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Esipuhe
Aivan Lohjan keskustan kyljessä sijaitseva Porlan kalanviljelylaitoksen alue
on ainutlaatuinen ihmisen ja luonnon yhdessä muokkaama kokonaisuus. Nyt
tätä hienoa luonto-, kul uuri- ja luontaiskul uurikohde a uhkaa tuho.
Voimme puhua luontokohteesta, sillä lähes 100 vuo a si en ihmisen rakentama Porlan kalanviljelylaitos suurine luonnonravintolammikoineen on jokseenkin täydellises luonnonmukaistunut. Siitä on tullut eräänlainen Lohjanjärven rantaluonnon reservaa ja harvinaisten lajien refugio.
Puhumme kul uurikohteesta, sillä Porla on ollut maamme ainoa keskieurooppalaistyyppinen lampiviljelylaitos. Sillä on ollut vahva asema maamme
kalanviljelyn kehi ämisessä ja Porlan nimi tunnetaan laajal kalatalouspiireissä vielä 20 vuo a ak ivisen viljelytoiminnan pää ymisen jälkeenkin. Katoavaa kul uuria edustaa myös Porlan lähes 100 vuo a vanha päärakennus.
Se on aikansa tyyppitalo, jonkalaisia rakenne in mm. kruununpuistoihin
metsävar oiden virkataloiksi. Porlan päärakennus on näistä e äväs ainoa,
joka on säilynyt jokseenkin alkuperäisenä.
Voimme puhua myös luontaiskul uurikohteesta, sillä Porlassa kehitetyt ja
käy öön otetut kalan- ja ravunviljelymenetelmät ovat pitkälle luontoa jälji eleviä toisin kuin tämän päivän teolliste u kalanviljely. Niinpä Porlassa
tuotetut, luonnolliseen ympäristöön totutetut taimenenpoikaset tuo vat
luonnon vesiin istute uina jopa 8-kertaisen saalistuloksen lähimpiin kilpailijoihinsa verra una.
Kalanviljelylaitoksen toimiala oli etys kalatalous, mu a Porlasta kehi yi
myös vertaansa vailla oleva luontokohde. Lukema omat koululuokat ja muut
vierailijaryhmät ovat saaneet siellä ensikosketuksensa vesiluontoon. Opinnoissaan pidemmälle eh neet ovat saaneet syventävää etoa vesiympäristöstä ja sen tutkimisesta.

Ajan myötä Porlasta on muodostunut myös tärkeä lintujen tarkkailupaikka
niin lohjalaisille kuin kauempaakin tuleville. Porla vetää puoleensa vuosi vuodelta enemmän muitakin luonnon tarkkailijoita. Liekö koko Uudellamaalla
toista paikkaa, jossa yhtä monet valokuvaajat yhtä suppealla alueella pystyttelevät jalustojansa ja viri elevät kameroitansa mitä moninaisimpien luontokohteiden ikuistamiseen.
Taistelu Porlan tulevaisuudesta on taas kerran kärjistymässä. Viimeisin
suunni eluvaihe käynnistyi alkuvuodesta 2013, kun uuden kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Lähteenmäki o yhtey ä Pekka Ilmariseen ja Arvi Hägglundiin pyytäen alustavaa Porlan säily ämiseen tähtäävää kunnostus-suunnitelmaa. Niinpä Lohjan eri luontoyhdistysten ak iviset
toimijat kokoontuivat yhdessä maisema-arkkiteh Eija Hasun kanssa helmikuussa 2013. Tapaamisen tuloksena valmistel in Porlan luonnossuunnitelma
(4.3.2013).
Suunnitelma esitel in kaupunkisuunni elulautakunnan puheenjohtajan
koollekutsumassa kokouksessa, jossa olivat läsnä sekä teknisen- e ä ympäristötoimen johtavat viranhal jat. Kokouksen puheenjohtaja päätyi suosi amaan ympäristöjohtajan vetämän virkamiesryhmän perustamista aikatauluttamaan suunnitelman toteutusta ja laa maan sille alustavan kustannusarvion.
Ympäristöjohtaja valmisteli kuitenkin toisenlaisen ratkaisun Porlan alueen kehi ämiseksi ja esi asemakaavan suunni eluvarauksen luovu amista Lemminkäinen Talo OY:lle 27.8.2013.
Kansalaiset, jotka haluavat säily ää Porlan kaikille kaupunkilaisille avoimena
puistoalueena, järjestäytyivät ympäristöliikkeeksi ja perus vat Pro Porla ry:n.
Yhdistys läh kehi elemään 4.3.2013 päivä yä vaihtoehtoista luonnossuunnitelmaa nimellä Porlan luontopuisto ja sai he alkumetreillä voimakasta tukea Lemminkäinen Oyj:n Porlan asemakaava-alueella tee ämästä luontoselvityksestä.
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Sen oli tehnyt Fauna ca Oy keväällä ja kesällä 2014 ja se julkiste in helmikuussa 2015. Luontoselvitys korostaa yksiseli eises Porlan alueen merki ävyy ä:
”Kokonaisuutena Porla hahmoƩuu Suomen miƩakaavassa varsin ainutlaatuisena kaupunkiluonnon esiintymänä. Se on eräänlainen keidas, joka alueen
pienestä koosta huolimaƩa on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Luontoarvojen säilyminen tulisikin pitää kaavoituksen suunniƩelussa etusijalla. Porlan
luontoarvojen tuleva kehitys kulkee jatkossakin käsi kädessä kalanviljely-laitoksen kehityksen kanssa.”
Tämän luonnossuunnitelman lähtökohtana on Porlan luontoarvojen säilyttäminen ja turvaaminen. Alue ehdotetaan kunnoste avaksi luontopuistoksi,
jossa paikan erityispiirteet ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. Vähäisin rakennus- ja kunnostustöin alueesta saadaan helpos saavute ava, houku eleva, viihtyisä ja turvallinen.
Tätä varten puiston e- ja polkuverkosto on rakenne ava ja muoka ava tarkoituksenmukaiseksi mm. estee ömän liikkumisen mahdollisuuksia lisäämällä, rakenne ava sopivia oleskelu- ja levähdyspaikkoja ja tehtävä tarvittavat metsän ja puuston hoitotoimet. Myös lammikkoalue on kunnoste ava
ruoppaus- ym. toimenpitein. Puustoa ja muuta kasvillisuu a täydennetään
paikan ehdoilla, mu a myös estee sin ja opetuksellisin perustein.
Tulevaisuuden visiona on luoda Porlasta Aurlahden rantaan, ulkoilijoiden
suosiman rantarai n varteen, viihtyisä keidas lohjalaisille yhteiseksi olohuoneeksi ja muualta tuleville merki äväksi matkailunähtävyydeksi. Rakentaminen rajoitetaan väl ämä ömimpään. Näin investoinnitkin jäävät vähäisiksi.

