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TIETOA POPUP-KIOSKEISTA

POPUP-KIOSKIT
POPUP-kioskit järjestettiin kesällä 2016 neljänä peräkkäisenä tiistaina kauppakeskus Lohjantähdessä. Kioskeilla kerättiin eri teemojen kautta mielipiteitä keskustan kehittämisestä. Teemoina
olivat viihtyisyys, vetovoima, vehreys sekä liikkuminen kävellen ja pyörällä.
Kioskit järjestettiin, jotta kaupunginvaltuuston 15.1.2014 hyväksymän keskustan osayleiskaavan
toteuttamisohjelman laatimisen pohjaksi saadaan mielipiteitä niin asukkailta kuin matkailijoilta.
Kommentteja käytetään hyödyksi myös kävelypainotteisen keskustan idea- ja yleissuunnitelman
teossa.
Kioskeista tiedotettiin kaupungin nettisivujen lisäksi Lohjan kaupungin facebook-sivulla ja Länsi-Uusimaa -lehden tapahtumat-sivulla. Facebook-sivuille päivitettiin ennen jokaista kioskia tietoa kioskien teemoista ja nettikyselystä. Länsi-Uusimaa kiinnostui POPUP-kioskeista niin, että kioskit pääsivät lehteen kolmesti.
Jokaisella kioskilla kävi noin 50 ihmistä kertomassa mielipiteensä ja kehitysideansa keskustasta.
Suurin osa kioskien kävijöistä oli satunnaisia ohikulkijoita, mutta osa kävijöistä tuli tietylle kioskikerralle kertomaan huolensa. Erityisesti liikkumisteema sai pyöräilijät paikalle kertomaan ongelmista.
Kioskia järjestivät kaavoitusharjoittelija Heini Kiviniemi ja kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen. Mukana auttamassa olivat kaavasuunnittelija Kaisa Långström ja suunnitteluavustaja Kalle Lindblom.

KESKUSTAKYSELY
Osana keskustan kehittämistä ja POPUP-kioskeja järjestettiin nettikysely, jossa selvitettiin mielipiteitä keskustaan liittyen. Aiheet sivusivat POPUP-kioskien teemoja, syventyen tarkemmin palveluihin, reitteihin ja parkkeeraamiseen. Tämän lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä Nahkurintorin kumppanuushankkeen kahdesta vaihtoehdosta.
Keskustakyselyn tuloksia käytetään yhdessä POPUP-kioskien tuloksien kanssa keskustan osayleiskaavan toteuttamisohjelman laadinnassa sekä kävelypainotteisen keskustan idea- ja yleissuunnitelmassa. Nettikyselyyn tutustui 637 vastaajaa, joista 582 vastasi.

NAHKURINTORIN KUMPPANUUSHAKU
Keskustan kehittämiseen liittyen Nahkurintorille järjestettiin kilpailu, jolla etsittiin kaupungille kumppania toteuttamaan liike- ja
asuinrakentamista Nahkurintorille. Ehdotuksia saatiin kilpailuvaiheessa kaksi. Kesän 2016
aikana lohjalaisten oli mahdollista antaa mielipiteensä vaihtoehdoista lomakkeella, jonka
pystyi täyttämään POPUP-kioskeilla, nettikyselyssä tai kaupungintalolla.
POPUP-kioskeilla oli mahdollista perehtyä
Nahkurintorin kumppanuushaun aineistoihin.
Palautetta lomakkeella antoi 20 vastaajaa.
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VIIHTYISYYS

MONENLAISTA VIIHTYISYYTTÄ
POPUP-kioski viihtyisyysteemalla pidettiin 21.6.2016. Kioskin avulla kartoitettiin viihtyisiksi mielletyt paikat ja niiden kehittämismahdollisuudet.
Materiaaleina kioskilla oli ilmakuva keskustasta ja ideakuvia keskustan elävöittämiskeinoista.
Ideakuvia sai äänestää, ja siten kertoa voisivatko ratkaisut sopia Lohjan keskustaan. Keskustan
positiivisista ja negatiivisista piirteistä otettiin palautetta vastaan, ja kioskilla sai kertoa omat kehitysideansa keskustan parantamiseksi.

