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OSA 1

Kohti Lohjan visiota 2050

Johdanto

1 Lähtökohdat

2 Juna tulee!

3 Vision pohjaksi
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Puu. Kasvanut Lohjan poikkeuksellisen ravinteikkaasta maaperästä lehteväksi, juurevaksi ja
vahvarunkoiseksi. Tuntenut lehvästöllään pitkän
historian havinan. Nähnyt ja kokenut ympärillään monimuotoisen luonnon järvineen, metsäisine selänteineen ja avoimine peltoineen.
Kerännyt voimia ja vahvistusta teollisuudesta ja
liikenteestä.
Puu, jonka oksankärjet ovat alkaneet aistia
uusia tuulia ja kasvusuuntia...
Tämä tarina lähtee liikkeelle Lohjan junan saapumisesta Lohjalle. Visiossa siirrymme tulevaisuuteen, vuoteen 2050.

työn keskeiset lähtökohdat
1. rataliikenteen kehittäminen välillä Helsinki - Turku
ESA-rata + Tunnin juna
2. rata-alueeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue
15 000 uutta asukasta
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1
Lähtökohdat
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Väkiluku 46 324 (2018)

•

Väestötiheys 49,32 asukasta/km2 (2018)
Asutus keskittyy Lohjanharjun suuntai-		
seen pitkään nauhataajamaan.

•

Kaupunki läntisellä Uudellamaalla
Perustettu kirkkopitäjäksi vuonna 1323
Kunta- ja kauppalakehityksen kautta kau-		
pungiksi vuonna 1969
Kuntaliitosten myötä vuodesta 2013 koko-		
naispinta-ala 1 109,73km2

•

Naapurikuntia Inkoo, Karkkila, Raasepori, Salo,
Siuntio, Somero, Tammela ja Vihti

•

Virallisesti kaksikielinen, ruotsia äidinkielenään
puhuu 3% väestöstä

•

Ainutlaatuisen rikas luonto harjuineen ja kalkkipitoisen maan lehtokasvillisuuksineen

•

Kunnan alueella on 141 järveä ja lampea, joista
Uudenmaan suurin järvi on Lohjanjärvi

•

Tunnetuimmat nähtävyydet Lohjan Pyhän
Laurin kirkko, 110 metrin syvyydessä oleva Tytyrin kaivosmuseo, Johannes Virolaisen kotimuseo ja Karkalin luonnonpuisto

•

Teollisuusvaltaisen kaupungin vahvoina toimialoina metsä-, metalli-, muoviteknologia ja
elektroniikka

•

Strategisena vahvuutena liikenteellinen sijainti
Valtatie E18 ja valtatie 2 sekä Hanko-Hyvinkää
-maantien (25) risteyskohdassa.

E18-tien pohjoispuolisella alueella on kylä-,
haja- ja loma-asutusta, maatiloja ja muuta pienimuotoista yritystoimintaa. Alueelle sijoittuu
Lehmijärven alakoulu. Kaupallisissa palveluissa suunnittelualue tukeutuu nykyään pääosin
Lohjan nauhataajamaan. Valtatien eteläpuolella
sijaitsee Lempolan liikekeskus ja Lohjanharjun
takaa eteläosassa alkaa tiiviimpi pientaloasutus.
Kaupunkirakenne tiivistyy tästä edelleen etelään
kohti keskustaa. Lohjanjärven rannoilla on vapaa-ajanasutusta.

Pusula

50 km

•

Tarkastelualueelle ulottuu kolme järveä; lännessä Lohjanjärvi, pohjoisessa Hiidenvesi ja
lännessä Lehmijärvi. Kaakkoisosassa aluetta
hallitsee Lohjanharju, Salpausselkien reunamuodostuma. Muilta osin alue jakautuu avoimiin
peltoaukioihin, soihin ja ranta- sekä vesistöalueisiin ja metsäisiin kallio- ja painannealueisiin.
Alueen keskeltä kulkee itä-länsi -suunnassa valtatie E18 ja mahdollinen uusi ESA-ratayhteys tai
Tunnin juna -hanke.

Saukkola

E18

Sammatti
Lohja

E18
Lohjan keskus

Uusimaa
VT25
Kaavio. Lohja sijaitsee läntisellä Uudellamaalla.

Väestön kokonaismäärä
47 000 asukasta

1 h 15 min
Turku

Lempola

Lohja
Kartta. Tarkastelualueen sijainti on korostettu karttaan suorakulmiol-

Helsinki
Kaavio. Lohja sijoittuu osaksi Etelä-Suomen kasvukolmiota ja .

la, ja Lempolan uusi asema sijaitsee E18 risteysalueella (punainen soikio). Lohjan keskusta sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä.
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1.1 Lohja lyhyesti

Väestönkehitys

16 %
19 %
Pusula
Etelä-Lohja
Nummi
9000 as.
Karja-Lohja
10 %
Länsi-Lohja
4700 as.
36 %
19 %
Lohjan keskusta
Pohjois-Lohja
16 500 as.
8700 as.

Lohjan keskusta

Pusula

12 000 asukasta

Tynninharju

Saukkola

50 km

2600 as/km2

Virkkala

Sammatti

1900 as/km2

VT25

5 km

Lohjan keskus

Tiiviin ja monipuolisen asumisen mahdollistaminen saavutettavuuden kannalta houkuttelevan
Lempolan juna-aseman yhteyteen ja lähialueille
mahdollistanee tulevaisuuden väestönkasvua.
Alueelle on suunniteltu yli 15 000 asukkaan kotia. Toisaalta väestönkasvu on tulevaisuudessa
paljon myös maahanmuuton varassa. Maahanmuuttajien osuus Lohjan väestöstä vuonna 2017
oli 3 %. Lohjan visio kaupunkistrategian mukaan
on olla ”Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin
kaupunki”. Vuoteen 2025 ulottuvan strategia
mukaan väestö kasvaisi tasaisesti n. 1% vuodessa.1 Tämä tarkoittaa kahdeksassa vuodessa
noin 4000 asukkaan kasvua.

Kaavio. 47 000 asukkasta suurin osa asuu Lohjan nau-

Kartta. Lohjan keskustan alueella asuu noin 12 ooo asukas-

Kaavio. Lohjan keskustan alueella asuu yhteensä 16 500 asukasta,

hataajaman alueella. Sammatin, Saukkolan ja Pusulan

ta. Yhden ruudun koko on 1 km x 1 km. Lempolan uuden

joka on 36 % koko Lohjan väestöstä.

keskukset erottuvat ympäröivistään alueista kuntaliitosten

aseman alueella asutus on nykyisin harvaa.

aikaa edeltävinä taajamakeskuksina..

Väestön ikäjakauma 2017

Väestön
ikäjakauma
1990
VÄESTÖN
IKÄJAKAUMA 1990

28 %

40 %

20000

25–49-vuotiaat

25–49-vuotiaat

VÄESTÖN IKÄJAKAUMA 2017
15000

15000

50–64

0–6

65–74

15–24

5000

75–84

0–6

7–14

50–64

15–24

65–74

yli 85

75–84

65-74 vuotiaat

50-64 vuotiaat

25-49 vuotiaat

15-24 vuotiaat

kasvaessa suhteessa työssäkäyvien määrään.