Suunnitelman: Porlan luontopuisto ― luonnossuunnitelma 27.4.2015 on
laa nut Pro Porla ry:n puistoryhmä, johon ovat kuuluneet: Timo Eränkö, Eija
Hasu, Teuvo Järvenpää, Kris ina Keski e, Anna-Maria Maapalo, Rolf Oinonen, Seija Salokari ja Tors Salonen.
Pro Porla ry:n hallitukseen kuuluvat:
Birgit Ai akumpu, puheenjohtaja
Markku Kurki, varapuheenjohtaja
S na Koivisto, sihteeri/taloudenhoitaja
Timo Eränkö
Arvi Hägglund
Pekka Ilmarinen
Markku Kaukoranta
Kris ina Keski e
Leif Lindberg
Jarmo Pasanen
Seija Salokari
Tors Salonen
Lisä etoa yhdistyksestä löytyy sen ne sivuilta osoi eesta: h p://proporla.fi

Lohjalla 27.4.2015
Teuvo Järvenpää
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Silmäys Porlan historiaan
Porlan kalanviljelylaitoksen perustaja Hugo Lagus kuvailee alue a, johon
hän vuonna 1916 alkoi rakennu aa kalanviljelylaitosta, seuraavas : ”Lohjanselkä (Lohjanharju) on mainiƩu käsikirjoissa Etelä-Suomessa harvinaisten,
melkein savolaisten tai ainakin hämäläisten näköalojensa vuoksi, joita se tarjoaa kulkijan katseltavaksi. MuƩa tämä selkä ei ole vain nähtävyytensä vuoksi mukana luonnon suuressa sinfoniassa. Sen vierinkiviröykkiöt ja moreenisora muodostavat näet samalla melko laajan syvävesijohdon, joka alkaa tuolta
puolen Riihimäen ja uloƩuu lounaan suuntaan lähes Hankoniemeen asƟ…”
Ja, e ä: ” Seudun topografiasta ansaitsee vielä tulla mainituksi, eƩä Lohjanjärven pintaa 1860-luvulla laskemalla alenneƫin muutamia metrejä, joten
vesijäƩöä syntyi monin paikoin. M.m. siirtyi rantaviiva aivan Lohjan kirkon
länsipuolella lähes sata metriä, niin eƩä sinne missä harju aikaisemmin laskeutui jyrkäsƟ järveen, nyt on muodostunut todellinen suistomaa…Vanhoista asiakirjoista voi nähdä, eƩä ihmiset jo varhain olivat huomanneet alueen
luonnolliset edellytykset ja koeƩaneet käyƩää niitä hyväkseen. 1600-luvulta
peräisin olevat kartat osoiƩavat näillä paikoin olleen myllylaitoksia ja patopenkerien jäƩeet todistavat niiden paikkansapitävyyden. Asiakirjoissa lähteet
kulkevat Porolähteiden nimellä…”
Näiden Porolähteiden veden varaan vesijä ömaalle Lagus alkoi rakennu aa
kalanviljelylaitosta vuonna 1916. Kalanviljely o Suomessa vasta ensiaskeleitaan. Rakentaminen tapahtui pääasiassa pengertämällä ja patoamalla ja
laitos valmistui jokseenkin nykyiseen muotoonsa vuonna 1928. Jo samana
vuonna laitos siirtyi perustajansa hallitsemalta Ab Porla Oy:ltä Kokemäenjoen lau ausyhdistykselle (myöhemmin ui oyhdistys), joka toimi Porlassa
vuoteen 1949. Silloin kalanviljelylaitos vuokra in Kalataloussää ölle. Sää ö
lope kalanviljelyn Porlassa 1978. Tästä vuodesta aina vuoteen 1995 laitos
oli riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) hallinnassa. Alueen maapohjan omistus oli siirtynyt ui oyhdistykseltä Lohjan kaupungille kesällä
1981.

