris tö
yh dis tys ry., Lohjan kalaseura ry sekä Meidän Lohja –valtuustoryhmä ky-
seen alais ta vat palautteessaan suunnitteluvarauksen käytön alueen kaa-
voi tuk ses sa. ProPorla ry sekä yhdistyksen hallituksen jäsen erillisessä pa-
laut tees saan totesivat Lohjan kaupungin rikkoneen maankäyttö- ja ra ken-
nus la kia jättäessään Porlan alueen pois yleiskaavasta (Keskustan osa-
yleis kaa va). Vastineena todettakoon, että keskustan osayleiskaavaa kos-
ke vat valitukset on käsitelty erikseen.

Palautteessa muistutetaan hyvän ja johdonmukaisen kaavoituksen edel
lyt tä vän kunnallislain mukaista kaavamenettelyä, jossa alueen ke hit tä mi-
nen ei tapahdu yksittäisen rakennus- tai muun liikeyrityksen ehdoilla.
Suun nit te lu va rauk ses ta laaditun suunnitelman toteuttamisen todetaan ole-
van sairasta kaupunkisuunnittelua. Vastineena todettakoon, että kaa-
va-asia kir jat laaditaan kaupungin toimesta maankäyttö- ja rakennuslain
mu kai ses ti.

Rantakantin asukasyhdistyksen palautteessa väitetään Lemminkäinen Ta-
lo Oy:n ja MKW Partners Oy:n tehneen kauppaa suunnitteluvaraustensa
muut ta mi ses ta siten, että Lemminkäiselle varattu alue laajenee ”Aurlahden
alu eel le”. Menettelyä pidetään arveluttavana ja kaupungin päätöksenteon
ohit ta mi se na. Väite ei perustu totuuteen. Suunnitteluvarauksen voi myön-
tää vain kaupunki itse, sitä ei voi myydä tai siirtää sopimuksella toiselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittuihin osallisiin ehdotettiin li-
sät tä väk si Lohjan Kalaseura ry, Melanvääntäjät ry, Lohjan kameraseura ry,
Loh jan laivurit ry, Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry, Lohjan pur jeh ti-
jat ry, Lohjan seudun kala- ja erämiehet ry, Lohjan seudun Latu ry, Lohjan
seu dun soutajat ry, Lohjan virkistyskalastajat ry sekä alueen asu kas yh dis-
tys ten lisäksi myös muut kaupunkikeskustan alueen asukasyhdistykset.

Vaikka useassa palautteessa vastustetaan alueen kaavoittamista, yh dis-
tyk set toivovat koko Aurlahden ranta-alueiden kaavoittamista yhtenä ko ko-
nai suu te na.

Lohjan Seudun ympäristöyhdistys ry:n palautteessa kerrotaan olevan val-
mis teil la raakun viljelyä kehittävä hanke, joka on suunniteltu toteutetta vak-
si Porlassa. Vastineena todettakoon, että Porlan alue on kaupungin omis-
tuk ses sa, joten kyseinen viljely edellyttää yhteistyötä kaupungin kanssa.

Porlan alue sijaitsee Suomen sulfidisavien esiintymisalueen rajalla (Li to-
riname ren ranta-alue). Palautteissa väitetään alueen olevan luokiteltu sul-
faat ti pi tois ten savimai den kannalta kohonneen riskin alueeksi.

Vastineena todettakoon, että Geotek Oy:n toimesta vuonna 2014 tehtyjen
poh ja tut ki mus ten perusteella alueen maaperässä on kasvukerroksen alla
noin 0.5-1.5 m paksu hiekkakerros. Tämän kerroksen alla on paikasta riip-
puen kiilamaisesti esiintyvä 2-3 metristä 7-9 metriin paksuinen savikerros,
jon ka sisällä on hiekkaisia välikerroksia. Tämän kerroksen alapuolella on
har ju muo dos tu ma. Hiekkaisten ja savisten kerrosten vuorottelu maaperän
ker ros ra ken tees sa ei ole tyypillistä perinteisille sulfidisavikoille, jotka esiin-
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ty vät yhtenäisinä ja useita metrejä paksuina savipatjoina Suomen ran nik-
ko seu duil la (esim. peltoalueet, suot ja järvien pohjat). Hiekkaiset kerrokset
alu een maaperässä eivät aiheuta ympäristöriskiä. Sulfidisaven muo dos tu-
mi nen vaatii staattiset ja hapettomat kerrostumisolosuhteet. Porlan alu eel-
la tehdyt pohjatutkimukset eivät anna viitteitä sulfidisaville suotuisasta ker-
ros tu mis ym pä ris tös tä.

Tämänhetkisten tietojen valossa sulfidisaven esiintymisen todennäköisyys
alu eel la arvioidaan alhaiseksi. Mikäli sulfidisavia havaitaan, voidaan niiden
ra ken ta mi ses ta johtuvia ympäristövaikutuksia hillitä pitämällä maan ra ken-
nus töi den aikana ja töiden valmistuttua alueen pohjaveden pin nan kor keus-
luon nol li sel la tasolla. Rakenteiden korroosiolta voidaan välttyä ra ken ta mal-
la maanalaiset rakenteet sulfaatinkestävästä materiaalista.

Palautteissa toivotaan järjestettävän keskustelutilaisuuksia ja työpajoja
osal li sil le ja muille asiasta kiinnostuneille, sekä kaavakävelyjä osallisten
luet te los sa mainituille tahoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Kävelyiden
ai ka na eri alueiden asiantuntijat selostavat Porlan alueen historiaa ja alu-
een käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Korttelialueiden suunnittelua on jatkettu yhteistyössä Lemminkäinen Talo
Oy:n ja Serum arkkitehdit Oy:n kanssa. Kaupungin kaavoitus on laatinut
suun ni tel mien pohjalta kaksi asemakaavaluonnosvaihtoehtoa A ja B val-
mis te lu vai heen kuulemista varten. Kummassakin vaihtoehdossa pääosa
alu ees ta on osoitettu lähivirkistys-, puisto- tai suojelualueeksi. Suun nit te lu-
alu een pohjoispäässä on molemmissa erilaiset asuinkerrostalojen kort te li-
alue sekä hotellille varattu korttelialue. Lähinnä keskustaa vaihtoehdossa
A on Aurlahden ranta-alueen jatkeena puistoalue ja vaihtoehdossa B vir-
kis tys- ja urheilupalvelujen alue, jolle voi sijoittaa maauimalan tai pieniä pe-
li kent tiä.

Saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon luon nos vaih-
to eh to jen laatimisessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täy den ne-
tään palautteen perusteella. (Juha Anttila, Leena Iso-Markku)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot A ja B
- kaavaselostusluonnos
- havainnekuvat (Serum arkkitehdit)
- puistosuunnitelma (Serum arkkitehdit)
- asukastyöpaja 14.4.2015, tulosten yhteenveto (Serum arkkitehdit)
- osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettu palaute

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää asettaa 7. kaupunginosa Myl ly lam-

pi korttelin 403 ja katualueen asemakaavan 8.12.2015 päivätyt luon nos-
vaih to eh dot julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA
30§), ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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KASULK 24.5.2016 § 58
Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot ja muu valmisteluaineisto pi-
det tiin nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 16.12.2015- 29.1.2016 kau pun-
gin ta lo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina ja
kau pun gin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus.

Kaavoitustoimi pyysi lausuntoa asemakaavamuutoksen luon nos vaih to eh-
dois ta seuraavilta tahoilta:

Caruna Oy, DNA Palvelut Oy, Fingrid Oy, Fortum Oyj, Kaupunkikeskustan
alue toi mi kun ta, Kiinteistö- ja kartastopalvelut, Lohcase Oy, Lohjan Ener-
gia huol to yh tiö Loher, Lohjan Kalaseura ry., Lohjan kameraseura ry., Loh-
jan laivurit ry., Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan lintutieteellinen yhdistys
Hak ki ry., Lohjan museo, Lohjan purjehtijat ry., Lohjan seudun kala- ja erä-
mie het ry., Lohjan seudun Latu ry.,Lohjan Seu dun Oma ko ti yhdistys- Lo-
jonej dens Egnahems förening ry, Lohjan seudunsoutajat ry., Lohjan Seu-
dun Ympäristöyhdistys ry., Lohjan virkistyskalastajat ry., Lohjan ym pä ris tö-
ter veys pal ve lut, Lounea Oy, Länsi-Uuden maan maakuntamuseo, Län-
si-Uu den maan pelastuslaitos, Melan Vääntäjät ry., Museovirasto, Oja-
mo-Seu ra ry., Perusturvatoimi, Rakennusvalvonta, Rantakantin asu kas yh-
dis tys ry., Sivistystoimi, Tekninen toimi, kunnallistekninen suunnittelu, Tek-
ni nen toimi, logistiikkakeskus, Uimalla yli ry., Uudenmaan elinkeino-, lii ken-
ne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes-
kus, liikennevastuualue, Uudenmaanliitto, Vammaisneuvosto, Van hus neu-
vos to ja Ympäristönsuojelun tulosalue.