VIIHTYISÄT JA KEHITETTÄVÄT ALUEET

Kioskilla oli ilmakuva keskustasta, jonka avulla kävijät saivat näyttää keskustan viihtyisät paikat
ja kehitystä vaativat paikat. Sinisillä palloilla on merkattu alueet, joita vastaajat pitivät viihtyisinä.
Punaiset pallot kuvastavat paikkoja, joiden viihtyisyyttä kävijät toivoivat parannettavan.
Merkintojen perusteella ydinkeskustassa tori ja keskusaukio mielletään viihtyisiksi paikoiksi, joiden viihtyisyyttä toivotaan edelleen parannettavan. Torin ja keskusaukion merkitys korostui myös
muilla kioskeilla ja kehitysideoita paikkojen parantamiseksi saatiin runsaasti.
Nahkurintori oli toinen alue, jolle toivottiin viihtyisyyden parantamista. Kioskeilla oli teemoihin
liittyvien kysymysten lisäksi esillä Nahkurintorin kumppanuushankkeen vaihtoehdot. Niistä oli
mahdollista antaa mielipiteensä kyselylomakkeen avulla. Nahkurintori puhutti kävijöitä, ja suurin
osa suhtautui myönteisesti alueen kehittämiseen rakentamisen keinoin. Osa toivoi, että aluetta
kehitettäisiin lisäämällä Nahkurintorille toimintaa.
Viihtyisiä paikkoja on paljon kirkon läheisyydessä ja luonnossa keskustan ympärillä. Näitä paikkoja tuomalla esiin voidaan antaa Lohjasta viihtyisä kuva ulkopaikkakuntalaisillekin.
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KEHITYSIDEAT
Torin viihtyisyyteen saatiin monia konkreettisia kehitysideoita, jotka liittyivät siisteyteen sekä torin aktivoimiseen. Torikauden pidentämiseksi toria ehdotettiin katettavaksi tuulen- ja sateensuojalla. Mopoille ja moottoripyörille kaivattiin parkkipaikkoja pysäköinnin ulostulon viereen. Ideoita
tuli myös Lohjantähden pohjoisaukion elävöittämiseen, jonne ehdotettiin penkkejä, vehreyttä ja
hyviä valonlähteitä.
Laurinkadusta toivottiin osittain tai kokonaan kävelykatua. Osittaista kävelykatua ehdotettiin
Laurinkadun pohjoispäätyyn, niin että Keskusaukio yhdistyisi osaksi kävelykatua. Pieniä liikkeitä,
myyntikojuja ja elävyyttä ideoitiin kävelykadun varrelle. Mahdollisuus istuskeluun ja näyteikkunoiden katseluun olivat kävelykadulle toivottuja aktiviteettejä. Lohjan viihtyisyyden kehittämisessä nousi esiin Laurinkadulla pyöräilyn vaikeus sekä mukavien istuskelupaikkojen vähyys. Tekijät olisi hyvä huomioida kävelykadun kehittämisessä. Kävelykatua myös vastustettiin liikenteen
hankaloitumisen takia.
Korkea rakentaminen puhutti viihtyisyyden puitteissa. Pääasiassa rakentamisen toivottiin olevan
korkeaa, esimerkiksi Laurinkadun ympärille toivottiin 4-6 kerroksisia rakennuksia. Nahkurintorin
asumiselta ja uudelta kauppakeskus Melbalta toivottiin korkeutta. Osa toivoi, ettei keskustaan
tulisi korkeaa rakentamista, ja että kerrostalot rakennettaisiin mieluummin esimerkiksi Hiidensalmeen.
Nahkurintorille ehdotettiin vaihtoehtoja nykyisille liike- ja asuinrakennussuunnitelmille. Torille
ehdotettiin hotellia sekä korkeaa asuinrakentamista. Kaikki kävijät eivät ilahtuneet Nahkurintorin rakentamisesta, vaan toivoivat, että alue kehittyisi esimerkiksi nykyisen kirpputoritoiminnan
kautta.
Vaikka Aurlahden ranta puuttui keskustan ilmakuvista, miellettiin se osaksi keskustaa, ”omaksi
rannaksi”. Rannan ja Porlan siistimisen lisäksi ravintoloiden ja pienten kojujen uskottiin lisäävän
rannan viihtyisyyttä. Rakentamisen toivottiin olevan pienimuotoista ja hotellia pidettiin sopivana
rannalle. Porlan kommentoitiin olevan jo melkein liian siisti eläimille.

KESKUSTAN POSITIIVISIA JA NEGATIIVISIA PIIRTEITÄ
Keskustan viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä
pidettiin mukavia kahviloita ja aktiivista
toria. Aurlahden ranta ja Porla nousivat
erityisen viihtyisinä paikkoina esille. Torin
seutua, Puu-Anttilaa ja tiivistä keskustaa
pidettiin myös viihtyisinä.
Lohjan keskustan viihtyisyyttä laskeviksi
ongelmiksi mainittiin kolkkous ja rumat,
matalat rakennukset. Osa harmitteli,
että keskustan vanhat rakennukset on
purettu ja vanha tunnelma on hävinnyt
kaupunkikuvasta. Sotkeminen ja yleisten
vessojen puute huolestuttivat vastaajia,
ja siivottomuuden koettiin huonontavan
viihtyisyyttä.
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IDEAKUVIA JA TUNNELMAA

Keltainen
lappu:
kyllä
Oranssi
lappu: ei

Kioskilla oli mahdollista tutustua ideakuviin
keskustan elävöittämisestä ja äänestää ideoiden sopivuudesta Lohjalle.
Ensimmäisessä kuvasarjassa esiteltiin ideoita
torille ja mahdolliselle kävelykadulle. Vehreys,
pienet kojut, istuskelu sekä valaistus voivat
luoda mukavaa ympäristöä. Kuvasarja sai positiivisen vastaanoton. Myöhemmillä kioskeilla
erityisesti vehreyttä ja istuskelumahdollisuuksia toivottiin keskustaan.
Toisen kuvasarjan aiheena olivat taskupuistot
ja istuskelualueet, joita voidaan rakentaa esimerkiksi väliaikaisesti parkkipaikkojen pälle.
Kuvat herättivät erilaisia mielipiteitä. Istuskelualueisiin toivottiin lisää vehreyttä, sillä osan
mielestä rakennelmat näyttivät liian ankeilta.
Väliaikaisuus ja parkkipaikkojen hyödyntäminen epäillytti osaa.
Viimeisessä kuvasarjassa esiteltiin vesiaiheita keskusta-alueella. Vesiaihetta toivottiin keskustaan,
mutta perinteistä vesisuihkua ei toivottu. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin valuvaa vettä vesiaiheeksi.

