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9. Matkailu ja loma-asutus
9.1 Loma-asunnot

9.2 Matkailu

Taajamaosayleiskaava-alueen loma-asunnot sijoittuvat luonnollisesti
pääosin Lohjanjärven ja Hormajärven rannoille. Loma-asuntoja on
keskittynyt erityisesti Vohloisten alueelle ja Liessaareen. Loma-asuntoja on paljon myös Paloniemessa ja Karnaisissa, mutta ne sijoittuvat hajanaisemmin kuin em. alueilla.

Lohjan taajamaosayleiskaava-alueen tärkeimmät nähtävyydet ovat
Pyhän Laurin kirkko, Tytyrin kaivos, Lohjan museo sekä Vivamon
Raamattukylä. Majoituskapasiteettia on tarjolla yhteensä .... Majoituspalveluja tarjoaa myös matkailuvaunu- ja leirintäalue Haikarissa.
Matkailuvaunualueelle ollaan etsimässä uutta sijoituspaikkaa. Lisäksi Lohjan seudulla on useita yksityisiä vuokramökkejä

Suunnittelualueella on yhteensä 326 loma-asuntoa. Liessaaren alueella on 108 loma-asuntoa, Roution ja Karnaisten alueella noin 100,
Paloniemen alueella noin 70 ja Vohloisissa 50 loma-asuntoa.

Matkailun kannalta merkittäviä kohteita ovat myös uimarannat ja
veneilyn tukikohdat sekä Lohjanjärven ranta-alue yleensä, kaupungin liikuntatilat ja ulkoilureitit, joita käsitellään teeman liikuntapalvelut
ja viheralueet yhteydessä. Ravintola- ja kahvilatoiminta littyy kaupan
palveluihin ja kulttuuritilat muihin julkisiin palveluihin.

Pääosa loma-asuntokannasta on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla
eli 50 - 60 %. Vohloisissa 62 % loma-asunnoista on tältä ajalta, Liessaaressa 55 %, Paloniemessä 47 % ja Roution-Karnaisten alueella 56 %. Paloniemen alueen rakennusvuositietoihin sisältyy myös
Lylyisten alue, joka ei ole taajamaosayleiskaavassa. 1950 -luvun
loma-asuntoja on eniten Vohloisissa ja Roution-Karnaisten alueella
kun taas Liessaaren ja Paloniemen loma-asunnoista suurempi osa
on 1960 -luvulla rakennettuja. Kaikkien alueiden loma-asunnoista
1940 -luvulla rakennettuja on noin 10 %. Ennen 40-lukua rakennettuja loma-asuntoja on alueittain vain noin 2 - 8 % rakennuskannasta.
!960-luvun jälkeen rakennettuja loma-asuntoja on suhteellisesti
eniten Paloniemen alueella ja vähiten Vohloisissa. Vohloisiin ei ole
enää 2000-luvulla rakennettu uusia loma-asuntoja.
Kaikista Lohjan loma-asunnoista 22% on lohjalaisten itsensä omistamia. Vuoden 2004 tilastotietojen mukaan suurin osa ulkopaikkakuntalaisista kesämökkien omistajista on Helsingistä (30 %), Espoosta
(16 %) ja Vantaalta (5 %). Lohjan yrityspalvelukeskus Oy teki kesällä 2006 Lohjan mökkiläisten palvelukartoituksen.

huoneita

vuodepaikkoja

Hotelli Lohja

29

Hotelli Gasthaus-Laurinportti

18

Kesähotelli Lohjanrinne

56

95

Matkakoti Linnakangas

18

36

Hostel Kalkkihovi (Virkkala)

10

50

Vivamon toimintakeskus

60

192

191

n. 470

yhteensä

Taulukko 16: Majoituskapasitetti. Lähde: Matkailupalvelukeskus
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Kuva 10: Lohjan matkailukartta, matkailukohteet ja matkailun kannalta tärkeitä palveluja.
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326

Taulukko: 17 Loma-asuntojen määrä suunnittelualueella. Lähde: Rakennus- ja
huoneistorekisteri.
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Kaavio 12 (sivun vasemmassa reunassa): Loma-asuntojen
rakentamisvuosikymmenet , %rakennuksista, alueittain. Lähde:
Rakennus- ja huoneistorekisteri.

Kartta 13: Loma-asuntojen sijainti suunnittelualueella. Sininen kolmio kuvaa yhtä
loma-asuntorakennusta. Lähde: Rakennus- ja huoneistorekisteri.
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10. Liikuntapalvelut ja viheralueet
10.1 Viheralueet, ulkoilupalvelut ja reitit
Kaupungin hoidossa olevat viheralueet on esitetty viereisen sivun
kartalla vaaleanvihreällä värillä ja kaupungin omistamat talousmetsät
tummemmalla vihreällä. Lohjan kaupungille on laadittu viheralueohjelma 2004 - 2014. Viheralueita hoidetaan kaupungin puisto-osaston
luokitusten mukaan.
Viheralueet ovat suhteellisen pieniä ja hajanaisia, mutta myös muutamia laajempiakin kokonaisuuksia löytyy. Näistä keskeisin on harjun
metsäalue. Lohjanjärven ranta-alueet ovat osittain virkistyskäytössä,
etenkin keskustan läheisyydessä järven virkistysarvo on huomioitu.
Rakennettujen puistojen osalta Lohjalla ei ole kovin pitkiä perinteitä,
vaan puistot ovat muovautuneet rakennetun keskustan jatkeeksi.

Kevyen liikenteen väylät kulkevat osayleiskaava-alueella pitkälti
taajamien lomassa. Pidempien yhteyksien reitit kulkevat pääsääntöisesti harjun suuntaisesti liikenneväyliä seuraten. Kevyen liikenteen
poikittaisyhteydet joutuvat kulkemaan Lohjanharjuntien yli.
Erillisiä kuntoratoja, latuja ja luontopolkuja Lohjalla on kokoonsa
nähden kattavasti, mutta syrjäinen sijainti saattaa vähentää niiden
käyttöä. Laajin kuntorata sijaitsee aivan keskustan tuntumassa harjun päällä. Kuntoradan halkaisee keskeltä läpi kulkeva päätie, joka
vähentää alueen arvoa käyttö- ja kasvullisena metsäalueena.

Lohjanjärven saaret tarjoavat kaupunkilaisille erinomaisia virkistysmahdollisuuksia.
Seuraavan aukeaman kartalla on esitetty ulkoliikunta paikat, joita
pidetään yllä ympäri vuoden tai kesäisin.
Suunnittelualueella on yksittäisiä urheilupalveluita, joista merkittävin
on Gunnarlan golfkenttäalue.

Uudet kasvavat taajama-alueet, esimerkkeinä Muijala ja Immula, eivät vielä kuulu laajempaan viheralueverkostoon, vaan viheryhteydet
keskustan suuntaan ovat lähinnä kevyen liikenteen väylien viherkaistojen varassa. Myös harjulta rantaan ulottuvat kasvulliset kaistat
tulisi huomioida kaupunkirakennetta jatkettaessa.
Viheralueiden tarjoamista palveluista tärkeimpiä ovat leikkipuistot,
uimarannat, pallokentät, luistinradat ja venelaiturit. Uimarantoja ja
venepaikkoja Lohjalla on kokoonsa nähden riittävästi, samoin rakennettuja puistoja. Koirapuistoja Lohjalla on vain yksi.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat kaupungin hoidossa olevista
viheralueista ovat museona toimivan Iso-Pappilan puisto ja vanhainkotina toimivan Paloniemen kartanon puisto. Virkkalassa arvokkaan
kokonaisuuden muodostavat Paul Olssonin 1923 suunnittelema Petter Forsströmin talon piha ja puutarha sekä kalkkitehtaan rakentamat
puistoalueet Pähkinäniemessä. Myös Porlan kalanviljelylaitoksen
ympäristö on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus.
Lohjanharju on merkittävä virkistys- ja viheraluekokonaisuus. Tärkeimmät urheilulaitokset, ulkoilureitit ja hiihtoladut sijaitsevat harjun
laella ja rinteillä.
Viheralueohjelman mukaan kaupunki omistaa puistoiksi ja virkistysalueiksi kaavoitettua rantaviivaa n. 14 km. Kaupungin ylläpitämiä
uimarantoja on 17 kpl ja venepaikkoja 1059 kpl (sisältää keväällä
2007 tulevat 30 uutta paikkaa, venelaitureita on 11). Jalankulkijoita
ja pyöräilijöitä varten rakennettuja rantaraitteja on n. 5 km. Rantaraitti katkeaa asutuksen ja maanomistusolosuhteiden takia useasta
kohtaa, eikä näin muodosta kattavaa rantareittiä. Lisäksi on näitä
tukevia luontopolkuja.
Kaupungin hoitamia leikkipuistoja on 32. Leikkipuistojen sijainti on
esitetty seuraavan aukeaman kartalla.
Viljelypalstoja on Ojamolla, Immonkadulla, Suninhaassa, Routiolla ja
Muijalassa.
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Kuva 31: Lohjanjärven saaret tarjoavat kaupunkilaisille erinomaisia virkistysmahdollisuuksia. Kuvassa Liessaari. © Lohjan kaupunki
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Kartta 14: Ulkoilupalvelut ja -reitit, viheralueet. Kartta: Elina Tirkkonen

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07
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10.2 Sisäliikuntapaikat
Sisäliikuntatilat ovat pääasiassa koulujen yhteydessä. Viereisen
sivun kartalla on esitetty sisäliikuntapaikat. Tärkeimmät ovat Harjun
liikuntakeskus, jonka yhteydessä toimii uimahalli/virkistysuimala Neidonkeidas sekä jäähalli ja keilahalli. Tennarin liikuntahallissa on mm.
palloilusali ja tennishalli.
Alueellisina sisäliikuntakeskuksina toimivat Muijalan, Perttilän, Metsolan, Roution, Ojamon ja Järnefeltin koulut. Sisäliikuntavuoroja on
myös Nummenkylän, Mäntynummen, Anttilan, Tytyrin, Källhagenin ja
Ristin kouluissa sekä lukiossa. Sisäliikuntatiloiksi on merkitty myös
Muijalan kuplahalli sekä skeittihalli Virkkalassa.