7-14 vuotiaat

ylu 85 vuotiaat

75-84vuotiaat

65-74 vuotiaat

50-64 vuotiaat

25-49 vuotiaat

15-24 vuotiaat

0-6 vuotiaat

Kaavio. Väestön ikäjakauman kehitys on Lohjalla suomalaisittain tyypillinen suurten ikäluokkien

0-6 vuotiaat

0

0

75-84vuotiaat

5000

7–14

10000

yli 85
ylu 85 vuotiaat

10000

7-14 vuotiaat

Lohjalla on 46 324 asukasta (2018), joista 35%
asuu keskustan alueella. Väestönkasvu on ollut vuodesta 1980 rauhallisen tasaista, mutta
viimeisen viiden vuoden aikana kasvu on ollut
laskusuuntaista. Tällä hetkellä valitsee tilastollinen epävarmuus siitä, miten väestökehitys tulee
jatkumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Väestön ikäjakaumassa on havaittavissa
tasainen muutos kohti vanhenevan väestön valtaosuutta, kun 40–50 -luvuilla syntyneet suuret
ikäluokat ikääntyvät. Samankaltainen kehitys on
käynnissä lukuisissa Suomen kunnissa. Lohjalla
pohtia keinoja, joilla nuoria työssäkäyviä houkuteltaisiin kaupunkiin.
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Asumisminen ja asumismuodot

Asumistoiveet

Asumista Lohjalla, turvallisessa järvenrantakaupunkissa markkinoidaan keskeisen sijainnin,
toimivien palveluiden sekä pääkaupunkiseutuun
verrattuna edullisemman asumisen kautta.2 Lähes 50 % Lohjan asuntokannasta on pientaloasuntoja (11 841), lukumäärällisesti toiseksi eniten alueella on kerrostaloasuntoja (8 014 kpl)
ja vähiten rivitaloasuntoja (3 610). Koko asuntokannasta (23 952) noin 8 000 on kesämökkejä,
ja Lohja onkin merkittävä kesämökkikaupunki.
Asuntokuntien keskikoko on 2,1 henkilöä/asunto.3

Asumistoivetutkimukset osoittavat, että valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientaloissa tai
omakotitaloissa. Tämä selviää Ilmarisen, Skanskan ja Stora Enson Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin 18-28
vuotiaiden tulevaisuuden toiveita asumiseen,
työpaikkaan ja liikkumiseen liittyen.4 Omakotiasujat ovat tutkimusten mukaan osoittautuneet
tyytyväisimmiksi asumismuotoonsa, muihin asumismuotoihin verrattuna.

kerrostaloasunnot
16 %

muu

rivitalo
12 %

omakotitalo
63 %

haave

Kaavio. 18–28-vuotiaiden asumistoiveiden mukaan jopa 63 % haaveilee omakotitaloasumisesta.

kerrostaloasunto
25 %

rivitalo
11 %

Koska tulevaisuudessa entistä useampi suomalainen asuu kaupungeissa, täytyy asuntokannan
tarjota moninaisia mahdollisuuksia ihmisten asumistoiveiden ja ihanteiden mahdollistamiseksi.
Suomalaiset, ainakin nykytutkimuksen valossa
haluavat asua lähellä kaupungin keskustaa, mieluiten pientalossa, rauhallisella alueella. Tähän
kysyntään Lohjan on mahdollista vastata. Vaikka suomalaisten asumisihanteiden mukainen
asumismuoto on omakotitalo, on erillispientalojen suhteellinen osuus suomalaisesta rakennuskannasta selvästi vähentynyt ja vastaavasti taas
kerrostalo- ja rivitaloasuntojen osuus kasvanut.
Tulevaisuuteen tähtäävässä kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa tulee pohtia, tuleeko tämänkaltainen kehityssuunta jatkumaan ja miten
asumisihanteet tulevat muuttumaan.

HÄMEENLINNA
LAHTI
FORSSA
RIIHIMÄKI

HYVINKÄÄ
TURKU

SALO

PORVOO

LOHJA

HELSINKI
KARJAA

HANKO

8000

Kuva. Lohja kuuluu pääkaupunkiseudun

uutta asukasta
vuodessa

Helsinki

kesämökki
26 %
pientalo
37 %

Pasila

Helsingin
rautatieasema

Kaavio. Lohjan asuntokanta vuonna 2017 oli 32
420 asuntoa, joista pientaloja oli 37 %.

Kuva. Pääkaupunkiseutujen kasvaminen ja kaupunginstuminen vaikuttaa Lohjan
Kisakallio

alueen kehitykseen. On epäselvää tulevatko ihmisten asumisihanteet muuttumaan?

Vaan

Lohjan
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Uusimaa-kaavan suunnitteluperiaatteet:

•
•
•
•
•
•

Kasvu kestäville vyöhykkeille

•

Toimiva yhdyskuntatekninen huolto ja kestävä energia

Elinvoimaisten keskuksien verkosto
Liikutaan kestävästi
Hyvin saavutettava Uusimaa
Erikoistuvat seudut ja elinkeinot
Vetovoimainen ympäristö

Länsi-Uudenmaan maakuntakaavassa, johon
Lohja kuuluu, kiinnitetään erityistä huomiota sujuviin liikenneyhteyksiin, sekä henkilö- ja tavaraliikenteessä. Toimiva joukkoliikenne on tärkeää.
Kaupunkien ja taajamien palvelut turvataan tiivistämällä ja kehittämällä nykyisten keskusten
yhdyskuntarakennetta niiden ominaispiirteet
huomioiden. Uusi rakentaminen pyritään ohjaamaan helposti saavutettavissa oleviin keskuksiin. Luonto-arvot ja ekologinen verkosto
huomioidaan suunnittelussa. Seudulla on monia
kulttuuriympäristöjä; vanhoja puukaupunkeja,
ruukkimiljöitä, valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja perinnemaisemia. Luontoa ja
ympäristöä tulee hyödyntää kestävästi.5

Kaavassa Lohjan keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Ympärillä on taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke. Lempolan alue on
merkitty raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Se rajautuu pohjoisessa valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön.
Päärata kulkee itä-länsi -suunnassa Lempolan
halki. Kaavassa on osoitettu Lohjan keskustaan
yhdysrata. Viheryhteystarpeet ja kaupan alueet
sekä suojelualueet on merkitty karttaan. Tiet on
jaoteltu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittäviin teihin. Helsinki-Turku
eli ESA-rata on keskeinen yhteys maakuntakaavassa Lohjan näkökulmasta katsottuna.

50 km

Uusimaa-kaava koostuu kolmesta osasta, jotka
laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle
ja Länsi-Uudellemaalle. Kolmen eri kaavan kokonaisuutta kutsutaan nimellä Uusimaa-kaava
2050. Uusimaa-kaavan ehdotus on lausunnoilla
21.3.-24.5.2019.

Kartta. Uusimaakaava 2050 -luonnoksen suurennos. Punaisella suorakulmiolla korostettu Lempolan tarkastelualue, jonne sijoittuu raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke.

Kartta. Uusimaakaava 2050 -luonnos Lohjan kaupungin rajauksen mukaisesti.

Vihreästi kannella / Johanna Jääskeläinen / Rosaliina Luminiitty / Jennica Tiainen / Marika Viinanen. Possible cities -studio, ARK-E5001. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. Kevät 2019.