TIIVISTELMÄ
Viihtyisät alueet: tori, keskusaukio, kirkko, puistot ja luontoreitit keskustan ympärillä
Kehitettävät alueet: tori, keskusaukio, Nahkurintori
Miten: istuskelu, vehreys, kävelykatu
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KESKUSTAN VETOVOIMAA
Vetovoima-kioskilla 28.6.2016 selvitettiin, mitä paikkoja ja tekijöitä lohjalaiset pitävät keskustan
vetovoimaa lisäävinä. Edellisen kioskin tapaan materiaaleina kioskilla oli ilmakuva ja siihen liittyvä
kysymys, valokuvia sekä äänestys.
Vetovoimaa kehittämällä lisätään lohjalaisten viihtyisyyttä sekä houkutellaan keskustaan matkalaisia ja uusia asukkaita. Kioskilla saatiin palautetta siitä, mitä lohjalaisten mielestä kannattaisi
kehittää vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

VETOVOIMAISET ALUEET

Ilmakuvalla kysyttiin mikä olisi paras paikka viedä
vieraansa Lohjan keskustassa. Oransseilla palloilla
on merkattu saadut vastaukset.
Lohjan tärkeimmiksi ja vetovoimaisimmiksi paikoiksi nousivat kirkko, Aurlahden ranta sekä Tytyrin
kaivos, joka oli merkattuna kartan yläreunaan.
Osa vastaajista veisi vieraansa myös museon aluelle, kirjastolle, torille sekä Porlaan. Toria lukuunottamatta ydinkeskustassa ei vastaajien mielestä ollut
vetovoimaisia tai vierailun arvoisia paikkoja.
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KEHITYSIDEOITA
Ilmakuvien pohjalta kysyttiin miten keskustan vetovoimatekijöitä voisi kehittää. Kehitysalueita ja
-aiheita nousi ideoinnissa esille neljä, tori, ranta, museon alue sekä majoitus.
Toria toivottiin kehitettäväksi, kuten edelliselläkin kioskilla. Vetovoimaa haluttiin lisättäväksi iltatoreilla ja muulla ohjelmalla, esimerkiksi senioreille suunnatuilla tapahtumilla. Yksi toive oli myös,
että Laurinkatua levennettäisiin ja tori siirrettäisiin sen lähelle.
Yhteydet rannalle ja ympärivuotisen käytön parantaminen koettiin tärkeäksi Aurlahden rannan
kehittämisessä. Isompaa ravintolaa sekä yleisösaunaa toivottiin rannalle, hotelli tahdottiin muualle. Esimerkiksi hyvästä rantapuistosta nostettiin Katariinan meripuisto Kotkasta.
Museon aluetta haluttiin näkyvämmäksi osaksi keskustaa, niin että museon alueelle olisi helpompi löytää. Luonnon hyödyntämistä ehdotettiin lisäämään keskustan ja museon alueen vetovoimaisuutta. Kesäteatteria ehdotettiin museolle, mutta ideaa pidettiin Sammatin kesäteatterin takia myös turhana.
Hotellia ja majoituspalveluita kaivattiin keskustaan. Kylpylähotelli ja urheilutapahtumiin liittyvät
majoitustilat olivat ehdotuksia Lohjalle sopivista vetovoimaisista majoitusratkaisuista. Rannalle ei
haluttu hotellia.
Pyörä- ja kävelyreitit nousivat vetovoimaisuudesta keskusteltaessa esiin. Keskustan pyöräreitteihin toivottiin parannuksia, esimerkiksi asfaltin kuntoon. Vanhalle radalle kaivattiin tasokasta
pyöräreittiä, Helsingin Baana-pyöräreitin tapaan. Karstuntien ylitykseen Pohjolanmäeltä toivottiin parannusta ja kesäkatsomoa ehdotettiin Laurentius-salin yhteyteen. Ulkoiluun ja liikkumiseen
tarkoitettua reittiä toivottiin avolouhokselta rantaan.

Kioskilla oli mukana kuvia Lohjasta.
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ÄÄNESTYS VETOVOIMATEKIJÖISTÄ

Mitkä ovat keskustan tärkeimmät vetovoimatekijät?
ranta 				8
(Aurlahti+Porla, laajasti koko ranta Moisiolta asti, järvi)

kirkko 				7
urheilu 				5
(+liikunta, uimahalli)

ravintolat ja kahvilat 		

5

(Amar, Café Lauri, St. Honoré, ilta-aikaan!)

”Ylikasvanut
kirkonkylä”

kulttuuri 				5
mukavat oleskelupaikat 		
3
(liikuntapuisto)

harju 				3
kaivos 				3
orkesteri 				2
julkisen liikenteen yhteydet
2
(Helsinki)

museon miljöö 			
2
tapahtumat 			1
palvelut 				0
erikoisliikkeet 			0

”Lohjalla
kaikki on
hienoa!”

