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1. Johdanto
Keskilohjalla on vireillä asemakaavan muutos L42 Saajos. Kaavamuutoksen päätavoitteena on tutkia
mahdollisuus korttelin 343 tontin 6 rakennusoikeuden kasvattamiseen ja muuttamiseen
asuinrakentamiseen kohtuuhintaiselle pienvuokra-/senioriasunnoille. Kaava-alue käsittää teknisistä
syistä myös tontin 5, koska koko kortteli 343 on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu liike- ja
toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi,
jolla saa olla asuntoja vain kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten.
Taajamaosayleiskaavassa kaava-alue on osoitettu lähipalvelujen alueeksi, jolle voidaan tarkempien
selvitysten perusteella tutkia myös keskustamaista asumista. Asumisen osoittaminen asemakaavassa
on mahdollista, jos se ei haittaa riittävien lähipalveluiden toteutumista ja ympäristöhäiriöt voidaan
ehkäistä.
Taajamaosayleiskaavassa lähipalvelujen alueet on osoitettu suunniteltujen taajamajunaliikenteen
asemien yhteyteen silloin, kun asemat eivät sijoitu keskustatoimintojen alueille. Merkinnät ovat
Muijalassa, Keski-Lohjalla ja Roution sisääntulotien varressa. Lähipalvelu -merkintä rinnastuu
keskustatoimintojen alueeseen, koska alueet sijoittuvat täydentämään keskustatoimintojen
alakeskusten verkkoa. Muijalan alue palvelee Pohjoistaajaman pohjoisosaa, joka sijaitsee etäämmällä
alueen palvelukeskittymästä Lempolan-Ventelän alueesta, Keski-Lohjan alue on keskustasta katsoen
harjun takana ja Routioon voi keskittää Länsitaajaman lähipalveluita. Alueiden edullisen sijainnin takia
sallitaan myös keskustamainen asuminen. Tämä edellyttää kuitenkin tarkempia selvityksiä ja
ympäristövaikutusten hallintaa, koska alueet sijaitsevat rautatien tai vilkkaasti liikennöidyn tien
vieressä.
Asemakaavalla halutaan mahdollistaa taajamaosayleiskaavan lähipalvelujen alueelle asumista. Näin
ollen on nähty tarpeelliseksi selvittää, voidaanko suunnittelualueelle sijoittaa asumista, niin ettei se
haittaa riittävien lähipalvelujen toteuttamista. Selvitys täydentää Taajamaosayleiskaavan kaupallisia
selvityksiä (Santasalo Ky 2007, 2011). Selvityksen on tilannut Lohjan kaupunki WSP Finland Oy:ltä ja
siitä vastaa kaupan asiantuntija Katja Koskela.
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2. Kaupan markkinat Keskilohjalla
Kaupan markkinat Keskilohjalla ja koko kunnassa vaikuttavat Keskilohjan mahdollisuuksiin kehittyä
lähipalvelukeskuksena. Markkinoilla merkittäviä tekijöitä ovat nykyinen palveluverkko, alueen väestö ja
ostovoima sekä tulevaisuuden suunnitelmat.
Keskilohja kuuluu Lohjan keskustan vaikutusalueeseen ja taajamaosayleiskaavassa PL-alueet on
suunniteltu täydentämään keskustatoimintojen alakeskusten verkkoa.

2.1. Lähialueen palveluverkko
Keskilohjalla on tällä hetkellä pari päivittäistavarakauppaa Siwa Puistokadulla ja Veijolantiellä. Lisäksi
Neitsytlinnantiellä on elintarvikekioski. Suunnittelualueella tontilla 5 on fysioterapia- ja
liikuntapalveluita. Samassa kiinteistössä toimii myös henkilöstöruokala. Keskilohjalla on myös
autokorjaamotoimintaa sekä moottoripyörien myyntiä ja huoltotoimintaa. Aikaisemmin alueella oli
Säästöpörssi, halpahallityyppinen myymälä, mutta sen toiminta on lopetettu.
Lähimmät muut kaupalliset palvelut ja erikoiskaupat löytyvät Lohjan keskustasta, jonne on
suunnittelualueelta matkaa noin 1,5 km.
Alueen päivittäistavarakaupat ovat pieniä lähikauppa-myymälöitä. Monipuoliset päivittäistavarakaupan
ostokset tehdään pääosin alueen ulkopuolella. Monipuolisia hypermarketteja tai supermarketteja
löytyy Lohjan keskustasta, Tynninharjulta sekä Lempolasta.