1.4 Uusimaakaava 2050 -luonnos
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Paikallisuus ja kulttuurihistoria ovat tärkeitä elementtejä, jotka liittyvät alueen omaleimaisuuteen ja sitä kautta vetovoimaisuuteen. Lohjan
seudulla on ollut asutusta yhtäjaksoisesti niin
pitkään kuin Suomi on ollut asuttuna. Ensimmäiset asutuksen merkit ovat 8000 vuoden takaa.
Lohjalta löytyy useita esihistoriallisia kohteita, ja
kaupunki on kulttuuriympäristöltään hyvin monipuolinen ja ajallisesti kerroksellinen. Keskustan
keskiaikaisen kivikirkkoympäristön lisäksi Lohjan maaseutua leimaavat vauraat talonpoikaistalot sekä useat kartanot puutarhoineen ja viljely-ympäristöineen. Lohjan järvimaisemaan on jo
pitkään kuulunut huvilakulttuuri.
Lohjan pitkän teollisuushistorian ensimmäisen
vaiheen voidaan katsoa alkaneen vuonna 1538
rakennetusta rautakaivoksesta. Lohjan teollisuushistoriaan ovat merkittävimpinä kuuluneet
rautaruukit, saha- ja puunjalostusteollisuus, kalkkikiven louhinta- ja jalostus-, lasi- sekä uusimpana rakennusaineteollisuus. 1800-luvun teollistu-

misen myötä Lohja kasvoi nopeasti ja Lohjalle
kehittyi kaksi taajamaa, teollisuusyhdyskunta
Virkkalaan ja palvelukeskus Lohjannummelle.
1874 Lohjalle valmistui Hyvinkää-Hanko -rata.6
Lohjasta tuli kaupunki vuonna 1969 ja 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Lohjaan liittyi
kuntaliitoksilla Lohjan kunta, Sammatti, Karjalohja ja Nummi-Pusula.
Suunnittelualue käsitti 1783 Kuninkaan kartaston mukaan Laakspohjan sekä Vaanilan kartanot tiloineen, Vasarlan kylän, kaksi toisistaan
haarautuvaa päätietä, Lohjanharjun ja muita
hiekkaisia harjanteita, pelto- ja niittyalueita sekä
järvi- ja metsäalueita. Pääsääntöisesti nykyisen
valtatie E18 pohjoispuolinen alue on ollut avointa niittyä, joka on otettu viljelykäyttöön 1900-luvun puolella.7

Kuva. Ote Kuninkaan kartastosta 1783 Lempolan uuteen asemanseudun suunnittelualueeseen rajautuen. Punaisella Lempolan uuden asema-alueen ja tarkastelualueen suurinpiirteinen sijainti.

1100
Yhtäjaksoista
asumista Lohjanjärven
alueella

1200
Ruotsalaisten
kolonisaatio
ulottuu Lohjalle

1323
Keskiajan
emäseurakuntapitäjä

1400
Pyhän Laurin kirkko

1400-1500
Ensimmäisiä
herraskartanoita:
Kirkniemi ja Laakspohja

1540
Ojamon
rautamalmikaivos

1800
Ojamon ja Virkkalan
kalkkikivikaivokset
perustetaan

1893
Hanko - Hyvinkää

1906
Lohjan paperi
ja sähkörautatie
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Esihistoria: muinaisjäännökset kivi-pronssi-rauta -kaudelta

1500-luku: Suuri rantatie (punainen viiva), kirkko,

1800-luku: Merkittävimmät tiet, kirkot, kartanot

Nykytilanne. Lohjan keskusta (musta neliö), taajamat

(mustat pisteet) ja sinisellä viivalla meriyhteys järviä pitkin.

kartanot (punainen) ja tilat (mustat pisteet).

(punainen) ja tilat (musta). Ympyrän koko kertoo

(pienet punaiset neliöt) ja asutuksetn pääkeskittymät.

Kirkko sijaitsee Lohjan keskustassa.

tilan koosta.

Kaavio. Lohjan asutukseen ja kehittymiseen on oleellisesti historian aikana vaikuttaneet sijainti, viljavat maat, hyvät yhteydet,
luonto, kartanot ja muut tilat, kirkot sekä teollisuus.

Lohjan keskustataajama
ja muutama lähialue eroaa
Lohjan maalaiskunnasta
(myöhemmin Lohjan kunta)
ja perustetaan Kauppala. Kauppalasta kaupunki vuonna 1969.
20 km2

Ensimmäinen kuntaliitos:
Sammatti liittyy Lohjaan

360 km2

Karjalohja ja
Nummi-Pusula
liittyvät Lohjaan.

440 km2

1110 km2

Lohjan kaupungissa ja
kunnassa pidetään kansanäänestys, jonka tuloksena
kunnat yhdistyvät jälleen.
1926–1969

1997

2009

Kaavio. Lohjan kaupungin pinta-ala on 55 kertaistunut vuodesta 1926 ja nykyisin kaupungin pinta-ala on 1110 km2.

2013

Lohjan nykyiset teollisuuden alan toimipaikat
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Lohjan luonto ja maisema

Luontoarvot

Lohjan luonnon rikkauden ja monipuolisuuden
taustalla on kallio- ja maaperän poikkeuksellinen
kalkkipitoisuus. Geologisen historian ja rehevän
maaperän lisäksi leuto ja kostea ilmasto, pitkä
kasvukausi, moreenimuodostuma, pinnanmuotojen vaihtelevuus, järvien ja lähteiden runsaus
sekä pitkä asutushistoria kartanokulttuureineen
tekevät ympäristöstä ja luonnosta monimuotoisen. Lohjalla on koko Suomeen ja Uudenmaan
maakuntaan verrattuna erityisen paljon lehtokasvillisuutta. Lohjalle tyypillisiä ovat myös kalkkikalliot, lettosuot ja lähteiköt sekä harjumaisten
alueiden karut kangasmetsät. Luonnolla on Lohjalla itse luonto-arvojen lisäksi myös suuri virkistysarvo monipuolisuuden ja vaihtelevuuden
ansiosta.

Suunnittelualueelle sijoittuu Natura- ja luonnonsuojelualueita, linnuston kannalta arvokkaita
kohteita, luonnontilaisia tai sen kaltaisia puroja
ja jokia, ojittamattomia suoalueita sekä kalliometsiä, joille sijoittuu mahdollisia metsälain
10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

TARKASTELU- JA SUUNNITTELUALUEEN

Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaanliiton julkaisuja E114. 2012

LUONTO JA MAISEMA

E18
Lempolan uusi
asemaalue

Useat arvokkaista luontokohteista sijoittuvat
maisemallisten arvojen kanssa samoille alueille.
Lakialueet ja Vaanilanlahti ympäristöineen ovat
tällaisia useiden eri arvojen tihentymiä.8,9

Vt25

Lähteet:

rju
ha
n
a
j
Loh

Maisemaselvitys - Y5 Lohjansolmun asemaseudun ja Lehmijärvi-Pulli
maaseutualueiden osayleiskaava. Saatavissa: https://lohja.emmi.fi/l/
CrCCnHsD75dp
Kuva. Natura 2000 -kohde, Lohjanharju on muodostunut jääkauden lopulla ja on ensimmäisen Salpausselän
läntinen osa. Tarkastelualueen maaperä on kumpuilevaa maastoa, jossa kalliokumpareet nousevat ympäristöön

Korkeussuhteet, kallioperä ja maaperä

korkeammalle ja laaksot ovat viljelykäytössä olevaa savimaata tai suota..