Keskustan vetovoimatekijöiden äänestyksessä kirkko ja ranta saivat johtopaikat. Tärkeinä keskustan vetovoimaa luovina tekijöinä pidettiin myös kulttuuria, ravintoloita ja kahviloita sekä urheilua.
Ilmakuvan perusteella vieraat vietäisiin lohjalla katsomaan keskustassa kirkkoa ja toria. Kulttuurin,
ravintoloiden ja kahviloiden edellytyksiä parantamalla keskustaan voitaisiin houkutella lisää lohjalaisia ja matkalaisia viettämään aikaa.

TIIVISTELMÄ
Vetovoimaiset alueet: kirkko, Aurlahden ranta, Tytyrin kaivos
Keskustan vetovoimatekijät: kirkko, ranta, kulttuuri, urheilu, ravintolat ja kahvilat
Kehitettävät alueet: tori, ranta, museon miljöö
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LISÄÄ VEHREYTTÄ
5.7.2016 kioskilla oli aiheena vehreys. Vehreyteen liittyen kysyttiin aiempien kioskien tapaan ilmakuvilla ja äänestyksillä mielipiteitä keskustan vehreydestä ja sen kehittämisestä. Kioskilla oli myös
ideakuvia viherrakentamisesta, kaupunkiviljelystä sekä puistoista.
Kioskilla saatiin paljon konkreettisia kehitysideoita vehreyden tuomiseksi keskustaan. Vehreyteen
suhtauduttiin positiivisesti, ja sitä toivottiin kaikkialle keskustaan.

MIHIN VEHREYTTÄ?

Kartalla näkyy sinisellä keskustan viheralueet, joita kioskin kävijät
kertoivat käyttävänsä. Suurin osa vastaajista kertoi, ettei keskustassa
ole viheralueita. Kirkon ympäristö ja harju tarjoavat mukavia viheralueita käytettäväksi, mutta muuten keskusta ei loista vehreydellään.
Vihreällä on merkitty paikat, johon vehreyttä kuten puurivejä, nurmikkoa, istutuksia, vesiaiheita ja viherrakentamista toivottiin. Vastaajat toivoivat koko keskustaan vehreyttä, mutta erityisiksi kehittämiskohteiksi nousivat tori, Kauppakatu sekä keskusaukio. Toivottiin,
ettei Nahkurintoria sekä viereistä tyhjää tonttia rakennettaessa
unohdettaisi vehreyttä.

KEHITYSIDEAT
Keskustan vehreys ja sen puute innosti kävijöitä kertomaan tarpeistaan ja toiveistaan. Kolkoksi
miellettyyn keskustaan toivottiin paljon vehreyttä. Iso osa vastaajista toivoi lisää penkkejä ja istutuksia koko keskustan alueelle. Nykyisiä penkkejä on liian vähän ja ne koettiin ikäviksi metallisen
pintansa takia. Penkeistä toivottiin levähdyspaikkoja, joilta voi seurata kaupungin vilinää.
Keskustan paikoista Kauppakatu sai eniten toivomuksia vehreyden lisäämisestä. Kauppakadulle
haluttiin samanlaisia puurivejä, jotka on toteutettu Laurinkadulla. Laurinkadulle puolestaan toi-
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vottiin lisättävän istutusten määrää, niin että siitä syntyisi miellyttävä puistokatu. Kauniit rakennukset ja yllättävät kujat toivotettiin tervetulleiksi Laurinkadulle.
Vesiaiheita, kuten suihkulähdettä toivottiin keskustaan, esimerkiksi keskusaukiolle tai torin lähelle. Torin lähettyville toivottiin myös viherseiniä. Viherseiniin ja -kattoihin suhtauduttiin positiivisesti, ja niiden ajateltiin sopivan keskustaan hyvin.
Keskustan viheralueista keskusteltaessa moni ehdotti Puu-Anttilan purkamista ja sen tilalle puiston tekemistä. Osa vastaajista koki Puu-Anttilan tärkeäksi, ja ehdotti puistoaluetta Puu-Anttilan
viereen tai taakse. Puu-Anttila ja samalla tontilla sijaitseva talousrakennus ovat suojeltu asemakaavassa sr-merkinnällä, eikä niiden purkaminen siten ole mahdollista. Puu-Anttilan katsotaan
olevan rakennus- ja kouluhistoriallisesti tärkeä rakennus. Se myös edustaa Lohjan entistä, nyt jo
purettua puutalopainotteista keskustaa.
Kirjaston luokse ehdotettiin istutuksia ja terassialuetta, jolla oleilla. Kirjaston pihaa ja parkkipaikkoja pidettiin hieman ankeina, ja niille toivottiin silmäniloa.
Kaupunkipuutarhaa ehdotettiin keskustaan vehreäksi aktiviteetiksi. Toisena aktiviteettinä ehdotettiin keskustan läheisyyteen perhospuistoa, eli perhosia houkuttavaa luonnonmukaista niittyä.
Perhospuisto palvelisi virkistysalueena ja ilahduttaisi valokuvaus- ja luontoharrastajia.
Keskustan vehreyteen liittyen Aurlahteen ja Porlaan toivottiin yhtenäistä ranta-aluetta, jossa olisi
helppo liikkua. Rantaa ja rantakahvilaa toivottiin siistittävän ja penkkejä lisättävän. Näkymiä järvelle kaivattiin lisää.