Porlan kalanviljelylaitoksen historia on täynnä innovaa oita ja menetelmien
kehi elyä. Jo 1950-luvulla Porlassa kehite in Lohikalaemojen lammikkoviljelymenetelmä ja kotoute in karppi Suomeen. Myöhemmin RKTL:n aikana
siellä kehite in mm. kuhan- ja täpläravunpoikasten massatuotantomenetelmät, pelaste in toutain sukupuutolta jne. jne.
Kalataloudellises merki ävimpiä ja kauaskantoisimpia toimia olivat juuri kuhan poikastuotantomenetelmien kehi äminen ja tuotannon laajuus. Suorana seurauksena ovat valtaisat kuhasaaliit niilläkin alueilla, joilla kuha ei kuulunut alkuperäiseen lajistoon. Täpläravun kohdalla merkitys lienee vieläkin
suurempi. Vuosikymmeniä tasaisessa laskussa olleet rapusaaliit ovat lähteneet huimaan kasvuun. Kasvu perustuu hyödynne äviin täplärapukantoihin.
Lähestulkoon kaikkien kantojen tausta voidaan jälji ää Porlaan!
Porlan ohjelmiin kuului kalanviljelyn ohelle Kalataloussää ön ajoista alkaen
laajoja limnologisia ja kalastoa koskevia tutkimuksia, joiden kohteena olivat
mm. Lohjanjärvi, Hormajärvi, Myllylampi ja Porsaslampi. Tutkimuksia joh
Suomen limnologisen tutkimuksen uranuurtaja Heikki Järnefelt. Hänen aloitteestaan Porlaan rakenne in 1940-50-lukujen tai eessa ns. parakkilaboratorio, jolla oli si emmin keskeinen merkitys limnologian opetuksessa. Ensimmäiset vesikemian ja -fysiikan kurssit sekä vesieläinkurssit pide in kesällä
1950 ja tämän jälkeen vuosi ain.
Porla oli vuosia myös Helsingin Yliopistossa aloitetun kalatalouden opetuksen
kurssipaikkana. Vuodesta 1996 Porlan kalastosta, alueen hoidosta ja kunnossapidosta on huoleh nut laitoksen viimeisin kalastusmestari Pekka Ilmarinen
yksityisenä vuokramiehenä Porlan alue on jokseenkin luonnonmukaistunut.
Rinnemetsä lienee pääosin kasvanut kalanviljelylaitoksen perustamisen jälkeen. Vanhin puusto on noin satavuo asta. 1960-luvulle as metsää hoide in talousmetsänä. Viime vuosina sitä ovat harventaneet vuotuiset talvimyrskyt. Lammikot ovat vuosien kuluessa madaltuneet ja osin heini yneet
ja ruovikoituneet. Lammikkoalueesta on muodostunut eräänlainen Lohjanjärven rantaluonnon reservaa . Sen kehi ymistä eivät luontoa jälji elevät
kalan- ja ravunviljelymenetelmät paljoakaan muu aneet.
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Porla kokonaisuudessaan on kul uurihistoriallinen monumen : Vanha kalojen lammikkokasvatukseen perustuva viljelymenetelmä on selväs edelleen
hahmote avissa. Tässä menetelmässä kalojen lisääminen tapahtui tehostetus hautomossa, mu a varsinainen kasvatus maalammikoissa. Lammikoiden tuo amaa luonnonravintoa täydenne in yksinkertaisella lisärehulla.
Viljelylajin mukaan se saa oi olla jauhe ua kalaa (esim. taimenet) tai viljatuo eita (karpit ja suutarit). Lammikoiden umpeen kasvaminen este in ja
estetään vieläkin jokakesäisillä vesikasvien niitolla. Myös penkereet niitetään edelleenkin pari kertaa kesässä. Aikoinaan Porlan kalastusmestari pi
lehmää. Viimeinen niistä, nimeltään Sanna, laidunsi lammikkovalleilla vielä
1960-luvulla. Se oli kauppalan poikien kauhu. Lammikoiden kalat houku elivat poikia ongelle, mu a Sanna karko tunkeilijat valtakunnassaan. Valleilta
ja lammikoista korja in myös suurelta osin lehmän talviset heinät.
Polku Porlan metsässä kulkee
vanhan Myllylammesta tulleen
vesijohdon päällä