Lausunnot ja mielipiteet pyydettiin toimittamaan 29.1.2016 mennessä
osoit tee seen: Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai
ymparistotoimi@lohja.fi. Lisätietoja saattoi kysyä asemakaava-arkkitehti
Ju ha Anttilalta, jonka yhteystiedot olivat lausuntopyynnössä.

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdoista saatiin 19 lausuntoa ja 10
mie li pi det tä.Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavaehdotusta on
ke hi tet ty pääasiassa valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdon A pohjalta,
mut ta julkista pysäköintiä on lisätty vaihtoehdon B mukaisesti.

Lohjan kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen työpalaverissa
10.12.2015 todettiin että kaavan vaikutuksista pohjaveteen teetetään sel vi-
tys.  Arviointi asemakaavan muutoksen pohjavesivaikutuksista valmistui
26.2.2016. Selvityksen on laatinut Ramboll Oy.

Raportissa todetaan: ”Porlan alkuperäinen luonnontilainen lähdeympäristö
on muuttunut kalanviljelyaltaiden patoamisen ja vedenoton myötä sekä jo
ai em min 1800-luvulla tehtyjen Lohjanjärven pinnanlaskujen vaikutuksesta.
Ka lan vil je ly al taat on perustettu Lohjanjärven pinnanlaskujen seurauksena
syn ty neel le vesijättömaalle.”

Pohjavedenpinnan painetaso esiintyy alueen havaintoputkissa maan pin-
nan ta son alapuolella eikä paineellista pohjavettä ole todettu esiintyvän.
Paa lu tuk ses ta ei arvioida aiheutuvan riskiä pohjaveden haitallisesta pur-
kau tu mi ses ta maanpinnalle.
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Porlan vedenottamon nykyinen vedenottomäärä on vähäinen va lu ma-alu-
eel la muodostuvan pohjaveden kokonaismäärään nähden. Vedenoton pie-
nes tä määrästä johtuen vedenoton vaikutusta ei ole havaittavissa poh ja ve-
den pinnankorkeuden tarkkailuhavainnoissa.

Asemakaavan muutosalue sijoittuu pohjaveden purkautumisalueelle Loh-
jan jär ven ranta-alueelle varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ul ko-
puo lel le. Rakennetun pinta-alan lisääntymisestä ei kohdistu määrällisiä
poh ja ve si vai ku tuk sia Lohjanharjun pohjavesialueelle eikä Porlan ve den ot-
ta moon. Vedenottamo sijoittuu pohjaveden luontaiseen virtaussuuntaan
näh den asemakaavamuutosalueen yläpuolelle Lohjanharjun rinteen ala-
reu naan.

Mikäli rakennusten perustukset toteutetaan siten, ettei rakentamisesta  ai-
heu du pohjaveden pinnantason alenemista, ei kaavamuutoksella arvioida
ole van vaikutuksia alueen lähteiden tai pohjavesivaikutteisten luonto tyyp-
pien ominaispiirteisiin.

Porlan vedenottamon ympäristö on ollut tiiviisti rakennettua aluetta jo ve-
den ot ta mon perustamisen aikana. Suunnitellulla maankäytöllä ei arvioida
ole van haitallisia vaikutuksia pohjaveden määrään tai laatuun, kun alueen
jat ko suun nit te lus sa otetaan huomioon selvityksessä esitetyt pohjaveden
suo je lu nä kö koh dat.

Kaavamääräyksiä on tarkennettu pohjavesivaikutusten arvioinnin suo si tus-
ten mukaisesti. ”Alueelle ei tule toteuttaa pohjavedenpinnantason ala puo-
lel le ulottuvia salaojituksia tai muita pysyviä kuivatusrakenteita, joista voisi
ai heu tua pohjavedenpinnantason pysyvää alenemista. Rakenta misen jat-
ko suun nit te lun yhteydessä tulee laatia pohjaveden hallintasuunnitelma, jo-
hon sisällytetään mm. rakentamisenaikainen pohjaveden tark kai lu suun ni-
tel ma huomioiden etenkin paalutustöiden aikainen pohjaveden sa men tu-
mis ris ki. Rakennustyömaajärjestelyissä tulee kiinnittää erityishuomiota
poh ja ve den suojelunäkökohtiin.”

Lisäksi on tehty seuraavia tarkennuksia: Pähkinäpensaslehto, läh teik kö-
luon to tyypit sekä rehevä lehtolaikku perustetun luonnonsuojelualueen vie-
res sä on osoitettu suojelumerkinnällä sl.

Luontokohteen suojaviheralueen ES kaavamääräystä on tarkennettu muo-
toon: Porlan luonnonsuojelualuetta suojaava suojaviheralue, jolla puusto
tu lee hoitaa luonnonmukaisena. ES-alue yhdessä sl alueen kanssa muo-
dos ta vat puskurivyöhykkeen varsinaiselle luonnonsuojelualueelle.

Pähkinäpensaslehto, lähteikköluontotyypit sekä rehevä lehtolaikku pe rus-
te tun luonnonsuojelualueen vieressä on osoitettu suojelumerkinnällä sl.

Suojeltavan asuinrakennuksen kaavamääräystä sr on tarkennettu muo-
toon: rakennusta ei saa purkaa. Tehtävät toimenpiteet eivät saa vähentää
ra ken nuk sen kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa. Muutoksista tulee
pyy tää museoviranomaisen lausunto.

Puistoalueen VP määräysteksteihin on lisätty maininta siitä, että alueen
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uu dis käy tön suunnittelussa ja tehtävissä toimenpiteissä tulee ottaa huo mi-
oon alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot siten, että arvot säilyvät
ei kä alueen luonne muutu.

Kaavan yleisiin määräyksiin on lisätty teksti: Kortteleihin on laadittava si to-
va tonttijako. (Juha Anttila)

Erikseen jaettavat:
- Asemakaavan muutosehdotus
- Asemakaavan selostus
- Tiivistelmä ja vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mie-
li pi tei siin
- Lausunnot ja mielipiteet
- Pohjavesivaikutusten arviointi
- Laskelma maauimalan kustannuksista
- Havainnekuva
- Maankäyttöluonnokset

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi yhteenvedon valmisteluaineistosta saaduista lau sun-
nois ta ja mielipiteistä, ja

2. esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 2. kaupunginosa Aht sal-
mi ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33
Por la, ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mu kai-
ses ti.

Muutosesitys Jäsen Leena Levonperä jäsenten Irmeli Järvinen, Juha Lipponen ja Rolf
Oi no nen kannattamana esitti seuraavan muutosesityksen:

Kaavaehdotus palautetaan valmisteluun. Kerrostalojen korttelialue Ak-202
kor va taan VP-merkinnällä, kaavaehdotuksen eteläosa toteutetaan eh do-
tuk sen mukaan. Kaava-alueeksi rajataan Porla siten, että ker ros ta lo kort te-
lin pohjoisraja on uusi kaavaraja.

Äänestys Puheenjohtajan esityksestä äänestys suoritettiin sähköisenä äänestyksenä
si ten, että ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA
ja jäsen Leena Levonperän muutosesitystä kannattaneet EI.

Ympäristöjohtajan päätösesitystä kannattivat kau pun ki suun nit te lu lau ta kun-
nan jäsenet Lassi Huhtala, Päivi Kuitunen, Ilkka Lähteenmäki, Merja Ne va-
lai nen, Juhana Salmenpohja, Pirjo Sjögren ja Jari Åström. Jäsen Leena
Le von pe rän muutosesitystä kannattivat kaupunkisuunnittelulautakunnan
jä se net Irmeli Järvinen, Iiro Jääskeläinen, Leena Levonperä, Juha Lip po-
nen, Rolf Oinonen ja Piritta Poikonen.

Ympäristöjohtajan päätösesitys sai 7 ääntä ja jäsen Leena Levonperän
muu tos esi tys 6 ääntä.