ÄÄNESTYS VIHERALUEIDEN AKTIVITEETEISTÄ

Mitä haluaisit tehdä keskustan viheralueilla?
Istuskella 				6
Piknik 				5
Tavata ystäviä 			
3
Rentoutua 			2
Käydä tapahtumissa 		
2
Kevyttä liikuntaa 			
1
Leikkiä 				1
Kaupunkiviljellä 			0

”Vehreys
tervetullutta”

Kioskin äänestyksessä selvisi, että kaupunkilaiset tahtoivat käyttää keskustan viheralueita istuskeluun ja eväsretkeilyyn. Myös ystävien tapaamista pidettiin tärkeänä.
Viihtyisyyttä ja vehreyttä on mahdollista kehittää yhdessä, esimerkiksi luomalla mukavia istuskelupaikkoja, joiden yhteydessä on runsaasti istutuksia. Toimintoja lisäämällä viheralueille varmistetaan, että alueet pysyvät käytössä. Keskusaukio, joka on keskustan ainoita viheralueita, on
kioskin kommenttien perusteella vähäisellä käytöllä. Aukiota olisi hyvä kehittää suuntaan, joka
mahdollistaa monenlaiset aktiviteetit.
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IDEAKUVAT VEHREYDESTÄ
Kioskilla oli esillä valokuvia muualla
olemassa olevista puistoista ja viherrakennuksista. Kuvat oli jaoteltu
kolmeen teemaan, vehreys rakennuksissa, puistot ja kaupunkiviljely.
Kuvat herättivät kiinnostusta, ja kuvissa esiintyvien ideoiden koettiin
sopivan Lohjalle.
Vehreys rakennuksissa -kuvasarjassa
oli esimerkkejä maailmalla rakennetuista julkisista rakennuksista ja
asuinrakennukista, joissa on käytetty
viherseiniä ja -kattoja. Rakennuksissa
on sijoitettu vehreyttä myös parvekkeiden rakenteisiin.
Toisessa kuvasarjassa esiteltiin tunnelmallisia pieneen tilaan tehtyjä
puistoja, sekä miellyttäviä vehreitä
kaupunkitiloja.
Kolmanteen kuvasarjaan on koottu esimerkkejä kaupunkiviljelystä.
Kaupunkiviljely mahdollistaa kaupunkilaisten harrastelun puutarhanlaiton parissa ja luo vehreyttä. Usein
kaupunkiviljely on yhdistyksen tai
aktiivisten kaupunkilaisten luomaa
toimintaa.
Kuvat innoittivat kioskin kävijöitä keksimään ratkaisuja verheyden lisämikseksi. Vehreyttä ehdotettiin lisättävän kaupungin esimerkin avulla julkisissa rakennuksissa. Parvekkeille toivottiin lisää
vehreyttä ja istutuksia kuvien esimerkkien tapaan. Ikivihreää pidettiin tärkeänä osana viherrakentamista Suomen olosuhteissa. Keskustaan toivottiin vesiaihetta.
Kuvista heräsi myös huoli siitä, että puistoja ja viheralueita sotkettaisiin. Rakennuksiin liittyvässä
viherrakentamisessa mietitytti mahdolliset rakennusvirheet ja niiden seuraukset.

perhospuisto
suihkulähde keskustaan
kaupunkipuutarha

TIIVISTELMÄ
Kehitettävät alueet: tori, Kauppakatu, keskusaukio
Miten: lisää penkkejä ja istutuksia, viihtyisää oleskelutilaa keskustaan, puurivejä katujen varsille
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LIIKKUMINEN PYÖRÄLLÄ JA KÄVELLEN

LIIKKUMINEN
Liikkumista kävellen ja pyörällä tarkasteltiin kioskilla 12.7.2016. Kioskilla sivuttiin myös kävelykatua, ja sen sopimista Lohjan keskustaan. Kioskilla tavoitettiin tavallista vähemmän kävijöitä, mutta
paikalle saapui paljon kaupunkilaisia kertomaan kohtaamistaan ongelmista. Pyöräily puhutti vastaajia eniten, ja pyöräilyn toivottiin olevan keskustassa helpompaa.