Suojeltavat kohteet
Fauna ca Oy toteu keväällä ja kesällä 2014 Lemminkäinen Oyj:n toimeksiannosta luontoselvityksen Lohjan Porlan asemakaava-alueella. Se julkiste in
2.2. 2015. Luontoselvitys listaa muutamia merki äviä suojelukohteita.
Alueen län sin, nykyisin yläosaltaan kuivillaan oleva allas (allas 10, kar akaavio 2, s.13) on luokiteltu luonnon monimuotoisuudelle erityisen arvokkaaksi
elinympäristöksi. Sen vesi- ja rantakasvillisuus on tode u huoma avan monipuoliseksi ja allas tode u mm. viitasammakolle hyväksi elinympäristöksi.
Altaiden 8, 9 ja 11 eteläpuolelta, harjunrinteen alaosasta on löytynyt 4 suojelukohde a ”Kohteet sisältävät niin lähteiden, Ɵhkupintojen kuin näistä lähtevien norojenkin ympäristöjä. Kahdella kohteella lisäksi itse lähde ja siitä lähtevä noro ovat vesilain 2 luvun 11 § mukaan suojeltavia kohteita”.
Suojelutarpeen vuoksi suunni elun ulkopuolelle jäävät alueet lue eloidaan
ja merkitään kar aan/maastoon. Porlan alueen kaakkoiskulma on entuudestaan rajoite u luonnonsuojelualueeksi.
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Kar akaavio 1: Porlan luontopuisto ─ metsäalueiden kunnostus

5. Suojelualue
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2. Vanha kuusikko

1.
2.
3.
4.
5.

Pähkinälehto
Vanha kuusikko
Rantapensaikko
Alppiruusupuutarha
Luonnonsuojelualue

7

Ojamonkatuun rajoiƩuva vanha rinnemetsä,
pähkinälehto (karƩakaavio 1: 1.)
Alueen metsäinen luonne säilytetään. Viime vuosien myrskyt ovat kaataneet
runsaas puita. Metsää raivataan edelleen vanhoja, hyväkuntoisia puita säästäen. Ylärinteessä suositaan pähkinäpensasta ja muita leh puita tavoi eena valoisa lehtometsä. Puustoa täydennetään istutuksin. Pensaskasvustoon
sopivat luontevas mm. näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, pohjanpunaherukka. Aluskasvillisuudessa suositaan alueella esiintyviä vuokkokasvustoja.
Kasvillisuu a täydennetään muilla lehtometsän keväällä kukkivilla lajeilla
(imikkä, kevätesikko, kiurunkannus ym.) tavoi eena täydellinen "lehtometsän kevätaspek ". Polkuverkostoa täydennetään niin, e ä se palvelee myös
koululuokkien opetusta ("Laguksen luontopolku").

Sinivuokko

Imikkä
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Vanha kuusikko (karƩakaavio 1: 2.)

Lehtokuusama

Alempana rinteessä ja alueen lounaisosassa suositaan vanhoja kuusia ja niiden joukossa kasvavia harmaarunkoisia rauduskoivuja (”mäkikoivu”) muutamana erillisenä puuryhmänä niin, e ei näkymiä ylhäältä järvelle suljeta. Vanha puusto on tärkeä alueen linnustolle. Puut ovat noin 100-vuo aita. Niiden
pituuskasvu on tyrehtymässä, mu a elinvuosia on runsaas jäljellä. Kuntoa
joudutaan tarkkailemaan ja huonokuntoisia poistamaan. Havupuuryhmien
ympärille voidaan istu aa esim. alueella luontaises kin esiintyvää lehtokuusamaa. Aluskasvillisuudessa voidaan suosia Porlassa jo esiintyviä lajeja, kuten
konnanmarjaa ja erilaisia saniaisia sekä muita luontotyypin kasveja, kuten
talvikkeja, valkolehdokkia jne.
Sarjatalvikki
Isotalvikki

Valkolehdokki
Mustakonnanmarja

Täh talvikki
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Lammikkoalueen reunakaistalle

rantapensaikkoon (karƩakaavio 1: 3.)