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi äänin 7 - 6 ympäristöjohtajan pää-
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tös esi tyk sen.
-----------------------------------

KH 13.06.2016 § 226
Kaupunginhallitus on käynyt tutustumassa Porlan alueeseen 7.6.2016 ym-
pä ris tö joh ta jan ja kaavoittajan johdolla.

Esityslistan oheismateriaali:
- Kaavakartta + kaavamääräykset 24.5.2016
- Kaavaselostus, ehdotusvaihe 24.5.2016
- Tiivistelmä ja vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mie-
li pi tei siin
- Lausunnot ja mielipiteet
- Pohjavesivaikutusten arviointi, Ramboll 22.2.2016
- Laskelma maauimalan kustannuksista
- Havainnekuva 24.5.2016
- Maankäyttöluonnokset 7.4.2016

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kau-

pun gin osa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla, ja
aset taa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Vastaesitys 1 Keskustelun kuluessa Paula Nordström teki seuraavanlaisen vas ta esi tyk-
sen:

Teen vastaesityksen, että Porlan kaava palautetaan valmisteluun siten, et-
tä kaavan AK-aluemerkintä korvataan VL-aluemerkinnällä. Aluetta tulee
ke hit tää yhdessä Aurlahden alueen kanssa kaupunkilaisten virkistys-, lii-
kun ta- ja vapaa-ajanviettoalueena. Tarvittaessa vanhan kalanviljelyalueen
mer kin tää tarkennetaan siten, että alueella sallitaan vesiviljely.

Paula Nordströmin vastaesitystä kannattivat Toni Hägg, Riikka Slun-
ga-Pout sa lo ja Hannele Maittila.

Vastaesitys 2 Nina Virtanen teki seuraavanlaisen vastaesityksen:

Kaavaehdotus palautetaan valmisteluun. Kerrostalojen korttelialue Ak-202
kor va taan VP-merkinnällä, kaavaehdotuksen eteläosa toteutetaan eh do-
tuk sen mukaan. Kaava-alueeksi rajataan Porla siten, että ker ros ta lo kort te-
lin pohjoisraja on uusi kaavaraja.

Aslak Palenius kannatti Nina Virtasen vastaesitystä.

Koska oli tehty kaksi esittelijän päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua
vas ta esi tys tä, totesi puheenjohtaja, että oli suoritettava äänestys. Pu heen-
joh ta jan ehdotuksesta äänestys suoritetaan sähköisenä.

Äänestys 1 Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen. Ne, jotka kan nat-
ta vat Paula Nordströmin vastaesitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kan nat-
ta vat Nina Virtasen vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin
8 JAA ääntä (Riikka Slunga-Poutsalo, Jukka Sassi, Hannele Maittila, Tom
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Hill ner, Irene Äyräväinen, Paula Nordström, Toni Hägg ja Tuija Piekka), 3
EI ääntä (Aslak Palenius, Leo Rintanen ja Nina Virtanen) ja 2 tyhjää (Päivi
Alan ne ja Petteri Åström).

Puheenjohtaja totesi Paula Nordströmin vastaesityksen voittaneen ää nes-
tyk sen äänin 8-3/2 tyhjää.

Äänestys 2 Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen. Ne jotka kan nat ta-
vat esittelijän pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Nord-
strö min vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä
(Pet te ri Åström, Tom Hillner, Päivi Alanne, Irene Äyräväinen ja Tuija Piek-
ka ja 8 EI ääntä (Leo Rintanen, Jukka Sassi, Riikka Slunga-Poutsalo, Pau-
la Nordström, Aslak Palenius, Toni Hägg, Nina Virtanen ja Hannele Mait ti-
la.

Puheenjohtaja totesi Paula Nordströmin vastaesityksen voittaneen ää nes-
tyk sen äänin 8-5.

Päätös Kaupunginhallitus päätti, että Porlan kaava palautetaan valmisteluun siten,
et tä kaavan AK-aluemerkintä korvataan VL-aluemerkinnällä. Aluetta tulee
ke hit tää yhdessä Aurlahden alueen kanssa kaupunkilaisten virkistys-, lii-
kun ta- ja vapaa-ajanviettoalueena. Tarvittaessa vanhan kalanviljelyalueen
mer kin tää tarkennetaan siten, että alueella sallitaan vesiviljely.

----------------------------------

Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo oli asiantuntijana klo 17.15-17.45 tä-
män pykälän käsittelyn ajan

-----------------------------------

KASULK 22.9.2016 § 102 Kaupunginhallitus päätti 13.6.2016, "että Porlan kaava palautetaan val mis-
te luun siten, että kaavan AK-aluemerkintä korvataan VL-aluemerkinnällä.
Aluet ta tulee kehittää yhdessä Aurlahden alueen kanssa kaupunkilaisten
vir kis tys-, liikunta- ja vapaa-ajanviettoalueena. Tarvittaessa vanhan ka lan-
vil je ly alu een merkintää tarkennetaan siten, että alueella sallitaan ve si vil je-
ly."

24.5.2016 päivättyä asemakaavan muutosehdotusta on muutettu pää tök-
sen perusteella seuraavasti: Asuinkerrostalojen korttelialueen käyt tö tar koi-
tus mer kin tä AK on korvattu lähivirkistysalueen merkinnällä VL. Merkinnällä
osoi te taan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut, lähinnä taa ja ma ra ken-
teen sisäiset tai siihen välittömästi liittyvät alueet, joita ei ole tarkoitus ra-
ken taa varsinaisiksi puistoiksi. Kaavamuutosalueelle ei muodostu uutta
asuin ra ken nus ten rakennusoikeutta. Porlankadun katualuetta on ly hen net-
ty, ja samoin hotellirakennusten korttelialuetta KL on vähäisessä määrin
muu tet tu, jotta taloudellinen maankäyttö on mahdollista.

Porlan-Aurlahden ranta-alueella on edelleen voimassa kau pun ki suun nit te-
lu lau ta kun nan 17.11.2015 § 125 Lemminkäinen Talo Oy:lle varaama suun-
nit te lu va raus seuraavin ehdoin:

Suunnitteluvaiheen sekä asemakaavan muutoksen laatimiskustannukset
tu le vat varauksen haltijan kustannettaviksi. Asemakaavoituksen edel lyt tä-
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mät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tut ki mi-
set sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet tehdään suun nit te lu va-
rauk sen haltijan kustannuksella. Lemminkäinen Talo Oy tekee suun nit te lu-
va rauk sen edellyttämän suunnittelun ja selvitystyön omalla kus tan nuk sel-
laan ja riskillään. Kaupungille ei aiheudu niistä mitään korvausvelvoitetta.
Mi kä li Lemminkäinen Talo Oy ei vuoden 2016 loppuun mennessä ole löy-
tä nyt omasta ja Lohjan kaupungin näkökulmasta Porlan-Aurlahden alu eel-
le sopivaa ratkaisua, peruslähtökohtana on, että suunnitteluvarausta ei
31.12.2016 jälkeen edellä mainitulta pohjalta jatketa.

MKW Partners tai Lemminkäinen Talo Oy eivät ole ilmaisseet kantaansa
suun nit te lu va rauk sen suhteen, mikäli asemakaavan muutosehdotus ei si-
säl täi si asuinrakentamista. (Juha Anttila)

Erikseen jaettavat:
- Asemakaavan muutosehdotus
- Asemakaavan selostus
- Tiivistelmä ja vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mie-
li pi tei siin
- Lausunnot ja mielipiteet
- Pohjavesivaikutusten arviointi
- Laskelma maauimalan kustannuksista
- Havainnekuva
- Maankäyttöluonnokset

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi yhteenvedon valmisteluaineistosta saaduista lau sun-
nois ta ja mielipiteistä, ja

2. esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa 2. kaupunginosa Ahtsalmi
ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla
jul ki ses ti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KH 03.10.2016 § 326
Esityslistan oheismateriaali
- Kaavakartta ja -määräykset 22.9.2016
- Kaavaselostus 22.9.2016
- Havainnekuva 22.9.2016
- Pohjavesivaikutusten arviointi
- Tiivistelmä ja vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mie-
li pi tei siin
- Lausunnot ja mielipiteet

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja asettaa 2. kaupunginosa Ahtsalmi

ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla
jul ki ses ti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.
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Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kau-
pun gin osa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla ase tet-
ta vak si julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KASULK 23.02.2017 § 20
Asemakaavamuutoksen L33 Porla ehdotusvaiheen aineisto pidettiin jul ki-
ses ti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 19.10.2016-
18.11.2016, ja ehdotuksesta on pyydetty lausunnot. Asemakaavan muu-
tos eh do tuk ses ta saatiin 15 lausuntoa ja 4 muistutusta

Saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. rakennussuojeluun,
ka noot ti va jaan, veneidenlaskuun, luonnonsuojeluun, pohjaveden suo je-
luun, kalastukseen, kalankasvatukseen, lähiruokaan, leikkipaikkaan, jär vi-
kes kuk seen, luontokouluun, tapahtumien pysäköintiin ja tu kitiloihin, puis to-
suun ni tel man laatimiseen, liikennealueisiin ja es teet tö myy teen.

Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet, jotka ovat esi-
tys lis tan liitteenä.

Asemakaavan muutosehdotuksen kaavamääräyksiä ja kaavakarttaa on
tar ken net tu saadun palautteen perusteella. Muutokset on esitelty
kaavaselostuksessa. Muutokset eivät ole MRA 32§:n tar koit ta mia oleellisia
muutoksia, eikä ehdotusta ole tarpeen asettaa uu del leen
nähtäville.(Asemakaava-arkkitehti Juha Anttila)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Kaavakartta 23.2.2017
- Kaavaselostus 23.2.2017
- Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset

Esitys
Ej Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

se:

1. hyväksyy nähtävilläolleesta 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupungin-
osa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksesta L33 Porla saatuihin
lau sun toi hin ja muistutuksiin annetut vastineet (23.2.2017), ja

2. esittää 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupunginosa Myllylampi asema-
kaavan 23.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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KH 06.03.2017 § 76 Esityslistan oheismateriaali:
- Kaavakartta 23.2.2017
- Kaavaselostus 23.2.2017
- Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset
- Asemakaavan seurantalomake 22.2.2017

Esitys 
Kj Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä nähtävilläolleesta 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupungin-
osa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksesta L33 Porla saatuihin
lau sun toi hin ja muistutuksiin annetut vastineet (23.2.2017), ja

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

hyväksyä 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupunginosa Myllylampi asema-
kaavan 23.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo oli kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn aikana.

-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 40 Esityslistan oheismateriaali:
- Kaavaselostus 23.2.2017
- Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset
- Asemakaavan seurantalomake 22.2.2017

Esitys V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 hyväksyä 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupunginosa Myllylampi
asemakaavan 23.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

Liite 3/kv 15.3.2017 - Kaavakartta ja -määräykset 23.2.2017

Pekka Ilmarinen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden
syynä maan vuokraaminen. Hänen tilalla varavaltuutettuna Jorma Kaira
tämän asian käsittelyn ajan.

-----------------------------------
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L62 Karnainen, 22. kaupunginosa Routio korttelin 100 ja katu- ja
liikennealueen asemakaavan muutos ja asemakaava
28/10.02.03/2017

KASULK 02.06.2016 § 68
Karnaisten asemakaavoituksesta on laadittu asemakaavoituksen käyn
nistämissopimus yksityisen maanomistajan kanssa (KH 22.2.2016). E18
-moottoritien Karnaisten liittymän (22) välittömään läheisyyteen sijoittuva
suunnittelualue on laajuudeltaan yhteensä n. 37 ha, johon sisältyy n. 4 ha
jo asemakaavoitettua aluetta. Suunnittelualueeseen sisältyy kaupungin
omistuksessa olevaa maata Hossantien itäpuolella n. 12 ha.

Karnaisten asemakaavalla on tavoitteena osoittaa alueelle Lohjan
taajamaosayleiskaa van mukaisesti pääasiassa kaupallisten palvelujen ja
työpaikkojen aluetta E-18 -moottoritien läheisyys hyödyntäen. Alueelle on
tarkoitus sijoittaa sellaista uutta merkitykseltään paikallista vähittäistavaran
kauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle. Alueella tutkitaan myös uuden
polttoaineen jakeluaseman sijoittamista alu een sijaitessa pohjavesialueen
ulkopuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueella voimassa
olevan korttelin 100 (ABC-asema) asemakaavan tarkastelu mm.
korttelissa jäljellä olevan rakennusoikeuden toteuttamismahdollisuuksien,
liityntä- ja paikoitusjärjestelyjen suhteen.

Valmisteluvaiheessa laaditaan kolme vaihtoehtoista alueiden
käyttösuunnitelmaa. Kaikki suunnitelmat perustuvat siihen, että Hossantien
ja Hossanmäentien ristykseen tulee uusi kiertoliittymä. Hossantien ja
Routiontien risteyksen kohdalle osoitetaan uusi liikennepalveluasema ja
uuden kiertoliittymän ja liikennepalveluaseman välille liityntäpysäköinnille
varattu alue. Kiertoliittymä mahdollistaa moottoritien linja-autoliikenteen
ajamisen risteys alueen kautta, mutta viime kädessä joukkoliikenteen
tarjonnan parantaminen alueella riippuu liikennöitsijöiden päätöksistä.
Kaikissa vaihtoehdoissa on osoitettu uutta ns. paljon tilaa vaativan tavaran
kauppaa 8000 k-m2. Nykyisen ABC -liikennepalvelun länsipuolinen
peltoalue jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen niin, että maaston
matalimpaan kohtaan jää viheraluet ta, joka mahdollistaa alueen
hulevesien käsittelyn. Vaihtoehdot eroavat toisistaan seuraavasti:

- Vaihtoehdossa 1 ns. tiva-kauppa on jaettu kahteen kortteliin nykyisen
ABC-liikennepalvelun länsipuoliselle peltoalueelle. Korttelialueille on lisäksi
osoitettu toimitilarakentamista. Hossantien itäpuolelle on
liikennepalveluaseman lisäksi osoitettu toimitilarakentamista.

- Vaihtoehdossa 2 ns. tiva-kauppa sijoittuu yhteen kokonaisuuteen
nykyisen ABC -liikennepalvelun länsipuolelle ja muilla korttelialueilla on
toimitilarakentamista. Hossantien itäpuolella on toimitiloja kuten
vaihtoehdossa 1.

- Vaihtoehdossa 3 ns. tiva-kaupasta osa sijoittuu nykyisen
ABC-liikennepalvelun länsipuoliselle peltoalueelle ja osa Hossantien
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itäpuolelle uuden liikennepalveluaseman viereen.Muuten länsipuoliselle
peltoalueelle sijoittuu toimitilarakentamista.

Suunnittelun pohjaksi on valmistunut kaupallinen selvitys sekä luonnos
maisema- ja hulevesiselvityksestä. Liikenneselvityksen laatiminen on
vireillä uuden maankäytön johdosta tarvittavien liikennejärjestelyjen
suunnittelua varten.

Asemakaavan laatimisen johdosta järjestettiin aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa 27.5.2016. ELY-keskus piti uutta
kiertoliittymää sekä joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin huomioon
ottamista alueella perusteltuna. Kaupan selvitys ei ole riittävä: liiketilan
lisätarpeen arvionnin on perustuttava alueen omaan väestöön,
päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan mitoitus ei ole perusteltu ja ns.
tiva-kaupan paikallisuus on perusteltava paremmin. Kaupan selvitystä
tullaan täydentämään kaavaprosessin aikana ennen
asemakaavaehdotuksen laatimista. (Teija Liuska-Eloranta, Leena
Iso-Markku)

Erikseen jaettavat:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Alueenkäyttösuunnitelmat, vaihtoehdot 1-3
- Kaupallinen selvitys 23.5.2016 (WSP)
- Karnaisten maisema- ja hulevesiselvitys, luonnos 4.5.2016 (FCG
Suunnitte lu ja tekniikka Oy)

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

1. merkitä 22. kaupunginosaa Routio koskevan asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen, L62 Karnainen, osallistumis- ja
arviointisuunnitelman(2.6.2016) tiedoksi,

2. kuuluttaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja

3. asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston
nähtäville MRL62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KASULK 17.11.2016 § 127

22. kaupunginosan Routio korttelin 100 ja liikenne- ja katualueen
asemakaavan muutoksen ja asemakaava (L62 Karnainen) osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen alueidenkäyttösuunnitelmat
ovat olleet nähtävillä 8.6.-1.7.2016 valmisteluvaiheen kuulemista varten
(MRL 63§, MRA 30§) ja niistä on pyydetty lausunnot.

Valmisteluvaiheen vaihtoehtoisista luonnoksista saaduissa lausunnoissa
vaadittiin kaupallisen selvityksen täydentämistä,
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muinaisjäännösinventoinnin laatimista sekä kiinnitettiin erityisesti huomiota
maisemalinjoihin, rakentamisen sijoittamiseen ja hulevesien hallintaan.
Saapuneissa mielipiteissä kiinnitettiin erityistä huomiota olemassa oleviin
liikennejärjestelyihin ja toimitilojen, polttonesteiden jakeluasemien,
päivittäistavarakaupan ja merkitykseltään paikallisen
vähittäistavarankaupan sijoittumiseen. Lausunnoista ja mielipiteistä on
laadittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä.