Kartan 15 Ulkoliikuntapaikat:
Ympärivuotinen käyttö:

Kesäkäyttö:

Jäädytettävät hiekkakentät:

Jäädyttämättömät hiekkakentät:

1. Rantakenttä
2. Ojamon koulun kenttä
3. Rountion koulun kenttä
4. Muijalan koulun kenttä
5. Mäntynummen koulun kenttä
6. Asemanpellon koulun kenttä
7. Ojaniitun kenttä
8. Santamonttu
9. Järnefeltin koulun kenttä
10. Ristin koulun kenttä
11. Metsolan koulun kenttä
12. Moision koulun kenttä
13. Lempinkadun kenttä
14. Takasenkadun kenttä
15. Hiiden koulun kenttä
17. Metsäkorven kenttä
18. Immulan kenttä
19. Nummenkylän kenttä
25. Vappulan kenttä
26. Ravitien kenttä
27. Maksjoen koulun kenttä

31. Harjun pesäpallokenttä
32. Virkkalan pesäpallokenttä
33. Lempolan kenttä
34. Trallalan kenttä
35. Voudinpuiston kenttä
36. Paloniemen kenttä
Nurmikentät:
38. Virkkalan urheilukenttä
39. Asemanpellon kenttä
40. Harjun urheilukenttä
41. Kirkniemen kenttä
42. Gruotilan kenttä

Jäädytettävät kaukalot:
28. Muijalan kaukalo
29. Mänytnummen kaukalo
30. Virkkalan kaukalo
Kuva 32: Harjun liikuntakeskus. © Lohjan kaupunki
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Kartta 15: Liikuntapalvelut
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11. Tekninen huolto
11.1 Vesihuolto
Teknisen huollon kartalla on esitetty vesihuoltolaitoksen toimintaalue, joka on pääosin sama kuin asemakaavoitettu alue. Joillakin
asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla on vain vesijohtoverkko.
Lisäksi Roution länsipuolella toimii Horman vesiosuuskunta.
Lohjan kaupungille on laadittu Vesihuollon kehittämissuunnitelma
vuonna 2003 (26.9.2003, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy).
Kaupungilla on Lohjanharjun alueella 10 pohjavedenottamoa. Pääosa vedenottamoista on sijoittunut Lohjanharjun luoteisreunalle,
Aurlahden ja Moisionlahden tuntumaan. Vedenottamoita on myös
Lempolassa, Lehmijärvellä ja Muijalassa sekä harjun kaakkoispuolella Vienolassa. Ottamoista Tytyrin kaivos on antoisin, kun Porla
toimii varavedenottamona. Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven
pohjavedenottamoille on vesioikeuden vahvistamat suoja-alueet.
Insinööritoimisto Paavo Ristolan mukaan Lohjan pohjavesi on hyvälaatuista, mutta pohjavesialueilla on paljon riskitekijöitä, kuten teollisuus, asutus, viemäreiden kunto sekä liikenne. Kartalla on esitetty
myös pohjavesialueiden rajaukset.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevedet käsitellään kahdella
jätevedenpuhdistamolla: Peltoniemen ja Pitkäniemen jätevedenpuhdistamoilla. Pitkäniemen puhdistamon viemäröintialue käsittää
kaupungin pohjoiset, läntiset ja keskusta-alueet. Peltoniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Lohjan eteläisten alueiden jätevedet.
Puhdistetut jätevedet johdetaan Lohjanjärveen.
Lohjanharjun pohjavesialue jaetaan osa-alueeseen A (MyllylampiPorla) ja osa-alueeseen B. Myllylampi-Porlan suojelusuunnitelma
laadittiin 1997 ja päivitettiin vuonna 2003. Suunnitelman laati Maa ja
Vesi Oy. Lohjanharjun pohjavesialueen osa-alueen B suojelusuunnitelma valmistui vuonna 2004. Suunnitelman laati Insinööritoimisto
Paavo Ristola Oy.
Lohjanharjun pohjavesialue on osa ensimmäistä Salpausselkää.
Osa-alue A (nro 0142851A) sijaitsee pääasiassa Lohjan kaupungin
alueella. Osa-alue B (nro 0142851 B) on osa-alueen A jatke koillisessa ja kattaa muun muassa valtaosan Lohjan keskustasta.
Lohjanharjun pohjavesialueen muodostumisalue sijoittuu Salpausselän keskiosiin, jossa vettä johtavat kerrokset ulottuvat maan pintaan
asti. Muodostuman liepeillä karkeammat kerrokset painuvat vettä
heikosti läpäisevien kerrosten alle, mikä johtaa paineellisen pohjaveden esiintymiseen joillakin alueilla. Muodostuma on ympäristöönsä
vettä purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen, mutta
kaakkoisreunalla pohjavedet purkautuvat kaakkoon niin, että vedenjakaja kulkee alueella pitkittäin, Salpausselän suuntaisesti. Lisäksi
kalliokynnykset ohjailevat pohjaveden virtausta paikallisesti.

Kuva 33: Lohjanharjun pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet. Lähde: Lohjanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma.
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Kartta 16: Tekninen huolto, vesihuolto.
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11.2 Kaukolämpö-, sähkö- ja maakaasujohdot

11.3 Jätehuolto

Lohjan keskusta, Moisio, Metsola ja Tynninharju kuuluvat kaukolämpöverkon piiriin. Kaukolämpöverkosta vastaa Lohjan Energiahuolto
Oy Loher. Loherin lisäksi taajama-alueella sijaitsevat seuraavat aluelämpölaitokset:

Jätehuollosta vastaa Rosk’n Roll Oy Ab, joka toimii Länsi-Uudenmaan kuntien alueella. Lohjalla sijaitsee Munkkaan jätekeskus,
jonne kuljetetaan eri jäteasemille viedyt kaatopaikkajätteet.

Ojamon Lämpö Oy
Virkkalan Lämpö Oy
Mäntynummen Lämpö Oy
Roution Lämpö Oy
Fortum Lämpö Oy:n lämpölaitos sijaitsee Pitkäniemessä.
Maakaasuverkko ulottuu suunnittelualueen eteläpuolelta Kirkniemeen sekä harjun suuntaisesti Muijalaan saakka. Maakaasuverkosta vastaa Gasum Oy.

Länsi-Uudenmaan ainoaa käytössä olevaa kaatopaikkaa Lohjan
Munkkaan jätekeskuksessa laajennetaan parhaillaan. Kiveä louhitaan yhteensä noin 220 000 kiintokuutiota kahden hehtaarin alueelta. Vuonna 2009 on tarkoitus ottaa kaatopaikkakäyttöön ensimmäiset 1,5 hehtaaria, kun EU-tasoisen kaatopaikan tiivis pohja saadaan
tehtyä.
Kirkniemessä on vireillä mm. jätteiden polttoon perustuva voimalaitoshanke. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on vireillä ja Kirkniemi on yksi Uudenmaan maakuntakaavaluonnokseen sisältyvistä
vaihtoehtoisista jätteenpolttolaitoksen sijaintipaikoista.

Suunnittelualueella on Fortum Oy:n 110 kV:n voimalinja.

Kuva 34. Munkkaan jätekeskuksen jätetäyttöaluetta laajennetaan n. 2 ha:lla kalliolouhinnoin
v. 2006-2009. © Rosk´n Roll Oy Ab
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∆

∆

*

*

Munkkaan jätekeskus
Jätteenpolttolaitoshanke vireillä

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07

Kartta 17: Tekninen huolto, lämpölaitpkset, johdot
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12. Maisema
12.1 Maiseman perusrakenne ja maisematila

12.2 Vesisuhteet, maaperä ja kallioperä

12.3 Maisematila ja kasvillisuus

Taajamaosayleiskaava-alueen maisemarakenteen suuret linjat ovat
koillis-lounaissuuntaisia, jota mannerjään perääntymisen aikana
syntyneen reunamuodostuman, I Salpausselkään kuuluvan Lohjanharjun muoto voimistaa. Alueella on nähtävissä myös luode-kaakkosuuntaisia linjoja, joista kaava-alueen maisemassa selkeimmin
erottuu Lohjanharjun katkaisema, Laakspohjan ja Veijolan kautta
kulkeva laakso-/ murroslinja.

Taajamaosayleiskaava-alueen päävedenjakajana toimii I Salpausselän reunamuodostuma, Lohjanharju, joka jakaa alueen vedet kahteen eri vesistöalueeseen. Harjun luoteispuoli kuuluu Karjaanjoen
vesistöalueeseen ja kaakkoispuoli Siuntionjoen vesistöalueeseen.
Vesistöalueet jakautuvat vielä pienempiin valuma-alueisiin, joista
kaava-alueelle sijoittuvat osittain Lohjanjärven lähialue, Hormajärven valuma-alue, Santojan valuma-alue, Lehmijärven valuma-alue,
Kyrkån valuma-alue sekä Risubacka joen valuma-alue.

Lohjan taajamaosayleiskaava-alueen maiseman selkärankana halkoo Lohjanharjun reunamuodostuma, joka Lohjanjärven ohella on
toiminut asutuksen ja tiestön sijoittumisen lähtökohtana. Rakentaminen sijoittuu suurelta osin edullisille rinnevyöhykkeille, mutta myös
rantojen läheisyyteen. Rakennetut alueen, riippumatta rakentamisen
laadusta, voidaan luokitella kuuluvaksi puoliavoimiin alueisiin, jos
niitä verrataan täysin avoimiin viljelyalueisiin tai vaihtoehtoisesti kasvillisuuden muodostamaan vihermassaan.

Lohjalla pohjaveden määrä on huomattava I Salpausselän sijainnista
johtuen. Pääosa Lohjan suhteellisen runsaista pohjavesivarastoista
esiintyy Lohjanharjun ja sen lievemuodostumien hiekka- ja sorakerrostumissa. Virkkalaa lukuun ottamatta Lohjanharju kuuluu I luokan
pohjavesialueisiin.

Suurimpana avoimena tilana toimii Lohjanjärvi, joka selkineen muodostaa laajan, maisemaa hahmottavan tilan ja luo vahvan identiteetin alueelle. Muutoin avoimet alueet ovat pääsääntöisesti viljelyalueita ja sijoittuvat pitkälti alaviin kohtiin, jonne hienosedimenttinen
maa-aines on aikojen saatossa kulkeutunut.

Aluetta hallitseva Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin järvi ja sen pinta
on 31.6 metriä merenpinnan yläpuolella. Se on myös suhteellisen
syvä järvi; syvin kohta laskee noin 54 metrin syvyyteen. Lohjanjärven rantaviiva on rikkonainen; saaret ja niemet jakavat järven erikokoisiksi ja muotoisiksi seliksi. Lohjanjärven lisäksi alueella ulottuu
pohjois-osassa kirkasvetinen Hormajärvi. Kaava-alueen itäosissa
ja harjun koillispuolella sijaitsee ainoastaan vähän pieniä järviä tai
lampia.

Suljetuiksi alueiksi merkityt metsäalueet eivät joka kohdassa merkitse täysin sulkeutunutta tilaa vaan visuaalinen ilme riippuu katseluetäisyydestä ja korkeudesta. Suljettua tilaa voidaan ajatella myös
tilantuntuna, jossa metsäalueet tuntuvat sulkeutuneemmalta kuin
rakennetut tai avoimet tilat. Suurmaisemaa ajateltaessa selänne ja
harjumetsät luovat maisemaan vertikaalista rajaavuutta vastapainoksi avoimille ja rakennetuille alueilla.

Taajamaosayleiskaava-alueella maiseman selkärangaksi muodostuu alueen voimakkaasti kahtia jakava Lohjanharju. Reunamuodostuman jyrkemmällä luoteispuolella perustasona toimii Lohjanjärvi
(31.6mpy) ja loivemmalla kaakkoispuolella harjun alarinteelle sijoittuvat pelto- ja metsäalueet (40-60mpy). Lohjanharjun kaakkoispuoli
on luoteispuolta selkeästi loivempi, eikä se erotu maisemassa yhtä
voimakkaana johtuen loivuuden lisäksi myös kaakkoispuolen korkeammasta perustasosta.
Lohjanharjun ja Lohjanjärven välinen ranta-alue vaihtelee laajoista ja
alavista rantatasanteista järven pinnasta jyrkästi nouseviin kalliosaarekkeisiin. Paikoitellen pienet saaret rikkovat muutoin yhtenäistä ja
ehjää rantalinjaa ja muodostavat siitä vaihtelevan ja elävän. Jyrkimmin maasto nousee harjulle keskustan kohdalla, kun taas laajat
rantatasanteet sijoittuvat Hiidensalmen ja Vohloisten kohdalle.
Osayleiskaava-alueen pohjoisosassa maisema on rikkonaista kallioselännealuetta, jota Lohjanjärvi ja Hormajärvi ympäröivät. Alueella
on monia saaria ja lahtia, jotka tekevät maisemasta pienipiirteisen ja
vaihtelevan.
Kaava-alueen koillisosa sijoittuu korkeammalle selännealueelle. Korkeusvaihtelut ovat muita alueita pienemmät eikä Lohjanharju erotu
maisemassa yhtä voimakkaasti kuin Lohjanjärven läheisyydessä.
Lohjanharjun kaakkoispuolella maisema jakautuu rikkonaiseen kallioselännealueeseen sekä tasaiseen viljelyseutuun. Selännealueella
on havaittavissa luode-kaakkosuuntaisia murroslinjoja, joihin mm.
joet ovat hakeutuneet.
Tyypillinen vahva maisematila syntyy kohtiin, joissa maiseman
perustasoa rajaa voimakkaat reunat, esimerkkinä metsäselänteiden
rajaamat peltoaukeat. Myös rajatut vesialueet selkeine rantamuotoineen saattavat saada aikaan vahvan tilantunnun.

