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1 JOHDANTO
Tämä raportti on kurssin “ARK-E5001 Mahdolliset Kaupungit” lopputyö. Työssä luodaan
visio Lohjan kaupungin kehityksestä vuodelle 2050 uuden nopean ratayhteyden myötä.
Visio pohjautuu kurssin aiempiin taustatutkimuksiin sekä skenaariotarkasteluihin. Näissä
tarkasteluissa on arvioitu sekä globaaleja että paikallisia muutosvoimia, jotka vaikuttavat
niin ihmisten elämään kuin Lohjan kaupunkirakenteeseen. Visiolla ei ole ainoastaan tarkoitus
vastata odotettuihin tulevaisuuden trendeihin, vaan se pyrkii ohjamaan kaupunkia kestävään ja
viihtyisään kehitykseen. Alla on listattu työn keskeisimmät haasteet:
•
•
•

TURKU
LOHJA

Vanhan kaupunkirakenteen kytkeminen uuden juna-aseman ympäristöön kestävästi ja tiivisti
Uuden ja nykyisen kaupunkirakenteen infrastruktuurin hyödyntäminen tehokkaasti
Kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja luominen

HELSINKI

T I ED ON H A NK IN TA JA V ISION MUODOS TU M INE N
Raportin aluksi esitellään kurssin aikaisemmissa tehtävissä esille nousseet tärkeimmät havainnot,
jotka vaikuttivat vision muodostumiseen. Kurssin alkuosa koostui viidestä osa-alueesta:
•
•
•
•
•

LOHJAN SIJAINTI

Tietostrategia
Viitekehys
Solmukohdat ja verkostot
Tapaustutkimukset
Skenaariot ja tulevaisuuden ennakointi

Visio muodostui skenaarioista poimittujen tärkeimpien vetovoimatekijöiden sekä muutosvoimien
perusteella. Lohjan vision raportointi koostuu seuraavista osista:
•

Globaalit trendit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleisesittely
Asuminen ja liikkuminen
Työpaikkojen sijoittuminen
Vapaa-aika
Kehitys vuosina 2035, 2050 ja myöhemmin
Liikenneyhteydet Lempolaan
Kaupunkirakenteen rajaavat tekijät
Lempolan aluerakenne
Yhteenveto: Vetovoimatekijät

LOHJAN KAUPUNKI
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1 . 1 T I E TO S T R AT E G I A JA V I I T E K E H YS
Tietostrategian myötä havaittiin Lohjan kannalta tärkeimmiksi teemoiksi saavutettavuus,
ympäristö ja estevaikutukset sekä väestön ja elinkeinojen keskittyminen. Lisäksi Lohjan
Lohja - Google Maps
kaupungin houkuttelevuuteen vaikuttaa voimakkaasti sen historia
ja imagolliset tekijät. Lohja on
muodostunut kaupunkimaiseksi ja tiiviiksi, sillä keskusta on muodostunut järven ja harjun väliin.
Väestöstä suunnilleen 70 % asuu keskustaajaman alueella. Tämä alue on vision päätarkastelualue.
Lohja on viime vuosina ollut muuttotappiokunta, jossa lähtömuuttoa tekevät eniten 20-24
vuotiaat. Visiossa pyritään löytämään Lohjan vetovoimatekijät, joilla houkutellaan monipuolisesti
väestöä kaupunkiin. Tämänhetkisiä vetovoimatekijöitä ovat runsas työpaikkatarjonta
(työpaikkaomavaraisuus 80%), järvet, monipuoliset tapahtumat ja vapaa-ajan asutuksen
paljous. Lohjalla on myös monipuolista asumista ja hyvät liikenneyhteydet Turun moottoritien ja
Vt25:n varressa.

8.4.2019

Lohja

Uuden junayhteyden ja moottoriteiden läheisyyden myötä on oleellista ymmärtää estevaikutusten
merkitystä kaupunkirakenteeseen ja ympäristöön. Visioon on vahvasti vaikuttanut moottoritien
estevaikutus, joka osittain yhdistyy junaradan estevaikutukseen, kun linjaus on Lohjan kohdalla
saman suuntainen. Ekologisen verkoston tärkeys vain lisääntyy tulevaisuudessa, kun ilmaston
muuttuessa eliölajeilla on tarve siirtyä sopivammille alueille. Laajemmat alueet tarjoavat
paremmat edellytykset lajien populaatioiden toiminnalle. Ekologista verkostoa tarvitaan
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Luonnon monimuotoisuus on perustana ihmisen
saamille hyödyille luonnosta ja monimuotoiset alueet ovat tärkeitä ekosysteemipalveluiden
tuottajia. Ekosysteemipalveluita tarvitaan siellä missä ihmiset ovat. Väestön lisääntyessä paineet
ekosysteemipalveluita tuottaville alueille kasvavat.
Saavutettavuuden kannalta tutkittiin erityisesti maankäytön ja liikenteen integraatiota TransitOriented-Development (TOD) teemojen mukaisesti. Kansallisten yhteyksien parantuessa on
tärkeää, että juna-asema Lohjan sisällä on nopeasti saavutettavissa. Näin ollen Lohjan keskusta
voi olla osana laajenevaa pendelöintiverkkoa, aivan Helsingin ja Turun juuressa matka-ajallisesti.
Lohjan kontekstissa TOD-kehitystä on käsiteltävä laajemmilla saavutettavuusvyöhykkeillä kuin
asemanseudun kävelyvyöhykkeellä. Oleellisin havainto oli, että autoilu ja pyöräily ovat tärkeässä
roolissa liityntämatkoissa. Junalla tehtäville työmatkoille tyypillinen liityntäaika (aika kotoa
juna-asemalle) on noin 12 minuuttia. Vision suunnittelussa on huomioitu juna-asemalta tämä
aikavyöhyke eri kulkumuodoille. Lohjan sisäisestä sekä kuntien välisestä saavutettavuudesta
tehtiin tarkempi tutkimus matka-aikoja tarkastelemalla.

LEMPOLAN ASEMA
LEMPOLAN
KAUPPA-ALUE

K E S KUS TA

VIRKKALA

LOHJAN HELMINAUHATAAJAMA
Imagery ©2019 Google, Map data ©2019 Google

2 km

Lohjan sisäistä saavutettavuutta edesauttaa taajaman helminauhamaisuus, joka luo
hyvät edellytykset joukkoliikenneyhteyksille. Maakuntakaavan karttakuvasta voidaan
nähdä, että maakunnan näkökulmasta Lohjan kasvua olisi painotettava olemassa olevaan
taajamarakenteeseen - erityisesti sen keski- ja pohjoisosiin.
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1.2 SOLMUT JA VERKOSTOT
LEMPOLAN ASEMA

Suurin osa pendelöivistä lohjalaisista on keskittynyt taajaman pohjoisosiin sekä keskustaan.
Sijainti lähellä hyviä moottoritieyhteyksiä on selvästi vaikuttanut asumispaikan valintaan.
Solmupisteiden saavutettavuustarkasteluissa totesimme, että Lohjan sisällä ainoastaan
Lempolan kauppakeskittymä on erittäin hyvin saavutettavissa juna-asemalta. Lohjan keskustan
sijaitessa 5 kilometrin päässä asemasta, pyöräily ja joukkoliikenneyhteydet ovat hyvin pitkiä.
Yksittäisiksi matkoiksi etäisyydet eivät ole liiallisia, mutta osana pitkää pendelöintimatkaa
ihmiset eivät ole valmiita käyttämään työmatkoihin liikaa aikaa. Lisäksi Muijalan pohjoisosa on
Lempolaan nähden hankalasti saavutettavissa estevaikutuksien takia. Myös Roution alue on
vaikeasti saavutettavissa pyöräillen Lempolasta, vaikka linnuntietä pitkin matka on lyhyt.
Saavutettavuustarkastelussa havainnollistui junayhteyden nopeus verrattuna nykyisiin
bussiyhteyksiin. Helsingin ydinkeskusta on nopeammin saavutettavissa auto+juna -matkaketjulla
kuin pelkällä autolla. Lohjan keskustasta pyörä+juna -matkaketju on myöskin pelkkää autoa
nopeampi vaihtoehto. Jos vertailukohtana on jokin muu Helsingin alue kuin rautatieaseman
ympäristö, on auto usein nopein vaihtoehto.