Suunnittelualueen korkeussuhteita on havainnollistettu maaperän yhteydessä samalla kartalla. Kallioselänteet ja näiden väliset savilaaksot
sekä Lohjanharju muodostavat selvitysalueen
maiseman perusrungon. Maasto on kumpuilevaa ja lounaasta koilliseen suuntautunutta. Pitkänomaiset Lehmijärvi ja Hiidenveteen kuuluva
Vaanilanlahti sekä Lohjanjärven kapeikot ovat
syntyneet kallioperän murroslaaksoihin.
Valtaväylän E18 pohjoispuolinen alue on maaperältään hyvinkin vaihtelevaa ja osittain rakennettavuudeltaan erittäin haastavaa. Maaperä
koostuu lähinnä joko suoturpeista, savesta, liejusta tai kalliomaasta. Lempolan pohjoisosassa
laajempien kallioalueiden väliin jäävät painaumat ovat hiekka-ja hietamaita. Valtatien eteläpuolella siirryttäessä kohti Lohjanharjua maaperä muuttuu hiekkamaaksi.

vääräväri-ilmakuva

CORINE 2018

maastonmuodot

luonnonsuojelualueet ja maiseman arvot

Vihreästi kannella / Johanna Jääskeläinen / Rosaliina Luminiitty / Jennica Tiainen / Marika Viinanen. Possible cities -studio, ARK-E5001. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. Kevät 2019.

1.3 Maisema ja luontotekijät

E18-tie, suunta kohti Turkua. Lempolan asema-alue sijaitsee oikealla.

Vaanilan kartano
Vihreästi kannella / Johanna Jääskeläinen / Rosaliina Luminiitty / Jennica Tiainen / Marika Viinanen. Possible cities -studio, ARK-E5001. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. Kevät 2019.
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Harju
Selänteen laki ja ylärinne
Selänne-/laakso-vaihettuminen
Laakso
Ranta
Pitkä murroslinja ja osa maiseman suurta
solmukohtaa

Suunnittelualueen arvot: Kulttuuriympäristöarvot
Lohjan kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
(rky). Lohjan kirkon ympäristö on peräisin keskiajalta, ja siihen kuuluvat 1300- ja 1400-lukujen
vaihteen harmaakivikirkko kirkkotarhoineen ja
hautakappeleineen, 1800-luvun loppupuolella
rakennettu pappila pihapiireineen ja viljelymaisemineen sekä korkeatasoinen 1950-luvun seurakuntatalo. kirkolta avautuvan laajan, avoimen
maiseman itäosassa on Kustaa Vaasan 1556
perustama Laakspohjan kartano, joka kertoo
maallisen ja kirkollisen vallan yhteydestä keskiajalla. maantieltä kartanoon on johtanut lähes
kilometrin pituinen puukuja ainakin 1600-luvun
loppupuolelta lähtien. maakunnallisesti arvokkaana Lohjan kirkon ympäristön rajaukseen
kuuluu myös moisionpellon hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue sekä Tytyrin
1800-luvun lopussa perustettuun kalkkikaivokseen liittyviä rakennuksia lähinnä 1940- ja
1950-luvuilta. Suunnittelualueen eteläosaan
ulottuu Lohjan kirkkoympäristön viljelysmaita.
Vaanilan kartanomiljöö peltoineen ja Pullin edustavat peltomaisemat kuuluvat maakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Ne avautuvat Vaanilan kartanolta pohjoiseen Hiidenveden
Vaanilanlahden molemmin puolin. Alueeseen
kuuluvat Vaanilan, Pullin ja Kouvolan entiset ratsutilat, joista ensimmäisten omistajat tiedetään
jo 1540-luvulta. Edustavimman kokonaisuuden
muodostaa Vaanilan kartano, jonka päärakennus on osittain todennäköisesti 1600-luvulta, vaikka nykyinen ulkoasu onkin 1900-luvun
alkupuolelta. Samaa nuorempaa aikakautta
edustavat kartanon puisto ja suurin osa talousrakennuksista. Vaanilan kartanon läheisyyteen
harjulle rakennettiin 1890-luvulla sanatorio, joka
oli aikanaan hyvin suosittu kylpy- ja hoitolaitos.
sen rakennuksista vain pari on säilynyt. (6)
Uudenmaan liitto on huomioinut valtatien pohjoispuoliset laajat viljelyalueet maatalouden kannalta hyviksi ja yhtenäisiksi peltoalueiksi. (7)

Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 –alueet:
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö RKY ja maakunnallisesti
arvokas kulttuuriympäristö
Geologisesti arvokas muodostuma/alue

2 kilometriä

Vihreästi kannella / Johanna Jääskeläinen / Rosaliina Luminiitty / Jennica Tiainen / Marika Viinanen. Possible cities -studio, ARK-E5001. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. Kevät 2019.
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Maisema
Selänteiden lakialueet ovat maisemallisesti
herkkiä. Niillä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi
puuston poistaminen ja rakentaminen, näkyvät
kauas. Laaksojen ja selänteiden väliset vaihettumisvyöhykkeet soveltuvat parhaiten rakentamiseen.
Maisemassa korostuvat reunat rajaavat maisematilaa ja näkymiä. Suunnittelualueella on tällaisia erityisen näkyvillä paikoilla olevia yhtenäisiä
reunoja varsinkin Vaanilanlahtea reunustavien
peltojen ja metsävyöhykkeen rajalla. Näillä alueilla tehdyillä muutoksilla saattaa olla merkittävä
vaikutus avoimeen maisematilaan.

savinen peltolaakso

metsäinen kallioselänne

Lähteet:
Maisemaselvitys - Y5 Lohjansolmun asemaseudun ja Lehmijärvi-Pulli
maaseutualueiden osayleiskaava. Saatavissa: https://lohja.emmi.fi/l/
CrCCnHsD75dp
Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaanliiton julkaisuja E114. 2012

Lempolan uuden
aseman alue

Maisemarakenne
Lempola

Harju
Selänteen laki ja ylärinne
Selänne-/laakso-vaihettuminen

Lohjanharju

Laakso
Ranta
Pitkä murroslinja ja osa maiseman suurta
solmukohtaa

Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 –alueet:
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö RKY ja maakunnallisesti
arvokas kulttuuriympäristö
Geologisesti arvokas muodostuma/alue

2 kilometriä
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2
Juna tulee!

16

Tunnin juna on tarkoitettu pääasiassa henkilöliikenteen käyttöön, mutta radalla voidaan tarvittaessa liikennöidä myös tavarajunilla. Tunnin
juna hankkeen tavoitteena on luoda nopeammat kulkuyhteydet eli mahdollistaa niin ihmisten
kuin tavarankin resurssitehokas kuljetus. Resurssitehokkaalla toiminnalla voidaan vaikuttaa
toiminnan ilmastopäästöihin, saavuttaa kustannussäästöjä sekä lisätä kilpailukykyä.10 Hyvä
saavutettavuus on suuri potentiaali ja asemanseudulla se tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille,
palveluille ja asumiselle. Saavutettavuuden,
sujuvan liikkumisen ja nopeiden liikenneyhteyksien edistäminen mahdollistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia liikenneväylien
lähiympäristöön ja luo vahvan menestystekijän
alueiden välisessä kilpailussa.
Lohja kuuluu pääkaupunkiseudun reunavyöhykkeen vaikutuspiiriin, minkä seurauksena kaupunki voi hyödyntää pääkaupunkiseudun vetovoimaa ja elinkeinoelämän kasvua. Lohja on osa
Helsingin, Turun ja Tampereen -kasvukolmiota,
ja tämän alueen sisällä asuu noin 46 % koko
Suomen väestöstä. Tälle läntisen Etelä-Suomen
alueelle muodostuu ratahankkeen myötä 1,5
miljoonan suomalaisen laaja työssäkäyntialue,
ja asemanseutu liikenteellisenä solmukohtana
mahdollistaa laajan työssäkäyntialueen. Tulevaisuudessa kaupunkiseutujen välillä aikaetäisyyden merkitys tulee korostumaan entisestään
matkaetäisyyden sijaan.