Talvinen
halava

pyritään luomaan otollinen saareke satakielille ja muille yölaulajille. Pensaikon lajistoa täydennetään esimerkiksi koiranheidellä, halavalla ja muilla pajuilla sekä angervoilla. Pensaikko toteutetaan ilmavana, katkonaisena
rivistönä, ei yhtenäisenä iviinä vyöhykkeenä. Tällä alueella on myös kaksi
suojeltavaa vanhaa, joskin lähes ehtyny ä lähde ä. Lammikkoalueen puolella tähän alueeseen rajoi uu vanha, kaksiosainen, kapea kalanviljelylammikko (kar akaavio 2, allas 11). Siihen ei sisälly mitään erityisiä suojeluarvoja, mu a jos mahdollinen taimenohjelma Porlassa toteutuu, tätä varjoisaa
lammikkoa voidaan käy ää poikasten kasvatukseen.

Pajuangervo

Koiranheisi
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Alppiruusupuutarha (karƩakaavio 1: 4. Rhodo)
Rinteessä por lta pihaan on muutamia suuria havupuita ja muutakin puustoa. Niiden alle voidaan istu aa pieni alppiruusu-/ azaleapuutarha. Missä ikinä alppiruusuja kasvatetaankin, niiden kukinnan seurannasta on tullut suosi u harraste. Kukintaa tullaan katsomaan matkojen takaa. Porlan maaperä
on kalkkipitoista. Siitä huolima a siellä kasvava alppiruusu on menestynyt
erinomaises ja saavu anut valtavat mi asuhteet.
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Vanhat rantapengermuodostumat
Porlassa Lohjanjärvi on alunperin huuhdellut Lohjanharjun juuria. Kun vedenpintaa1800-luvulla laske in, Porlaan muodostui laaja vesijä ömaa. Kalanviljelylammikot pengerre in si emmin juuri tälle vesijätölle. Edeltävän
järvivaiheen rantapenger on suurelta osin säilynyt Porlassa. Mm. kalanviljelylaitoksen vanha hautomo on rakenne u tähän penkereeseen. Rakennetun
kaupungin alueella penger on hävite y rakentamisen eltä. Penger voisikin
olla yksi Porlan luontopuiston erityiselemen , joka lii yisi muualla Lohjanharjulla selvite yihin ja merki yihin Itämeren muinaisrantoihin. Porlasta löytyy useita paikkoja vanhan rantapenkereen esi elemiseksi, joskin sielläkin
rantapenkereen materiaalia kärrä in lammikkovallien rakennusaineeksi jo
Laguksen aikoina.

Porlan hautomo on rakenne u vanhaan rantapenkereeseen
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Kar akaavio 2: Porlan luontopuisto ─ lammikot ja niiden numeroin
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Kalanviljelylammikot (karƩakaavio 2) ja
vesielemenƫ
Kalanviljelylammikot muodostavat Porlan luontopuiston y men. Lammikoista, vaikka ovatkin ihmisen rakentamia, on muodostunut eräänlainen Lohjanjärven rantaluonnon reservaa ja refugio monille lajeille, jotka järven puolella häiriintyvät säännöstelystä. Lammikoiden kunnostuksessa on lähde ävä
luontoselvityksen tuloksista. Kunnostus tuskin voidaan toteu aa koko alueella samanaikaises . Joihinkin lammikoihin ei ehkä voida kajota ollenkaan.
Luontoselvitys keho aa eritoten lammikoiden 6 ja 9 (kar akaavio 2) kunnostuksessa varovaisuuteen. Kaikkien lammikoiden kunnostuksessa joudutaan
o amaan huomioon kasvillisuuden, kalaston ja linnuston tarpeet. Keskenään
lähes samanlaisia lammikoita on kuitenkin useita, joten kunnostuksen tavoite
voi vaihdella lammikosta toiseen. Alueella jatke avaksi suunnitellun pienimuotoisen kalanviljelyn erikoisvaa mukset on ote ava huomioon kunnostustoimia suunniteltaessa

Täplälampikorento

Idänkirsikorento

Neidonkorento
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Kalanviljely
Porlan luontopuistoon sopisi hyvin pienimuotoinen kalanviljely, jota myös
puiston käy äjät pääsisivät seuraamaan. Esillä on ollut mm. taimenen istukastuotanto paikallisista kannoista paikallisiin tarpeisiin. Viimeisimpänä esille
on noussut mahdollisuus viljellä jokihelmisimpukkaa eli raakkua Karjaanjoen
vesistön (ehkä muidenkin vesistöjen) tarpeisiin.