Kaava-alueesta on valmisteluvaiheen jälkeen laadittu lisäselvityksiä;
lopullinen maisema- ja hulevesiselvitys, täydennetty kaupallinen selvitys,
muinaisjäännösinventointi ja alustava katusuunnitelma. Asiakirjat ovat
esityslistan liitteenä.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu ehdotus. Saadut
lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ehdotuksen laadinnassa
mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotus on laadittu valmisteluvaiheen kahden eri luonnosvaihtoehdon
pohjalta (vaihtoehto 2, vaihtoehto 3).

Hossantien itäpuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP), yhteensä
2500 m2 sekä liikennepalvelurakennusten korttelialue (LHK-2), yhteensä
noin 13000 m2. Alueelle saa rakentaa liikennepalveluun tarkoitettuja tiloja
ja päivittäistavarakaupan myymälätiloja enintään 400 kem2. LHK-2-
korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2000 kem2 ja se sijoittuu
korttelialueen eteläosaan. Autopaikoitus on sijoitettu korttelialueen
pohjoisosaan.

LHK- korttelialueen itäpuolelle sijoittuu Hossantien ja Routiontien yhdistävä
katu (Hossankaari). Kadun itäpuolella on liike- ja toimitilarakennusten
korttelialue,jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KMT-2).
Alueelle saa rakentaa sellaista merkitykseltään paikallista vähittäistavaran
kauppaa, joka kaupan laatu huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle enintään 4000 kem2. Alueelle
saa rakentaa toimisto-, toimi- ja varasto-, näyttely-, palvelu- ja
kokoontumistiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan tiloja. KMT-2 -korttelialueelle
on osoitettu rakennusoikeutta 6000 kem2 ja sen pinta-ala on noin 18500
m2. Osa KMT-2- korttelialueen autopaikoista on mahdollista sijoittaa
erilliselle autopaikkojen korttelialueelle (LPA).

Hossantien itäpuolelle, moottoritien eteläpuolelle sijoittuu urheilu- ja
virkistyspalveluiden alue. Liikennemelun vuoksi moottoritien
reunavyöhykkeelle sijoittuu suojavyöhyke. VU -alueen metsäinen luonne
tulee säilyttää. Alueelle voidaan sijoittaa ulkoilupolkuja ja -reittejä sekä
alueen ulkoilukäyttöä palvelevia rakennelmia. Suojavyöhykkeelle saa
sijoittaa vähäistä moottoriurheilutoimintaa ehdolla, että rakentamisen
yhteydessä osoitetaan, että toiminnasta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää
paikallista melua.

Hossantien länsipuolelle Hossanmäentien ja Lammaskujan väliselle
alueelle sijoittuu huoltoaseman korttelialue (LH),jolle saa sijoittaa
polttoneistei den jakeluaseman ja kahvila-, ravintola- ja kokoontumistiloja.
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yhteensä 300 kem2 ja sen pinta-ala on 9500 m2. LH -korttelialueelle on
mahdollista liittyä moottoritien suunnasta suoraan Hossantieltä ja
korttelialueen toinen ajoneuvo liittymä sijoittuu Lammaskujalle.

Hossantien ja Hossanmäentien sekä Hossanmäentien ja Karnaistentien
risteyksissä on tilavaraus kiertoliittymän rakentamiseen. Hossanmäentien
ja Karnaistentien risteyksestä on osoitettu uusi katu (Meemikatu)
pohjoiseen.

Hossanmäentien eteläpuolella olemassa olevan
liikennepalvelurakennusten korttelialueen (LHK-1) käyttötarkoitus ja
rakennusoikeus säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena,
yhteensä 9976 kem2. Korttelialueen ala kas vaa noin 11500 m2.

Olemassa olevan LHK-1 -korttelialueen länsipuolelle sijoittuu liike- ja toi
mitila rakennusten korttelialue,jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön (KMT-1). Alueelle saa rakentaa sellaista merkitykseltään
paikallista vähittäistavarankauppaa,joka kaupan laatu huomioon ottaen on
perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle, enintään
7000 kem2. n perusteltua sijoittaa keskustatoimintojen alueiden
ulkopuolelle, enin tään 7000 kem2. Alueelle saa rakentaa toimisto-, toimi-
ja varasto-, näyttely-, palvelu- ja kokoontumistiloja sekä liikunta- ja
vapaa-ajan tiloja. KMT-1 -korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta
16000 kem2 ja sen pinta-ala on noin 55000 m2. Autopaikoitus on sijoitettu
KMT-1 -korttelialueen Karnaistentien puoleiseen osaan.

Kaava-alueen luoteisosaan sijoittuu toimitilarakennusten korttelialue
(KTY-7, KYT-8) ja sen kaakkoispuolelle uusi katu (Emojikatu). KTY-7
-korttelialueellesaa rakentaa toimisto- ja toimitilarakennuksia sekä
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia ja
niihin liittyvää myymälä- ja näyttelytiloja. Korttelialueelle voi sijoittaa
palvelu- ja kokoontumistiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan
yhteyteen. Kerrosalasta enintään 20% saa käyt tää myymälä- ja siihen
verrattavia ti loja varten. Tällaisen tilan ker ros ala saa olla enintään 600
k-m². Moottoritien viereen sijoittuvalle korttelin osalle on mahdollista
rakentaa myös liikuntaja vapaa-ajantiloja. Kortteliin 102,KTY
-korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 10000 kem2 ja korttelin
pinta-ala on noin 46500 m2. Autopaikoitus on osoitettu korttelialueen
kaakkoispuolelle.

Karnaistentien koillispuolelle sijoittuu lähivirkistys- ja suojaviheralue, joille
on osoitettu alueen osa hulevesien käsittelyä varten.

Uusille kaduille on osoitettu nimiksi Hossankaari, Meemikatu ja Emojikatu,
joita Lohjan nimistötyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2016 päättänyt
suositella kadun nimiksi.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu lisää
rakennusoikeutta yhteensä 44276 kem2. Rakennusoikeuden lisäys
voimassa ole vaan asemakaavaan nähden 34300 kem2 ja se sijoittuu
uusille korttelialueille. Kaava-alueen pinta-ala on noin 360200 m2.
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Maankäyttösopimus on tarvittaessa tehtävä ennen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen hyväksymistä. (Kaisa Långström)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Kaavakartta 17.11.2016
- Kaavaselostus 17.11.2016
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saadut
lausunnot
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saadut
mielipiteet
- Yhteenveto valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
ja vastineet niihin, 17.11.2016
- L62 Karnainen, asemakaava ja asemakaavan muutos, Maisema- ja
hulevesiselvitys 22.6.2016, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
- Karnaisten asemakaava, Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016, WSP
- Lohja Karnainen asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen mui
naisjäännösinventointi 2016, Mikroliitti Oy
- Katusuunnitelma 3.11.2016, luonnos, Trafix

Esitys
Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi yhteenvedon valmisteluaineistosta saaduista
lausunnoista ja mielipiteistä, ja

2. esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 22. kaupunginosan
Routio asemakaavan ja asemakaavamuutosehdotuksen L62 Karnainen
(10.3.2016) ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 100 ja liikenne- ja katualuetta sekä
Hossantien ja Karnaistentien lähiympäristöä. Asemakaavan muutoksella
muodostuu 22. kaupunginosa Routio, kortteli 100 ja asemakaavalla
muodostuu korttelit 102 - 105 ja lähivirkistys-, urheilu- ja virkistys-, yleisen
pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-, autopaikkojen-, katu- ja
maantiealuetta.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KH 28.11.2016 § 390
Esityslistan liitteet:
- Kaavakartta 17.11.2016
- Kaavaselostus 17.11.2016
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saadut
lausunnot
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta
saadut mielipiteet
- Yhteenveto valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
ja vastineet niihin, 17.11.2016
- L62 Karnainen, asemakaava ja asemakaavan muutos, Maisema- ja
hulevesiselvitys 22.6.2016, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
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- Karnaisten asemakaava, Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016, WSP
- Lohja Karnainen asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen muinais
jäännösinventointi 2016, Mikroliitti Oy
- Katusuunnitelma 3.11.2016, luonnos, Trafix

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä 22. kaupunginosan Routio asemakaavan ja
asemakaavamuutosehdotuksen L62 Karnainen (10.3.2016) ja

2. asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

 Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo oli kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn ajan. Puistosalo poistui klo 19:35.