Turku 116 km

Turku

LOHJA

Pääkaupunkiseutu

Kaavio. Lohja sijoittuu osaksi Etelä-Suomen kasvukolmiota ja .

Helsinki
57 km
Referenssi viistoilmakuva. Viistoilmakuva E18 Lempolan liittymisestä tarkastelualueeseen ja Lohjan keskustaan.

matala / korkea
liikennemäärä

Turku

Tu
n

nin

E

olemassa oleva

jun

a
1

linja-autopysäkki

8

50 km

Lohja sijaitsee liikenteellisesti ideaalisella paikalla suurten valtateiden 1 ja 25 läheisyydessä.
Sijainti mahdollistaa hyvän saavutettavuuden
niin Helsingin, Turun, Hyvinkään kuin Hangon
suunnasta. Lisäksi kantatiet 50 (Kehä III), 51 ja
52 toimivat valtakunnallisen ja seudullisen liikenteen pääväylinä. Nopea junayhteys Helsingistä Turkuun tuo Lohjalle uusia mahdollisuuksia. Yhteyttä varten rakennetaan uusi oikorata
Espoosta Lohjan kautta Saloon, ja tämä Tunnin
junaksi nimetty hanke tuo pääkaupunkiseudun
sekä Turun entistä lähemmäksi Lohjaa.

Tampere

Uusi asema

Helsinki
E18 ja Vt25, suuret
liikennemäärät

Lohja
Kaavio. Tunnin junan Lempolan asema sijoittuu Lohjalla nauhataaja-

Kaavio. Lohjan suurimmat liikennemäärät ovat nykyisin valtatiella

man pohjoiseen osaan, E18 valtatien kehityskäytävään.

E18 ja Vt25:llä.
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2.1 Sijainti ja liikenne

Turku
Turku

?
?

Helsinki
LOHJA

Helsinki
11 000‐15 000

LOHJA

Runsaat ihmisvirrat ovat edellytys kehittämiselle. Myös ympärillä olevan yhdyskuntarakenteen
tulee luoda edellytykset kaupunkimaiseen rakentamiseen. Uuden aseman hyvä saavutettavuus on kuitenkin avainasemassa.11

11 000‐15 000

Kaavio. Asemanseudun kehittämiseen vaikuttavat tekijät.
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Maankäytön ja liikenteellisten ratkaisujen välinen vuorovaikutus korostuu asemanseudun
kehittämistavoitteissa. Onnistuneiden toimenpiteiden myötä luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän toiminnoille sekä rakennetaan viihtyisää elinympäristöä asemanseudun asukkaille.
Asemanseudun kehittäminen lähtee käyntiin
laukaisevalla tekijällä. Tekijät voivat olla satunnaisia paikallisia tapahtumia, jolloin yhteinen
intressi kokoaa toimijat yhteen. Laukaiseva tekijä voi myös olla valtakunnallinen liikenne- tai
kaupunkipoliittinen päätös, jonka puuttuminen
on aiheuttanut epävarmuutta. Kaupunkien välinen kilpailu tai kaupungin ja toimijoiden välinen
yhteistyö saattaa sysätä liikkeelle kehittämisprojektin. Tieliikenteen ruuhkautuminen, politiikka ja
tavaralogistiikan muutokset toimivat muutosajureina. Taustalla on myös yleinen huoli ilmastosta, joka tulee tulevaisuudessa näkymään entistä
voimakkaammin päätöksenteossa.
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Helsingin ja Turun väliset liikennemäärät ovat
suuria. Lohjalta on 56 km Helsinkiin ja 120 km
Turkuun sekä 181 km Tampereelle. Helsinki-Vantaan lentoasemalle on 60 km ja Hangon
Satamaan 80 km.
Julkiset liikenneyhteydet paranevat radan myötä
merkittävästi niin itään kuin länteenkin. Tunnin
juna mahdollistaa ihmisten nopeamman liikkumisen ja tekee Lohjasta houkuttelevamman paikan asua, koska työmatka esimerkiksi Helsingin
suuntaan helpottuu. Pasilasta Turun Kupittaalle
pääsee tulevaisuudessa matkustamaan tunnissa. Nykyinen ajoaika ratavälillä Helsinki–Turku
(Express) on 1 h 45 min. Tavoitteena on, että
kokonaisuudessaan matka Helsingistä Turkuun kestää noin 1h 15min. Lohjan ja Helsingin välinen uusi ajoaika on 30 min ja lähijunalla
47 min.12
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9
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Uusimaa

Tunnin juna hankkeen tavoitteet13:

Vetovoimaa elinkeinoelämään: alueiden kasvun ja kehityksen

3m
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–SALO 3
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TURKU
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mahdollisuudet, yritysten liiketoiminta-alueiden laajentaminen,
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Alueellisten junayhteyksien kehittäminen: matka-ajat lyhenevät, työssäkäynti- ja työmarkkina-alue laajenee, paikallisliiken-
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2.3 Turku–Helsinki -yhteys

PORVOO
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Lohjalla taajamat (Virkkala, Tynninharju, Lohjan
keskusta, Lempola, Perttilä) sijoittuvat nauhamaisesti, jolloin niiden välille syntyy paljon etäisyyttä. Tästä johtuen auto on usein helpoin ja nopein vaihtoehto. Hyvät pysäköintimahdollisuudet
kannustavat autolla liikkumiseen. Nykyiset joukkoliikenneyhteydet ovat puutteelliset ja matkaa
lähimmälle pysäkille muodostuu kohtuuttoman
paljon. Joukkoliikenteen vuoroväli on vähäinen.
Julkisilla matkustaessa Turun suuntaan tulee
matka-ajaksi usein kolme tuntia. Henkilöautolla
pääsee julkista liikennettä nopeammin Helsingin ja Espoon työpaikoille. Myös Lohjan sisäiset
yhteydet ovat hankalat ja erityisesti Kisakallion
suunnasta liikkuminen keskustaan tai muihin
taajamiin on vaikeaa.

Point Vaanila
Node 6 Lempolan asema
Point Perttilä
Node 4 Lempolan liikenneympyrä
Point Hiidensalmi

Lohjan pyöräilyverkko ei ole riittävän kattava.
Kohtuullinen pyöräilyetäisyys on noin viisi kilometriä eli pyöräily taajamasta toiseen on luontevaa. Keskustassa ei ole kävelykatuosuuksia ja
esimerkiksi E18 väylän suuntaiset jalankulkuyhteydet puuttuvat kokonaan.