LEMPOLAN ASEMA

LEMPOLAN ASEMA

MUIJALA

LEMPOLAN
KAUPPA-ALUE

PALONIEMI

LEMPOLAN ASEMA

MUIJALA

LEMPOLAN
KAUPPA-ALUE

ROUTIO

PALONIEMI

KESKUSTA
KESKI-LOHJA

SAAVUTETTAVUUS
MAKSJOKI

Pyörä + junalla
Autolla + junalla
VIRKKALA

SAAVUTETTAVUUS

AUTOLLA

SAAVUTETTAVUUS

Solmu

Taajama-alue

VIRKKALA

Bussilla

Taajama-alue

Autolla

Asuinalue
Solmu

MUIJALA

MAKSJOKI

MAKSJOKI

SAAVUTETTAVUUS

PYÖRÄLLÄ

Solmu
Toimiva yhteys
Taajama-alue

BUSSILLA

Asuinalue

Asuinalue

Toimiva yhteys

Heikosti saavutettava

KESKI-LOHJA

Asuinalue
VIRKKALA

Saavutettava

KESKUSTA

KESKI-LOHJA

MAKSJOKI

Hyvin saavutettava

PALONIEMI

KESKUSTA
KESKI-LOHJA

Matka-aika Helsingin
Rautatieasemalle:

LEMPOLAN
KAUPPA-ALUE

ROUTIO

PALONIEMI

KESKUSTA

LEMPOLAN
KAUPPA-ALUE

ROUTIO

Tarkasteluiden yhteydessä muodostettiin Lempolan juna-aseman ympärille 12 minuutin
saavutettavuusvyöhykkeet eri kulkumuodoille, joka on keskimääräinen liityntämatkan pituus
junalla matkatessa (Nigro, A., Bertolini, L., & Moccia, F. D., 2019). Tällä arvolla mm. Lohjan keskusta
ei kuulu pyöräilynvyöhykkeeseen. Vain autolla merkittävä osa taajamasta kytkeytyy tarpeeksi
tehokkaasti uuteen juna-asemaan. Siten Lohjan taajaman kytkeminen juna-asemaan edellyttää
nopeita joukkoliikenneyhteyksiä sekä autoilun huomiointia.

ROUTIO

MUIJALA

VIRKKALA

Solmu
Toimiva yhteys
Taajama-alue

L E M P O L A N S A AV U T E T T AV U U S 1 2 M I N U U T I S S A
LÄHDE: Nigro, A., Bertolini, L., & Moccia, F. D. (2019). Land use and public transport integration in small cities and towns: Assessment methodology and application. Journal of Transport
Geography, 74, s.110-124.
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1 . 3 TA PAUS T U T K I M U KS E T
TUKHOLMA

Tapaustutkimuksissa kartoitettiin satelliittikaupunkien asemien ympärille syntyvää maankäyttöä
sekä pendelöinnille tyypillisiä ominaisuuksia. Monet tapausesimerkit osoittivat, että juna-aseman
sijaitessa kaukana keskustasta, alueiden yhdistäminen on todella haastavaa.

T U KHOL M A N S ATEL L IIT TIK AUP UNG IT
Tukholman ympärille on syntynyt lukuisia satelliittikaupunkeja, joista matka Tukholmaan on 2030 minuuttia. Satelliittikaupungeissa pyrittiin synnyttämään työpaikkoja ja vähentää autoilua.
Lopputuloksena työpaikkaomavaraisuus on selkeästi tavoiteltua alhaisempi, ja samalla autoilun
kulkutapaosuus laski merkittävästi. Pendelöinnin määrä oli Tukholman satelliittikaupungeissa
selvästi suurempi kuin odotettiin. Britanniassa on havaittu, että työpaikkaomavaraisuus
korreloi autoilun määrän kanssa. Havainnot kytkeytyvät TOD-periaatteisiin, jonka mukaan
työpaikkaomavaraisuus ei ole edellytys vaan maankäytön tiiveys ja sekoittuneisuus aseman
ympärillä ovat tärkeitä.

EURALILLE

EURA L I L L E
Ranskan Euralillen esimerkki taas osoittaa, miten uusi asema on synnyttänyt taloudellisesti
merkittävän keskuksen. Alueella oli aikaisemmin samanlainen teollinen historia kuin Lohjalla.
Aseman ympäristöstä kaavailtiin aluksi kansainvälistä keskusta, mutta lopputuloksena oli
kansallinen keskus. Toisaalta alue on kehittynyt sosiaalisen kehityksen kustannuksella ja
ympäröivät alueet ovat kärsineet gentrifikaation myötä. Alueella myös kauppakeskus imaisi
sisäänsä katutason elämän.

ESPA N JA N SY RJÄISET JUN A-ASEMAT
Espanjan tapaustutkimuksessa oli mukana yhdeksän kaupunkia, joiden asukasluku vaihteli
pääasiassa 30 000 - 80 000 välillä ja kaupungin keskustan etäisyys juna-asemasta 4-10 kilometrin
välillä. Kaupungit kuten Cuenca ja Segovia pyrkivät täydentämään kaupunkirakennetta keskustan
ja juna-aseman välillä uudella rakentamisella. Yritykset kuitenkin epäonnistuivat, sillä kysyntää
asumiselle ei ollut riittävästi. Sen sijaan asemien ympäristöt loivat paljon uusia työpaikkoja.
Monissa kaupungeissa myös joukkoliikenneyhteydet osoittautuivat kannattamattomiksi aseman
ja keskustan välillä.

ESPANJA

kaupunki
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1.4 SKENAARIOT

Va r m a
Mahdollinen
E p äva r m a

METO D I
Skenaariot luotiin tulevaisuustaulukon avulla. Valitsimme seitsemän työmme kannalta
mielenkiintoista ja tärkeää trendiä. Sitten valitsimme jokaisesta trendistä kolmesta neljään
erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoista näkymää. Nämä eri vaihtoehdot luokittelimme
todennäköisyydeltään kolmeen eri luokkaan. Lopuksi yhdistelimme trendejä ja näin meille
muodostui kolme erilaista skenaariota. Jokaiseen skenaarioon valitsimme tarkoituksella niin
kohtalaisen varmoja kuin hyvin epävarmoja tulevaisuuden tekijöitä. Jokaisessa skenaariossa
Lohjan vetovoimatekijät ja kaupunkirakenne ovat hyvin erilaiset. Skenaariot on kuvattu
seuraavaksi henkilötarinoiden kautta.

KAUPUNGISTUMINEN

KULUTUSTOTTUMUKSET

Verkkokauppa
Lohjan kasvu py- kasvaa. Kuljetuksähtyy - Helsinki on set kotitalouksiin
vetovoimainen
tapahtuvat tehokkaasti.

YHTEISÖLLISYYS

TYÖELÄMÄN
TRENDIT

Kulutustottumukset muokkautuvat
voimakkaasti ympäristöystävllisiksi

Jakamistalous kasvattaa suosiota

Lisää työntekijöitä
maahanmuutosta

Ihmiset arvostavat
yksityistä tilaa ja
omistamista

Liikkuminen palTyöntekoverkostot
Ihmiset haluavat
veluistuu voilaajenevat ja matasua tiiviisti lähellä makkaasti. Auton
kustaminen työn
palveluja ja tärkeitä omistus vähenee ja
perässä lisääntyy
yhteyksiä
matkaketjut yhdishuomattavasti
tyvät.

Satelliittikaupunkien
vetovoimaisuus
Materiakeskeisestä
Ulkomaanmatkailu
kasvaa - Helsingin kulutuksesta siirryvähenee
asuntotarjonta ei
tään palveluihin
riitä kaikille

Taajama leviää /
hajoaa

Luonnon arvostus
Julkisen sektorin
Suositaan lähialueen palveluita.
kasvaa ja ihmiset
merkitys kasvaa
Lähiruoka ja oman viettävät enemmän yksilöiden ja peraikaa luonnossa
heen huolenpidosympäristön tuotteet suosiossa
virkistyen
sa

Taajaman tiivistyy

Yhteisön ja perheiden rooli kasvaa
hyvinvoinnin osalta

Paikallisten markkinoiden merkitys
korostuu

Työn tarpeen vähentyminenvapaa-ajan lisääntyminen.