Päivittäistavarakaupan verkko suunnittelualueen lähialueella 2015
Lähde: WSP kartoitus 2015
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Puistokadun Siwa on tärkeä lähipalvelu alueella

Suunnittelualueen vieressä on voimassa oleva asemakaava, jonne on osoitettu liikerakennusten
korttelialue, jossa on rakennusoikeutta 2000 kerrosneliömetriä. Kesko suunnittelee alueelle
2
päivittäistavarakauppaa, joka olisi kooltaan alustavien suunnitelmien mukaan 900 k-m . Hanke on
saanut poikkeamisluvan, mutta rakennuslupaa ei ole vielä haettu.

2.2. Väestö ja ostovoima Keskilohjalla
Keskilohjan ja Metsolan osa-alueilla, Valtatien 25 ja rautatien välisellä alueella, on asukkaita 1800.
Lähipalvelukeskus palvelee myös radan eteläpuolta Gruotilan ja Vienolan alueita, joissa on asukkaita
2350. Yhteensä lähialueella on asukkaita siis 4150.
Koko valtatien eteläpuolisella Keskilohjan ”suuralueella” on asukkaita yhteensä 5250. Alue kattaa
Keskilohjan, Metsolan, Gruotilan, Vienolan ja näiden lisäski Gunnarlan. Taajamaosayleiskaavassa
suunnittelualueelle osoitettu lähipalvelumerkintä on tarkoitettu palvelemaan tätä koko aluetta.
Keskilohjan, Metsolan, Gruotilan ja Vienolan alueet ovat tärkeimmät suunnittelualueen lähipalveluille.
Gunnarlasta on keskustaan sekä valtatielle suorempi yhteys Myyryntietä pitkin. Näin lähipalvelukeskus
jää hieman sivuun Gunnarlan pääliikennevirroista. Lisäksi Gunnarlan alueelle on asemakaavassa
osoitettu myös omia lähipalveluita.
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Keskustakauppaan kohdistuva ostovoima Keskilohjalla
2014
k-m

2

Päivittäistavarakauppa ja Alko
Erikoiskauppa
Kauppa yhteensä
Ravintolat
Kauppa ja palvelut yhteensä

Keskilohja
Metsola
6
5
11
3
13

Gruotila
Vienola
8
6
14
3
17

Lähi-alueet
Koko Keskiyht.
Gunnarla
lohja*
14
4
17
11
3
13
24
6
31
6
2
7
30
8
38

* Keskilohja, Metsola, Gruotila, Vienola, Gunnarla

Lähde: Santasalo Ky
Suunnittelualueen lähialueella on keskustakauppaan kohdistuvaa ostovoimaa noin 30 miljoonaa euroa
ja koko Keskilohjan alueella on ostovoimaa lähes 40 miljoonaa euroa.

2.3. Keskilohjan kehityssuunnitelmia
Suunnittelualueen lähialueet ovat kohtalaisen täyteen rakennettuja, mutta kaavamuutosalueelle
suunnitellaan asutusta, pienvuokra-/senioriasuntoja. Kaavamuutoksen hakija tavoittelee asumiselle
7500 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaisi asuntoja noin 170 asukkaalle. Kaavoitusprosessin
kuluessa määrä voi vielä muuttua. Tulevaisuudessa asemanseudun alue tullee tiivistymään.
Taajamaosayleiskaavan tavoitevuonna koko Keskilohjan ”suuralueella” eli Keskilohjan, Metsolan,
Gruotilan, Vienolan ja Gunnarlan osa-alueilla on 2380 asukasta enemmän kuin nykyään.
Asukkaiden määrä tulee koko Keskilohjan suuralueella kasvamaan lähivuosina erityisesti Gunnarlan
alueella. Alueen eteläpäässä on laaja uudisrakentamisen alue, jonne on suunniteltu asumista 840
asukkaalle. Tulevaisuudessa Gunnarlan alue nojautuu nykyistä enemmän Tynninharjun keskustaan,
kun alueiden välille rakentuu uusi tieyhteys.
Palvelut lähialueella tulevat monipuolistumaan, kun suunnittelualueen viereen Puistokadulle rakentuu
uusi K-ryhmän päivittäistavarakauppa. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt alueen asemakaavan
16.1.2013. Myös Gunnarlan asemakaavassa on varaus lähipalveluille. Lähipalvelurakennusten
korttelialueelle (PL) saa rakentaa elintarvikemyymälän (max. 1000 m²) sekä muita lähipalveluita.
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Luonnos suunnittelualueen viereen suunnitellusta K-marketista
Lähde: Keskilohjan kaupunginosan asemakaavamuutoksen selostuksen liitteet / Jouni Hokkanen 14.2.2012