KASULK 23.02.2017 § 21

L62 Karnainen, 22. kaupunginosan Roution, korttelin 100 sekä katu- ja
liikennealueiden asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut
julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 7.12.2016 -
13.1.2017, ja ehdotuksesta on pyydetty lausunnot.

Saaduissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota mm. kaupan mitoitusta ja
laatua ohjaavien kaavamääräysten sisältöön, liikenneselvityksen
puutteeseen, Routiontien liikennejärjestelyihin, hulevesiä ohjaavaan
kaavamerkinnän määräykseen, KMT-1 - korttelialueen rakentamisen
korkeuteen ja maisemalinjojen säilymiseen. Saaduissa muistutuksissa on
kiinnitetty huomiota mm. Routiontien liikennejärjestelyihin, kaupan
mitoitukseen, maisema- ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen,
moottoriurheilutoimintaan, maanomistajien tasapuoliseen kohteluun sekä
KMT-2 - korttelialueen maanpinnan korkeusasemaan ja rakennusoikeuden
sijoittumiseen.

Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet, jotka ovat
esityslista liitteenä.

Kaavan viranomaisneuvottelu järjestettiin 24.1.2017.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehty seuraavat
muutokset:

Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen on lisätty maantiealueen
suojavyöhykkeet, puistomuuntamon ohjeellinen sijainti kortteliin 100,
istutettavan puurivi Hossamäentien varteen  ja maiseman tärkeiden
näkymien säilyttämistä koskevaa kaavamääräystä korttelissa 100. Lisäksi
on lisätty määräys, joka velvoitta erillisen sitovan tonttijaon laatimisen.
Korttelissa 105 tulee asutukseen rajautuva korttelin osa aidata.
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Asemakaavan ja asemakaavan muutokseen on tarkistettu
rakennusoikeutta, kerroslukua, puistomuuntamon sijaintia, maanpinnan
korkeutta ja istutettavan alueen osan leveyttä korttelissa 105,
rakennusoikeutta, kerroslukua, ohjeellista polttionesteen jakeluaseman
rajausta, johtoa varten varattu alueen osa sekä ajoyhteys korttelissa 103.
Korttelissa 102 on tarkistettu  korttelialueen rajausta ja istutettavan alueen
osan leveyttä ja korttelissa 100 vesikaton korkeusasemaa, tonttien
määrää, huoltorakennuksen rakennusoikeuden määrää sekä
Hossanmäentien ja Routiontien katualueen rajausta. Lisäksi on tarkistettu
kaupan mitoitusta ja laatua kuvaavia kaavamääräyksiä,
muinaismuistoalueen määräystä ja rajausta sekä ohjeellisen
hulevesialueen määräystä. Yleisiin kaavamääräyksiin on tehty lisäys
mainoslaitteiden sijoittamisesta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksesta on poistettu
moottoriurheilutoiminnan mahdollistava määräys pois sekä Karnaistentien
katualueen nimi.

Osallisia, joita muutokset koskevat, on kuultu erikseen. Maanomistajien
kuulemista koskevat pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä.

Maankäyttösopimus tehdään ennen asemakaavan ja asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä. (Yleiskaavasuunnittelija Kaisa
Långström)

Erikseen jaettavat asiakirjat:
- Kaavakartta 23.2.2017
- Kaavaselostus ja sen liiteasiakirjat 23.2.2017
- Tiivistelmät lausunnoita ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Maanomistajien kuuleminen
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset

Esitys
Ej Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

se

1. hyväksyy 22. kaupunginosan Routio asemakaavasta ja asemakaavan
muutosehdotuksesta L62 Karnainen saatuihin lausuntojen ja muistutuksiin
annetut vastineet (23.2.2017), ja

2. esittää 22. kaupunginosan Routio korttelin 100 sekä katu- ja
liikennealueiden laaditun 23.2.2017 päivätyn L62 Karnainen asemakaavan
ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22.
kaupunginosan Routio korttelit 100, 102-105 lähivirkistys-, urheilu- ja
virkistys-, yleisen pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-,
autopaikkojen- katu- ja yleisen tien alueita.
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Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KH 06.03.2017 § 79
Esityslistan oheismateriaali:

 - Kaavakartta 23.2.2017
- Kaavaselostus ja sen liiteasiakirjat 23.2.2017
- Tiivistelmät lausunnoita ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Maanomistajien kuuleminen
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset

Esitys 
Kj Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä 22. kaupunginosan Routio asemakaavasta ja asemakaavan
muutosehdotuksesta L62 Karnainen saatuihin lausuntojen ja muistutuksiin
annetut vastineet (23.2.2017), ja

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

hyväksyä 22. kaupunginosan Routio korttelin 100 sekä katu- ja
liikennealueiden laaditun 23.2.2017 päivätyn L62 Karnainen asemakaavan
ja asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22.
kaupunginosan Routio korttelit 100, 102-105 lähivirkistys-, urheilu-
ja virkistys-, yleisen pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-,
autopaikkojen- katu- ja yleisen tien alueita.

Päätös Hyväksyttiin.

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo oli kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn aikana.

-----------------------------------

 Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo poistui kokouksesta asian käsittelyn
jälkeen klo 18.48.

-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 41 Esityslistan oheismateriaali:
- Kaavaselostus ja sen liiteasiakirjat 23.2.2017
- Tiivistelmät lausunnoita ja muistutuksista ja vastineet 23.2.2017
- Maanomistajien kuuleminen
- Saadut lausunnot
- Saadut muistutukset

Esitys 
V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä
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 hyväksyä 22. kaupunginosan Routio korttelin 100 sekä katu- ja
liikennealueiden laaditun 23.2.2017 päivätyn L62 Karnainen asemakaavan
ja asemakaavan muutosehdotuksen.

 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22.
kaupunginosan Routio korttelit 100, 102-105 lähivirkistys-, urheilu-

 ja virkistys-, yleisen pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-,
autopaikkojen- katu- ja yleisen tien alueita.

Päätös Hyväksyttiin.

Liite 4/kv 15.3.2017 - Kaavakartta ja -määräykset  23.2.2017
-----------------------------------
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Takauksen myöntäminen Lohjan Pallo ry:n lainalle
244/02.05.06/2017

KH 20.02.2017 § 59
Lohjan Pallo on 10.2.2017 saapuneella kirjelmällään anonut Lohjan
kaupungin takausta 60 000 euron pankkilainalle, jolla rahoitetaan
Kuplahallit Oy:n pienosakkaiden osakkeiden ostaminen. Osakkeiden
ostamisen jälkeen Kuplahallit Oy:n osakekanta on Lohjan liikuntakeskus
Oy:n (70%) ja Lohjan Pallo ry:n (30%) omistuksessa.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus
ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän
kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta
ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien
ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015),
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain
(729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen
tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen
edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.
Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu
lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy
yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.

Takauksen voidaan katsoa liittyvän kiinteästi liikuntalain (390/2015)
mukaiseen tehtävän edistämiseen.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Lohjan Pallo ry on kilpailuttanut rahoitusyhtiöt ja halvimman tarjouksen on
antanut Länsi-Uudenmaan Osuuspankki. Lainamäärä on 60 000 euroa ja
korko on euribor 12 kk + marginaali, yhteensä 1,15 prosenttia. Laina-aika
on 18 kuukautta (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri Partanen).

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan

päätösesityksen:

 V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 -myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan
 Pallo ry:n Länsi-Uudenmaan Osuuspankista ottamalleen 60 000 euron

lainalle, jonka laina-aika on enintään 18 kuukautta sekä lainan pääoman,
koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi.
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Laina käytetään esittelyosassa määriteltyyn tarkoitukseen.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 42

Esitys V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 -myöntää Lohjan kaupungin omavelkaiset takaukset Lohjan
 Pallo ry:n Länsi-Uudenmaan Osuuspankista ottamalleen 60 000 euron

lainalle, jonka laina-aika on enintään 18 kuukautta sekä lainan pääoman,
koron, viivästyskoron sekä mahdollisten perimiskulujen suorittamiseksi.
Laina käytetään esittelyosassa määriteltyyn tarkoitukseen.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Aloite Lohjan keskustan ruotsinkielisen alakoulu, Solbrinkenin,
kapasiteetin nostamiseksi
294/00.01.00/2017
1260/00.01.00/2013

Ruotsinkielinen koulutusjaosto 13.12.2016 § 20

 Solkbrinkens Hem och Skola rf on lähettänyt ruotsinkieliselle jaostolle
aloitteen koskien Lohjan ruotsinkielisten alakoulujen ja päiväkotien
tilanahtautta.