Node 3 Lohjan keskusta

Uusi asema sijoittuu Lempolaan, noin kuuden kilometrin päähän Lohjan keskustasta. Aseman sijainti on luonteva jatkumo nykyiselle nauhataajamarakenteelle. Aseman ympärille suunnitellaan
uusi ja tiivis kaupunginosa, josta on hyvät yhteydet Lohjan keskustaan. Nauhataajaman pitkät
etäisyydet luovat haasteen saavutettavuuden
kannalta. Lohjan alueella maksimaalinen pyöräilyetäisyys aseman läheisyydessä on viisi kilometriä ja maksimaalinen kävelyetäisyys 1,5 kilometriä. Saavutettavuus onkin asemanseudun
kehittämisessä keskeisenä lähtökohtana.
Väestön määrä kasvaa 11 000–15 000 asukkaalla kun aseman yhteyteen sijoitetaan asumista, palveluita ja työpaikkoja. Asema ja uusi
kaupunginosa mahdollistavat myös palveluiden
voimakkaamman kehittämisen. Ihmiset tuovat
mukanaan myös suuremman tarpeen opiskelupaikkojen ja vapaa-ajan harrastusten suhteen.
Aseman sijoittuminen Lohjalle luo kaupungin
talouden kehitykselle nousujohteisen suunnan.

Node 2 Tynninharju
500

0m

Point Fatja
150

0m

5 km
Kuva. Lempolan uusi juna-asema sijaitsee noin kuuden kilometrin
päässä Lohjan keskustasta.

Node 1 Virkkala

Viiden kilometrin kehä kuvaa kohtuullista
pyöräilymatkaa ja 1,5 kilometrin kehä
puolestaan tavoiteltavaa maksimaalista
kävelymatkaa julkisen liikenteen pysäkille
aseman läheisyydessä. Jos julkisen
liikenteen väline asemaseudun ulkopuolella
tarjoaa erittäin houkuttelevan yhteyden
juna-asemalle, on tarkastelussa esitetty
1,5 kilometrin etäisyys. Normaalisti
maksimaalinen kävelymatka on julkisen
liikenteen pysäkille noin 800 metriä.

Point Kisakallio
Point Vaanila
Point Hiidensalmi

Point Fatja

Point Perttilä
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2.2 Lempolan asema
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Uusi ratayhteys mahdollistaa Salosta ja Espoosta Lohjalla työssäkäymisen. Juna liittää
kaikki radanvarren pienemmät kaupungit osaksi
pääkaupunkiseutua. Taajamajunan avulla työssäkäyminen Lohjalle esimerkiksi Veikkolasta
paranee. Veikkolan asema sijoittuu E18 moottoritien läheisyyteen, joten se toimii luontevasti
joukkoliikenteen vaihtopaikkana. Veikkolan aseman hyvä liityntäpysäköinti toimii myös sujuvasti
ja Veikkolasta on helppo tulla Lohjalle töihin tai
käyttämään hyvinvointipalveluita.
Rata parantaa pienempien paikkakuntien liikkumista ja Lohjan Lempolasta muodostuu tärkeä
solmukohta suurempien kaupunkien välillä. Lähiliikenteen junan pysäkit ovat Pasila, Leppävaara, Kauniainen, Espoon keskus, Hista, Veikkola,
Höytiönnummi ja päätepysäkkinä Lempola.
Höytiönnummen aseman sijainti kauempana
Nummelan keskustasta tukee lähelle suunnitellun uuden asuinalueen muodostumista. Alueen
yhteydet Nummelan keskustaan eivät nykyisin
ole riittävät, joten keskustayhteyttä kehittämällä Höytiönnummi sopisi parhaiten lähijuna-asemaksi. Lohja hyötyy Höytiönnummen asukkaista
tarjoamalla monipuolisia työpaikkoja.14
Saavutettavuuden parantaminen mahdollistaa
entistä paremmin Salon kehittämisen tulevaisuuden asuinympäristönä. Salo kääntää asukasluvun kehityksen positiiviseksi ja luo maankäytön suunnittelullaan laadukasta, älykästä ja
kestävää yhdyskuntarakennetta.
Salon asema sijoittuu kaupunkirakenteen keskelle ja houkuttelee hyvällä sijainnillaan asukkaita. Lohja hyödyntää Salon teknologiaosaamista
ja kaupunkien välinen yhteistyö tuo molempiin
uusia innovaatioita.
Lähde: https://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/strategiajavisio/karkihankkeet/tulevaisuudenasumisymparisto/

Kupittaa

Turku
Salo

Höytiön‐
nummi

LEMPOLA

Riihimäelle
Hista

LOHJA

Veikkola

Kauniainen
Leppävaara
Espoon
keskus

Rantarata

Hanko-Hyvinkää -rata

Pasila

Helsinki
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2.4 Muut asemat

3
Vision pohjaksi
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Globaaleista megatrendeistä kaupungistuminen
ja nimenomaan pääkaupungistuminen sekä ilmastonmuutos vaikuttavat oleellisesti kaikkeen
toimintaan ja tulevaisuuden ennakointiin. Väestö- ja sosiaalimuutoksista eritoten ikääntyminen, maahanmuutto, naisten aseman muutos
sekä työllisyys, yhteisöllisyys, arvo- ja asennemuutokset ovat huomioon otettavia seikkoja
tulevaisuutta pohdittaessa. Demokratia ja vaikutus- sekä osallistumismahdollisuudet kasvavat.
Taloudessa tulee vaikuttamaan niin jakamis-,
vertais-, kuin kiertotalouskin. Talouskäänteiden
mukanaan tuomia kriisejä tai huomattavia kasvuja ja taantumia on vaikea ennustaa. Rahoitusja investointimallit tulevat muuttumaan muun
muassa tukien ja kannustusten muodossa. Hyvinvointia tavoitellaan muunkin kuin talouskasvun muodossa. Merkityksellisyys kasvaa ja sen
myötä syntyy voimakkaampaa kokeilukulttuuria.
Tiedonsaaminen ja teknologia mahdollistavat
paljon, kriittinen suhtautuminen ja tiedonjakaminen lisääntyvät. Teköälyn ja robotisaation sekä
automatisoitumisen myötä teennäisten ratkaisujen määrä kasvaa. Ihminen korvataan monessa.
Virtuaalitodellisuus tuottaa tilanteita ja tapahtumia, joissa ei tarvitse olla paikan päällä läsnä.
Kestäviä ratkaisuja ja tapoja etsitään muun
muassa luontopohjaisten ratkaisujen avulla.
Luontosuhde ja -kokemus tulevat merkityksellisimmiksi hyvinvointiteknologian kehittymisen ja
vapaa-ajan merkittävyyden sekä tiivistyvän kaupunkirakenteen vuoksi. Yhteisöllisyys ja jaetut
toiminnot lisääntyvät muun muassa asumiseen
liittyen.
Erot hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä tulevat entisestään kasvamaan.
Ilmastonmuutos lisää ympäristötuhojen riskiä.
Sodankäynnin muodot ja mahdollisuudet saattavat muuttua. Mahdollinen finanssi- tai öljykriisi toisi mukanaan monia ennalta-arvaamattomuuksia.

3.2 Lohjan kehityksen muutosajurit

Asumistavat
Työ-/
vapaa-aika

Globaaleista megatrendeistä johdetut Lohjan alueen
trendit ja kehittymisen muutosajurit

Jakamis-/
vertaistalous

Ratayhteys ja aseman saaminen Lohjalle ovat
kehittymisen vahvimpia muutosajureita. Tämä
edellyttää 11 000-15 000 uutta asukasta ja näin
ollen uutta asutus-, työpaikka- ja palvelualuetta
aseman yhteyteen. Toisena vahvana muutosajurina toimii elin- ja vetovoimaisuuden lisääminen. Miten saada uusia asukkaita, palveluita ja
työntekijöitä Lohjalle? Tämä vaatii myös vahvaa
tahtotilaa kunnalta ja kuntalaisilta sekä alueeseen sijoittavilta.