Pitkällä aikavälillä Keskilohjan kehitykseen voi vaikuttaa Länsirata. Suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä on Länsiradan III –vaiheen varaus rautatieasemalle. Mikäli Länsiradan III-vaihe joskus
Lohjalle rakentuu, voi lähialueen asukasmäärä kasvaa 2500 - 2900 asukkaalla (Länsiradan
maankäytön kehityskuvaselvitys ja Taajamaosayleiskaava). Ratasuunnitelmat ovat kuitenkin
epävarmoja ja hyvin pitkän aikavälin suunnitelmia (2040 - 2050). Tämän selvityksen tarkastelun
painopiste
on
lähitulevaisuuden
lähipalvelutarpeessa,
mutta
tarve
lasketaan
myös
taajamaosayleiskaavan tavoitevuodelle.
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3. Keskilohjan lähipalveluiden mahdollisuudet
Lähipalveluista tärkein on päivittäistavarakauppa. Muut lähipalvelut ovat yleisemmin palveluyrityksiä
kuin kauppaa. Muita asuinalueen lähipalveluja ovat mm. kahvila- ja ravintolapalvelut, kampaamot,
parturit, kauneushoitolat, fysioterapiapalvelut ja erikoiskaupoista mm. apteekit ja kukkakaupat. Myös
liikuntapalvelut ovat tyypillisiä lähipalveluita, mutta ne rakentuvat usein toisin kuin muut kaupan
palvelut. Liikuntapalveluita löytyy kuitenkin myös liikehuoneistoista tai vastaavan tyyppisistä tiloista.
Keskilohjalta puuttuvat lähipalvelut päivittäistavarakauppaa ja liikuntapalveluita lukuun ottamatta.
Lähipalveluiden rakentuminen Keskilohjalle on haastavaa. Pientalovaltaiselle alueelle ei helposti
synny palveluita, lisäksi Lohjan keskusta monipuolisine palveluineen on niin lähellä, ettei välitöntä
tarvetta lähipalveluille ole.

3.1. Lähipalveluiden määrä
Lähipalveluiden tarve on laskettu ostovoiman pohjalta. Ostovoimasta on aluksi määritelty
keskustapalveluiden tarve kokonaisuudessaan ja tästä lähipalveluiden osuus. Lähipalveluiden
osuuteen vaikuttaa keskustan läheisyys sekä alueen asumisen painottuminen pientalovaltaisena.
Päivittäistavarakaupasta suuri osa voi toteutua lähipalveluina, ravintolapalveluista sekä muista
kaupallisista palveluista osa. Erikoiskauppaa toteutuu lähipalveluina hyvin vähän.
Tarve on laskennallinen kokonaistarve, joka sisältää nykyiset ja suunnitelmissa olevat liiketilat. Tällä
2
hetkellä alueella on päivittäistavarakauppaa noin 900 k-m ja alueelle suunnitellaan uutta noin 900 k2
m :n suuruista päivittäiskauppaa.
Nykyisellä ostovoiman tasolla laskennallinen keskustapalvelujen liiketilatarve on suunnittelualueen
2
lähialueella eli Keskilohjan, Metsolan, Gruotilan ja Vienolan osa-alueilla yhteensä noin 12.500 k-m .
2
Lähipalveluja tästä voi olla arvion mukaan noin neljännes eli 3000 k-m . Koko Keskilohjan alueella
2
(sis. edellisten lisäksi Gunnarlan) lähipalvelutarve on 4000 k-m .

Keskustapalvelujen liiketilatarve Keskilohjalla
Vuoden 2014 ostovoimatasolla
k-m2
LähiKoko Keskialueet*
lohja**
Päivittäistavarakauppa ja Alko
2 200
2 800
Erikoiskauppa
4 300
5 400
Kauppa yhteensä
6 500
8 200
Ravintolat
2 200
2 700
Muut kaupalliset palvelut
3 800
4 800
Kauppa ja palvelut yhteensä
12 500
15 700

Lähipalvelutarve
Lähialueella* Koko alueella**
1 500
2 000
200
300
1 700
2 300
400
500
1 000
1 200
3 100
4 000

Lähipalvelutarve
70 %
5%
20 %
25 %

* Keskilohja, Metsola, Gruotila, Vienola
** Lähialueet ja Gunnarla

Ostovoima kasvaa alueella sekä asukasmäärän kasvun että myös kulutuksen kasvun vuoksi.
Asukasmäärän ennustetaan kasvavan tasaisesti, niin että taajamaosayleiskaavan tavoitevuonna koko
Keskilohjan alueella on asukkaita 2380 enemmän kuin nykyään. Asutuksen kasvun painopiste
lähivuosina on Gunnarlan alueella sekä asemakaavamuutoksen myötä myös suunnittelualueella.