ASUMISEN
TRENDIT

LIIKKUMISTARPEET JA
TOTTUMUKSET

YMPÄRISTÖTIETOISUUS

Kävelyn ja pyöräilyn rooli kasvaa niiVäljä pientaloasuden ekologisuuden
minen on suosiossa
ja hyötyliikunnan
takia

Ihmiset haluavat
asua pientaloissa
mutta tiiviisti ja
ekologisesti

Autoilu pysyy suosiossa, mutta se
on ekologisempaa
(sähköautoilu)

Vahva polarisaatio
tiiviiden keskusta-alueiden ja väljän asumisen alueiden välillä

Liikkumisen ja
työmatkojen tarve
vähentyy. Etätyöt
lisääntyvät.
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Skena ario 1
TO I M I VA TA LO US V E TO I N E N S AT E L L I I T T I K AU P U N K I

SKENAARIOT

VÄESTÖNKASVU JA PENDELÖINTI
Junayhteys: Intercity (Lempolasta 30 min Pasilaan)
Väestönkasvu: Lempola: 10 000, muu Lohja: 3000
Lohjalaisista pendelöi: 15 000

Varm a
Mah dollin en
E pävarm a

SKENAARIO 1 Toimiva talousvetoinen satelliittikaupunki
H EIKK I 4 0 v ,
sijoitusasiantuntija

II
III

II IIIIIIIIIII
Liikkuminen LohjalLIIKKUMINEN

II

III

III
II

IIII

II

Heikki on särmä pankkialan unelmatyöntekijä, mutta hänellä ei ole vakituista työpistettä. Lohjalta
hän pääsee tehokkaasti Turkuun ja tarvittaessa Helsingin kautta Tallinnaan työmatkoille.
Junamatkat hurahtavat töitä tehdessä. Hänen asuntonsa on lyhyen kävelymatkan päässä
Lempolan juna-asemalta. Vapaa-ajallaan hän hyödyntää Lempolan urbaaneja palveluja
sekä kahviloita. Hänen tarvitsemat palvelut ovat kävelyvyöhykkeellä ja hän nauttii Lempolan
kaupunkimaisesta kuhinasta.

I

II
III

IMII IN E N
I
I
A
S
U
I
III

II

la linkittyy vahvasti raiteiden avulla
pääkaupunkiseudun verkostoon.

II

I

II
I

II

Aseman ympärille
ja Lohjan keskustaan syntyy kaupunkimaista tiivistä asutusta.

II

TYÖNTEKO

Kulkuyhteyksien
varrelle keskittynyt
talous vetovoimatekijänä.

VAPAA-AIKA

Palveluiden
taminen.

kulut-
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Ske na ario 2

E KO LO G I N E N AU TO I LU T I I V I I S S Ä P I E N TA LO A S U M I S E N Y M P Ä R I S T Ö S S Ä
VÄESTÖNKASVU JA PENDELÖINTI
Junayhteys: Juna ei pysähdy Lempolassa
Väestönkasvu: Lempola: 1000, muu Lohja: -1000
Lohjalaisista pendelöi: 12 000

Viihdytään rauhallisesti omissa oloissa yksityisyydestä
nauttien.

I
II

II

II

Pendelöinnin määrä kasvaa ja etätyön mahdollisuudet paranevat.

II
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VAPAA-AIKA

II
I
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TYÖNTEKO

IIII

Ruoka ja energia tuotetaan alle kilometrin etäisyydellä asuintiloista. Kymmenen asukasta jakaa
kaksi yhteiskäyttöautoa ja useamman sähköpyörän. Niilo pyöräilee usein Lohjanjärvelle uimaan
ja talvisin hiihtämään.

II

III

III
II

I leSähköautoilu kasVanha taajama
I I uudet
I
vattaa suosiotaan.
viää hillitysti,
I
I
I I I suunnitelI I I I I I I I I I I I Ialueet
laan tiiviimmiksi.

Skena ario 3
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O M AV A R A I N E N J A Y H T E I S Ö L L I N E N A S U M I S K E S K U S L U O N N O N
YMPÄRÖIMÄNÄ
Varm a

Niilo pyörittää kyläyhteisön suosittua kirpputoria Virkkalassa. Hän asuu muiden nuorten kanssa
kerrostalohuoneistossa. Tilat ovat osittain yksityisiä ja osittain jaettuja. Kerrostalolla on yhteinen
lähiruokatuotannolle tarkoitettu kasvihuone.

II
III

ASUMINEN

I

LIIKKUMINEN

III
III

IIIII

SKENAARIO 3 Omavarainen ja yhteisöllinen asumiskeskus luonnon ympäröimänä
NII LO 2 0 v ,
second hand -yrittäjä

II

Veera työskentelee Paloniemen hyvinvointikeskuksessa. Hänen perheellään on kaksi sähköautoa,
ja vanhempien työmatkat sujuvat autolla. Lohjalla on hyvät lähipalvelut sekä päiväkoti- ja
koulutustarjonta perheenjäsenille. Perheen omakotitalo on lämmitetty asuinalueen yhteisillä
paikallisenergia ratkaisuilla. Autoilusta ja omakotitalosta huolimatta perheen hiilijalanjälki on
hyvin pieni, eikä mm. lentomatkoja tehdä ollenkaan.

III
II

SKEN A A R IO 2 Eko lo gi nen auto i lu tiiviiss ä pie ntaloasu mise n y mpäristös
sä
Varma
Mahdollinen
V EER A 3 5 v ,
Epävarma
perheen äiti ja palvelualan työntekijä

Mah dollin en
E pävarm a

VÄESTÖNKASVU JA PENDELÖINTI
Junayhteys: Intercity (Lempolasta 30 min Pasilaan)
Väestönkasvu: Lempola: 10 000, muu Lohja: 0
Lohjalaisista pendelöi: 8 000

LIIKKUMINEN

ASUMINEN

TYÖNTEKO

VAPAA-AIKA

Yhteiset liikkumisalustat ja kestävät
liikkumismuodot.

Pienet yhteisölliset
ja kylämäiset ytimet.

Paikalliset markkinat korostuvat.

Lohja tarjoaa luontoelämyksiä
paikallisille ja turisteille.

A5 / Lohja 1 / Kyytsönen Samuli, Luoma Loviisa, Norpila Anniina
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Maailma 2050

2.1 GLOBAALIT TRENDIT
Lohjan visio on syntynyt kolmen esitellyn skenaarion pohjalta. Lopputuloksena syntyi monipuolista
asumista tarjoava kaupunki, jossa on erinomaiset virkistysmahdollisuudet sekä taloudellinen ja
innovatiivinen keskus juna-aseman yhteydessä. Alla on esitelty globaalit muutosvoimat Lohjan
kaupunkikehityksen taustalla.

ILMASTONMUUTOS

VÄESTÖ

KAUPUNGIS
TUMINEN

TEKNOLOGIA

MA AI L MA 2 05 0
Ilmastonmuutos
Visiossa ilmaston lämpeneminen on saatu pysäytettyä vuoteen 2050 mennessä, mutta
ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset ovat jo muokanneet luontoa ja elämää globaalisti.
Ilmasto on lämmennyt kahdella asteella esiteollisesta ajasta ja ilmastopakolaisuutta
esiintyy kohtalaisesti. Ihmisten arvomaailma on muokkautunut luontoa ja puhdasta vettä
arvostavammaksi - ja luonnon virkistysmahdollisuudet korostuvat.
Kuluttaminen ja asumismuodot ovat kestäviä ja jakamistalouteen perustuvia. Kaupunkeihin
muodostuu tiiviimpiä yhteisöjä ja paikallisia energiaratkaisuja. Yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden
ja luonnon puolesta on vahvaa globaalilla tasolla, eikä konflikteja puhtaan veden puolesta synny.
Suomea arvostetaan puhtaan ilmaston ja luonnon monipuolisuuden kehtona. Turismi keskittyy
luonnon ja virkistyksen palveluihin.
Väestö
Vuonna 2050 väestönkasvu on pysähtynyt noin 10 miljardiin ihmiseen. Hetkellisestä nationalismin
noususta huolimatta valtiot muuttuvat monikulttuurisiksi ja sekoittuneiksi. Ylikansoittuminen tuo
haasteita ruuan tuotannon ja puhtaan veden jakeluun, jolloin pohjoismaat tarjoavat turvaa ja
laadukasta elintilaa.