Purot ja joet ovat osayleiskaava-alueella melko pieniä, selänteiltä
lähteviä ja savilaaksojen pohjalla hitaasti virtaavia. Pääsääntöisesti
ne ovat ihmisen kontrolloimia.
Taajamaosayleiskaavan yhtenäiset sora- ja hiekkakerrostumat
keskittyvät Lohjanharjulle, jonka alarinteille on huuhtoutunut hienoa
hiekkaa ja hietaa. Lohjan savi- ja hiesualueet keskittyvät alaville
seuduille, mihin nämä hienosedimentit kerrostuivat jääkauden loppuvaiheessa ja sen jälkeen Itämeren peittäessä aluetta. Laajimmat
yhtenäiset savikot sijoittuvat Lohjanharjun kaakkoispuolelle sekä
keskustan koillispuolelle Moisioon. Rikkonaisia kallioselännealueita sijaitsee kaava-alueen pohjois- ja itäosassa Roution ja Ventelän
suunnalla. Yhtenäisten moreenimaiden ja soiden osuus alueella on
vähäinen. Moreenimaat keskittyvät pääasiassa kallioselänteiden
rinnealueille. Suurimmat yhtenäiset turvealueet sijaitsevat Muijalan
ja Lempolan seuduilla.
Lohjan alue kuuluu geologialtaan Etelä- Suomen liuskekivivyöhykkeeseen. Kallioperä on hyvin paljastunutta ja se muodostavaa usein
pitkiä, liuskeisuuden kulun suuntaisia selänteitä, joiden sedimenttien
tasoittamiin, alaviin väleihin ovat sijoittuneet seudun viljelysalueet.
Taajamaosayleiskaava-alueen kallioperä on pääasiassa kvartsimaasälpäliusketta ja -gneissiä, jossa on runsaasti kalkkikiviesiintymiä. Myös gabroa ja dioriittia, mikrokliinigraniittia, kvartsi- ja granodioriittia sekä kiillegneissiä ja -liusketta esiintyy pieninä aloina
muiden kivilajien välisillä vyöhykkeillä.
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Tyypillinen vahva maisematila syntyy kohtiin, joissa maiseman
perustasoa rajaa voimakkaat reunat, esimerkkinä metsäselänteiden
rajaamat peltoaukeat. Myös rajatut vesialueet selkeine rantamuotoineen saattavat saada aikaan vahvan tilantunnun.
Taajamaosayleiskaava-alue kuuluu hemiboreaalisen tammivyöhykkeen ja eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen välimaastoon, jossa
mantereisen ja mereisen “väli-ilmasto” -vyöhykkeen talvi on yleensä
lyhyt ja leuto, kasvukausi pitkä ja sademäärät runsaita. Seudun kasvillisuus on erityisen monipuolista ja kasvisto rikasta. Lohjan luonnon
rikkauteen on syynä ennen kaikkea kallio- ja maaperän kalkkipitoisuus. Alueen vaihtelevat pinnanmuodot, leuto ja kostea ilmasto,
pitkä kasvukausi, lähteisyys ja geologinen historia ovat myös merkittävästi vaikuttaneet kasvillisuuden nykytilaan.
Vastakohtaisuudet ovat alueella suuria; karuista kangasmetsistä
reheviin lehtoihin. Kuivemmat kangasmetsät ovat keskittyneet I
Salpausselkävyöhykkeeseen Lohjanharjulle ja kuusivaltaiset metsät
puolestaan moreenimaille ja muille kosteammille seuduille. Lehtoja
voidaan löytää maaperältään ja olosuhteiltaan suotuisista paikoista. Keskeisimpiä ja rikkaimpia alueita ovat Lohjanharjun ja -järven
väliset alueet, etenkin Ojamosta Tytyriin, samoin Virkkalassa Pähkinäniemen seutu. Valtapuuna rehevimmillä metsätyypeillä on kuusi,
karuimmilla mänty. Lehdoissa lehtipuut saattavat olla vallitsevia,
mutta yleensä niissäkin on valtapuuna kuusi.
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Kartta: 18 Maiseman perusrakenne. Kartta: Elina Tirkkonen
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Kartta 19: Vesisuhteet ja topografia. Kartta: Elina Tirkkonen
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Kartta 20 : Maisematila. Kartta: Elina Tirkkonen
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Kartta 21: Kasvillisuus. Kartta: Elina Tirkkonen
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Kartta 22: Maiseman peitteisyys. Kartta: Elina Tirkkonen.
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Kartta 23: Pienilmasto. Kartta: Elina Tirkkonen
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Kartta 24: Maaperä. Kartta: Elina Tirkkonen. Lähde: Maaperäkartta.
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13. Arvokkaat luontokohteet
13.1 Yleistä
Lohjan seutu on tunnettu luontorikkauksistaan ja tämä näkyy myös suunnittelualueella. Siellä on hyvin runsaasti ja monen tyyppisiä arvokkaita luontokohteita. Osa
kohteista on jo toteutettu luonnonsuojelulailla suojelualueeksi, osa kuuluu erilaisiin
valtioneuvoston vahvistamiin suojeluohjelmiin tai Suomen Natura 2000 -ohjelman
kohteisiin. Merkittävä osa on myös todettu arvokkaiksi erilaisissa valtion ympäristöhallinnon tuottamissa luontoselvityksissä tai muissa maankäytön suunnitteluun
liittyvissä selvityksissä. Lisäksi suunnittelualueella on hyvin runsaasti erityisesti
suojeltavien lajien, uhanalaisten lajien tai muuten säilytettäväksi tarkoitettuja yksittäisten eliölajien elinpaikkoja.
Oheisessa kartassa 25 on Hiiden ympäristökartaston sisältämä tieto suunnittelualueen arvokkaista luontokohteista. Osa yllä mainituista luontokohteista osuu
päällekkäin eli sama alue saattaa kuulua useampaan suojeluohjelmaan tai sisältää yksittäisten eliölajien elinpaikkoja. Lisäksi kohteet ovat luokiteltu arvoluokkiin,
joita ovat valtakunnallisesti arvokas kohde, maakunnallisesti arvokas kohde tai
paikallisesti arvokas kohde. Tätä luokitusta ei ole tässä yhteydessä eritelty, vaan
kukin luontokohde tarkistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Samoin tarkistetaan
kohteen tarkempi sijainti ja rajaukset.

13.2 Luonnonsuojelulain nojalla perustetut suojelualueet
Suunnittelualueella sijaitsee 5 kpl luonnonsuojelulailla perustettua luonnonsuojelualuetta, 2 kpl suojeltuja luontotyyppejä sekä 7 kpl luonnonmuistomerkkiä.
Suojelualueista kaksi on lehtokohteita (Moision ja Ojamon tervaleppälehdot), yksi
pieni lampi ympäristöineen (Myllylampi), yksi kalkkikallioalue (Kalkkisaari) ja yksi
linnustonsuojelukohde (Innoon saari), jossa on kalasääsken pesäpuu. Suojelluista
luontotyypeistä toinen on pähkinäpensaslehto (Haukkavuori) ja toinen jalopuumetsikkö. Luonnonmuistomerkeistä yksi on tammipuukujanne (Laakspohja), yksi
kookas mänty (Kokkila), yksi iso saarni (Myllampi), yksi komea kataja (Lieviö)
sekä kolme kuusen erikoismuotoja (kaksi Anttilan kaupunginosa ja Hiittinen).

13.3 Natura 2000 -ohjelman kohteet
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi Natura 2000 ohjelmaan kuuluvaa kohdetta:
Lohjanharju ja Ojamonkangas, koodi FI0100031, pinta-ala 272 ha. Alue sisältää
Sorronsuon.
Lohjanharju on osa sorasta ja hiekasta muodostunutta Salpausselkää, joka jääkauden lopulla
kerrostui mannerjäätikön reunadeltaksi muinaiseen Itämereen. Lohjanharjulla, Lohjan aseman
ja Muijalan välisellä alueella, Salpausselkä laajenee leveäksi ja korkeaksi tasanteeksi. Alueella
on useita lähteikköjä mm. Porlan lettokorpi ja Muijalan lähteet. Lohjanharju on tärkeä pohjavesialue, jolla sijaitsee useita vedenottamoita.
Kyseiseen Natura 2000 -kohteeseen kuuluu kaksi erillistä Lohjanharjun osaa sekä harjun liepeellä sijaitseva pieni lettosuo. Suo on toinen Lohjan alueen säilyneistä lettosoista. Natura-alue
on arvokas sekä geologisesti että kasvillisuudeltaan ja maisemaltaan.
Sorronsuo sijaitsee Lohjanharjun lähteisellä lievealueella. Suo on parhailta osiltaan lettorämettä, mutta
sillä on myös karumpia suotyyppejä. Suo on suurelta osin ojitettu, mutta lähteisyyden ansiosta lettokasvillisuus on säilynyt, etenkin suon luoteisosassa. Suolla kasvavat mm. lettovilla, tupasluikka, jäkki,
äimäsara ja villapääluikka. Erityisesti suon sammallajisto on arvokasta.
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Ojamonkangas on läntisempi osa Lohjanharjusta. Se on jossain määrin rehevämpi kuin Lohjanharjun osa-alue. Pääosa Ojamonkankaasta on kuivahkoa kangasta. Kuivien kangasmetsien
harjumuunnoksia on jonkin verran paisterinteillä ja paikoin harjun laella.
Harjualueen keskellä hiekkaisella puolukkatyypin kankaalla on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu jääkautinen moreenimuodostuma, Neitsytlinnan kumpare, jota reunustaa Yoldia-meren
muinaisranta.

Lohjanjärven alueet, koodi FI0100036, pinta-ala 213 ha, joista suurin osa sijaitsee
suunnittelualueen ulkopuolella sekä osa Karjalohjalla ja Karjaalla. Suunnittelualueella sijaitsee vain Pähkinäniemen lehto, Vappulan saarnilehto ja Paloniemen
kedot.
Vappulan saarnilehto sijaitsee Haukkavuoren kalliorinteiden koillispuolella. Alueella on yksi Uudenmaan suurimpia luontaisia saarnikoita. Puusto on pääosin kuusivaltaista, saarnia on sekapuuna. Alueen keskellä on saarnivaltaisiakin osia. Kasvillisuus on pääosin saniaisvaltaista lehtokorpea. Alueelta
on löydetty uhanalaisia sienilajeja.
Virkkalan Pähkinäniemi on hyvin rehevää lehtipuuvaltaista pähkinälehtoa, jossa maaperän kalkkipitoisuuden vuoksi kasvaa monia harvinaisia ja uhanalaisia kasvi- ja sienilajeja. Lehto on puustorakenteeltaan erikoinen: kuusia on niukasti ja alueella on järeitä haapoja ja koivuja. Pähkinäpensas muodostaa
siellä komeita kasvustoja. Alue on hyvin suosittu virkistys ja ulkoilukohde.
Paloniemen kedot: Paloniemessä on kumpareista ja kallioista harvaa mäntyvaltaista metsää ja
koivuvaltaisia alueita. Kalliokumpareilla on runsaslajista ketokasvillisuutta, koivuvaltaiset alueet ovat
hakamaisia. Tien eteläpuolen kasvillisuudessa on viljelyjäänteitä ja venäläistulokkaita. Alue on perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi.

13.4 Valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet
Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita on kaava-alueella 6, joista viisi
kuuluvat jo yllä esitettyyn Natura 2000 -ohjelman kohteisiin. Nämä ovat harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat Lohjanharju ja Ojamonharju sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Sorronsuo sekä lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva Pähkinäniemi ja
Vappulan saarnilehto. Vain lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva Porlan lehto ei kuulu
Naturaan.
Porlan lehto on viimeisin lähes luonnontilaisena säilynyt jäänne ns. Ojamon lähteistä. Lehdossa ylispuina ovat muutamia kookkaita kuusia, leppiä ja koivuja. Pensastossa on lehtopensaita ja kasvistosta mainittakoon harvinainen lehtosinijuuri.