8/13 | 18.6.2015 | Lähipalveluselvitys

2

Vuoden 2020 ostovoimatasolla laskettuna lähipalvelutarve suunnittelualueen lähialueella on 3700 km
2
2
ja koko Keskilohjan alueella 4500 k-m . Vuonna 2035 lähipalvelutarve lähialueella on lähes 5000 k-m
2
ja koko Keskilohjan alueella 6600 k-m .

Keskustapalvelujen liiketilatarve Keskilohjalla
Vuoden 2020 ostovoimatasolla
k-m2
LähiKoko Keskialueet*
lohja**
Päivittäistavarakauppa ja Alko
2 500
3 100
Erikoiskauppa
5 100
2 800
Kauppa yhteensä
7 600
5 900
Ravintolat
2 500
4 800
Muut kaupalliset palvelut
4 400
5 600
Kauppa ja palvelut yhteensä
14 500
16 300
Vuoden 2035 ostovoimatasolla
k-m2
Päivittäistavarakauppa ja Alko
Erikoiskauppa
Kauppa yhteensä
Ravintolat
Muut kaupalliset palvelut
Kauppa ja palvelut yhteensä

LähiKoko Keskialueet*
lohja**
3 300
4 500
7 000
9 600
10 300
14 100
3 300
4 400
5 900
8 000
19 500
26 500

Lähipalvelutarve
Lähialueella* Koko alueella**
1 800
2 200
300
300
2 100
2 500
500
600
1 100
1 400
3 700
4 500

Lähipalvelutarve
Lähialueella* Koko alueella**
2 300
3 200
400
500
2 700
3 700
700
900
1 500
2 000
4 900
6 600

* Keskilohja, Metsola, Gruotila, Vienola
** Lähialueet ja Gunnarla

Lähipalvelutarve on edellä laskettu kahdelle eri alueelle suunnittelualueen lähialueelle, joka on
pääasiallinen Keskilohjan lähipalveluiden vaikutusalue. Tarve on kuitenkin laskettu myös koko
Keskilohjan alueelle (lähialue mukaan lukien Gunnarla), joka on laajempi lähipalvelukeskuksen
vaikutusalue.
Laskettuja tarpeita voidaan pitää Keskilohjan alueen lähipalveluiden minimi- ja maksimitarpeina. Mikäli
maksimitarve toteutuu, palvelukeskittymä on suurempi ja näin ollen houkuttelee myös Gunnarlan
alueen asukkaita. Mikäli taas minimitarve toteutuu, palvelukeskittymä jää pienemmäksi eikä houkuttele
samassa mittakaavassa Gunnarlan alueen asukkaita.
Lähipalvelutarve alueella olisi laskettua suurempi, jos asutuskeskittymä olisi tiiviimpi ja jos ei keskusta
olisi niin lähellä. Tulevaisuudessa asiointietäisyys Tynninharjulle pienenee, kun uusi tieyhteys
rakentuu Gunnarlan ja Tynninharjun välille. Näin ollen lähipalveluiden osuus kokopalvelutarpeesta voi
jäädä helposti pienemmäksi kuin mitä nykytilanteen tai lähivuosien tasolla on laskettu.
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3.2. Lähipalvelujen sijainti
Kauppa ja palvelut keskittyvät, niin myös lähipalvelut. Tällä hetkellä lähialueella on
päivittäistavarakauppa Puistokadun ja Pitkäkadun kulmauksessa. Paikka on alueella hyvin keskeinen,
suoraan keskustasta tulevan kadun ja alueen poikittaisen kokoojakadun risteyksessä. Lähiasutuksen
määrä on keskimääräistä korkeampi, koska kauppa sijoittuu kerrostalovaltaisen Keskilohjantien
päähän.
Alueelle on suunnitteilla uusi lähikauppa Puistokadun varrelle kortteliin 342. Suunnittelualue sijoittuu
näiden kahden myymälän väliselle alueelle. Suunnitelmissa olevat asunnot sijoittuvat korttelialueen
eteläpäähän tontille 6 rajautuen suunnitteilla olevaan päivittäistavarakauppaan.
Nykyään alueen lähipalvelut toteutuvat pääosin Lohjan keskustassa. Tällä hetkellä Keskilohjan
alueella ei ole sellaista liiketilaa tarjolla, jonne voisi luontevasti sijoittaa lähipalveluita.
Päivittäistavarakaupan tarjonta Keskilohjalla on kohtalaisen hyvässä tasapainossa tarpeeseen
nähden, kun uusi K-ryhmän päivittäistavarakauppa rakentuu alueelle. Muita lähipalveluita varten
tarvitaan uutta liiketilaa.
Asemakaava-alue sijoittuu tärkeimpien lähipalveluiden väliin, ja on näin ollen optimaalinen paikka
uusille lähipalveluille. Hyvä paikka lähipalveluille olisi myös päivittäistavarakaupan yhteydessä
samassa liikerakennuksessa. Tällöin lähipalveluiden asiakassaavutettavuus olisi paras mahdollinen,
koska päivittäistavarakaupassa asiointimäärät ovat palveluista kaikkien suurimmat. Tulevaisuudessa
on uutta K-ryhmän kauppaa mahdollista laajentaa, koska alueen rakennusoikeus on 2000
kerrosneliömetriä, kun tällä hetkellä suunnitelmissa on sijoittaa alueelle 900 kerrosneliömetrin
kokoinen päivittäistavarakauppa.