Ilmakuvaan sai merkata kävellen tai pyörällä kohtaamiaan ongelmia. Ongelmakohdat sijoittuvat
koko keskustan alueelle, ja ne haittaavat pyöräilyä ja jalankulkua.
1. Läpikulku jalan estetty aidalla.
2. Mitä kävelylle tapahtuu liikenneympyrän myötä?
3. Korkea reunakivetys, josta vaikea päästä yli pyörätuolilla
4. Pyöräily päättyy Lohjantähden sisäänajoon sekä portaisiin.
5. Kävely-yhteys Vihdinkadulta kirkolle hankala
6. ja 14. Kaupunkiin vievät pyörätiet kuntoon. Pyörätiet päättyvät kesken.
7. Ongelmakohta
8. Epämääräinen kävely- ja pyöräily-yhteys terassien ja Lohjantähden sisäänkäynnin takia.
9. Autoilijan on vaikea huomata jalankulkijaa tai pyöräilijää.
10. Jalkakäytävä päättyy yllättäen Prisman sisäänajoon.
11. Ongelmakohta
12. Pyöräkaista päättyy. Pyöräilijän on ylitettävä katu ja jatkettava matkaa ajoradalla.
13. Suojatie puuttuu. Linja-autoasemalta kierrettävä pitkä matka päästäkseen harjun suuntaan.
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PYÖRÄILY
Pyöräilyn parantaminen poiki monta ehdotusta pyöräilyreittien suhteen. Keskustaan Virkkalan ja
Muijalan suunnalta tuleviin reitteihin toivottiin parannuksia. Keskustassa päättyviä pyöräteitä pidettiin hankalina, sillä ajoradan vierellä ajaminen koettiin vaaralliseksi. Erityisesti Laurinkatu nousi
esimerkiksi vaikeasta pyöräreitistä. Lohjan asemalta lähtevää keskustaan kulkevaa rataa ehdotettiin Helsingin Baanan tapaiseksi uudeksi keskustaan vieväksi pyöräilyreitiksi. Keskustan alueelle
myös kaivattiin reittejä, jotka sopisivat pyörälenkkien tekemiseen.
Huonokuntoiset päällysteet sekä korkeat reunakiveykset koettiin kulkua hankaloittaviksi. Korkeat
reunakivet haittaavat pyöräilijöiden lisäksi myös rollaattoreilla ja pyörätuoleilla kulkevien liikkumista. Moni kommentoi, että uusilla pyörillä huonokuntoisia reittejä on vaikea ajaa. Pyörien kumit hajoavat herkästi, eikä ajaminen ole tärisyttävällä alustalla mukavaa. Pyöräteiden ja -reittien
suunnittelussa toivottiin muistettavan erilaiset ja eri-ikäiset liikkujat.
Pyöräparkkeja toivottiin isojen kauppakeskusten ääreen
tai sinne, missä pyörätiet keskustaan saapuessa päättyvät. Pyöräparkkeihin toivottiin katoksia sateen varalle.
Arvokkaiden pyörien parkkeeraamiseen toivottiin mahdollisuutta runkolukita pyörä, jotta pyörä ei ole alttiina
varkauksille. Tavallisissa pyöräparkeissa pyörät myös
vääntyvät helposti, ongelmaan toivottiin ratkaisuksi väljempiä parkkiratkaisuja. Valvottua pyöräparkkia ehdotettiin keskustaan. Kioskilla esiteltyihin ideakuviin pyöräparkeista suhtauduttiin positiivisesti.
Pyöräily herätti kommentteja turvallisuudesta. Ajoteiden
vieressä ajamista pidettiin vaarallisena autojen nopeuden sekä kapeiden katujen takia. Ajaminen ajoradalla tuntui erityisen vaaralliselta, jos ajoradan vieressä on parkkirivi. Parkkeeratusta
autosta nouseminen huolimattomasti aiheuttaa vaaran pyöräilijälle, joka ei ehdi reagoida tai ei
mahdu väistämään kapean kadun ja autoliikenteen takia. Näköesteet sekä pyöräkaistojen äkkijyrkät käännökset aiheuttivat huolta. Jalankulkijoita huolestutti pyöräilijöiden piittaamattomuus tai
tietämättömyys liikennesäännöistä. Keskustelussa nousi myös esiin, että Posti ajaa autolla pyöräkatuja pitkin jakaessaan postia, ja siten aiheuttaa vaaratilanteita.

KÄVELY
Kävelyyn toivottiin helpotusta pyöräilyn tapaan reunakiveyksiä madaltamalla. Suojateiden ja liikennevalojen ajateltiin lisäävän kävelyn
turvallisuutta. Turvallisuuteen vaikuttaisi myös selkeät jalankulusta
erotetut pyöräkaistat. Yleisesti kävelyolosuhteisiin keskustassa oltiin tyytyväisiä.

Kävelykadut Suomessa
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KÄVELYKATU
Kävelykatu oli kioskin puheenaiheena äänestyksen
ja kartan avulla. Vastaajilta toivottiin mielipiteitä
kävelykadusta, sen sijoittumisesta keskustaan sekä
sen toiminnoista. Netissä täytettävässä keskustakyselyssä kartoitettiin samoja aiheita.
Äänestyksessä kysyttiin pitäisikö Lohjalla olla kävelykatu. 12 vastasi kyllä, 7 vastasi ei.