13.5 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat
kallioalueet (SYKE)
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta on inventoitu Uudenmaan alueen
arvokkaat kallioalueet. Niistä 9 kohdetta sijaitsee kaava-alueella. Inventoinnin
ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa sellaiset arvokkaat kallioalueet, jotka tulisi
jättää maa-aineslain mukaisesti hyödyntämättä kiviaineksena. Perusteluina käytetään ensisijaisesti kohteen maisemallisia, geologisia ja biologisia arvoja.
Kyseisistä kaava-alueen kalliokohteista neljä on arvokkaita kalkkikallioita, joilla on
myös erittäin arvokasta kasvillisuutta. Nämä ovat Tytyrin louhos (k96), Kiviniemen
louhos (k88), Isosaaren kalkkikallio (k71) ja Ojamon kaivos (k94). Tytyrin ja Kivi

niemen louhoksilla sekä Ojamon kaivoksella on myös merkittävää kulttuurihis
toriallista arvoa. Kukkumäki (k68) hallitsee Kirkniemen maisemakuvaa ja se on
hyvin suosittu näköalapaikka. Kalliolla on myös edustavaa kasvillisuutta. Munkkikalliolla (k69) ja Laukkamäellä (k92) on geologisia arvoja, mutta myös merkittävää
biologista arvoa. Lahokallio (k91) edustaa hienoa rantakalliota, josta avautuu upea
näköala Lohjanjärven ulapalle. Se on hyvin suosittu virkistyskohde, jossa on myös
luontopolku. Veijolassa sijaitseva Pahnamäki-Myllymäki erottuu yhdeksi merkittävimmäksi kallioalueeksi Lohjanharjun itäpuolisella alueella. Sillä on suurta maisemallista, geologista ja myös biologista arvoa.

13.6 Arvokkaat perinnemaisemakohteet
Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen
kanssa on julkaissut selvityksen Uudenmaan perinnemaisemista vuonna 2000.
Selvityksen kohteista 13 sijaitsee suunnittelualueella. Perinnemaisemakohteista
yksi, Kokkilan keto, on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kedon
putkilokasvilajisto on erittäin runsas ja monipuolinen. Ketoa on hoidettu niittämällä
ja raivaamalla jo1990-luvun alusta lähtien. Kedolla on opastaulu kävijöitä varten.
Maakunnallisesti arvokkaaksi on luokiteltu viisi kohdetta: Paloniemen kalliokedot,
Luhtalahden kalliokedot, Hiidensalmen kallioketo, Lindkullanmäki ja Veijolassa
sijaitseva Metsämäen laidun. Näistä neljä ensimmäistä ovat kalkkikallioiden tai
ravinteikkaiden kallioiden ketoja, joissa on monipuolisen kasviston lisäksi arvokasta sammal- ja jäkälälajistoa. Lisäksi Paloniemen ketoon kuuluu vanha niittylaidun
ja kumpareinen hakamaalaidun. Metsämäen laidun on Munkkaanojan varrella
sijaitseva monipuolinen laidunalue, johon kuuluu tuoretta niittyä, hakamaata, pieni
kuiva keto sekä vähän peltolaidunta. Alueella tavataan uhanalaista lajistoa.
Loput seitsemän kohdetta on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Ne ovat
Hiittisen niitty, Pohjolanmäki, Maksjoen niitty, Jusolan kallioketo, Yli-Pailan kallioketo, Mäntymäen kallioketo ja Ruolahden kalliokedot. Suurin osa kedoista on
verraten pienialisia kuivia kallioketoja.

13.7 Arvokkaat luontokohteet
Arvokkaita luontokohteita suunnittelualueella on kaikkiaan 88 kpl. Nämä ovat siis
erilaisia aluerajauksia kohteista, joilla on todettu olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta tai muun luonnon arvon kannalta merkitystä tai suojelun tarvetta.
Lukuun sisältyy myös valtakunnallisten suojeluohjelmien ja Natura 2000 -ohjelman
kohteet. Kohteet on saatu erilaisista luontoselvityksistä, joita on tehty joko maankäytön suunnittelun yhteydessä tai yksittäisissä hankkeissa. Osa kohteista on
luokiteltu eri arvoluokkiin ja osa ei. Kaikki kohteet tullaan tarkistamaan ja luokittelemaan tarkemmin kaavatyön yhteydessä.

13.8 Uhanalaisten eliölajien esiintymispaikat
Uhanalaisten eliölajien tiedot on saatu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä
valtakunnallisesta uhanalaisten eliölajien rekisteristä. Tähän ryhmään kuuluvat
myös EU:n direktiivilajien elinpaikat. Esiintymispaikkoja on peräti 362 kpl ja tämä
kuvastaa hyvin Lohjan rikkaan luonnon merkityksen. Luku sisältää kaikki eri eliöryhmät nisäkkäistä ja linnuista selkärangattomiin sekä putkilokasveista, sienistä ja
käävistä sammaliin ja jäkäliin. On huomattava, että suurin osa kyseisistä esiintymispaikoista sijaitsee arvokkaaksi todetuilla luontokohteilla. Osa tiedoista on varsin vanhoja ja epätarkkoja.. Myös nämä tullaan tarkistamaan kaavatyön edetessä.
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13.9 Muu arvokkaan
eliölajin esiintymispaikka
Tähän ryhmään kuuluvat
sellaiset eliölajien esiintymispaikat, jotka ovat joko alueellisesti, maakunnallisesti
tai paikallisesti arvokkaita.
Myös tässä ovat mukana
kaikkiin eri eliöryhmiin kuuluvat eliölajit. Näitä kohteita
on suunnittelualueella 90
kpl. Näistäkin osa sijaitsee
arvokkaaksi luetelluilla
luontokohteilla. Osa tiedoista
on varsin vanhoja ja epätarkkoja.. Myös nämä tullaan
tarkistamaan kaavatyön
edetessä.

FI0100031
k92

FI0100031

FI0100036

Suunnittelualueella sijaitsevat arvokkaat luontokohteet:

k96
k88

k93

k91

k94 FI0100031
k104

- Luonnonsuojelualue
			
- Suojeltu luontotyyppi 				
- Luonnonmuistomerkki				
- Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka
- Natura 2000 - ohjelman kohde			
- Harjujensuojeluohjelman kohde			
- Soidensuojeluohjelman kohde 			
- Lehtojensuojeluohjelman kohde			
- Arvokas kalliokohde (SYKE)			
- Arvokas perinnemaisemakohde			
- Arvokas luontokohde				
- Uhanalaisen eliölajin esiintymispaikka 		
- Muu arvokas eliölajin esiintymispaikka		

6 kpl
5 kpl
7 kpl
3 kpl
7 kpl
2 kpl
1 kpl
3 kpl
10 kpl
13 kpl
88 kpl
362 kpl
90 kpl

FI0100036

FI0100036

k68

k69

14.

Kartta 25: Arvokkaat luontokohteet. Lähde: Hiiden kartasto, Syke.

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07
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14. Ympäristöhäiriöt
Ympäristöhäiriöitä koskevalla kartalla 26 on todettu alueet, joiden
maaperä on pilaantunut. Kohteiden maaperän pilaantuneisuus on
todettu mittauksin tai kohteiden kunnostus on käynnissä tai kunnostuksen loppuraportilta puuttuu viranomaisten hyväksyntä. Kartalla
on myös kohteet, jotka on jo kunnostettu. Lisäksi kartalla on kohteet,
joissa käsitellään tai on käsitelty ympäristölle haitallisia kemikaaleja
tai polttoaineita.
Lohjalla on tehty melutilanteen peruskartoitus vuonna 2005 (Lohjan
ympäristölautakunta, julkaisu 9/05). Melunlähteet on merkitty viereisen sivun karttaan. Lisäksi karttaan on merkitty Länsi-Uudenmaan
meluselvityksen (Tiehallinto 29.6.1999) mukaiset yli 55 dBA melualueet. Valtatien E18 ja siihen liittyvien liikennejärjestelyjen aiheuttama
liikennemelu on esitetty kuvissa 34 - 36. Rautatien arvioitu meluvyöhyke on Lohjan seudun meluntorjuntaohjelmasta (Insinööritoimisto
Paavo Ristola Oy, 21.3.1990).

Kartalla 26 on esitetty myös ympäristövalvonnan käsitys kohteista,
joista voi mahdollisesti aiheutua hajuhaittaa ympäristölle. Kaikista
kohteista ei haittaa ole todettu, vaan se on otettu huomioon mahdollisuutena toiminnan luonteesta johtuen.
Lohjalla ei ole Säteilyturvakeskuksen määrittelemiä alueita, joissa
esiintyisi radonia tavallista runsaammin. Vähä-Roution alueella on
kuitenkin todettu useita yksittäisiä korkeita radonpitoisuuksia.
Voimalinjat on esitetty kartassa 17. Niiden, kuten linkkimastojenkin
suhteen tulisi ympäristövalvonnan mielestä noudattaa varovaisuusperiaatetta.

Kuva 35a: Vt1/Vt25 melutarkastelu välillä Suurlohjankatu - Hevoskallio, osa 1. Lähde: Tiehallinto

Kuva 35b: Vt1/Vt25 melutarkastelu välillä Suurlohjankatu - Hevoskallio, osa 2. Lähde: Tiehallinto
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Kuva 36: Valtatien E18 melualueet välillä Karnainen Lempola. Lähde: Tiehallinto
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Kartta 26: Ympäristöhäiröt. Lähde: Hiiden kartasto, Lohjan ympäristövalvonta
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15. Taajamakuva
Esimerkkejä Lohjan taajamakuvasta:

Lohjan kaupungin ja Lohjan kunnan aikaisempi erillinen kehitys on säilyttänyt Hiidensalmen alueen väljästi rakennettuna
aivan keskustan tuntumassa. Alueella kauan sijainneen kalkkiteollisuusuuden rakennukset ovat maamerkkejä. Edessä
oikeassa reunassa Hiidensalmen pientaloasutusta, joka on
saanut alkunsa 1920-luvun kaavoituksella.
Lohjan keskusta sijaitsee Lohjanharjun ja Lohjanjärven
välisellä alueella. Harju muodostaa taajamalle voimakkaan
taustan ja toisaalta taajamassa on merkittävästi vesistöön
rajautuvaa aluetta. Keskiaikainen krikko on maamerkki.
Keskustaan liittyy välittömästi Pappilan kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema (kuvassa oikealla) sekä 1920-luvulla
kaavoitettuja pientaloalueita (esimerkiksi kuvassa etualalla
Moision alue). Historiallisista syistä aivan keskustan tuntumassa sijaitsee myös teollisuutta (Pitkäniemi kuvassa
oikeassa yläreunassa).

Keskustassa on eri aikoina syntynyttä liike- ja
asuinrakentamista,minkä takia alue on tehokkuudeltaan ja
taajamakuvaltaan hyvin vaihteleva. Keskeisten liikekortteleiden tehokkuus ja kerrosluvut ovat osittain alhaisia sijaintiinsa
nähden. Toisaalta keskustan reunoille on syntynyt korkeaa
asuinrakentamista.
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Keski-Lohjan pientaloalueiden kaavoitus on alkanut 1920-luvulla ja täydentynyt 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla. Alueita täydennysrakennetaan edelleen ja taajmakuvassa on kerroksia
eri vuosikymmeniltä.

Taustalla näkyy Voudinpuiston 1970-luvun ruutukaavaa. Taaimmaisena 1960-luvun Ojamonkankaan lähiö, joka sijoittuu
nauhamaisesti harjun reunaan.

Harjun reunaan 1980-luvulla kaavoitettuja pientaloalueita
Muijalassa. Alueiden rakentaminen jatkuu.

Virkkalan taajaman keskustassa on säilynyt osittain kauppalamainen mittakaava ja tunnelma.