Suunnittelualueen
lähialueen
rakennusten
käyttötarkoitus ja alueen palvelut
Lähde: L42 Saajos, 1 Suunnittelun lähtökohdat;
Lohjan kaupunki
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Lähipalvelujen
sijoittuessa
kahden
päivittäistavarakaupan
väliin
alueesta
muodostuu
palvelukeskittymä. Nykytilanteessa, kun keskeinen palvelupiste alueella on Puistokadun Siwa, olisi
keskeisin paikka lähipalveluille suunnittelualueen pohjoinen tontti. Tontilla on jo tällä hetkellä
liikuntapalveluita.
Tilanne
muuttuu,
kun
korttelin
toiseen
päähän
avataan
toinen
päivittäistavarakauppa. Kokonaisuudessaan korttelialue on kuitenkin sen verran suuri, ettei ole
realistista, että se rakentuisi täyteen palveluita. Palveluille tulee kuitenkin jättää tilaa, jos halutaan, että
alueesta muodostuu lähipalvelukeskus, niin kuin taajamaosayleiskaavassa on suunniteltu.
Suunnittelualueen molemmilla tonteilla tulee mahdollistaa palveluiden sijoittaminen, jotta alueesta
muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, eikä esim. kahta palvelupistettä, joiden väliin jää palveluista tyhjä
asuinkortteli. Näin ollen kaavamuutoksen myötä tontilla 6 tulee mahdollistaa palveluiden sijoittaminen.
Tontilla 5 tämä mahdollistuu, koska tontin kaavamerkintä ei muutu nykytilanteeseen nähden.
Tulevaisuudessa lähipalveluita voi tarpeen mukaan lisätä myös suunnitelmissa olevan K-ryhmän
tontilla ja tämän eteläpuolisella laajennusalueella, joka taajamaosayleiskaavassa on myös PL-aluetta.
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4. Johtopäätökset
Keskilohjan lähipalvelukeskus täydentää keskustan palveluita vastaavalla tavalla kuin Ojamon
lähipalvelukeskus täydentää Tynninharjua ja Ventelä Lempolan kauppapaikkaa. Alueen nykyiset
päivittäistavarakaupat ovat tärkeät lähipalvelut alueella, mutta alueella ei ole muita lähipalveluita.
Keskusta on hyvin lähellä, joten se palvelee kohtalaisen hyvin alueen lähipalvelutarpeita.
Uusien lähipalveluiden rakentuminen alueelle on haasteellista juuri siksi, että keskusta on niin lähellä.
Lisäksi pientalovaltaiselle alueelle liiketilojen rakentuminen on haastavampaa kuin kerrostalovaltaiselle
alueelle. Näin ollen kerrostalojen rakentuminen suunnittelualueelle parantaa lähipalveluiden
toimintaedellytyksiä alueella.
Keskilohjan alueella on voimassa olevissa asemakaavoissa liikerakennusoikeutta lähipalveluille
2
yhteensä noin 4000 k-m . Tonteista vasta pari on rakentunut, mutta Keskon tontilla on hanke vireillä.
Kokonaisuudessaan lähipalveluiden lähivuosien (2020) laskennallinen tarve alueella on 3700 – 4500
2
k-m . Näin ollen nykyinen kaavavaranto täyttää tarpeen kohtalaisen hyvin.