Lohja 2050

LIIKKUMINEN

TYÖNTEKO

ASUMINEN

VAPAA-AIKA

Suomessa väestö laskisi luonnollisesti, mutta voimakas maahanmuutto pitää huoltosuhteen
tasaisena. Maahanmuutto on sekä pakolaisperäistä että työvoimaperäistä. Suomessa tietotaito
ja koulutus on merkittäviä vetovoimatekijöitä opiskelijoille ja työntekijöille. Suomi on cleantechteknologian edelläkävijä.
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Kaupungistuminen
Maailmalla 70 % väestöstä asuu kaupungeissa. Suomessa isoimmat kaupungit kasvavat
voimakkaasti, jolloin innovaatiot ja tietotyö keskittyy vain suurimpiin kaupunkeihin. Raideyhteydet
kuitenkin yhtenäistävät metropolialueen laajemmalle alueelle, jolloin radanvarsikunnat hyötyvät
suuresta kaupungistumisesta. Samanaikaisesti esiintyy myös polarisaatiota, kun osa ihmisistä
kaipaa omaa elintilaa ja rauhaa. Keskustat tiivistyvät, mutta väljää asumista esiintyy taajamien
reuna-alueilla.

I
I
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GLOBAALIT TRENDIT
Teknologia
Kommunikaation kehittyminen ja automatisoituminen muokkaavat elin-, liikkumis- ja työtapoja
voimakkaasti. Työntekosektorit muuttuvat tietotaitoa painottaviksi ja luoviksi. Suomessa
kehitetään ennen kaikkea ympäristöystävällisiä teknologioita. Globalisaatio ja digitalisaation
kehittyminen mahdollistaa työn hajauttamisen ja ulkoistamisen globaaleihin arvoketjuihin.
Sensoriteknologiat ovat huippukehittyneitä ja mahdollistavat reaaliaikaisen datamassojen
keräämisen ja käytön. Tulevaisuudessa siirrytään pienten yritysten ja yksittäisten ihmisten
muodostamiin, jatkuvasti muuttuviin ja globaalisti hyperkytkeytyneihin verkostoihin.

Vapaa-aika
Vapaa-aikana ihmiset viihtyvät luonnossa ja yhteisöllisissä keskuksissa. Sosiaalisten verkostojen
ja terveyden huomiointi on tärkeää. Luonto tarjoaa myös turismille vahvan alustan Lohjalla.
Mökkejä pursuava järvikaupunki tarjoaa yhteiskäyttöasuntoja järven rannalta. Vapaa-ajan
asunnoissa vietetään yhä enemmän aikaa ympäri vuoden.
Lohja tarjoaa järvi- ja luontoelämyksiä. Lempolan asemalta tarjotaan toimivat pyörä- ja
kimppakyytiyhteydet läheisiin virkistyspalveluihin. Lohjan keskusta on kunnallisten palveluiden
lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin keskittymä.

Liikkuminen automatisoituu ja palveluistuu. Automaattiajoneuvot alkavat lyödä läpi vuonna
2050. Yhdyskuntarakenteen suunnittelijoilta vaaditaan mukautumiskykyä hyödyntää uudet
teknologiat taloudellisesti ja kestävästi. Kun autoilu siirtyy osittaisesta automaatiosta täyteen
automatisaatioon, liikkuminen kaupunkien sisällä mullistuu täysin.

LO H JA 2 05 0
Liikkuminen
Liikkumisen perustana on kestävät kulkutavat ja yhteiset liikkumisalustat. Liikenteen
palveluistuessa auton omistus vähenee. Yhteiskäyttöautot ja erilaiset kutsu- ja taksipalvelut
kasvattavat voimakkaasti suosiota. Yhdyskuntarakennetta pyritään rakentaa tiiviiksi
joukkoliikenteen solmukohtien ympärille. Siten Lempola muodostaa merkittävän keskuksen
sekä kansalliselle että kansainvälisille yhteyksille. Autoilu pysyy yhä suosiossa taajaman reunaalueilla, mutta se muuttuu ympäristöystävällisemmäksi ja ajan myötä automatisoituu.
Asuminen
Asumisessa esiintyy polarisaatiota. Yhteisöllinen ja tiivis asuminen kasvattaa suosiota keskustaalueilla. Palveluiden ja sosiaalisten verkostojen läheisyys on tärkeää. Samanaikaisesti taajaman
reuna-alueilla halutaan asua rauhassa ja tilavasti. Juna-aseman ympäristö ja Lohjan keskusta
muodostavat yhteisölliset ytimet, joissa jakaminen ja kohtaaminen on tärkeää.
Työnteko
Talous keskittyy hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Innovaatiot ja tietotaito keskittyy voimakkaasti.
Samalla työntekoverkostot ja työmatkat pitenevät. Siten Lempola muodostaa strategisen
sijainnin, joista työmatkat tehdään sekä Helsingin että Turun suuntaan, joista yhteydet jatkuvat
muualle Eurooppaan. Tietotaidon lisäksi paikallisten palveluiden merkitys kasvaa ja esimerkiksi
lähiviljely kasvattaa suosiota. Lempola on oivallinen sijainti start-up yrityksille sekä cleantechalan työlle.
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2 . 2 Y L E I S E S I T T E LY
Visiossa Lohjalle rakentuu junayhteys Espoo-Salo oikorataa pitkin. Turku-Helsinki välillä operoi
Intercity-juna, joka pysähtyy Lohjalla Lempolan asemalla. Niin kutsutun tunnin junan matka-aika
Lohjalta Helsingin rautatieasemalle on noin 35 minuuttia ja Turkuun noin 40 minuuttia. Lohjalla
junarata kulkee Turun moottoritien pohjoispuolella, ja aseman sijainti on Lohjan pääliittymän
vieressä.

TURKU
LOHJA

Junayhteyden myötä Lohja on keskeisellä paikalla Helsingin ja Turun markkina-alueella.
Nopean raideliikenneyhteydet odotetaan tuovan Lohjalle runsasta kasvua asukas- ja
työpaikkamäärissä. Arvioitu kaupungin kasvu on esitetty kuvaajassa. Suunnitelmat perustuvat
mainittuihin kasvulukemiin.

HELSINKI

Lohjan asukasmäärän on arvioitu kasvavan noin 14 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.
Työpaikkoja kaupunkiin syntyy noin 4000 lisää. Työpaikkaomavaraisuus Lohjalla laskee
hieman, jos eläkeläisten määrä nousee merkittävästi. Tasaisena kasvuna tämä vastaisi noin
1% vuosittaista kasvua. Kehityksen odotetaan kuitenkin painottuvan ratayhteyden avaamisen
aikoihin 2030-luvun alkuun. Suurin osa uudesta asutuksesta ja työpaikoista keskittyy Lempolan
juna-aseman ympäristöön. Juna-aseman yhteyteen suunnitellaan asuinaluetta noin 11 000
ihmiselle.

TYÖMARKKINA-ALUEET

ASUKAS- JA TYÖPAIKKAMÄÄRIEN KEHITYS LOHJALLA
Ratayhteys valmistuu 2031
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+ 11 000

2.3 ASUMINEN JA LIIKKUMINEN
Asuminen Lohjalla on kustannustehokasta verrattuna Helsinkiin ja Turkuun. Asuntotarjonta on
monipuolista ja elinympäristö viihtyisää. Erityisesti pendelöiviä ihmisiä keskittyy asumaan Lohjan
pohjoisosissa. Lohjan omakotitalovaltaiset alueet pysyvät yhä suosiossa tulevaisuudessakin.
Asumista tiivistetään Lohjan keskustassa ja juna-aseman ympäristöstä muodostuu hyvin tiivis
asuinalue. Näillä seuduilla on tarjolla yhteisöllistä asumista. Uudenlaista asumista on kuvattu
tarkemmin kohdassa “Lempolan aluerakenne”.