Raakkuja joen pohjassa

Taimenen poikasia
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Porlaa ei olisi koskaan rakenne u, ellei siellä harjun juurella olisi ollut niitä
kuuluisia runsaas ylivuotavia Porolähteitä. Ny emmin kaikki lähteet ovat
jokseenkin kuivuneet. Virtaava vesi toisi puistoon paljon lisämahdollisuuksia. Alunperäinen lähdevesi oli kylmää, ja lähteiköissä oli oma kasvillisuutensa ja eläimistönsä. Osa lajistosta sinni elee paikalla edelleen. Kalaston
ylläpitämiseksi lähdeve ä tarvitaan edelleen, mu a se joudutaan o amaan
kaupungin vesijohtoverkosta. (Porlassa on yksi kaupungin pohjavesipumppaamo). Pohjaveden varaan puistossa ei varmas kaan voida suunnitella mitään virtaavan veden elemen ejä; ne on toteute ava järvestä pumpa avalla
ja lammikoissa uudelleen kierräte ävällä vedellä.

Pumpatun veden varaan voidaan rakentaa myös suihkulähteitä. Isoon län seen lammikkoon (lammikko 1, kar akaavio 2) suunnitellun saaren maapenkereen betonirumpuun on suunniteltu rakenne avaksi virrankehi äjä, joka
pitää lammikon veden jatkuvassa liikkeessä ja hapekkaana. Myös suunnitellut vesisuihkut kierrä ävät ja ilmastavat ve ä. Silmänilon lisäksi lammikkoon
saadaan näin luoduksi erinomaiset edellytykset raakun kasvatukselle. Raakulle rii ävän virtauksen aikaansaamiseksi lammikkoon voidaan joutua suunnittelemaan erityisrakenteita. Lammikon saari soveltuu myös turvalliseksi nuoonpitopaikaksi. Sinne voidaan rakentaa muutakin oleskelu laa, kuten kivisiä
istuimia ─”käräjäkivet” ─ auringonlaskun katselijoille ja lepakkoharrastajille.
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Lammikoiden kalasto ja linnusto

Mukulaleinikki

ovat tärkeitä tekijöitä puiston viihtyisyyden kannalta, mu a myös erityinen
kasvillisuus, vaikkapa erilaiset lumpeet omassa lammikossaan, houku elevat
kävijöitä ja tarjoavat estee siä elämyksiä. Nykyisellään lammikkoalue tukkeutuu helpos kävijöistä. Kunnostuksessa osa lammikoiden välisistä valleista on mitoite ava kokonaan uudelleen suuremmalle kävijämäärälle. Joillekin
lammikkovalleille kunnostetaan kantava puistopolku yhdistämään rantarei
metsärei in. Toisaalta osa valleista on esim. lintujen pesimärauhan takia
sulje ava kävijöiltä kokonaan. On myös varaudu ava siihen, e ä osa lammikkopinta-alasta joudutaan täy ämään puiston muihin tarpeisiin. Jos esite y
rantapalvelukeskus toteutuu, se lii yisi sauma omas Porlan luontopuistoon. Onhan länsipään suurien lammikon (1) saareen suunniteltu oleskelula nuo onsijoineen.
Kultasäyneitä

Nokikana poikasineen
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Lammikoiden kasvillisuus

Jokileinikki

on tärkeä puiston houku avuu a ja viihtyisyy ä lisäävä elemen .
Suovehka

Kurjenmiekka kuuluu Porlan tyyppilajeihin

Lumpeet ovat aina viehä äneet ihmistä
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Rakennukset
Vanha kalastusmestarin talo on suojelustatukseltaan ns. seurantakohde. Se
edustaa talotyyppiä, joka suunnitel in val on rakentamistarpeisiin. Monet
kruununpuistojen metsänvar jat asuivat tällaisissa taloissa. Porlan vanha
päärakennus on e äväs ainut, joka on säilynyt kaikilta osin lähes alkuperäisenä. Se voitaisiin kunnostaa esi ely laksi. Myös vanha saunarakennus sisältänee suojeluarvoja. Jos puistossa harjoitetaan kalanviljelyä, vaikka kuinka
pienimuotoista, vanha hautomo on kunnoste ava. Muilla nykyisillä rakennuksilla ei ole arvoa.
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Järvikeskus
Porlan luontopuiston suunni elussa ja rakentamisessa on toistaiseksi syytä
o aa huomioon se, e ä sinne aikoinaan suunniteltu järvikeskus toteutetaan
joiltakin osin jossakin muodossa (vrt. erillinen suunnitelma)

Aikaisempia suunnitelmia:
Tirkkonen, Elina. 2007. Lohjan vihreä selkäranka; yleiskaavaselvitys.
h p://www.lohja.fi/Liite edostot/Maankay o/Lohjanvihreaselkaranka.pdf

Porla osana kansallista kaupunkipuistoa?
Lohjanjärven rantaan on esite y yhtäjaksoista kevyenliikenteen rei ä Ojamolta (Ojamon kartano puistoineen ja rautamalmilouhoksineen) Porlan
kau a Hiidensalmeen ja siitäkin eteenpäin Pappilanlahdelle. Rei ä kuvataan
mm. Anna Levonmaan suunnitelmassa vuodelta 2008: Lohjan rantarai —
Ideoin a keskustaajaman rantojen kehi ämiseksi. Suunnitelma on laadi u
Lohjan keskustan osayleiskaavan perusselvitykseksi. Kävely e Porlan rannassa on osa tätä rantarai a. Porlan luontopuisto ja rantarai molemmissa
päissä sijaitsevine museoalueineen voisivat muodostaa pohjan kansallisen
kaupunkipuiston perustamiselle Lohjalle.