Lähipalveluiden potentiaali Keskilohjan alueella
Lainvoimaiset asemakaavat
ro k-m2
Keskon tontti
KL
2 000
Puistokadun Siwan tontti
KL
700
Veijolankadun Siwan tontti*
200
Gunnarla
PL
1 200
Asemakaavat yhteensä
4 100
* Arvioitu käytetty rakennusoikeus

Kaavavarannot tulisivat kuitenkin olla suuremmat kuin, mitä laskennallinen tarve on. Kaikki kaavat
eivät yleensä toteudu täysmääräisinä ja on hyvä että kaupalle ja palveluille löytyy vaihtoehtoisia
sijaintipaikkoja. Suunnittelualue on keskeinen paikka lähipalveluille, joten tontille 6 on syytä osoittaa
liikerakentamista lähipalveluille.
Tulevaisuudessa lähipalvelutarve kasvaa asukasmäärän ja ostovoiman kasvun vuoksi, joten
palvelutarvekin kasvaa. Taajamaosayleiskaavan tavoitevuoteen saakka lähipalvelutarve kasvaa
yhteensä 5000 – 6600 kerrosneliömetriin. Näin ollen olisi hyvä, että koko alueella olisi kaavallisia
2
mahdollisuuksia sijoittaa lähipalveluita ainakin 7000 k-m . Nykyisestä kaavavarannosta puuttuu siten
2
noin 3000 k-m . Tästä noin puolet tulisi mahdollistaa kaavamuutosalueen tontilla 6.
Kun ilmenee tarvetta muuttaa tontin 5 kaavaa, tulee tälle jatkossakin osoittaa liikerakentamista
palveluille. Tällä hetkellä tontilla on toimisto- ja varastotilojen lisäksi liikuntapalveluita ja
henkilöstöruokala. Hyvä tavoite olisi, että suunnittelualueen molemmilla tonteilla olisi palveluita, jotta
alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, eikä esim. kahta palvelupistettä, joiden väliin jää
palveluista tyhjä asuintontti.
Jotta Keskilohjalle muodostuisi lähipalvelukeskus, niin kuin taajamaosayleiskaavassa on tavoitteena,
se myös edellyttää palveluita suunnittelualueella. Korttelialue on kuitenkin sen verran suuri, ettei ole
realistista että se rakentuisi täyteen palveluja. Alueelle mahtuu siten myös muutakin toimintaa.
Asuminen tukee hyvin palveluita ja niille on alueella kysyntää joten asumisen sijoittaminen
suunnittelualueelle on perustelua.
Päivittäistavarakaupan tarve on lähialueella lähivuosina täytetty, kun uusi K-market rakentuu alueelle.
Näin ollen on epätodennäköistä, että suunnittelualueelle sijoittuisi ainakaan lähivuosina
päivittäistavarakauppaa. Keskilohjan alueella ei tällä hetkellä kuitenkaan juurikaan ole muita
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lähipalveluita, joten niille on alueella tarvetta. Suunnittelualueelle ja erityisesti sille tontille, johon nyt
suunnitellaan asumista, mm. senioriasuntoja, sopisivat esimerkiksi fysioterapia- ja muut hyvinvointi- ja
liikuntapalvelut, lounaskahvilapalvelut sekä parturi-kampaamot. Erikoiskauppaa ei kortteliin helposti
saada, koska keskusta monipuolisine palveluineen on niin lähellä.
Suunnittelualueen tontille 6 voidaan suunnitella myös asumista, mutta niin että tontille varataan
rakennusoikeutta myös palveluille.
Asumisen tulisi olla kerrostalopainotteista, joka pientaloja
tehokkaammin tukisi lähipalveluiden toimintaedellytyksiä. Myöhemmässä vaiheessa, kun ilmenee
tarvetta tontin 5 asemakaavan muutokselle, voidaan myös tälle tontille tutkia asuntojen sijoittamista
palvelujen lisäksi.

.

13/13 | 18.6.2015 | Lähipalveluselvitys

