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maation levittämisen parantamiseksi. Tärkeää olisi
suunnitella yhtenäinen ilme ja kalusteet. Kalusteille
tulee miettiä innovatiivisiä ratkaisuja aluetta vaivaavan
ilkivallan vuoksi.
Lohjan rantaraitille tulisi saada opastusta
muutamalla pääkyltillä autoteiltä ja keskustasta.
Raitin sisällä jokaisella
osa-alueella
tulisi rantaraitti - ideointia keskustaajaman
Otteita
työstä Lohjan
sijaita strategisessa paikassa
infotaulut
karttoineen, (Levonmaa, A. 2008)
rantojen
kehittämiseksi
reitteineen ja toimintoineen.
Teemapuistoissa ja luontopoluilla tulisi lisäksi
olla paikkaan
sopivaa teemaopastusta, joihin sisältyy
. Sininen
keskustapuisto
oleskelualueita että isoja puistotiloja monipuoliseen
mahdollisia aluekarttoja, tietoa historiasta, luonnosta
käyttöön järvinäkymiä peittämättä. Säilyväksi esitetty
jne.

.2 Aurlahden virkistys- ja matkailualue

urlahden virkistys- ja matkailualueen luonoksessa on korostettu rantapuiston elävyyttä
säämällä toimintoja ja erilaisia puistotiloja sekä
eskittämällä palveluita. Lisäksi luonnoksessa on
iinnitetty huomiota selkeämpään tilallisuuteen ja
ikennejärjestelyihin. Kaikki esitetyt ideat lisäivät tämän keskeisen ranta-alueen käyttöarvoa
julkisempaa ilmettä.
Alueen keskeinen aihe, rantabulevardi,
okoaa sisääntuloaukiolta alkaen varrelleen
aupallisia toimintoja ja avoimia näkymiä Aurlahelle. Sitä tukevat ympäröivät oleskelu- ja
apahtuma-alueet. Kasvillisuutta massoittelemalla
aadaan aikaan sekä pienempiä ja intiimimpiä

rantakenttä tuo pelitoiminnallaan elävyyttä rantaan ja
mahdollistaa laajaa hiekkapintaa tarvitsevat tapahtumat.
Sisääntuloaukio jakaa pohjoisen palvelu- ja
tapahtuma-alueen eteläiseen pienimittakaavaisempaan toiminta-alueeseen. Uimaranta-aluetta oheistoimintoineen voidaan kehittää, sillä se on nykyisellään
kapea ja varjoinen. Kaupungin pääuimarannalla on
mahdollisuuksia laajemman uimatoiminnan kehittämiseen ja myös sitä kautta lisätä kävijöiden määrää
koko alueella.
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1. Vihreä rantapuisto

makuva nykytilanteesta. Hiekkakentät hallitsevat nykyisellään
eskeisen ranta-alueen maisemaa. Toisen hiekkakentän ehdottu poisto edellyttää vastaavanlaisen alueen osoittamista
kuntatoimen tarpeisiin jostain muualta kaupungin alueelta.
uvalähde: Lohjan kaupunki
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LOHJAN

RANTARAITTI

7. Sininen keskustapuisto

7.2 Aurlahden virkistys- ja matkailualue

Tanskassa on runsaasti esimerkkejä uimarakenteista
rannalla ja rantaviivan hyödyntämisestä virkistyskäyttöön. Kuvassa uimakeskus Amagerstrand.

Tanskalaisen Veijlen pikkukaupungin uusittu uimaranta, jossa pienillä tasoeroilla ja
yksityiskohdilla on saatu aikaan toimiva kokonaisuus.

Ulkomaalainen esimerkki oleskelualueen ja venesataman
yhdistämisestä rantabulevardilla. Tilallisuudeltaan ja toiminnoiltaan hajanainen ja toisaalta melko tasalaatuinen Aurlahti
tarvitsisi yhden selkeän pääpaikan ja kokoontumistilan. Se
voisi muodostua rannan tuntumaan tai esim. toisen rantakentän tilalle.

Alla: Näkymä rantabulevardilta kohti pohjoista. Bulevardin
ilme saataisiin julkisemmaksi ja kiinnostavammaksi oikeilla
mittasuhteilla, palvelutarjonnalla, selkeällä ja tilaa jäsentävällä
kasvillisudella sekä valaistussuunittelun avulla
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