Levonmaa, Anna. 2008. Lohjan rantarai suunnitelma. h p://www.lohja.fi/
Liite edostot/Kaupunkisuunni elu/Kaupunkisuunni elumaankay o/kesk_
rantaselvitys.pdf
Länsi-Uudenmaan vesi- ympäristö ry. 2010. Uudenmaan järvikeskushanke.
h p://www.porla.fi/fi/jarvikeskus-hanke

Lohjanjärvi on nykyään Mus ota lukuun o ama a Lohjan kaupungin sisäjärvi. Niinpä järveä ja sen rantoja koskeva kunnallinen päätöksenteko on
päätynyt yksiin käsiin. On aika katsoa asioita myös suurempana kokonaisuutena. Lohjanjärven ympärillä on monia luontomatkailukohteita, julkisia ja yksityisiä. Niiden välistä yhteistyötä markkinoin a myöten pitäisi lisätä. Porlan
ja edellä kuvatun rantarai n ohella näitä kohteita olisivat mm. Karkalinniemi
ja Torhola, Tammiston arboretum, Lohjansaari hedelmätarhoineen jne. Jos
järveä kierretään maanteitse, rei lle sa uvat mm. Mus on linna, Vironperä
ja Paikkarin torppa.
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Työn vaiheistus, lähtöƟla
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Työn vaiheistus
VAIHE 1:
1. Pinta-alaltaan suurin kala-allas (n. 7000 m2). Kunnostus altaan pohjan
puhdistuksella, periaa eella ”pehmeät pois”. Altaan itäpäätyyn rakennetaan
saari, joka yhdistetään rantapenkereeseen (rantarai ) puisella kaarisillalla ja
etelänpuoleiseen rantaan maapenkereellä. Maapenkereeseen tulee betonirumpu, johon sijoitetaan virran kehi äjä. Rii ävän virtauksen aikaansaaminen voi edelly ää muitakin erityisrakenteita. Penger yhdistetään kulkurei in
E. Korko altaista 3 ja 4. (ks. kaavakuva). Muiden kala-altaiden kunnostus samalla periaa eella.
2. Kunnostus kosteikkoaltaaksi, johon rehevä kosteikkokasvillisuus - suojelualueen jatke. Kulku ohjataan altaiden 1 ja 2 välistä.
A: rei stöt, vaihe 1
B: näkymien vähi äinen avaaminen (puuston harvennus, taimikon/leimikon
harvennus, täydennysistutukset)
VAIHE 2:
Altaat 3. ja 4. kunnostus
6. Altaat: kunnostus - pienet rapulammikot, kosteikkokasvillisuus kuten kurjenmiekat ja osmankäämit, ts. olevaa kasvillisuu a kehi äen.
7. Altaat: kunnostus
A: rei stöt, vaihe 2
B: näkymien vähi äinen avaaminen (puuston harvennus, taimikon/leimikon
harvennus, täydennysistutukset)

VAIHE 3:
Altaat 8. ja 9.: kunnostus, oleskelualueen pinta-alan kasva aminen; istuimet
kuten Haikarin rantarai lla.
Allas 10: kehi äminen vehreäksi varjokasvillisuuden kosteikkoaltaiksi ja –
alueiksi luontoselvityksen ase amissa rajoissa.
A: rei stöt, vaihe 3. Lisäksi: pitkospuu tai vastaava kulkurei suojelualueen
läpi (11).
B: näkymien vähi äinen avaaminen (puuston harvennus, taimikon/leimikon
harvennus, täydennysistutukset)