1990-luvun suunnittelukilpailun perusteella toteutettua pientaloasutusta Gunnarlassa.

Virkkalan perinteinen väistyvä teollisuus hallitsee järvimaisemaa.

Paloniemen alue on maaseutumaista kulttuurimaisemaa.

Keskustan rakenne perustuu ruutukaavaan. Keskustan ja
Tynninharjun välinen rakenne taas noudattaa nauhamaisesti
harjun reunan muotoa.

Kuvat © Lohjan kaupunki
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Kartta 27: Taajama-alueen rakentamisen rakeisuus. Lähde: Maastotietokannan
rakennuselementti (ei täysin ajan tasalla).

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07
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16. Lähiympäristö

Lähiympäristöistä lähetettiin kysely asukasyhdistyksille ja kyläyhdistyksille. Kysely lähti 21 yhdistykselle, joista seuraavat vastasivat
kyselyyn:
Keskustaajama:
Nummentaustan asukasyhdistys
Rantakantin asukasyhdistys
Hiidensalmen asukasyhdistys
Moisio-Seura ry
Vienola-Seura ry
Pohjoistaajama:
Lempolan asukasyhdistys
Lohjanportin kyläyhdistys
Perttilä-Seura ry
Muijalan asukasyhdistys ry
Etelätaajama:
Kirkniemen-Jönsbölen kyläyhdistys
Suninhakaseura
Kotijärven kyläyhdistys
Osuniemi-seura ry
Länsitaajamasta ei tullut yhtään vastauksia.
Keskustaajaman alueella ranta-alueet ovat asukkaille erityisen tärkeitä monessa eri merkityksessä, samoin tiiviimmillä alueilla asutuksen keskelle jäävät viheralueet. Pahimmat häiriöt asutukselle aiheuttavat teollisuuslaitokset ja tie- sekä rataliikenne.
Pohjoistaajamassa moni liikunta- ja virkistyspaikka löytyy harjulta.
Kohtaamispaikkoja ovat lähikaupat ja kioski sekä varsinkin koulut,
joka koetaan monessa mielessä keskeisinä paikkoina. Eniten häiriötä aiheuttaa rautatie.
Etelätaajamassa korostuu Lohjanjärven merkitys, mutta myös rantaalueiden virkistys- ja liikuntamahdollisuudet. Muista alueista poiketen
kiinnitetään enemmän huomiota naapurustoon ja omiin pihapiireihin,
mutta lähiliikuntapaikoilla ja kouluilla on myös tärkeä merkitys. Kuten
muillakin alueilla, häritsevimmäksi koetaan lähellä sijaitseva teollisuus sekä liikenteen melu.
Seuraavissa kuvissa ja niihin liittyvissä teksteissä on esitetty asukkaiden huomiot lähiympäristöstä osa-alueittain. Kaikki teksteissä
esitetyt tiedot ovat asukkaiden itsensä ilmoittamia havaintoja, kommentteja tai toiveita, eikä niitä ole muokattu kaupungin toimesta.
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MUIJALAN ASUKASYHDISTYS RY:

Aikuisten mielikuvia Muijalasta :

Muijalan asukkaiden mielikuvia ja ajatuksia kartoitettiin kahdessa osassa. Aikuisten käsityksiä koottiin Muijalan asukasyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa.
Hallituksen jäsenet ovat asuneet alueella useamman vuoden ajan, joten heillä
on ollut mahdollisuus tutustua alueeseen ja sen asukkaisiin eri tilanteissa. Lisäksi eri puolilla taajamaa asuvina katsottiin heidän käsityksenä edustavan muuta
aikuisväestöä eikä esim kirjallista kyselyä tehty. Lasten mielipiteitä kerättiin noin
150 Muijalan koulun oppilaalta ja Muijalan päiväkodin esikoululaiselta. Lasten
ikäjakautuma on 5v -12v. Pienimmiltä mielikuvia koottiin keskustellen opettajan
kirjaamina, 3.-6.luokkalaiset vastasivat itse kirjallisesti. Lasten mielipiteitä pidettiin
erityisen tärkeinä, ovathan he ikänsä puolesta suurimman osan vuorokaudesta
omalla asuinalueellaan toisin kuin muualla työssä käyvät aikuiset. Lisäksi lapsia
kuullaan ja heidän tarpeitaan on otettu melko huonosti huomioon asuinalueita
suunniteltaessa.

1.aikuisten kohtaamispaikkoja
- Muijalan koulu
- Lohjanportin seurakuntakoti
- urheilukenttä, Muijalan kuplahalli
- leikkipuistot
- lähikauppa, kioski

Lasten vastauksista koostettua :

2. liikuntaan ja rentotumiseen mieluiten käytettyjä paikkoja
- urheilukenttä
- Muijalan koulun liikuntasali
- hiihtomaa
- Nälköönlampi kaikkina vuodenaikoina
- puistot
- kävely/pyörätiet
- radanvarsipolku

1. paikat, missä he viihtyvät ja rentoutuvat
- leikkipuistot, etenkin Kajopuisto
- urheilukenttä
- omat ja kavereiden pihat/ kodit
- Nälköönlampi
- metsät, pusikot
(kaikkein vanhimmat lapset mainitsivat leikkipuistot kohtaamispaikkoina useammin kuin nuoremmat )
2. liikuntaan mieluiten käytetyt paikat
- urheilukenttä, jossa voi harrastaa eri lajeja
- pyöräily/tiet
- uimapaikat, etenkin Nälköönlampi
- metsät/metsiköt
- hiihtomaa
- koulun sali
- leikkipuistot
3. kaunein rakennettu ympäristö
- oma koti/ jonkun kaverin kotitalo
- leikkipuistot ( Kajopuisto)
- Muijalan koulu
4. häiriötä asumiselle aiheuttavia asioita
- juna/ rata, sen aiheuttama tärinä (useimmissa vastauksissa)
- mopot
- autot, autotien melu
- työkoneet, jäätelöauto
- naapurit/ naapureiden riidat
- leikkipuisto (Kajopuisto) illalla
- Lemminkäinen
- hiekkapöly jalkapallokentällä
5. mitä lapset pitivät arvokkaana, tärkeänä nykyisin tällä alueella
- metsät
- pusikoita (joissa voi rakentaa majoja)
- talot, pihat, koulu ja leikkipuistot sekä urheilukenttä
- vettä
- hiljaisuutta
- luontoa (”nelilehtisiä apiloita” eräs esiluokkalainen)
- lähikauppa

nuorison kohtaamispaikkoja aikuisten havaintojen mukaan
- lähikauppa, kioski
- leikkipuistot (Mineriintie, Kajopuisto)
- seurakuntatalon piha-alue, koulun ja päiväkodin piha
- radanvarsi kioskin läheisen pysäköintialueen vieressä
Huom. Muijalasta puuttuu nuorisotilat, mikä on koettu suureksi puutteeksi

3. kauneimpia rakennettuja ympäristöjä Lohjanportin seurakuntakoti
4. häiriötä asumiselle aiheuttavia asioita
- junien aiheuttama tärinä
- mopot ja skootterit ( erit. Mineriitintien / Muhrintien mutka)
- roskaisuus etenkin grillikioskin asiakkaiden jäljiltä
5. asioita, mitä pidetään tärkeänä
- luonnon läheisyyden, metsiköiden säilyttäminen lähialueella. Mahdollisuus
päästä luontoon turvallisesti ( lapset) ilman vilkasliikenteisten katujen ylittämistä.
Muijalan asuinaluetta rajaa nyt kahdelta suunnalta teollisuusalueet ja Lohjanharjuntie (1125). Olisi toivottavaa, ettei tulevaisuudessa nykyinen asuinalue jää
”sumppuun”, josta luonteva yhteys rakentamattomaan luontoon on katkaistu.
- ei liian tiheään rakentamista, kuten muutamat rivitalot jo nyt.
Lisäksi toivotaan, että rakennuslupia myönnettäessä alueelle rakennettavat
uudet talot sopivat aiemmin rakennettuun ympäristöön. Alueen asukkaaat ovat pahoitelleet ja hämmästelleet esim. Nälköönkujan rivitaloja ( 2-kerroksiset rivitalot
Muijalannummentien varrella) ulkonäöltään alueelle huonosti sopivina.
- aluetta kaavoitettaisiin kokonaisvaltaisemmin kuin viime vuosina on tehty ( vrt.
Pysäkktien/kujan kaavamuutos). Tulisi ottaa huomioon pohjavesialueen merkitys
ja alueelle jo muodostunut asuinalue. Muijalan taajama-alueen luonto on monimuotoista, joten olisi arvokasta saada säilymään suomaastoa tyypillisine kasvilajeineen sekä kallioita.
- vanhan kaatopaikan ( Arvolantie) turvallisuus.
- alueen asukkaat ovat ilmaisseet toiveensa puutarhaosastolle, että Muijalannummentien, Myllyojantien ja Tytykujan välinen ryteikköinen alue kunnostettaisiin
puistoksi. Asukkaat voisivat olla mukana kunnostustöissä.

Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

16.2 Pohjoistaajama
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LOHJANPORTIN KYLÄYHDISTYS:
Lohjanportin kyläyhdistys pitää alueen keskeisenä paikkana Nummenkylän koulua. Koulu koetaan myös virkistyksen, rentoutumisen ja liikunnan kannalta tärkeäksi sekä paikaksi, jossa lapset viihtyvät.

*

Muita alueita, jotka koetaan miellyttäviksi ovat Nälköönlammen eteläranta sekä
harjun ulkoilupolku ja näiden välinen alue.
Kohtaamispaikkoja ovat lähikauppa ja seurakuntatalo.
Nuoriso viihtyy valtatien varren liikennepalveluasemalla.

*

Valtatien 1 ylittävä vanha rautatiesilta koetaan kauniina rakennettuna ympäristönä.
Luontosuhteiltaan arvokkaita tai monimuotoisia alueita ovat Muijalassa Arvolantien
länsipuoli ja Nummenkylässä Tammentien ympäristö.

●

PERTTILÄ-SEURA RY:
Asuinalueen keskusta: kioski, koulu ja päiväkoti
Virkistäytyminen ja rentoutuminen: harju ja kioski
Liikunta: Metsäkorven kenttä, koulun liikuntasali, harju ja pururata
Lasten suosimat alueet: koulun piha, päiväkodin piha ja kaksi leikkipuistoa.
Nuorten suosimat alueet: Metsäkorven kenttä, koulun ympäristö, Salen piha, Siwan piha lähistöineen

LEMPOLAN ASUKASYHDISTYS:
Miellyttäväksi alueeksi koetaan Harvakkalankujan päässä oleva vesialue ympäristöineen. Samoin harju, joka on kohtaamispaikka ja nuorten suosima alue sekä kaksi korttelien sisälle jäävää puistoa.

Asukkaiden kohtauspaikat: kioski ja Sale-myymälä
Kaunein rakennettu ympäristö: pääosa koko asuntoalueesta

Lempolalaiset kokevat alueen keskipisteeksi Lempolantien Harvakkalankujan ja Laukkamäentien väliseltä alueelta.

Arvokkaimmat luonnonympäristöt: Sorronsuo, harjumaisema ja pirunpellot

Luontosuhteiltaan arvokas ja monimuotoinen lähiympäristö on alueen pohjoisreunassa.

Asumista häiritsevät kohteet: rautatie (tärinä)

Kuva 37: Pohjoistaaajaman lähiympäristö.

Merkkien selitykset:

*♥

paikka, joka koetaan alueen keskustana ● liikuntaan käytetty paikka
virkistyksen ja rentoutumisen paikka
☼ paikka, jossa lapset viihtyvät

▲ paikka, jossa nuoret viihtyvät

☺kohtaamispaikka

▪

kaunein rakennettu ympäristö		

٨٨ luontosuhteiltaan arvokkain ympäristö

!

paikka, joka aiheuttaa häiriötä asumiselle
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16.1 Keskustaajama

HIIDENSALMEN ASUKASYHDISTYS:

NUMMENTAUSTAN ASUKASYHDISTYS:
Alueen keskusta ja kohtaamispaikka on Toukolankadun ja Neitsytlinnankadun risteyksessä.
Häiriöpaikka Gruotilankadun, Ratakadun ja
radan risteämiskohta.
Lapsia ja nuoria miellyttävä paikka Karjalankadun ja Takasenkadun kulmauksessa.
Kaunis paikka Metsolan hautausmaa.