Aloitteessa esitetään Lohjan kaupungille, että Laurentiuskoulua
suunniteltaessa ratkaistaisiin samalla myös  Solbrinkenin  tilanahtaus, joko
laajentamalla nykyistä koulua tai varaamalla suuremmat tilat uudesta
Laurentiuskoulusta. Aloitteessa todetaan myös, että ruotsinkielinen
päiväkoti siirtyisi takaisin samalle alueelle ja että koulu ja päiväkoti saavat
omat riittävät tilat ja pihat toistensa läheisyydessä. Lasten kielen
kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että ruotsinkielisillä ja
suomenkielisillä on erilliset tilat ja pihat.

Aloitteessa ilmoitetaan myös osallistumishalukkuus yhteistyöhön asian
valmisteluun ja keskusteluun.

Lohjan kaupunginvaltuusto on 11.05.2016 §46 päättänyt että

1. ruotsinkieliselle päivähoidolle rakennetaan neljälle ryhmälle päiväkotitilat
Solbrinkenin koulun yhteyteen;

2. uuden ruotsinkielisen päiväkodin suunnittelu- ja rakennusvaiheen
aikana Labanin päiväkodin tilapäisenä tilana toimii 1.8.2016 alkaen
Ojaniitun päiväkoti.

Laurentiustalon ohjausryhmä on hyväksynyt kokouksessaan
Laurentiustalon osallisuussuunnitelman, jossa kaikki kuntalaiset ovat
tervetulleita mukaan keskusteluun Laurentiustalon facebook-sivuilla.
Lisäksi järjestetään erilaisia osallisuustyöpajoja Laurentiustalon eri
vaiheiden aikana.

Laurentiustalon tarve- ja hankesuunnittelutyöryhmässä on ruotsinkielisen
koulun ja päivähoidon tilatarpeet suunnittelussa mukana. Ne sijoittuvat
samalle tontille Laurentiustalon kanssa ja suunnittelussa mietitään
mahdollisia yhteisiä tilankäyttömahdollisuuksia (esim. ruokailu, erikoistilat)

Esitys
Op Ruotsinkielinen jaosto päättää

1) esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että Laurentiuskoulun
suunnittelun yhteydessä ratkaistaisiin myös Solbrinkens skolan
tilanahtaus, ruotsinkielinen päiväkoti siirtyisi takaisin samalle alueelle
koulun kanssa ja että koulu ja päiväkoti saavat omat riittävät tilat;

2) pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
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Muutettu päätösesitys
Op Ruotsinkielinen jaosto päättää

1) esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että Laurentiustalon
suunnittelun yhteydessä ratkaistaisiin myös Solbrinkens skolan
tilanahtaus, ruotsinkielinen päiväkoti siirtyisi takaisin samalle alueelle
koulun kanssa ja että koulu ja päiväkoti saavat omat riittävät tilat omalla
identiteetillä;

2) pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KOPLK 13.12.2016 § 110

Esitys
Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

1. Laurentiustalon suunnittelun yhteydessä ratkaistaan myös Solbrinkens
skolan tilanahtaus, ruotsinkielinen päiväkoti siirtyy takaisin samalle alueelle
koulun kanssa ja että koulu ja päiväkoti saavat omat riittävät tilat joissa
näkyy oma identiteetti;

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite
todetaan loppuunkäsitellyksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KH 19.12.2016 § 422

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan

päätösesityksen:

V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

1. merkitä aloitteesta saadun selvityksen tiedokseen;

2. että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 43

Esitys V a l t u u s t o  p ä ä t t ä ä

 1. merkitä aloitteesta saadun selvityksen tiedokseen;

 2. että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.
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Päätös Hyväksyttiin.
-----------------------------------
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Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
175/00.01/2017

KH 06.03.2017 § 86
Keskusvaalilautakunnan varajäsen Rolf Grandell pyytää eroa
keskusvaalilautakunnan  2. varajäsenyydestä, koska hän on ehdokkaana
kevään kuntavaaleissa.
Vaalilain 13 §:n mukaan ehdokas ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet valitsee ja eron myöntää
kaupunginvaltuusto. Vaalilain 14 §:ään sisältyy kuitenkin varajäseniä
koskeva poikkeus: "Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen,
saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen."
Keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavan kerran jo ennen valtuuston
kokousta.

Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä.
Keskusvaalilautakunnan varajäsenistä on kolme miestä ja kaksi naista,
joten varajäsen voi olla mies tai nainen.

Esitys
Kj Kaupunginhallitus päättää

1. myöntää Rolf Grandellille eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen
tehtävästä 6.3.2017 alkaen;

2. valita keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.

Kaupunginjohtajan uusi päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää

1. valita keskusvaalilautakuntaan väliaikaisen varajäsenen Rolf Grandellin
tilalle; sekä

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:

V a l t u u s t o   p ä ä t t ä ä

1. myöntää Rolf Grandellille eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen
tehtävästä 15.3.2017 alkaen;

2. valita keskusvaalilautakunnan  2. varajäsenen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. ettei se valitse keskusvaalilautakuntaan väliaikaista varajäsentä; sekä

2. tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:
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V a l t u u s t o   p ä ä t t ä ä

1. myöntää Rolf Grandellille eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen
tehtävästä 15.3.2017 alkaen;

2. valita keskusvaalilautakunnan  2. varajäsenen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.

-----------------------------------

KV 15.03.2017 § 44

Esitys V a l t u u s t o   p ä ä t t ä ä

 1. myöntää Rolf Grandellille eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen
tehtävästä 15.3.2017 alkaen;

 2. valita keskusvaalilautakunnan  2. varajäsenen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.

Päätös Valtuusto päätti

1. myöntää Rolf Grandellille eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen
tehtävästä 15.3.2017 alkaen;

 2. valita keskusvaalilautakunnan  2. varajäseneksi Mika Rytkösen
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

-----------------------------------
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Valtuustoaloite etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä
361/05.17.01/2017

KV 15.03.2017 § 45 Valtuutettu Paula Nordström Vihreän valtuustoryhmän puolesta esitti
seuraavan aloitteen, jonka olivat allekirjoittaineet myös Keskustan
valtuustoryhmän valtuutettu Lassi Huhtala, Meidän Lohjan
valtuustoryhmän valtuutetut Pekka Ilmarinen ja Pirjo Sjögren,
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutettu Leo Rintanen,
Vasemmistoliiton ryhmän valtuutetut Birgit Aittakumpu, Tiina Liimatainen ja
Toni Hägg:

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Lohjalla on toteutettu hyvinvointikyselyitä 70 vuotta täyttäneille.
Kohdennettuja kotikäyntejä tehdään jonkin verran riskiryhmille ja tietyille
ikäryhmille. Tämä on ilman muuta hyvä asia, mutta tuon esille muutamia
seikkoja.

Tiedän useita ikäihmisiä, jotka eivät palauttaneet monisivuista
hyvinvointikyselyä, koska he eivät ymmärtäneet, mitä kirjeessä kysyttiin.
Osalla on liian huono näkö nähdäkseen lukea ja osalla niin vapiseva käsi,
etteivät he pysty vastaamaan. Näillä ihmisillä ei välttämättä silti käy
kotihoito. Osalla ei ole omaisia tai ystäviä, joten kirje jää lähettämättä ja
ihmisen ongelmat huomaamatta.

Kun ikä ja vaivat lisääntyvät vähitellen, ei ihminen itse aina huomaa, ettei
kaikki ole kunnossa. Osa ei myöskään tiedä, mistä apua voisi hakea tai he
eivät kehtaa sitä pyytää. Vanhusten yksinäisyys, masennus ja päihteiden
käyttö lisääntyvät, samoin muistisairaudet. Tilanteet voivat muuttua
nopeastikin. Kaikista näistä edellä mainituista syistä olisi erittäin tärkeää,
että Lohjalla käynnistettäisiin etsivä vanhustyö.

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien
vastuulle. Kunnat eivät enää huolehdi ikääntyneiden
terveyskeskuspalveluista, kotihoidosta, laitoshoidosta tai kuntoutuksesta.

Kunnan tehtävä on uudistuksen jälkeenkin edistää iäkkäiden
asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Ikäystävällisessä
kunnassa iäkkäät asukkaat voivat luoda itselleen hyvän, itsenäisen ja
omannäköisen elämän. Miten rakennetaan ikäystävällinen kunta? Yksi
idea on jatkaa kuntatasolla Eloisa ikä -tyyppistä  toimintaa.