VAIHE 4:
Altaan 13 (pihalammikko) palau aminen alkuperäiseen laajuuteensa. Mahdollises avantouin a, saunarakennus huolto lanaan. (Mahdollises myöhemmin myös lammikkoon upote u lasiseinäinen kammio lammikon pinnanalaisen elämän tarkkailemiseen kaikkina vuodenaikoina)
A: rei stöt, vaihe 4 ja 5
B: näkymien vähi äinen avaaminen (puuston harvennus, taimikon/leimikon
harvennus, täydennysistutukset)
Huom! Altaiden kunnostamisaikataulu määräytyy paljol sen mukaan, mitä
suojeltavia lajeja mistäkin löytyy. Tietyissä lammikoissa eläville lajeille pitää
varata mahdollisuus siirtyä kunnostuksen eltä jo valmiiksi kunnoste uun
lammikkoon. Käytännössä tämä merkitsee, sitä e ei rinnakkaisia lammikoita
voida väl ämä ä käsitellä samana vuonna.
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Vaiheet toteuteƩu
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ReiƟt vaiheiƩain
PÄÄREITTI – VAIHE 1
Rei mahdollistaa liikkumisen pyörätuolilla, ja vastaantulijan kohtaamisen
vähintäänkin levennyskohdissa. Leveys vähintään 1,2 m. Kahden pyörätuolin
kohtaamisen mahdollistamat levennetyt kohdat vähintään 2,5 m.
METSÄREITTI – VAIHE 1
Nykyisen metsäpolun kunnostaminen ja yhdistäminen muuhun rei stöön.
Mahdollises leventäminen vaiheessa 3 tai 4.

SIVUREITTI – VAIHE 2
Altaiden 6 ja 7 välistä kulkeva rei . Ei mitoite u estee ömään liikkumiseen.
SIVUREITTI – VAIHE 3
Myöhemmässä vaiheessa kunnoste avien altaiden (7, 8) välistä kulkevat reit. Rei suojelualueen läpi, osin pitkospuin toteute una. Rei t eivät mitoite uja estee ömään liikkumiseen.
VÄLIREITTI – VAIHE 4
Myöhemmässä vaiheessa kunnoste avien altaiden (8,9 ja 10) välistä kulkevat rei t. Rei t
eivät mitoite uja estee ömään liikkumiseen.
HUOLTOTIE
Sisääntulo eltä vanhan laboratorion pihaan
kunnostetaan jo olemassa olevalle pohjalle ja
jatketaan ykköslammikon saareen.

Päärei

– VAIHE 1

Metsärei

- VAIHE 1

Sivurei

– VAIHE 2

Sivurei

– VAIHE 3

Välirei

– VAIHE 4

Nykyinen e
Nykyinen kevyen liikenteen rei
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Oleskelualueet
OLESKELUALUEET saavat Porlan kehi yessä yhä suuremman painoarvon.
Alueen tarjotessa paikkoja levähdykseen, oleskeluun ja toimintaan, Porla kytkeytyy en stä selkeämmin osaksi kaupunkikeskustaa – Porlan kau a ei vain
lenkkeillä, vaan Porlaan mennään vie ämään aikaa.

Osalla alueista oleskelu voi olla istahtamista penkille meditoimaan tai kuuntelemaan luonnon ääniä. Joissakin kohteissa voi tutustua alueen toiminnasta, kasvillisuudesta ja eläinlajeista kertoviin opastauluihin. Joillakin alueilla
toiminta voi ohja ua ja ope avaakin.
Kalastusmestarin talon ympäristöä ja osaa alapihasta on mahdollista kehi ää oleskelupuistoksi tarvi avine kalusteineen ja
välineistöineen. Ison lammikon
saaren nuo opaikka löytää varmas käy äjänsä. Porlasta avautuva näkymä Aurlahdelle tarjoaa
kesäisin näkymän suoraan auringonlaskuun.
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Kustannuksista
Luontopuisto rakennetaan ”kevyellä kädellä”. Huoma avaan osaan kuivanmaan alue a ei puututa muutoin kuin vahingoi unu a puustoa ja juuriltaan
nousseita kantoja raivaamalla. Joissakin osissa puustoa täydennetään istutuksin ja koko metsäalueen polkuverkostoa kunnostetaan ja täydennetään.
Lammikkoalueella suurin yksi äinen rakennuskohde on ison lammikon (lammikko 1) ruoppaaminen, penkereiden vahvistaminen ja saaren rakentaminen
nuo opaikkoineen, siltoineen ja maapenkereineen.

Kalan- ja raakunviljely toteutuessaan toimii omana projek naan omalla rahoituksellaan. Hautomorakennus ja etyt lammikot olisivat etys projek n
käytössä ja viljelytoimet olisivat yleisön seura avissa.

Metsäalueen kunnostuksen hehtaarihinta vaihdellee 5 000 :sta 10 000:een
euroon. Poiste avasta puustosta tuleva tulo kompensoi sitä pieneltä osalta. Rei stön rakentamiskustannukset vaihtelevat Rei lle suunnitellun kuormituksen ja rakennuspohjan mukaan. Jo toteutuneen rantarai n kustannus
550 m:n matkalta valaistuksineen ja rantalaitureineen v. 2013 oli 89 907 €.
Yhtä vaa via kohteita ei tähän suunnitelmaan sisälly. Lujalle sora-alustalle
(rinnemetsä) rakenne avien metsäpolkujen kunnostuskustannukset lienevät
kymppien luokkaa polkumetriä koh .
Puiston ylläpito kuluu luonnollises kaupungille.
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