●☼

*
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▲
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*

Lempipaikat:
		
		
		

Rantaraitti niin Loparexille kuin Moisioon päin.
Kaksi niemennokkaa Hiidensalmen sillan Aurlahden puolella: toisessa pieni uimaranta, toisessa asukasyhdis
tyksen ylläpitämä grillipaikka ja laituri. Asukasyhdistys pitää siivoustalkoot vuosittain.
Asukasyhdistyksen perustama ja ylläpitämä leikkipuisto seurakunnan mailla Satamakadun kulmassa.

Rumimmat paikat:Tytyrin kivikasat.
		
Puukeskus (poistumassa).
		
Hoitamaton alue Rantakadun/radan ja rannan välissä sekä Puukeskuksen takana rannan puolella

!

▲☼
☺!

*

Karstuntie: erittäin vilkas liikenne. Uusi sisääntulotie suunnitteilla 2008.
Tytyrin kaivos: pölyä, alituinen humina.
Lämpövoimala: humina, kolina, kolistelu ympäri vuorokauden.

Kauneimmat paikat:Koko Hiidensalmen vanha puutarhakaupunginosa.
		
Kiviniemen kartano, Solhem ja Solkulla muodostavat historiallisen kokonaisuuden, jota ei saa turmella
		
lisärakentamisella.
		
Hiidensalmen silta ja näkymät.
		
Rantaraitti.
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Häiriötekijät:
		
		

MOISIO-SEURA RY:
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Paikka tai alue, joka koetaan asuinalueen keskustana:
			
Vaunupuisto Tytyrin asemalla, kulturellinen arvo. Alue rajattiin Petsamonrinteestä Laurea-ammattikor			
keakoulun ohi Pappilaan, Moisionlahden poikki Törmään, vesilaitoksen alapuolelta Pappilan pelto			
alueen läpi Lehmuskadulle.
Paikka tai alue, jolla asukkaat mieluiten rentoutuvat: Moision ranta, tenniskenttä-alue.
Paikka, jota mieluiten käytetään liikuntaan: Moision koulun hiekkakenttä, Orvokkipolun puisto, Moision kävelyreitti.
Paikka tai alue, jossa lapset viihtyvät:
			
Moision koulun hiekkakenttä, Orvokkipolun puisto, Kurjenkadun puisto, Saunamäki ja Pappilanpelto
			
laskettelurinteinä, pulkkamäkinä.
Paikka tai alue, missä alueen nuoret viihtyvät: Koulun piha-alue.

RANTAKANTIN ASUKASYHDISTYS:

Paikka tai alue, missä on helppo kohdata muita asukkaita:
			
Museon pihapiiri, Moision kävelyreitti, matonpesupaikka Vaasankadun jatkossa.

Ranta-alue on meille tärkeä monessa mielessä.

Asuinalueen kaunein rakennettu ympäristö: Museon pihapiiri.

Liikenteen tärinä (erityisesti Karnaistenkadun raskas liikenne) ja Pitkäniemen meteli häiritsevät.

Luontosuhteiltaan arvokkain ja monimuotoisin lähiympäristö: Luonnonsuojelualue Moision ranta-alueella.

Useaan otteeseen ranta-alueelle on toivottu myös kunnollista rantaravintolaa. Paikkoja voisivat olla veneenlaskupaikka
Porlan suunnalla tai nykyisten laitureiden teollisuusalueen puolella, jolloin vaikka täyttömaalle tehtävä ravintola olisi samantapainen kuin vaikka Naantalissa (lienee liian kallis ratkaisu).

VIENOLA-SEURA RY:

Liikenne huolestuttaa ihmisiä. Toivoisimme alueelle kunnollista suunnitelmaa, jolla Rantakantin alueen haittoja pienennettäisiin ja viihtyisyyttä sekä asukkaille että kaikille kaupunkilaisille parannettaisiin. Esim. Laiturikatu on yhtä tärkeä reitti rantaan kuin Aurlahdenkatukin. Laiturikatu voisi olla vaikka pihakatu, jossa ihmiset voisivat kävellä pyyhkeet lantiolla uimaan
tai talvella hiihtää jäälle. Myös Vellamonkatu voisi olla pihakatu. Karnaistenkadulle tulisi saada töyssyt ja Vellamonkadun
ja Multapäänkadun T-risteys pitäisi korottaa. Kokonaisvaltainen katusuunnitelma alueesta olisi paikallaan.
Kuva 38: Keskustaaajaman lähiympäristö.
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Merkkien selitykset:

*♥

Asuinalueen keskustana koetaan Lohjan tori alueen ulkopuolella ja alueen sisällä Valintatalo, joka on myös tapaamispaikka.
Liikuntaan käytetään paljon lenkkiä Siuntionkatu, Salavankatu, Pitkäkatu, Reilininkatu, Ampumaradankatu, kävelytie sekä Ojaniityn pallokenttää, joka on myös lasten suosima alue. Nuoret viihtyvät Metsolan koululla.
Luontosuhteiltaan arvokkain tai monimuotoisin lähialue on Vallin monttu. Häiriötä aiheuttaa rautatie ja Lemminkäisen melu.

paikka, joka koetaan alueen keskustana ● liikuntaan käytetty paikka
virkistyksen ja rentoutumisen paikka
☼ paikka, jossa lapset viihtyvät

▲ paikka, jossa nuoret viihtyvät

☺kohtaamispaikka

▪

kaunein rakennettu ympäristö		

٨٨ luontosuhteiltaan arvokkain ympäristö

!

paikka, joka aiheuttaa häiriötä asumiselle
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16.2 Etelätaajama
KIRKNIEMEN-JÖNSBÖLEN KYLÄYHDISTYS:

SUNINHAKASEURA:

(Vastaus perustuu kyläläisille jaetun kyselyn palautteeseen.)

Suninhaasta ei voi erotella alueita eri symbolein. Se on kokonaisuus, joka on
itsessään kaikkea, mitä symbolit kertovat.

Asuinalueen keskustana koettiin Jönsbölen taajama ja erityisesti lakkautetun kyläkoulun alue, joskin Virkkala todettiin kaupalliseksi keskukseksi.

Alue osuu Virkkalantien ja kantatien 25 väliin ja rajoittuu Kisakujaan ja Päärynäkujaan molemmin puolin, myös Hurmeenkujan molempiin päätyihin.

Lasitehtaan alue, jossa on uimaranta ja jalkapallokenttä, sai paljon kannatusta
sekä virkistykseen että liikuntaan sopivana alueena. Virkistykseen ja liikuntaan
käytettiin myös Jönsbölen kyläteitä, polkuja, metsiä ja muita viheralueita sekä osittain Osuniemen aluetta. Talvella harrastetaan liikuntaa myös Lohjan keskustassa.

Alueena se edustaa vanhaa historiaa niin rakennuskulttuurisesti kuin myös elämänmuotoa puutarhoineen. Se edustaa myös koko Virkkalan historiaa.
Kokonaisuutena se on turvallinen, koska siellä on vain yksi pääväylä alueelle ja
sieltä pois ja muutama sivutie tonteille ilman läpikulkua. Myös hiekkatiet ovat ne
voita suninhakalaiset arvostavat; edustaa vanhaa romantiikkaa ja kuuluu alueen
historiaan. Ehkäisee myös autolla kaahailua.

Lapset ja nuoret viihtyvät Lasitehtaan alueen lisäksi koulun piha-alueella ja Marilan leikkipuistossa.
Muiden ihmisten tapaaminen nähtiin helpoimmaksi kyläkoululla järjestetyissä
tapahtumissa, matonpesupaikalla ja uimarannalla.

Suninhaan puutarhoissa on säilynyt vanhoja maatiaiskantoja perennoista ja niiden
mukana luonto- ja puutarha-arvot ovat korkeat. Myös eläimistössä ja linnustossa
löytyy sellaisia lajeja, joita ei monessa paikkaa Lohjalla ole.

Rakennetuista ympäristöistä arvostettiin vanhaa Jönsbölen aluetta (erikseen mainittiin aseman ja koulun alue sekä Olarsintie, Miilutie ja Jönsbölentie) ja toisaalta
Kukkumäen vanhaa asutusta.
Lähiympäristön luontoon liittyvissä vastauksissa oli hajontaa. Pikkujärven ympäristö kartanomaisemineen sai eniten kannatusta. Jönsbölen alueelta mainittiin kylän
metsäsaarekkeet, rakentamattomat pellot, kalliot ja uimarannan seutu. Samoin
arvostettiin Lohjanjärven, Lohjansaaren, Osuniemen, Kukkumäen ja Pähkinäniemen luontoa.
Häiriön aiheuttajista M-Real on selkeästi tärkein (melu, haju, tärinä). Myös junaliikenne koettiin meluhaitaksi.
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Olemme pitkään toivoneet kaavaan merkittyä leikkipuistoa, mutta todenneet, että
sitä ei varmaan tule. Pihapuurtarhoineen alue kuitenkin tarjoaa oivat leikkimahdollisuudet lapsilleja kujat ovat turvallisia lasten siirtyä pihoilta toiselle. Eli pärjäämme
alueen ilman leikkipuistoa, jos se jatkaa elämäänsä tällaisenaan.

☼▲

▪!

Alue ei ole yksistään suninhakalaisten vaan se tarjoaa myös viehättävät ja turvalliset lenkkeily/kävelyreitit lähialueen kaupunkilaisille. Sitä käytetään koirien ulkoiluttamiseen, lasten kanssa hiljalleen kävelyyn ja hitaasti/huonosti liikkuvat käyttävät
aluetta ulkoiluun.

●

♥

Jos kartan symboleista jotain pitäisi sijoittaa, olisi se varmasti melua tuottava huutomerkki kantatien 25 varrelle. Se sijaitsee niin alhaalla, että sieltä melu kantautuu. itse Virkkalantieltä sitä ei tule. Siitä äänet ikään kuin kimpoavat alueen yli.

▲☼

OSUNIEMI-SEURA RY (POIMITTU KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT):
Asuinalueen keskustana koetaan: Osuniemen tienhaaran lauta-aita, joka toimii
usein kokoontumispaikkana esim. retkille lähdettäessä, Kirkniemen koulu, jossa
mahdollisuus kokoontua ja järjestää tapahtumia, Virkkala, lähin alue, jossa tarjolla
palveluja.
Missä asukkaat mieluiten virkistäytyvät ja rentoutuvat: omat piha-alueet, järvialue,
metsät, Lasitehtaan uimaranta, Brotrpin luistelukenttä, Kirkniemen matonpesupaikka, Kirkniemen koulu.
Paikat, joita mieluiten käytetään liikuntaan:
Kirkniemen koulu, jossa kokoontuu viikottain asukasyhdistyksen jumpparyhmä
Brotorpin luistinkenttä
M-Realin tenniskenttä
Lapset viihtyvät Lasitehtaan uimarannalla, Brotorpin luistinkentällä, Kirkniemen
jalkapallokentällä, järvialueella, naapureiden luona.
Kuva 39: Etelätaaajaman lähiympäristö.