Kartassa näkyy Lohjan keskusta, jonne sai merkata mihin kävelykatu sopisi. Eniten ehdotuksia
tuli Laurinkadulle. Kauppakatua ehdotettiin torin kohdalta kävelykaduksi. Myös poikkikatuja ja
sisäpihan katuja ehdotettiin kävelykadulle sopiviksi paikoiksi, jotka eivät haittaisi liikennettä. Tiedonportailta ehdotettiin lähtemään kävelykatua, joka jatkuisi aina torille asti ja selkeyttäisi liikkumisen Lohjantähden edustalla. Vihdinkadun ajateltiin sopivan kävelykaduksi, ja siitä onkin kauppakeskus Melban myötä tulossa kevytliikennepainotteinen katu, jolla on ajoneuvoilla ajo tonteille
ja mahdollisuus kadun läpiajoon vain yhteen suuntaan.
Kävelykatuja ehdotettiin kahdenlaisia. Kapeita katuja, joilla autojen liikkuminen on hankalaa,
suositeltiin muutettavaksi pelkästään kevyen liikenteen käyttöön. Vilkkaita liikekatuja edotettiin
kävelykaduiksi, jotta kadun varrella olevat liikkeet ja terassit voisivat laajentua kadulle ja auttaa
katua entistä elävämmäksi.
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Visualisointi Laurinkadusta kävelykatuna /
heini kiviniemi 22.7.2016

Laurinkadun muuttamista kävelykaduksi myös vastustettiin. Liikenteen sulkemisen pelättiin
kuihduttavan kadun, joka jo nyt tuntui osasta hiljaiselta. Kadun liikkeiden pelättiin menettävän
asiakkaansa, jos liikkeen eteen ei ole mahdollista parkkeerata. Laudinkadun tyhjät liiketilat huolestuttivat kioskin kävijöitä. Lohjan kaupungin sivujen mukaan 13.7.2016 Laurinkadulla oli kolme
tyhjää liiketilaa. Laurinkadun sulkemisen epäiltiin myös hankaloittavan liikenteen sujumista.
Toiveet kävelykadun toiminnoista olivat samankaltaisia, kuin edellisillä kerroilla. Kävelykadulle
toivottiin penkkejä, kahviloita ja liikkeitä. Viheralueita ja puistoja toivottiin kävelykadun yhteyteen. Esteettömyyttä painotettiin kävelykadun ja viheralueiden suunnittelussa.

TIIVISTELMÄ
Pyöräily: pyöräkaistat myös keskustaan, reunakivet matalammiksi
Kävelykatu: liikenteen ja kaupan mahdollisuudet tutkittava - toiminnoiksi istuskelu, liikkeet,
vehreys
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YHTEENVETO
Kioskien avulla saatiin paljon tietoa keskustassa asioivien ajatuksista. Teemojen avulla kartoitettiin mielikuvia keskustasta, ja saatiin paljon palautetta keskustan kehittämiseksi. Kioskeille pysähtyi asukkaita Lohjan keskustasta sekä muualta Lohjalta. Osa kioskilla pistäytyneistä olivat kesäasukkaita, osa ohikulkumatkalla olevia matkustajia. Vastaajien ikähaarukka oli lapsista vanhuksiin,
mutta eniten kioskille pysähtyi ikääntynyttä väkeä.

KEHITYSALUEET
Kioskien kommenttien perusteella ydinkeskustassa ei ole selkeää viihtyisää, vetovoimaista ja vehreää paikkaa. Lähimmäs näitä ominaisuuksia pääsee tori ja keskusaukio, joiden kehittämisessä on
lohjalaisten mukaan paljon tekemistä. Miellyttäviä ja merkittäviä paikkoja keskustan laidoilla ovat
kirkon ympäristö sekä Aurlahden ranta.
Positiivista
keskustassa

Ilmakuvaan on yhdistetty hyviksi koetut paikat, joissa on
mukava oleskella. Kuvasta
näkee, että yhdinkeskustassa toria ja keskusaukiota lukuunottamatta ei ole viihtyisiä, vehreitä tai vetovoimaisia
paikkoja.
Toiseen ilmakuvaan on yhdistetty kehittämistä ja vehreyttä
vaativat paikat. Kuvan perusteella ydinkeskustan pohjoispäätyä olisi hyvä kehittää vehreään ja viihtyisään suuntaan.

Kehitettävää
keskustassa
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Vehreyden ja viihtyisyyden
ujuttaminen keskustan laidoilta ydinkeskustaan tukisi
keskustan vetovoimaa ja loisi
yhtenäisen viihtyisän keskustan.