+ 1 000

Lohjalla eri alueet tarjoavat hyvin erilaisia liikenteellisiä ratkaisuja asukkaille. Tärkeissä
solmukohdissa asuminen perustuu yhteisöllisyyteen ja tiiveyteen, jolloin joukkoliikenteen
edellytykset ovat hyvät. Taajaman pientaloalueilla tehokas liikkuminen varmistetaan pyöräilyn
lisäksi automaattiajoneuvojen ja MaaS-palveluiden hyvällä palvelutarjonnalla. Mökkien ja
maaseutualueiden saavutettavuus perustuu vielä yksityisautoiluun.
Virkkala, Lohja ja Lempola yhdistyvät nopealla joukkoliikenteen yhteydellä. Yhteys täytyy
toteuttaa sukkulamaisena, sillä välipysähdykset saattavat hidastaa yhteyttä ratkaisevasti. Näin
Lohjan keskustan vetovoima saadaan säilytettyä ja alueen palvelut ovat nopeasti saavutettavissa
niin Lempolasta kuin Virkkalasta päin. Lohjan keskusta ja Lempolan juna-asema muodostavat
merkittävät kävelyn ja pyöräilyn keskukset.
Noin kilometrin säteellä keskustoista liikkuminen on täysin kävely- ja pyöräilyvaltaista. Näin ollen
yhteisölliset ytimet ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja, joissa viihtyisyys ja jakaminen on keskiössä.
Autot ovat saavutettavissa vasta kävelykeskuksen reunoilla keskitetyillä pysäköintiratkaisuilla
tai automaattiajoneuvojen pysähtymispaikoilla. Vain muutamat autolliset kulkuyhteydet säilyvät
ytimiin eli Lempolan juna-asemaan ja Lohjan matkakeskukseen.
Taajaman harvaan asutuilla alueilla halutaan varmistaa tehokas ja innovatiivinen liikkuminen.
Uusilla liikkumisen palveluilla ja automatisoituneilla ajoneuvoilla on tärkeä rooli pientaloalueilla.
Yksityisiä ajoneuvoja ei taajama-alueilla ole, sillä autot kutsutaan ovelle ja kyydissä on
useampia henkilöitä. Riippuen ajoneuvoteknologian kehityksestä, jotkin tiet saattavat olla
rajoitettuja vain automaattiajoneuvoille. Kokonaiset asuinalueet voidaan palvella valmiilla
automaattiajoneuvojen kulkuväylillä. Osittaisen automatisoinnin tasolla on paljon avoimia
kysymyksiä. Sekoittuvatko itsestään ajavat ajoneuvot manuaalisesti ajettavien kanssa vai
hyödyttääkö automaattiajoneuvot eniten, kun ne on rajattu omalle alueelleen? Kehityksen
kannalta on tärkeää, että kaupungilla on iso rooli suunnittelussa, jotta uudet ajoneuvot palvelevat
tehokasta ja kestävää kaupunkirakennetta.

+ 2 000

yhteensä 14 000
+ 0
5 km

VÄESTÖ JA LIIKKUMINEN
Keskusta-alue

Peltoalue

MaaS-alue

Vesistö

Runkoyhteys

Metsäalue

Runkoyhteys
Tunnin juna
Autotie
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Vapaa-ajan asutus
Liikenteen solmukohta
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2.4 T YÖPAIKKOJEN SIJOIT TUMINEN
Tällä hetkellä Lohjalla on merkittävän paljon terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä teollisuuden
työpaikkoja. Informaatio- ja viestintäalan työpaikkoja on taas todella vähän verrattuna Suomen
keskiarvoon. Kuvaajassa on esitetty, miten Lohjan elinkeinorakenne muuttuu vuoteen 2050
mennessä, ja mitkä alat luovat uusia työpaikkoja. Erityisesti tieto- ja rahoitusalan sektoreille on
odotettavissa suurta kasvua. Lisäksi virkistys- ja palvelusektori kasvattaa osuuttaan. Teollisuuden
ja tuotannon työpaikat vähenevät merkittävästi automatisoitumisen myötä.

MPOLA
LE

Y
K

H

Juna-aseman ympäristössä on tarjolla työtiloja erityisesti asiantuntija-alojen yrityksille.
Moottoritieyhteyden läheisyys täydentää alueen saavutettavuutta erinomaisesti. Start-up
yritykset ja cleantech ala keskittyy Lohjalle, jossa tilat ovat halpoja, ja yhteys Helsinkiin ja Turkuun
on nopea. Alueellinen erikoistuminen on vahvaa, ja Lohja on keskeisessä roolissa puhtaan
teknologian ja asiantuntemuksen viennissä. Työelämä on kokeilunhaluista, verkostoitunutta,
yritteliästä ja monipuolista.

SKUSTA
KE

P

Lohjan keskusta muodostaa palveluiden keskittymän. Ytimeen syntyy kulttuuria, hyvinvointia
ja terveyspalveluita. Kahvilat ja ravintolat kasvattavat suosiota keskusta-alueilla. Palvelualan
yrittäjyys monipuolistuu ja osa ihmisistä työskentelee useammassa työpaikassa mm.
viikonloppuisin virkistysalalla toimien.
Syrjäisemmillä alueilla säilyy vielä joitain teollisuuden työpaikkoja. Osa työstä syntyy myös
hyvin paikallisesti, kun lähiruokaa ja -energiaa tuotetaan asuinalueiden yhteydessä. Perinteiset
tuotannon työt muuttuvat pirstaleiseksi ja keikkaluontoiseksi. Samalla turismi ja virkistyspalvelut
lisäävät työllisyyttä Lohjan järvien ja luontokohteiden palvelualueilla.

P

ELINKEINORAKENNE LOHJALLA JA SUOMESSA
5 km

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Teollisuus, sähkö-, lämpö-, vesi- j a jätehuolto yms.
Tukku- j a vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus

TYÖPAIKKA-ALUEET JA PENDELÖINTI

Liike-elämän palvelut
Rakentaminen
Koulut us
Taiteet, viihde ja virkistys. muu palvelutoimint a

Vesistö

Alle 30 % pendelöi Lohjan ulkopuolle

Kuljetus ja varastointi
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Pakollinen sosiaalivakuutus
Maj oitus- ja ravitsemistoiminta

30-40 % pendelöi Lohjan ulkopuolelle

P

Palvelukeskittymä

40-50 % pendelöi Lohjan ulkopuolle

Y

Asiantuntijayritysten keskittymä

Autotie

K

Kaupallinen keskittymä

Tunnin juna

H

Hyvinvointikeskittymä

Maatalous, metsät alous, kalatalous, kaivostoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala
Toimiala tuntematon
Informaatio ja viestintä

0,0 %

5,0 %
LOHJA 2018

SUOMI 2018

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

ARVIO LOHJA VUONNA 2050

Teollisuuskeskittymä
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2.5 VAPAA-AIKA

MPOLA
LE

Ulkona / Ulkoilma-aktiviteetit ovat suosiossa. Paikallisten lisäksi turistit nauttivat puhtaasta
ilmasta, järvimaisemista ja kuntoilureiteistä. Lohjan järvirannoille kehitetään hyvinvointikeskuksia,
kuntoilumahdollisuuksia sekä elämyspuistoja. Lempolan uusilla asuinalueilla pääsee
vihreyhteyksiä pitkin nopeasti luonto- ja lenkkeilymaisemiin. Tiivis rakentaminen mahdollistaa
luontomahdollisuudet kotien välittömässä läheisyydessä.
Tärkeimmät virkistyskohteet sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä keskuksista, kuten
Hiidensalmella ja Lehmijärvellä. Lisäksi mm. Paavolan Tammen kaltainen kansainvälinenkin
vetonaula on hyvin saavutettavissa liikkumisen palveluilla, kuten kutsuliikenteellä. Luonnon
arvostus on suurta, ja ihmiset pyrkivät kehittämään ja kasvattamaan viherrakenteita myös
taajaman sisällä.