Eloisa ikä on STEAn avustusohjelma (2012-2017) ikäihmisten hyvän arjen
puolesta. Sen hankkeissa kehitetään ikäihmisten toiminnallista ja hyvää
arkea. Ohjelmaa koordinoi Vanhustyön keskusliitto.

Ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä
kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyritään lisäksi
vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen
ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet,
elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Keskeisiä teemoja ovat
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ikäihmisten toimijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Eloisa ikä -ohjelmassa
kehitetään paikallisia yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan
ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan ikäihmisten arkea uhkaavat
ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia kohdanneita.

Eloisa ikä -ohjelman tavoitteet ovat:
1) Luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten osallisuudelle ja
mielekkäälle tekemiselle.
2) Kehittää paikallisia yhteistyömalleja:
 ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen,
arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen
välittämiseen sekä
ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
3) Vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen
ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttavat käytännön kehittämistyötä ja
toimintaa. Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa ja tukee
osahankkeiden kehittämis- ja juurruttamistoimintaa.

Ohjelman kohderyhmät ovat:

- Yli 60-vuotiaat
- Ikäihmiset, jotka haluavat ylläpitää toimintakykyään ja antaa osaamistaan
muiden hyväksi
- Ikäihmiset, joiden kohdalla toimintakyvyn ennakoidaan heikkenevän
- Ongelmia kohdanneet ikäihmiset

Vuonna 2016 Eloisa ikä -ohjelmassa on mukana 31 järjestöjen
kehittämishanketta.

Esitän aloitteenamme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin
etsivän ja löytävän vanhustyön aloittamiseksi Lohjan kaupungissa."

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
-----------------------------------
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Valtuustoaloite rusettiluistelua Lohjan torilla
362/10.03.01/2017

KV 15.03.2017 § 46 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutettu Markku Saarinen esitti
seuraavan aloitteen, jonka olivat allekirjoittaneet myös
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutetut Jarmo Aho, Jukka
Peippo, Pirjo-Leena Forsström ja Leo Rintanen:

"Valtuustoaloite tekojääradan saamiseksi Lohjan torille

Esitän valtuustoaloitteessani, että Lohjalla selvitetään mahdollisuus
tekojääradan saamiseksi Lohjan torille jo tämän vuoden aikana.
Toistuvat lämpimät talvet aiheuttavat luistinratojen tekijöille haasteita, työ
näyttää olevan pelkkien pohjatöiden tekemistä tammikuuhun asti.
Avotekojäätä toivovia lohjalaisia on viime vuosina kohdannut toreilla ja
turuilla yhä enemmän. Vuokrattava ja siirrettävä avotekojää takaa
kohtuuhinnalla luisteluolosuhteen, silloin kun luonnonjään tekeminen on
resurssien tuhlausta.
Siirrettävää tekojäätä voitaisiin käyttää esimerkiksi rusetti- ja
höntsäluisteluun Helsingin Rautatientorin Jääpuiston tapaan.
Tekojäärata elävöittäisi torin käyttöä talviaikaan ja toimisi loistavasti osana
torilla järjestettäviä tapahtumia. Jäähallin tarjoamat yleisöluisteluvuorot
eivät kata kuntalaisten ulkoluistelutarvetta.
Rusettiluistelumahdollisuus torilla synnyttäisi myös uusia
oheistoimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille.
Lohjan kaupunki vastaisi hankinnasta ja Liikuntakeskus tekojään
ylläpidosta."

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
-----------------------------------
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Valtuustoaloite määrärahasta vuoden 2018 talousarvioon
Neidonkeitaan laajennukselle
363/02.02.00/2017

KV 15.03.2017 § 47 Valtuutettu Matti Pajuoja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta ja
Kaupunkilaisten parhaaksi ryhmän valtuutettu Ahti Nauska esittivät
seuraavan aloitteen:

"Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että vuoden 2018 talousarvioon
varattaisiin määräraha Liikuntakeskus Oy:lle,  jotta se voisi selvittää
aikataulun Neidonkeitaan laajennukselle .
Samalla heidän tulisi selvittää alustava kustannusarvio ja mille vuodelle
investointi olisi mahdollista sijoittaa, ja kuinka laajana se tulisi toteuttaa.

Esitämme, että kaupunginhallitus huomioisi määrärahan tehdessään
talousarviota vuodelle 2018 ."

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
-----------------------------------
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Valtuustoaloite Karjalohjan hammashoidosta
364/06.00.00/2017

KV 15.03.2017 § 48 Valtuutettu Markku Lehtonen Keskustan valtuustoryhmän puolesta esitti
seuraavan aloitteen, jonka olivat allekirjoittaneet myös
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutettu Taina Lackman ja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Birgit Aittakumpu:

"Karjalohjan hammashoito

Karjalohjan terveys keskus on hyvässä kunnossa. Siellä on lääkäri,
sairaanhoitaja, laboratoriopalvelut ja laadukas hammashoitola. Lohjan
kaupunki kaavailee kuitenkin, että hyvin toimiva hampaiden hoito
siirrettäisiin Lohjan keskustan hammashoitolaan, jossa on puhelinruuhkien
perusteella jo nyt liikaa asiakkaita. Näin Karjalohjan hyvät tilat ja toimivat
laitteet jäisivät tarpeettomiksi.

Mielestäni hammashoito kuuluu kunnallisiin peruspalveluihin, jotka pitää
saada mahdollisimman läheltä koulujen ja kirjastojen tavoin kaikkialla
Lohjalla. Näin esimerkiksi koululaiset voisivat käydä hammashoidossa
ilman pitkiä ja aikaa vieviä matkoja. Myös työikäisen väestön hammashoito
ja reikien paikkaaminen on perusteltua lähipalveluna. Erityisesti
vanhusväestön hampaiden kunnosta huolehtiminen on yhä tärkeämpää,
sillä kallistuvien yksityisten palveluiden käyttö uhkaa vähentyä olennaisesti
ja johtaa vanhusväestön hampaiden kunnon romahdusmaiseen laskuun.
Tästä olisi suurta haittaa ikääntyville sukupolvillemme. Hammashoidon
säilyttäminen Karjalohjalla on mitä parhainta ennaltaehkäisevää
terveydenhuoltoa myös sote-uudistuksen jälkeen.

Lisäksi Karjalohjan ja Lohjan kaupungin kuntaliitossopimuksessa on selvä
maininta hammashuollon jatkosta vuoden 2018 alkuun asti.

Esitän aloitteena, että Lohjan kaupunki valmistelee päätösesityksen
Karjalohjan hammashoitolan pysyvästä säilyttämisestä Karjalohjan
terveyskeskuksen nykyisissä tiloissa ja huolehtii siitä, että säännöllinen
hammashuolto ja reikien paikkaaminen on mahdollista ikään katsomatta
Karjalohjalla lähipalveluna toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella."

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
-----------------------------------
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Valtuustoaloite Hiiden Opiston toimikauden jatkamiseksi
365/00.04.01/2017

KV 15.03.2017 § 49 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Alfonso Parnetti esitti
seuraavan aloitteen, jonka olivat myös allekirjoittaneet valtuutettu Matti
Pajuoja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta sekä Kaupunkilaisten
parhaaksi ryhmän valtuutettu Ahti Nauska.

"Esitän, että Hiiden Opiston toimikausi pidennetään yhtä pitkäksi kuin ovat
peruskoulun ja lukion toimikaudet.

Opiskelijat haluavat pitempiä toimikausia, että pysyvät opinnoissaan
paremmin mukana eikä tule pitkiä pausseja, jolloin tulee opinnoissa turhia
unohtamisia, joittenka paikkaamiseen menee aikaa.

Pitempiä toimikausia haluavat myös opettajat, jolloin vältytään liian pitkältä
työttömyysajalta."

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
-----------------------------------
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VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 35, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 49

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin  029 56 42000
Fax   029 56 42079
Sähköposti  helsinki.hao@oikeus.fi
Virastoaika  8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus, pykälät: 38, 40, 41, 42, 43, 44 Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika
       päivää

Muu valitusviranomainen
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 43300
Fax 029 56 43314
Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät Valitusaika
       päivää
       päivää
       päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten
tietoon silloin, kun päätös on kuntalain (365/1995) 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtävil le.
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Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on
keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä   20.3.2017

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valta kirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla.
Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä
lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite   Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
     Liitetään pöytäkirjaan