YHTEENVETO

Kioskien merkinnät yhdessä

Kehitysalueiden luonteet
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MITEN KESKUSTAA VOISI KEHITTÄÄ?
Keskustan kehittämisessä käytetään POPUP-kioskien materiaalien lisäksi netissä täytetyn keskustakyselyn vastauksia. Kyselyyn vastasi 582 Lohjasta kiinnostunutta, ja kyselyn kartoittaa tarkemmin keskustan palveluiden ja viihtyisyyden piirteitä, kevyen liikenteen reittejä sekä parkkeeraamista.
VIIHTYISYYS JA VEHREYS: ELÄVÄÄ KESKUSTAA
Keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa kehittäessä olisi hyvä huomioida olemassa olevat, miellyttäviksi koetut alueet, kuten tori ja keskusaukio, sekä ranta ja kirkon alue. Näitä alueita kehittämällä
ja niistä oppimalla voi muuntaa myös epäviihtyisiä alueita parempaan suuntaan.
Kioskeilla viihtyisyydestä puhuttaessa kommentit viihtyisyyteen liittyen koskivat istuskelua ja
vehreyttä. Mahdollisuus istuskellen seurata kaupungin elämää miellyttävässä paikassa palveluiden äärellä houkutti lohjalaisia. Keskustakyselyn kautta saatiin kioskin kehitysideoiden rinnalle
tarkkoja vastauksia hyvän kaupunkitilan ominaisuuksista ja aktiviteeteistä.
Torin merkitys lohjalaisille korostui kioskeilla. Torikauden tapahtumia ja sisältöä kehittämällä keskusta elää. Toiseksi tärkeäksi alueeksi nousi ranta. Voisiko elävä tori ja siihen liittyvä kävelykatu
tai rantaan kulkeva reitti istutksin, penkein ja houkuttelevin palveluin olla Lohjan valttikortti tulevaisuudessa?
VETOVOIMA: UNIIKKI LOHJA
Keskustaa kehittäessä on mahdollisuus tuoda esille Lohjalle ominaisia piirteitä tai luoda Lohjalle
aivan uutta ilmettä. Kioskin muutama vastaaja kertoi, ettei heidän mielestään Lohja eroa mitenkään muista vastaavista suomalaisista saman kokoluokan kaupungeista. He pitivät Lohjaa ”läpiajokaupunkina”.
Lohjan kirkko ja järvi rantoineen ovat mieleenpainuvaa maisemaa. Elämyksellinen keskusta voi
herätä henkiin näitä piirteitä korostamalla tai tuomalla jotakin uutta katumaisemaan. Rohkeus
on valttia vetovoiman kehittämisessä, on tavoitteena pittoreski perinteitä kunnioittava pikkukaupunki, luova kulttuurikeskusta tai uutta tyyliä henkivä kaupunkikeskusta. Viihtyisyys ja vetovoima
harvoin syntyvät ilman konkreettisia tekoja tai muutoksia.
LIIKENNE: MIELLYTTÄVÄÄ KULKUA
Osana keskustan kehittämistä viedään eteenpäin kävelypainotteista keskustaa. Edellytysten luominen helpolle ja turvalliselle kävelylle sekä pyöräilylle mahdollistavat keskustan palveluiden
käytön myös autottomille kaupunkilaisille. Tätä tukemaan tarvitaan myös monipuolisia julkisen
liikenteen palveluita.
Mahdollisen kävelykadun ja kävelypainotteisuuden myötä autoliikenteen reitit on tutkittava.
Autojen parkkeeraus on otettava huomioon liikennettä suunniteltaessa. Keskustakyselyn kautta
saatiin tietoa nykyisistä suosituista parkkialueista sekä etäisyyksistä, jotka autoa käyttävät ovat
valmiita kävelemään kohteeseensa. Parkkipaikkojen sijoittelulla on suuri vaikutus kevyen liikenteen turvallisuuteen sekä katunäkymiin.
Kioskien ja nettikyselyn tuloksilla sekä aiemmilla selvityksillä saadaan kokonaiskuva kehitystä
vaativista liikenteen ongelmapaikoista. Kulkemisen sujuvoittaminen ja esteettömyys ovat kevyen
liikenteen kehittämisessä tärkeimpiä askelia ihmisten liikkeelle saamiseksi.
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KESKUSTAN KEHITTÄMINEN JATKOSSA
PALAUTE KIOSKEISTA
Kioski sai positiivista palautetta kävijöiltään. Kaavoitusta kiiteltiin mielipiteiden keräämisestä helposti saavutettavassa paikassa, ihmisten keskellä. Uudenlainen lähestymistapa kaavoituksen ja
kuntalaisten kanssakäymisestä sai kiitosta. Kioskit saivat myös paljon huomiota Länsi-Uusimaassa, joka teki kioskista kolme juttua sekä julkaisi tapahtumat-palstalla kioskien teemat ja aikataulut.

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISOHJELMA JA KÄVELYPAINOTTEISEN KESKUSTAN IDEAJA YLEISUUNNITELMA
Kesän 2016 POPUP-kioskit ovat osa käynnissä olevaa keskustan kehittämistyötä, ja raportti viedään tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja nähtäville kaupungin nettisivuille.
Kesän aikana kerättyjä mielipiteitä ja kehittämisideoita hyödynnetään keskustan osayleiskaavan
toteuttamisohjelman laatimisen yhteydessä erityisesti toteuttamisen painotusten ja prioriteettien arvioinnissa.
Saatuja kommentteja hyödynnetään myös kävelypainotteisen keskustan idea- ja yleissuunnitelman laadinnassa.

KESKUSTAKYSELY JA NAHKURINTORIN KUMPPANUUSHAKU
Keskustakyselyn tulokset julkaistaan raportissa, joka viedään tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja nähtäville kaupungin nettisivuille. Kyselyn tulokset täydentävät POPUP-kioskien tuloksia ja niitä käytetään yhdessä osayleiskaavan toteuttamisohjelman ja kävelypainotteisen keskustan idea- ja yleissuunnitelman laadinnassa.
Kioskeilla ja nettikyselyssä oli mahdollista antaa palautetta myös Nahkurintorin kumppanuushaun vaihtoehdoista, joita arvioivat kesän aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenistään
valitsema arviointiryhmä ja ympäristöjohtajan valitsema viranhaltijoista koostuva arviointiryhmä.
Saadut palautteet toimitetaan eteenpäin hankkeen arviointiryhmälle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi, ja niistä tehdään kooste kaupungin nettisivuille.
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