SKUSTA
KE

Sisällä / Ihmisillä on enemmän aikaa kuluttaa palveluita, kun automatisointi korvaa osan
työstä. Ihmiset arvostavat kulttuuri-, liikunta- ja ruokapalveluita. Keskuksiin syntyy tiloja, joissa
ihmiset kohtaavat tai rauhoittuvat. Toisaalta vapaa-aika voi yhdistyä työhön kahviloissa tai jopa
virkistyksen ohella. Lenkkeily tai syöminen voi tapahtua samalla kommunikoiden työkavereiden
kanssa. Lempola ja Lohjan keskusta ovat merkittäviä palveluiden ja kanssakäynnin alueita.
Yksin / Pieni ihmisryhmä haluaa vetäytyä omaan rauhaan taajaman reunoille. Väljemmin
asuvat kompensoivat tila- tai energiakulutustaan esimerkiksi omalla ruuantuotannolla tai
viherrakentamisella. Lohjalla monipuolinen asuntotarjonta tarjoaa myös tilavia ja yksilöllisiä
ratkaisuja.
Yhdessä / Yhdessä tekeminen ja asuminen on tärkeimpiä trendejä uusissa Lohjan asunnoissa.
Yhteisöllinen asuminen mahdollistaa asukkaiden kohtaamisen talon sisällä. Naapuri on enemmän
kuin naapuri, sillä ihmiset jakavat muun muassa ruokailuhetket, suoratoistopalvelut, harrastukset
tai liikkumisen lähiasukkaiden kanssa. Lohjan asumisratkaisut muodostavat kohtaamisia, joilla
ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Etenkin ikääntyvä väestö hyötyy ratkaisusta paljon.
Monille yhteisöllinen asuminen tuo säästöjä elämiseen.
Vapaa-ajan asunnot / Visiossamme Lohjalle muodostuu noin 1500 uutta vapaa-ajan asuntoa
(nykyään noin 8000). Mökkien käyttöaste kasvaa voimakkaasti, sillä niitä vuokrataan paljon ja
käytetään yhdessä. Yksityisomisteisten mökkien määrä vähenee.
Mökkeily on Lohjan merkittävämpiä vetovoimatekijöitä. Vapaa-ajan asunnon läheisyys
mahdollistaa mm. töiden jälkeen rentoutumisen järvenrantamökillä. Globaalistikin Suomen
mökkeilykulttuuri herättää kiinnostusta, ja mökkivaltainen Lohja voi olla edelläkävijä turisteille
suunnatuissa vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa.

5 km

LUONTO JA VIRKISTYS
Kulttuuriympäristö

Peltoalue

Lähiviheralue

Vesistö

Natura 2000 -alue

Metsäalue

Vesireitti

Taajama

Autotie

Vapaa-ajan asutus

Tunnin juna

Liikenteen solmukohta

Virkistysyhteys
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2.6 LOHJAN KEHITYS VUOSINA 2035, 2050 JA
MYÖHEMMIN
Lohjan aluekehitystä on kuvattu vaiheittain vuodelle 2035, jolloin raideyhteys on toteutunut sekä
vuodelle 2050, jolloin liikkuminen, asuminen sekä työnteko ovat murroksessa. Lisäksi on esitelty
mahdollisia aluevarauksia ja kehityssuuntia vuoden 2050 jälkeiselle ajalle.

20 35
Lempolan juna-aseman ympärille keskittyneet työpaikat ovat tiivisti alle 300 metrin etäisyydellä
asemalta. Alueella on myös sekoittuneesti asumista ja palveluita, jolloin aseman ympäristö on
eloisa ja viihtyisä vuorokauden ympäri. Suurin osa työpaikoista ja palveluista on jo rakentunut
junayhteyden valmistuessa. Asumista on syntynyt merkittävästi, mutta 11 000 tuhannen asukkaan
tavoitetta ei ole vielä saavutettu.

LEMPOLAN TOTEUTUKSEN AIKAJANA

Korkeasti rakennettu keskusta on täysin kävelyvaltainen ainoan parkkipaikan sijaitessa
aseman yhteydessä maan alla. Muilla teillä autoilu mahdollistetaan vain huolto-, palvelu- ja
hälytysajoneuvoille.
Lohjan keskusta on tiivistynyt jo vuonna 2035. Runkobussiyhteys toteutetaan välittömästi
junayhteyden valmistuttua. Täydennysrakentamisella on saatu luotua yhteisöllisiä asuntoja sekä
Lohjan keskustaan ja Lempolaan. Uudenlaiset asunnot tuovat säästöjä elämiseen ja vuokriin,
jolloin keskustojen vetovoima kasvaa.
Taajaman muissa osissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Omakotitalot ovat vielä suosiossa ja
autoilu on yhä suosiossa. Liikkuminen on kuitenkin muuttunut osittain palveluksi, mikä tarkoittaa
auton omistuksen vähenemistä. Sen sijaan kimppakyydit, erilaiset taksi- ja kutsupalvelut ovat
kasvattaneet suosiota. Lohjaa on kehitetty myös pyöräilykaupunkina lukuisilla infratoimenpiteillä
(laatukäytävät-, pyöräkatokset-, liikennevaloetuudet jne.).

20 50
Lempolan alue on täydentynyt uudella asumisella ja alueen rooli on kasvanut porttina Lohjalle.
Lohjan keskustaan on syntynyt uusia palveluita ja väestö on lisääntynyt hiukan. Myös taajaman
muissa osissa on tapahtunut pientä kasvua pientaloasutuksen muodossa.
Työpaikat ovat muuttuneet hyvin asiantuntijapainotteiseksi. Työn liikkuvuus on kasvanut ja
verkostoitunut entisestään. Tietotyö lisää työperäisten matkojen määrää, ja agglomeraatiohyödyt
keskittyvät juna-asemien ympäristöön. Lempolan alueesta tulee osaamisen keskittymä. Lohjan
keskustan rooli eriytyy entisestään Lempolaan nähden, sillä sinne keskittyy hyvinvointi- ja
kunnallispalvelut entistä vahvemmin.

LOH JA 205 0 / Kyyt s ö n en , L u o m a & No rpi la

30

LOHJA 2 050 / Ky y t s öne n, L uoma & N orpila

31

LOHJAN KEHITYS VUOSINA 2035, 2050 JA
MYÖHEMMIN
Liikenne on lähes täysin automatisoitunut. Pysäköintiratkaisut kaupunkien ulkopuolella
luovat lisätilaa keskustoihin. Tiiviit pientaloalueet palvellaan jatkuvasti liikkeellä olevilla
automaattiautoilla. Oman kulkuneuvon merkitys katoaa ja nopeiden raideyhteyksien
merkitys kasvaa. Liityntämatkoja tehdään entistä enemmän autoilla, kun automatisoituminen
suunnitellaan joukkoliikennettä täydentäväksi. Logistiikan automatisoituessa Lohjan sijainti on
entistä tärkeämpi moottoriteiden varrella. Lempolan kauppa-alue kasvaa logistisena keskuksena.