Talouskasvu/
Hyvinvointi

Tavoittelu
Kaupungistuminen

Liikkuminen

Yhteydet
Tekoäly

Maahanmuutto

Ilmastonmuutos

Kulutus
Väestöja sosiaalimuutokset

Ikääntyminen
Kokeilukulttuuri

Verkostot

Teknologia
ja tieto

Sinivihreä infrastruktuuri
Arvot / asenteet

Osallistuminen

Kestävät ratkaisut

Kaavio. Globaalit megatrendit (punainen teksti tuottavat muutosajureita
ja ohjaavat yksilöidympiä skenaarioita .

11 000–15 000 asukasta

Lohjan sijainti osana Helsinki-Turku-Tampere -kolmiota ja liikenteellistä solmukohtaa on
merkittävä kehittymisen mahdollistaja. Tulevaisuudessa tämän kolmion sisään jäävä maaseutumaisempi kaupunki hyvillä ja nopeilla
kulkuyhteyksillä tulee olemaan kilpailuvaltti.
Työmatkapendelöinti junalla mahdollistaa työajan hyötykäytön ja vaivattoman sekä ekologisen vaihtoehdon.
Lohjan monipuolinen luonto tarjoaa erinomaisen
lähtökohdan ja mahdollisuuden Lohjan kehittymiselle. Luonto liittyy vahvasti niin ekosysteemipalveluihin, liikkumiseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin sekä tulevaisuudessa entistä enemmän
myös näitä hyödyntävään teknologiaan. Liikkuminen viihtyisässä ympäristössä on hyvinvoinninkin kannalta mielekästä.
Pitkä ja vankka teollisuushistoria on luonut Lohjalle hyvän tieto- ja taitopohjan kehittyä myös
teknologiateollisuudessa.

Vahvimmat Lohjan kehityksen muutosajurit:
1. Junayhteys
2. Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen
3. Kehitystä tukeva vahva tahtotila

Rata-alueeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue

Monipuolinen luonto houkuttelee ja tarjoaa mahdollisuuksia luontopohjaisille ja ilmastonmuutokseen sopeutuville ratkaisuille. Luonto ja sijainti
ovat pitkään tarjonneet Lohjalla viihtyisää vapaa-ajan asumisen ympäristöä. Tämä tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävässä asemassa
osana jaettua asumista ja monipaikkaisuuden
mahdollistamista.
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Lohjan vahvuuksina nähdään luonto, monipuolinen rakennuskanta ja asumismuodot, historia,
harrastus- ja kulttuuritarjonta, teollisuus ja työpaikkaomavaraisuus.
Heikkouksia, jotka on käännettävissä kehittymisen myötä mahdollisuuksiksi ja vahvuuksiksi
ovat nauhataajama-rakenne, päästöt, autoilutottumukset, erityispalvelujen ja -kauppojen sekä
voimakkaan vetovoimatekijän puute.
Mahdollisuuksina nähdään ilmastonmuutos
(kannustimena kestäviin ratkaisuihin), väkiluvun, kävijöiden ja työntekijöiden määrän kasvu,
positiiviset tahtotilat ja asenteet, pyöräilyn lisääntyminen, asiantuntija- ja etätyön lisääntyminen ja mahdollistuminen, uuden asemanseudun
syntyminen.
Uhkista ja riskeistä syntyy kysymyksiä: Miten
huomioidaan vanheneva väestö? Kasvaako vai
laskeeko Lohjan väkiluku? Suhtautuminen, valmius, asenteet ja tahtotila Lohjan kehittymiselle?
Raiteiden ja valtatien suuri estevaikutus? Saako
Lohja aseman ja pysähtyykö juna Lohjalla? Mitä
asumismuotoa tulevaisuudessa ihannoidaan?
Miten käy vanhan Lohjan keskustan, kun Lempolaan nousee uusi asemanseutu?
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Kolme skenaariota Lohjan tulevaisuudesta keskittyvät ennen kaikkea liikenteellisten erojen
Tampere
sekä ilmastonmuutoksen ja globaalien muutosten vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin. Skenaariota
lähdettiin rakentamaan ottamalla kantaa tunnin
Turku Lohjan
juna -hankkeeseen ja sen vaikutuksiin
kannalta (kts. liite 1). Ensimmäinen skenaaHelsinki
rioista rakentuu ”Business as usual” periaatteelle eikä juna-asemaa näin ollen tule Lohjalle ja
tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan vailla tätä
suurta muutosta kaupunkirakenteessa.

2. Asema toteutuu, ”vihreästi kannella”
Skenaatio VE1 “Lohja kutenVirtuaalitodellisuus,
ennenkin”

Lohja kuten ennenkin -skenaarioon vaikuttaa
vahvasti kasvukolmion Helsinki-Turku-Tampere
kehittyminen ja Lohja jatkaa omakotitalopainoitteisena kaupunkina. Lohjan kannalta positiivi-

Skenaatio VE2 “Vihreästi kannella”

etätyöt

Salo

Skenaatio VE3 “Moderni helmi”

Korkea koulutus ja
osaaminen

Käyttäjälähtöinen
julkinen liikenne

Tiivistyvä korkeampi rake
aurinkoenergia, hiilijalan

Yksityisautoilu osaksi
julkista liikennettä

Lempola
Kiertotalous ja vihreät arvot

Kaksi muuta skenaariota tarkastelevat Lohjaa juna-aseman kannalta. ”Vihreästi kannella”
nimetyssä skenaariossa juna-asema, rautaLempola ‐ Logistiikan keskus
tie ja valtatie E18 sukeltavat tunneliin
ja
uusi
Kaikki melkein ennallaan
Lempolan vehreä asuinalue rakentuu kannelle
mahdollistaen Lohjan keskustan ja Lempolan
rakentuvan ajan saatossa yhteen eheäksi kaupunkirakenteeksi. Kolmas skenaarioista ”MoKaavio. Skenaariossa ”Lohja kuten ennenkin” (VE1) juna-asema
derni helmi” mukailee Lohjalle tehtyjä aikaisemja vapaa‐ajan
Lempolaan ei toteudu. Lempolan alue kehittyy Työn
logistiikan
keskuksena
pia suunnitelmia, joissa Lempolaan tulee juna
sekoittuminen
liikenneyhteyksien solmukohdassa.
ja moderni keskusta kasvaa valtatien ja junaraiteen pohjoispuolelle uudeksi helmeksi LohjanLuonnon kestävä käyttö
nauhataajamassa.
+ekosysteemipalvelut
Globaalisti kaikissa skenaarioissa tiedostetaan maapallon kulutuksen keston rajallisuus ja
kahdessa ensimmäisessä ollaankin menossa
selkeästi kohti vihreämpää elämäntyyliä. Lohja
kuten ennenkin -skenaariossa maailman tila ei
ole merkittävästi muuttunut, sillä päästöjä on
onnistuttu vähentämään teknologian kehityksen
myötä. Kansiratkaisun skenaariossa ihmiskunta on suuressa muutoksessa ja vihreät arvot ja
kiertotalous ovat arkipäivää jokaiselle tiukkojen
ilmastosopimusten myötä. Liikenne nojautuu
vahvasti julkiseen ja kevyeeseen liikenteeseen
niin Lohjalla kuin muuallakin. Modernin helmen
skenaariossa tilanne on globaalisti huolestuttavin sillä vaikka ilmastonmuutos tiedostetaan ei
ihmiskunnasta löydy tahtotilaa muutosten tekemiseen. Ilmaston ääri-ilmiöt ja veden puute aiheuttavat jopa kybersodan uhkaa.