Merkkien selitykset:

*♥

*

☺
٨٨

♥

●

KOTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS:

Nuoret viihtyvät Osuniemen tien sekä lauta-aidan luona, naapureiden luona,
Lasitehtaan uimarannalla tai kaupungin muilla uimarannoilla, Lasitehtaan jalkapallokentällä, järvialueella uiden, veneillen ja kalastaen.
Muita asukkaita on helppo kohdata Osuniemen lauta-aidalla, postilaatikoiden tuntumassa, rantalentiskentällä, naapurissa ja Kirkniemen koululla,
Asumiselle aiheuttaa häiriötä M-Real Kirkinemen paperitehdas aiheuttaa jatkuvaa
melua, hajua sekä runsasta liikennettä. Liikenne häiritsee riippuen asuinpaikasta.
Kaunein rakennettu ympäristö: Kirkniemen kartano, Lohjansaaren koulu ovat molemmat suunnittelualueen ulkopuolella.
Luontosuhteiltaan arvokkain ja monimuotoisin ympäristö: Lohjanjärvi

paikka, joka koetaan alueen keskustana ● liikuntaan käytetty paikka
virkistyksen ja rentoutumisen paikka
☼ paikka, jossa lapset viihtyvät

▲ paikka, jossa nuoret viihtyvät

☺kohtaamispaikka

▪

Varsinaisesti yhdistys ei toimi taajamaosayleiskaavan alueella, mutta mietti, mitä
yhdistyksen toiminta-alueen asukkaat taajama-alueella käyttäisivät.
Yhdistys pitää myönteisinä paikkoina Jönsbölen uimarannan ja Pähkinäniemen
aluetta ympäristöineen. Kirkniemen vanha asema on kohtaamispaikka.
Virkkalan kouluilla ja ulkoliikuntapaikoilla on merkitystä liikuntapaikkoina taajaman
ympäristön asukkaille.
Luontosuhteiltaan arvokas ja monimuotoinen paikka löytyy Kuninkaantien ja Arontien eteläpuolelta.
Yhdistys kiinnittää myös huomiota historialliseen tielinjaukseen alueen eteläreunassa. Alueella on myös muistomerkki.
kaunein rakennettu ympäristö		

٨٨ luontosuhteiltaan arvokkain ympäristö

!

paikka, joka aiheuttaa häiriötä asumiselle
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17. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
17.1 Valtakunnallisesti merkittävät kultturihistorialliset ympäristöt

17.2 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnemaisemat

Ympäristöministeriön ja museoviraston julkaisussa 1993 on määritelty valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt,
joista suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat kohteet:

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä II (Ympäristöministeriö, mietintö 1992) on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja
perinnemaisemat. Suunnittelualueella sijaitsee yksi kohde, edustava
perinnemaisema, Laakspohjan kartano.

k7 Lohjan keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen
Lohjan Pyhän Laurin kirkko on valmistunut 1480-luvulla sakariston
periytyessä jo 1300-luvulta. Se on keskiaikaisista kivikirkoistamme
kolmanneksi suurin. Poikkeuksellisen edustava kalkkimaalauskoristelu on vuosilta 1514-22. Lohjan kirkkoherranpappila on rakennettu
vanhalle pappilapaikalle v. 1860. Pappilan puisto ja puutarha ovat
peräsin 1700-luvulta. Kirkon vieressä sijaitseva A. Ervin suunnittelema seurakuntatalo on valmistunut v. 1950 ja lähistöllä sijaitseva
funktionalistinen Luoman talo on vuodelta 1932.

Laakspohjan kartano edustaa Kiskon-Vihdin –järviseudun kartanoja puutarhakulttuuria. Kartano on Kustaa Vaasan v. 1556 perustama kuninkaankartano. Se on muodostunut viidestä yhteenliitetystä
talonpoikaistilasta. Kartanon rakennukset on suureksi osaksi uusittu
1900-luvun alussa. Päärakennus edustaa rationaalista jugendtyyliä,
on seudulla tyyliltään ainutlaatuinen. Nykyisen kartanon tammikujan
vieressä on kivikautinen asuinpaikka, ja lahden rannat on raivattu
pelloiksi Lohjan seudun vakinaisen asuttamisen ensivaiheessa ilmeisesti n. 1000 vuotta sitten.

k8 Ojamon vanha kaivosalue, kartano ja puisto

17.3. Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt

Ojamon rautakaivoksesta on louhittu rautamalmia jo 1500-luvulta.
Kartanon päärakennus peräisin 1850-luvulta. Rikas puuleikkauskoristelu liittää sen venäläiseen arkkitehtuuritraditioon. Rakennuksia
ympäröi vanha puisto.

Uudenmaan liiton inventoinnin mukaan ”Lohjan kaupunki on kulttuuriympäristöiltään erittäin monipuolinen ja ajallisesti kerroksellinen.
Keskustassa kohoava Pyhän Laurin kirkko on Suomen kolmanneksi
suurin keskiaikainen kirkko. Sen ympäristössä on säilynyt kauppalakauden (1925-1968) liikerakennuksia. Lohjan kaupunki ja Lohjan
maalaiskunta yhdistettiin vuonna 1996. Lohjan maaseudulle antavat
leimansa vauraat talonpoikastalot ja lukuisat kartanot.Puutarhakulttuuri on pitkään kuulunut keskeisenä osana lohjalaiseen maisemaan.
Kartanoista huomattavimpia ovat Kirkniemi, Laakspohja, Ojamo,
Vaanila ja Vohloinen. Huvilakulttuuri on rikastanut Lohjan järvimaisemia jo 1800-luvun loppupuolelta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
huviloita on mm. Jalassaaressa, Lylyisissä, Skraatilassa,Virkkalassa
ja Karstunlahden rannoilla. Suomen teollisuuden historiassa Lohjalla
on erityisasema. Ojamon 1540-luvulla toimintansa aloittanut rautakaivos oli alkuna suomalaiselle raudanjalostukselle. Ojamon malmia
vietiin Siuntioon ja Mustioon, myöhemmin myös muualle. Lohjan
maaperä on huomattavan kalkkipitoista, mikä johti 1800-luvun lopulla laajamittaiseen kalkinlouhintaan sekä Virkkalassa, Liessaaressa,
Lohjansaaressa että Tytyrissä. Erityisesti Virkkalassa on säilynyt
monipuolisesti työväen ja virkailijoiden asuntoalueita.”

k9 Hiiden kartano ja puisto
Hiiden vanhan ratsutilan rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti
vaikuttavalla paikalla Hormajärven rannalla. Päärakennus on 1700luvun loppupuolelta. Alueella on terassoitu puutarha 1700-luvulta
sekä hoidettu luonnonpuisto.
k11 Vohloisten kartano ja malmikaivannot
Vohloisten kartanon rakennusryhmä sijaitsee edustavasti Lohjanjärven rannalla. Kartanon mailla on kaksi rautamalmikaivantoa,
joista on nostettu rautamalmia 1600-luvun alkupuolelta 1830-luvulle.
Päärakennuksen mansardikattoinen runko-osa on 1700-luvun loppupuolelta.
k14 Kirkniemen rautatieasema
Kirkniemen rautatieasema on rakennettu v. 1906 ja laajennettu v.
1923. Asema-alueeseen liittyy useita asuinrakennuksia piharakennuksineen ja puisto.
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17.4 Muut kohteet
Kartalla 28 on esitetty lisäksi Suomen ympäristökeskuksen aineiston mukaiset Uudenmaan perinnemaisemat. Tiedot kylätonteista ja
muinaisjäännöksistä on saatu museovirastolta. Lohjan museo on
osaltaan täydentänyt tietoa kylätonteista. Kartalla on esitetty myös
Lohjan rakennetun ympäristön inventoinnin v. 2004 mukaiset kohteet
sekä kohteet, jotka sisältyvät kyseisen inventoinnin tekeillä olevaan
täydennykseen.

Suunnittelualueella sijaitsevat Uudenmaan liiton inventoimat kohteet:
1. Lohjan keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen
1.1 Kirkkoherranpappila, ns. Iso-Pappila (Lohjan Museo)
1.2 Lohjan pedagogio
1.3 Seurakuntatalo
1.4 Luoman talo
1.5 Anttilan koulu
1.6 Kappalaisen pappila
1.7 Lohjan yhteislyseo
2. Hiidensalmen pientaloalue ja Kiviniemi
2.1 Solhem
3. Vanha liikekeskusta (Laurinkatu - Nahkurinkatu)
4. Tytyrin kalkkikaivos ja tehdas, asuinrakennukset
5. Vellamonkadun ympäristö, pientaloalue
6. Kullervonkadun ympäristö, pientaloalue
6.1 Lohjan työväentalo, Kalevankatu 1
6.2 Harjula
7. Moision - Ristahteen laaja pientaloalue ja Nummentien seuratalot
7.1 Åsvalla
7.2 Rukoushuone
7.3 Entinen suojeluskuntatalo
8. Huvila Luther, Linnaistenkatu 18
9. Siunauskappeli, Metsolan hautausmaa
10. Liessaaren louhokset
11. Ojamon vanha kaivosalue, kartano ja puisto
12. Hiiden (Hiittisen) kartano ja puisto
13. Laakspohjan kartano ja kulttuurimaisema
14. Vohloisten kartano ja malmikaivannot
14.1 Sunnanlidin huvila (huvila on tuhoutunut tulipalossa v. 2006)
15. Rantala, Virkkala
16. Suninhaan pientaloalue
17. Virkkalan vanha keskusta
18. Virkkalan kalkkitehtaan ympäristö
18.1 Entinen Oy Lohja Ab:n pääkonttori
18.2 Virkkalan kalkkiuuni
18.3. Kalkkitehtaan asuntoalueet, Virkkala
18.4 Kerrostalo- ja rivitaloalueet
18.5 Kässä
18.6 Metelimäki
19. Kyrkstadin kartanon alue
19.1 Brorsbacka
20. Kukkumäen asuntoalue
21. Maksjoen Yli-Paila ja Virkkalan taimisto
23. Kirkniemen rautatieasema
23.1 Kirkniemen entinen ruotsinkielinen koulu
33. Lylyisten kylä ja huvilat (osittain suunnittelualueella)
42. Immulan kylämaisema
44. Muijalan kylämaisema (osittain suunnittelualueella)
46. Porlan kalanviljelylaitos
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k9

k7

k8

k11

k14

Kartta 28: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. Maakunnallisesti arvokkaat
alueet (Uudenmaan kulttuuriympäristöt) sisältävät myös Lohjan rakennetun ympäristön inventoinnin (2004) mukaisia kohteita.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07
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18. Kaavoitustilanne ja maanomistus
18.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

18.6 Rakennusjärjestys

18.5 Asemakaavat

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
marraskuussa 2006 ja päätös tuli lainvoimaiseksi marraskuussa
2001. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin palataan tavoiteasettelun yhteydessä.