20 50 jä l ke e n
Mikäli Lohja kasvaa entisestään, on mahdollista täydentää Lohjan keskustan ja Lempolan välistä
rakentamatonta aluetta. Uusia työpaikkoja luodaan erityisesti valtateiden ympäristöön. Lisäksi
asuntorakentaminen keskittyy täydentämään helmitaajamaa aina Lempolaan asti. Yhtenäinen
helmitaajama luo hyvät edellytykset kestäville liikkumismuodoille ja tehokkaalle kaupunkiinfrastruktuurille.
Vuoteen 2050 ja sen jälkeiseen aikaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Liikenteen täysi
automatisaatio saattaa muuttaa kaupunkirakennetta täysin. Lisäksi robotisaatio voi muuttaa
työntekoa tai ihmisten ajankäyttöä radikaalisti. Siksi on tärkeää, että uusimmat rakennukset
ovat tiloiltaan muuntojoustavia. Lohjalla on pyrittävä luontoarvoja tukeviin ratkaisuihin, sillä
luonnon lisääntyvä arvostus on yksi todennäköisimmistä tulevaisuuden askeleista.
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2.7 LIIKENNEYHTEYDET LEMPOLAAN
Lempolan asutus sijoittuu kilometrin säteelle asemalta, ja koko alue on pyöräily- ja kävelyvaltainen.
Autolla pääsee vain rajattuja reittejä, ja pysäköinti tapahtuu keskitetysti. Keskitetty pysäköinti
takaa sen, että kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat nopein kulkumuotovaihtoehto. Ratkaisu
mahdollistaa yhteiskäyttöautoilun tehokkaasti ja autoteiden määrää pystytään rajoittamaan.
Kävely-ympäristön viihtyisyys ja laadukkuus ovat tärkeitä tekijöitä kävelykulttuurin
muodostamiseksi.
Lempolan saavutettavuutta parannetaan uusilla tieyhteyksillä Muijalasta ja Routiosta. Lisäksi
keskustasta Valtatie 25, Saukkolantie ja Lehmijärventie ovat tärkeitä yhteyksiä alueelle. Pyöräilyn
laatukäytävät luodaan edellä mainittujen yhteyksien lisäksi keskustaan järvimaisemaa pitkin.
Virkkala ja Lohjan keskusta yhdistyvät Lempolan asemaan nopealla sukkulabussiyhteydellä.
Joukkoliikenteen runkoyhteys solmupisteiden välillä on tärkeä. Mikäli Lohja ja Lempola kasvavat
voimakkaasti, on syytä harkita pikaraitiotieyhteyden toteuttamista. Lempolasta yhteys Lohjaan
pitää olla tiheä ja lähes koko vuorokauden kattava. Joka toinen bussi jatkaisi Lohjan keskustasta
Virkkalaan.
Sähköpyöräilyn lisääntyminen laajentaa Lempolan pyöräilyn saavutettavuusvyöhykettä jo paljon
ennen vuotta 2050. Samalla auton omistaminen vähenee liikkumisen muuttuessa palveluksi. Se
ei tarkoita välttämättä autoilun määrän vähenemistä, vaan erilaisten taksi- ja kutsupalveluiden
lisääntymistä sekä matkaketjujen tehokasta yhdistymistä. Myös viimeisen kilometrin kulkutapa
mullistuu vuonna 2050. Ihmiset käyttävät liityntämatkoihin sähköpotkulautoja, -pyöriä ja muita
nopeita ratkaisuja. Infrastruktuurin pitää olla kehitetty huomioimaan uudet liikkumismuodot
myös talvisin.
Autoliikenteen automatisaatio mahdollistaa kutsutilauksen kaltaiset kuljetukset juna-asemalle.
Kuskittomat ajoneuvot voivat kerätä omakotitaloalueilta 1-15 henkeä tehokkaasti saman
matkan aikana. Yksityinen autoilu sekä auton omistus on voimakkaasti rajoitettua. Pysäköinnin
tarve keskustoissa vähenee, sillä pitkäaikaispysäköintiä ei yhteiskäyttöautoilla esiinny. Tällöin
keskitetyistä pysäköintilaitoksista osa voidaan muuntaa muihin käyttötarkoituksiin.
Lempolan kauppa-alue sijaitsee strategisesti Lohjan keskuksen ja Lempolan juna-aseman välissä.
Kotiinkuljetusten lisääntyessä alueen merkitys kasvaa logistisena keskuksena. Tavaravirrat
kulkevat vuonna 2050 tehokkaasti drone kuljetuksilla yhdistettynä liikkumisen palveluihin. Nykyisin
auto-orientoitunut kauppakeskittymä voi toimia automaattiajoneuvojen pysäköintipaikkana,
jolloin tavaravirrat voi yhdistää autojen liikkumisvirtoihin. Käytännössä asiakas saa samalla
tilattua ajoneuvon sekä ruuan kotiinsa. Lempola tarjoaa myös valtakunnallisesti merkittävän
logistisen keskuksen valtateiden ja ratayhteyksien varrelta (ESA-rata, Hanko-Hyvinkää rata,
Turun moottoritie). Alueen kehityksessä tulee huomioida niin paikalliset kuin kansainväliset
tavaravirrat.
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2 . 8 K A U P U N K I R A K E N T E E N R A A J AV A T
TEKIJÄT
Lähtökohtana visiossamme on saada Lempolan asemanseudulle 11 000 uutta asukasta ja 4000
työpaikkaa. Olemme ottaneet huomioon useita reunaehtoja ja rajaavia tekijöitä rakennettavan
alueen rajoja muodostaessa. Seuraavaksi on esitelty näistä merkittävimmät. Alla olevat
tekijät asettavat Lempolan seudullemme raamit, joiden mukaan rakennettava alue asettuu
ympäristöön.
Estevaikutukset
Erilaiset rakennetun ympäristön elementit sekä arvokkaat luonnon ympäristöt luovat erilaisia
estevaikutuksia ympäristöön. Tässä kohtaa fokuksemme on liikkumista haittaavat esteet. Lohjan
vanhan taajama-alueen ja Lempolan asemanseudun välistä kulkeva moottoritie aiheuttaa
merkittävän estevaikutuksen, kun moottoritien toiselle puolelle pääsemiseksi tarvitsee joko sillan
tai alikulun. Moottoritiestä aiheutuva meluhaitta tekee siitä myös epämiellyttävän ympäristön,
joka vaikuttaa etenkin kuljettaessa pyörä- ja kävelyreittejä pitkin. Estevaikutukset kumminkin
lähes katoavat, jos liikkumismuotona on auto tai bussi ja reitistö moottoritien yli on tarpeeksi
sujuva.
Lempolaa halkova junaraide aiheuttaa yhdessä moottoritien kanssa entistä suuremman
estevaikutuksen, joka haittaa etenkin eläimistön kulkemista. Kuitenkin, Lempolan asemanseudulla
junaraide kulkee suurimmaksi osaksi maan alla, jolla saadaan minimoitua sen luomaa
estevaikutusta alueelle. Lisäksi suurin osa Lempolan taajamasta on osoitettu junaraiteen
pohjoispuolelle.
Liikkumisen reittejä suunniteltaessa Lohjanharjun Natura 2000-alue tulee merkittävästi esiin,
koska se erottaa Lempolan ja Muijalan toisistaan yhdessä moottoritien kanssa. Muijalassa
on paljon pendelöijiä, joten alueiden liikenteellinen yhteys tulisi olla mahdollisimman sujuva.
Natura-alueille ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista rakentaa autotieyhteyksiä eikä
myöskään pyöräilylle/kävelylle merkittäviä uusia reitistöjä. Päämääränä on suojella Naturaalueen koskemattomuutta parhaimman mukaan ja käyttää niitä reitistöjä, joita alueelle on jo
rakennettu.
Melu
Moottoritieltä aiheutuva melu on alituista ja tien pohjoispuolen alavan maaston takia se
levittäytyy pitkälle alueella. Moottoritien eteläpuolta suojaavat kohonevat maastonmuodot.
Verrattuna junaraiteen meluun moottoritien melu on vakavampaa juurikin alituisen luonteensa
takia. Tämän lisäksi juna kulkee visiossamme Lempolan keskusalueen läpi maan alla, joka
vähentää sen aiheuttamaa melua rakennetussa ympäristössä.
Kulttuuriympäristö
Lempolan pohjoispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ‘Vaanilan
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K A U P U N K I R A K E N T E E N R A A J AV A T T E K I J Ä T
kartanomiljöö ja Pulli - Kouvola’, jonka valintaperusteissa on mainittu sen sijainti edustavassa
peltomaisemassa (Uudenmaan liitto. (2012) Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 - 2012. Missä maat
on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt. 64, 66.)
Alueen rakenteen suunnittelussa halutaan ottaa huomioon tämä kulttuuriympäristö ja suojella
sen aluerajausta. Tämä antaa kaupunkirakenteellemme pohjoisen puolen takarajan.
1 km vyöhyke
Asetimme reunaehdoksemme visiossamme, että kaikilla olisi hyvä yhteys juna-asemalle. Tämä
toteutuu, kun ihmiset asuvat noin 12 minuutin matkan päässä, eli kilometrin päässä asemasta.
Tällöin pendelöintiin käytetty kokonaisaika pysyy lyhyenä myös juna-asemalle kävelijöillä.
Kilometrin säteellä rakentaminen säilyttää myös tärkeitä luontoalueita alueen reunoilla ja
mahdollistaa yhteisöllisyyden toteutumisen.
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2.9 LEMPOLAN ALUERAKENNE
Rakennettavat alueet visiossa perustuvat maastonmuotoihin ja erityisesti
alueen soiden, ojien ja lampien sijainteihin. Otettaessa nämä alueet huomioon
kaupunkirakennetta
muodostaessa
huomioimme
myös
tulevaisuuden
mahdolliset haasteet hulevesien järjestelyissä. Läpäisemättömien pintojen suuri
lisäys alueelle sekä ilmastonmuutoksen tuomat epävarmuudet tulvavesien
määrässä ovat yhdessä tärkeitä kysymyksiä luotaessa kestävää tulevaisuuden
kaupunkirakennetta.
Hahmotellessa taajaman rajausta on Lempolaa reunustavien lakialueiden
metsät pyritty säilyttämään. Sen lisäksi, että ne toimivat alueen asukkaiden
lähivirkistysalueina, ne myös suojelevat suurmaiseman kuvaa, jolloin laaksoja
peittävät pellot ovat lakialueiden metsien rajaamana.
Kaikkiaan Lempolassa asuminen on energia- ja kustannustehokasta.
Virkistysmahdollisuudet ja vapaa-ajan asunnot sijaitsevat lähellä Lempolan hyviä
kulkuyhteyksiä. Lempola tarjoaa monipuolista ja ihmisläheistä asumista.

YDIN

Ihmismäärä

k-m²/as.

k-m2

Asukkaat

4000

30

120 000

Työpaikat

3000

15

45 000

VÄLI

Ihmismäärä

k-m²/as.

k-m2

Asukkaat

4000

40

160 000

Työpaikat

150

-

-

REUNA

Ihmismäärä

k-m²/as.

k-m2

Asukkaat

3000

50

150 000

Työpaikat

-

-

-

YHTEENSÄ

Ihmismäärä

k-m²/as.

k-m2

Asukkaat

11 000

-

430 000

Työpaikat

3150

-

45 000
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Aluetehokkuus

Kerrosluku

Yhteisöllisyys

Pinta-ala m2

1,0 - 1,5

VI - XII

5/5

120 000

Aluetehokkuus

Kerrosluku

Yhteisöllisyys

Pinta-ala m2

0,5

III - V

3/5

320 000

Aluetehokkuus

Kerrosluku

Yhteisöllisyys

Pinta-ala m2

0,25

I - III

2/5

650 000

Aluetehokkuus

Kerrosluku

Yhteisöllisyys

Pinta-ala m2

-

-

-

1 090 000

40

LOHJA 2 050 / Ky y t s öne n, L uoma & N orpila

41

LEMPOLAN ALUERAKENNE
YDIN
Ytimen tyyppialue rajautuu 300 metrin säteen sisään juna-asemasta ja sen tunnuspiirteinä
on korkea, tiivis ja yhteisöllinen rakentaminen. Se on Lempolan alueen tärkeä palvelu- ja
kohtaamispaikka. Rakentamisessa on laskettu 30 kerrosneliötä asukasta kohden, jolla halutaan
kannattaa tiivistä asumista ja edistää yhteisöllisen asumismuodon vaikutusta yksilölliseen
tilantarpeeseen, kun talon asukkaille on järjestetty kattavasti yhteiskäyttötiloja. Yhteisölliseen
asumiseen kuuluu tilojen ja kulkuvälineiden jakamisen lisäksi oleellisesti aito sosiaalinen
kanssakäyminen talon asukkaiden kanssa. Yhteisöllisen asumisen filosofiaan kuuluu yhdessä
vietetty aika esimerkiksi yhteisten päivällisten muodossa. Näillä ratkaisuilla vastaamme
visiossamme myöskin sellaisiin tulevaisuudenkuviin, joissa yksinäisyys (olit sitten eläkeläinen,
perheellinen tai yksin asuva opiskeilija) on yksi kaupunkien sosiaalisen kestävyyden ja
hyvinvoinnin haasteista. Yhteisöllinen asuminen luo turvaa ja kasvattaa luottamusta kanssaasuviin.
Lempolan alueelle suunnitellut työpaikat on kaikki kaavailtu tälle alueelle, jotta työpaikat olisivat
mahdollisimman lähellä juna-asemaa ja toisiaan. Työpaikkaa kohden alueelle on mitoitettu 15
kerrosneliötä. Tulevaisuuden työnkuvat painottuvat visiossamme toimistotiloissa tehtävään
työhön, joka ei vaadi yksittäisiä ja yksilökohtaisia työhuoneita tai -tiloja.

VÄLI
Ydinalueen korkean rakentamisen ja pientalovaltaisen reuna-alueen välissä on asuinkerrostaloista
koostuva välialue. Alueelle on laskettu 40 kerrosneliötä asuintilaa asukasta kohden, jolloin
asuminen on jonkin verran väljempää hyvinkin tiiviiseen ydinalueeseen verrattuna. Alueella
toteutetaan yhteisöllisyyttä tiloja ja tavaroita jakamalla, mutta alueen asuntokantaan ei ole
rakennettu yhteisöllistä asumista samalla intensiteetillä kuin ydinalueella.
Alueella on palvelualueiden keskittymiä, mutta laajempaa yritystoimintaa alueelle ei ole
suunniteltu. Palvelukeskittymät toimivat myös reuna-alueilla asuvien lähipalveluina.

REUNA
Reuna-alueet muodostuvat pääosin pientaloista - kytketyistä ja ei-kytketyistä. Joukossa on
myös vähän matalia kerrostaloja. Alueelle on laskettu asumisväljyydeksi 50 kerrosneliötä per
asukas. Alue on turvallista ja viihtyisää kävelykatujen ja piha-alueiden paljouden ansiosta.
Täällä voi asua vain kilometrin päässä juna-asemasta, mutta silti saada välittömät yhteydet
luonnonympäristöön.
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2.10 YHTEENVETO
Kestävyyden edelläkävijä - Yhteisö, Luonto, Puhdas teknologia
Lohjalta on erinomaiset pendelöintimahdollisuudet suurkaupunkeihin. Nopeasti saavutettava
juna-asema luo Lohjasta luonnollisen paikan asua ja matkustaa niin perheille kuin uraohjuksille.
Lohjan asumisratkaisut ovat monipuolisia. Solmupisteiden ytimissä on edullista asua yhteisöllisten
tilaratkaisujen ansiosta. Yhteisöllisyys takaa kestävän ja ihmislähtöisen elinpiirin. Näin luodaan
ympäristö, joka estää myös nuorten ja eläkeläisten syrjäytymistä.
Lohjan puhdas ympäristö ja järviseutu houkuttelee uusien asukkaiden lisäksi ulko- ja kotimaan
turisteja. Vapaa-ajan asuntoja markkinoidaan vahvasti monipuoliseen ja yhteiseen käyttöön.
Järvi- ja luontoaktiviteetit ovat lähellä asuin- ja työpaikkoja. Ulkoilun ja luonnon lisäksi
palvelutarjontaa täydentää hyvinvointikeskukset, jotka mahdollistavat monipuolisen loman
Lohjalla.
Lohjan ympäristöystävällisyys osataan kääntää myös taloudelliseksi tuotoksi. Cleantech- ja
start-up -yritykset löytävät hyvän tyyssijan Lempolan juna-aseman vierestä. Asiantuntijat voivat
hyödyntää yhteyksiä sekä Turun ja Helsingin suuntaan, ja vielä pidemmälle kansainvälisille
markkinoille. Yritykset saavat Lohjalta edullisemmat toimitilat Helsinkiin ja Turkuun verrattuna.
Lohjalla liikkuminen on monipuolista. Helminauhataajama mahdollistaa laadukkaat
joukkoliikenneyhteydet, sekä niitä täydentävät kävely- ja pyöräilyverkostot. Kävelyalueilla sekä
pyöräilyn laatukäytävillä ilmanlaatu ja ympäristö ovat ensiluokkaisia. Palveluiden- ja junaaseman saavutettavuus turvataan tehokkailla yhteyksillä sekä liikkumisen palveluilla.
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