Kartalla 29 on asemakaavoitetun alueen rajaus. Kaikkiaan asemakaa- Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.11.2001.
voja ja asemakaavan muutoksia (sisältää rakennuslain aikana
laaditut rakennuskaavat) on yli 500 kpl. Asemakaavoitetun alueen pinta-ala on 3377 ha eli noin 12,1 % koko kaupungin maapinta-alasta.
Rakennusjärjestyksessä on osoitettu 15 erityissuunnittelutarvealuetta, jotka on esitetty kartassa 30.
18.2 Maakuntakaavat
Taulukossa 19 on esitetty asemakaavoitetut asuintontit. Näiden
kaavavaranto on kunnallistekniikan piiriin kuuluvalla alueella yhteen- LIIKE- JA TEOLLISUUSTONTIT
Ympäristöministeriö vahvisti 8. marraskuuta 2006 Uudenmaan maa- sä 872 030 m², joista kaupungin omistuksessa on 144 527 m² (13
kunnallistekniikka valmis
kunnallistekniikka puuttuu
kuntakaavan, joka oli hyväksytty 14.12.2004. Maakuntakaava kattaa AK-tonttia, 16 AR-tonttia ja 25 AO-tonttia). Alueella, jolla ei vielä ole
liike m²
teollisuus m² liike m²
teollisuus m²
koko Uudenmaan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen kunnallistekniikkaa, kaavavaranto on 492 074 m², josta kaupungin
osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tu- omistuksessa 203 825 m² (3 AK-tonttia, 25 AR-tonttia ja 71 AO-tontkaupunki
152381
217989
5100
214415
levaisuuteen. Päätöksellä kumottiin Uudellamaalla aiemmin voimas- tia). Liike- ja teollisuustonttien varanto on taulukossa 18.
yksityinen
387946
172432
16159
4408
sa olleet seutukaavat sekä Läntisen Uudenmaan maakuntakaava.
(Kuva 40)
Kartalla 29 on esitetty lisäksi kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä
yhteensä
540327
390421
21259
218823
olevien asemakaavojen tai asemakaavamuutosten sijainti.
Taulukko 18: Liike- ja teollisuustonttien varanto 1.1.2007
Uudenmaan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 11.12.-22.12.2006 ja 2.1.-24.1.2007 Uudenmaan kunnissa
sekä Uudenmaan liiton toimistossa Helsingissä. Vaihekaava tulee
KAAVAVARANTO 1.1.2007
täydentämään juuri vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Täy- (Asuminen)
dentäviä asiakokonaisuuksia ovat muun muassa jätehuollon pitkän
aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumaALUE
Kaupungin omistamat tontit
Yksityisten omistamat tontit
rata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset
Osa-alue
AK
AR
AO
AK
AR
AO
metsäalueet.
kpl
m²
k-m²
kpl
m²
k-m²
kpl
m²
k-m²
kpl
m²
k-m²
kpl
m²
k-m²
kpl
m²
k-m²

18.3 Lohjan kunnan yleiskaava 1992
Lohjan kunnan yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna
1992.

18.4 Osayleiskaavat
Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat osayleiskaavat:
y1. Gunnarlan osayleiskaava, vahvistettu v. 1992.
y2. Ojamon yleiskaava, hyväksytty v. 1986.
y3. Pappilankorven osayleiskaava, hyväksytty v. 1988.
y4. Munkkaan jätekeskuksen osayleiskaava,
hyväksytty v. 1999
y5. Lohjanharjun osayleiskaavan muutos- ja
laajennus, hyväksytty v. 2002
y6. - Lehmijärven osayleiskaava, hyväksytty v. 1993.
Taajamaosayleiskaava-alueella vireillä olevat osayleiskaavat:
y7. Karnaisten osayleiskaavaehdotus
y8. Paloniemen osayleiskaava, alustavia vaihtoehtoja
y9. Nummenkylän osayleiskaava, alustavia vaihtoehtoja
y10. Hiidensalmen osayleiskaava, kaavoitusohjelmassa
y11. Hormajärven osayleiskaavaluonnos
y12. Keskustan osayleiskaava, kaavoitusohjelmassa

KUNNALLISTEKNIIKKA VALMIS
1 Keskusta

3

9058

9010

0

0

0

7

6638

1633

4

13261

13241

3

22264

5070

9

6443

(Ojamo-Haikari)

3

6084

3840

4

8847

4310

3

1854

649

0

0

0

0

0

0

10

9415

2723

(Vappula)

0

0

0

4

26990

8097

4

4582

916

0

0

0

3

13610

4083

49

63172

13666

2 Ojamo

3

6084

3840

8

35837

12407

7

6436

1565

0

0

0

3

13610

4083

59

72587

16389

3 Nummentausta

0

0

0

0

0

0

2

2239

396

6

21226

11224

12

39633

14975

76

83919

18620

4 Routio

2

10157

4500

1

8321

2496

0

0

0

0

0

0

3

33603

8630

32

40934

8938

5 Ventelä

0

0

0

2

6219

1554

0

0

0

0

0

0

4

22864

4975

83

103774

27677

6 Virkkala

5

12713

6962

5

31340

8969

9

9485

2371

7

17576

8274

7

45342

13165

149

190467

45231

13

38012

24312

16

81717

25426

25

24798

5965

17

52063

32739

32

177316

50898

408

498124

118913

(Haikari)

0

0

0

10

37177

14640

8

10325

3520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Vappula)

0

0

0

5

46700

18680

30

35823

8394

0

0

0

0

0

0

60

70505

14955

2 Ojamo

0

0

0

15

83877

33320

38

46148

11914

0

0

0

0

0

0

60

70505

14955

(Gunnarla)

0

0

0

0

0

0

8

7370

1600

0

0

0

1

5022

2250

32

31119

6400

(Vienola)

0

0

0

0

0

0

25

23934

5695

0

0

0

0

0

0

3

2647

661

3 Nummentausta

0

0

0

0

0

0

33

31304

7295

0

0

0

1

5022

2250

35

33766

7061

4 Routio

3

11439

5550

9

27308

5851

0

0

0

0

0

0

4

17776

5030

5

5870

1468

5 Ventelä

0

0

0

1

3749

868

0

0

0

0

0

0

11

37522

7708

19

19937

4985

6 Virkkala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

59796

18771

34

38055

8434

YHTEENSÄ

3

11439

5550

25

114934

40039

71

77452

19209

0

0

0

26

120116

33759

153

168133

36903

16

49451

29862

41

196651

65465

96

102250

25174

17

52063

32739

58

297432

84657

561

666257

155816

YHTEENSÄ
EI KUNNALLISTEKNIIKKAA

KAIKKI YHTEENSÄ

Taulukko 19: Asemakaavoitetut rakentamattomat tontit väestösuunnitealueittain 1.1.2007. Taulukkoon ei ole sisällytetty alueita, joilla asemakaava ei ole ajan tasalla.
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y11
y5
y8
y10
y12

y2

y3

y4

y1

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07

Kartta 29: Kaavoitustilanne

Kuva 40: Vahvistettu Uudenmaan maakuntakaava.
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18.7 Rakennuskiellot
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6.2006 määrätä kuvan
41 mukaiselle alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen
rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että
- rakennuskielto ei ole voimassa alueilla, joilla on lainvoimainen asemakaava tai ranta-asemakaava ja
- rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan
talousrakennuksen rakentamista.
Lohjanharjun osayleiskaava-alueella on voimassa 136 ha:n suuruinen rakennus- ja toimenpiderajoitus yleiskaavan muuttamista ja
laatimista varten.
Asemakaava-alueella rakennuskiellossa on yhteensä 3 aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 11,9 ha. Asemakaava-alueella on
voimassa Vappulassa noin 26 ha:n suuruinen kunnallistekninen
rakennuskielto.

18.8 Maanomistus
Lohjan kaupunki omistaa raakamaata noin 400 ha.

Kuva 41: Alue, jolla on rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07
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Kartta 30: Rakennusjärjestyksessä määrätyt suunnittelutarvealueet
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07

Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07

Kartta 31 Kaupungin omistamat maa-alueet.
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Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 158/UUMA/07

Kartta 32: Suunnittelualueen kiinteistöjaotus
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Lohjan kaupunki, Taajamaosayleiskaava

19. Suunnitelmat
Yhteenveto suunnitelmista ja selvityksistä, joilla on vaikutusta
osayleiskaavan tavoiteasetteluun ja sisältöön:

Lohjan maankäytön kehityskuva. Kehitys emäpitäjästä kaupunkikeskukseksi (Lohjan kaupunki, Lohjan kunta, 1995)

Valtakunnalliset/maakunnalliset suunnitelmat:

Lohjan maankäytön kehityskuva. Alueprofiilit – tietoja osa-alueittain
(Lohjan kaupunki, Lohjan kunta, 1995)

Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva (Suunnittelukeskus Oy,
Uudenmaan liitto, jäsenkunnat 2006)

Lohjan maankäytön kehityskuva 2025

Vesistöt, rannat, pohjavesi:
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi (Soili Vuorinen,1995)
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos: perusselvitykset, tavoitteet
(Arkkitehtuuritoimisto Jalo Läspä, 1995)
Lohjanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto
Paavo Ristola, 2004)

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (Strafica Oy, Uudenmaan liitto 2005)

Erityisasuntoyksikköjen sijoittamisen toimintamalli, perusturvakeskus
ja kaupunkisuunnittelukeskus 2006

E-18 väylän liikenteellisten solmukohtien maankäytön ja elinkeinopolitiikan selvitys Hiiden alueella 2005 (SITO, Entrecon, Ramboll)

Lohjan keskustan kehittämisen visio, Keskustan kehittämistoimikunnan raportti, 8.1.2003

Helsingin ja Turun välisen nopean rautatieyhteyden toteuttamisvaihtoehdot (Liikenne- ja viestintäministeriö 2006)

Hiidensalmen alueen yleinen ideakilpailu, arvostelupöytäkirja
15.2.2006.

Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelmaluonnos, 29.9.2006

Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, maisema-aluetyöryhmän mietintö II, mietintö 66/1992)

Yhdyskuntarakenne:

Palvelut:

YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTTÄMISEN TOIMIVUUS JA
ELINYMPÄRISTÖN LAATU - Toimintapolitiikat, mittarit ja ihmisten
arjen käytännöt, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus / Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun laitos / Tampereen teknillinen yliopisto / Suomen ympäristökeskus, Loppuraportin luonnos 15.9.2006

Sivistystoimen tilaverkkoselvitys 2006

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993)
Luontotiedot (suojelualueet ja -ohjelmat ym.): Hiiden ympäristökartasto 2006
Uudenmaan perinnemaisemat (Suomen ympäristökeskus, 2000)
Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.
(Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992)
Ympäristöministeriö: Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta,
Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva, 31/2006.
Asumisen, ympäristön ja liikenteen visio 2030, Etelä-Suomen maakuntien liittouma 2006
YTV: Sukkulointi pääkaupunkiseudun työssäköyntialueella, PJS B
2006:3

Rakennettu ympäristö, yhdyskuntarakenteen historia:
Lohjan kunnan rakennetun ympäristön inventointiluettelo (Lohjan
museo, 1992), päivitys 2003

Tiivistyneet alhaisen tehokkuuden alueet, Eheyttäminen ja elinympäristön laatu – 2. foorumi, Järvenpää, 2.11.2004, Mika Ristimäki

http://www.karjaanjokilife.fi

Liikenne ja yhdyskuntatekniikka:

Lohjan kaupunki. Ulkoilukartta, Lohja.
Lohjan kaupunki, Matkailukartta
Lohjan kaupunki, Opaskartta 2006
Varattavat liikuntatilat, Lohjan liikuntakeskus Oy, 22.11.2006

Luonto, maisema:

Liikuntakeskuksen ja puisto-osaston hoitamat urheilukentät

Lohjan kaupungin viheralueohjelma 2004-2014 (Lohjan kaupunki,
2004)

Puistotoimen pienkenttien hoito ja kustannukset, Kunnallistekniikka,
puistot, Kirsti Puustinen 16.3.2006

Lohjan kunta, Maisemaselvitys ja maa-ainestenoton yleissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 15.2.1984

Maaperä ja rakennettavuus:

Alanen, T., Kepsu, S. Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 505. Helsinki 198
Lohjan kaupunki. Lohjan kaupungin metsäsuunnitelma, Lohja 2006.

Maaperäkartta 1:20000 (Geologian tutkimuskeskus 1995/2003)
Yleiskaavan laadintatyön vaatima maaperän rakennettavuusselvitys
(Insinööritoimisto Pohjatutkimus Oy, 1985)

Historia:

Nummenkylän Radioaseman alue: Alustava rakennettavuusselvitys
(Insinööritoimisto H. Linna Oy, 31.10.2002)

Lohjan kaupungin rakennetun ympäristön inventointiluettelo (Lohjan
museo, 1990), päivitys 2003

Länsi-Uusimaa rautakaudesta tietokoneaikaan, Länsi-Uudenmaan
seutukaavaliitto 1985

Virkkalan sementtitehtaan alueen rakennuskulttuuriselvitys (Tmi
Lauri Putkonen, 28.1.2005)

Lohjan historiaseuran Lohjan historiasivut, Torsti Salonen, www.
lohjanhistoria.net

Muijalan-Nummenkylän tulevan eritasoliittymän ympärysalue: Rakennettavuusselvitys (Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry,
14.5.2001)

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorian osaston
julkaisu 16, 1993, päivitystyö kesken 2006)
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