2. Asema toteutuu, ”moderni helmi”

sena nähdään Salon alueen kehittyminen, tarjoten työpaikkoja ja kattavasti palveluita lähellä
Lohjalaisia. Vahva asema mökkikaupunkina
nostetaan vahvuudeksi ja mökkiasumisen ympärivuotisuutta tuetaan parantamalla infraa ja
tehostamalla tieliikenneverkostoja. Yksityisautoilu vahvistuu ja kasvaa edelleen, mutta nyt
vihreämmin sähköautojen myötä.
Kansirakenteen Lohjalle nousee niin kerrostaloja kuin tiiviitä omakotitalojakin tarjoten asuntoja
kaikenikäisille ja eri elämänvaiheessa oleville
asukkaille. Liikkuminen omaksutaan hyvinvoinnin ja vihreiden arvojen kannalta. Tämän mahdollistaa kevyen ja julkisen liikenteen vahva kehittyminen yli valtateiden ja järvien. Sähköpyörät
yleistyvät ja innovaatiot sekä jakamistalous
mahdollistavat yhteisten kulkuneuvojen käytön.
Modernin helmen -skenaariossa junaliikenne
Lempolasta perustuu lohjalaisten näkökulmasta tehokkaaseen liityntäpysäköintiin. Toisaalta
alueelle rakentuu paljon tiivistä ja korkeaa ra-

Lempola

Tiivis
kaupunkirakenne
Teknologian voima
Palvelut

Nauhataajama

Modernit mökkikylät

Kaavio. Vihreästi kannella -skenaariossa (VE2) Lempolan asemaan
tukeutuva uusi kaupunginosaLiikkuminen
yhdistetään nauhataajamaan kansirakenteella.

hyvinvoinnin
kannalta

Kaavio. Moderni helmi -skenaarion (VE3) Lempolasta muodostuu
15 000 asukkaan helmi. E18 valtatien ja rautatien estevvaikutus on

Luonto
merkittävä

Maahanmuutto

kennuskantaa asukkaille, joille junayhteys on
aivan vieressä.
Vihreästi kannella -skenaario hyödyntää parhaiten Lohjan ainutlaatuista luontoa järvineen
ja harjuineen ja näiden pohjalta lähdetään tarjoamaan ulkopaikkakuntalaisiakin houkuttelevia
luontoelämyspalveluita ja Lohjalle perustetaan
uusia hyvinvointi- ja liikuntakeskuksia Kisakallion toimiessa esikuvana. Niin ikään myös koulutusta ja palveluita on tarjolla matkailun ja hyvinvoinnin aloilta. Lohja kuten ennenkin versiossa
nojataan perinteisten alojen merkitykseen ja uusia teollisuuden työpaikkoja syntyy kaupunkiin.
Lempolassa on logistiikan keskus sekä tilaa vievän kaupan ja toimistojen rakennuksia niin tässä
kuin modernin helmenkin skenaariossa.
Sekä Modernin helmen, että Vihreästi kannella -skenaarioiden myötä Lohja kasvaa 15 000
uudella asukkaalla. Edullisempien neliöiden tehokas rakentaminen valtatien estevaikutuksen
taakse houkuttelee osaltaan myös maahan-
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3.4 Skenaariot
VE1, VE2
ja VE3
1. Asema
ei toteudu

muuttajia ja Lohja kansainvälistyy. Kun Lohjan
keskusta säilyy arvokkaana kulttuurimaisemien
ja palveluiden keskuksena, uhkaa uutta Lempolaa eriarvoistuminen, mahdolliset levottomuudet
ja sosiaaliset ongelmat. Vailla haasteita ja uhkakuvia ei säilytä missään skenaarioista. Kansirakenne on erittäin kallis investointi, joten sekä
palveluita, että asukkaita tulisi saada Lohjalle
nopealla tahdilla. Lohja kuten ennenkin -skenaariossa joudutaan pohtimaan väestön ikääntymisen merkitystä kun uusia asukkaita ei muuta
alueelle. Myös siniviherverkoston supistumisen
vaara tulee huomioida huolellisesti kummassakin Lohjaa kasvattavassa skenaariossa, jotta
kaupunki säilyy luonnoltaan puhtaana edistäen
asukkaiden terveyttä ja ympäristön kestävyyttä.

Lohja; historia
kaupunkikesku
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Skenaatio VE2 Vihreästi kannella

Skenaatio VE3 Moderni helmi

Havainnekuva. Lohjalle ei toteuteta, ja yksityinen autoilu on keskeinen

Havainnekuva. Lempolan asema liittyy viherkannen myötä saumat-

Havainnekuva. Lempolan asema toteutetaan erillisenä ”helmenä”, jolloin Lohjan

tekijä. Lohjan keskustaa tiivistetään ja paikallisidentiteetti kukoistaa.

tomasti Lohjan nauhataajamaan.

keskustan ja uuden asuinalueen välinen estevaikutus on suuri.

“On se vaan hyvä, että tulivat
järkiinsä eikä juna-asemaa ja sen
myötä kamalaa lähiörakentamista
tullut Lempolaan. Säilyy tuttu
luonnon rauha ja väljä asuminen,
mikä täällä Lohjalla onkin parasta.
Emäntä painosti vaihtamaan sähköautoon, joten enää ei tarvitse auton käytöstä kenenkään pyöritellä
päätään” (VE1)

“Muutimme koko perhe uuteen kaupunkiasuntoon Lempolaan. Mieheni
perusti uusimman Lohjan hyvinvointikeskuksista ja nuoret käyvät
näppärästi junalla edelleen Turussa
koulussa. Töitä täällä Lohjalla riittää
ja kaikki palvelut on lähellä. Ja mikä
parasta nyt oma mökki ja rantasauna
on kivenheiton päässä.” (VE2)

“Kyllä nyt bisnekset sujuu, kun matkat
Helsinkiin ja Turkuun sujuu puolessa tunnissa. Upouusi asuntoni sijaitsee Lempolan
vihreällä kannella, josta pääsen hissillä
suoraan asemalle. Uudet pyöräreitit siltoineen
ja tunneleineen ovat lisänneet pyöräilyn
mukavuutta niin, että porukkaa on raitilla
tungokseen asti. Toisaalta autojen käyttö on
selvästi vähentynyt, joten viiletän nopealla
pyörälläni maanteillä ja annan hitaampien
käyttää pyöräteitä” (VE2)

“On se maailma vaan muuttunut minun
nuoruudestani, kun tällaisen vanhuksenkin on
helppoa kulkea paikasta toiseen jaetuilla kulkuneuvoilla. Kaikki on niin avuliaita ja minusta
onkin tullut oikea digimummo. Tilaan laitteilla kätevästi kauppakassit kotiin. Nyt jaksan
paremmin hoitaa puutarhaani, jota rakastan!
Olen toisaalta harkinnut jo muuttoa kaupungin mainostamalle uudelle yhteisöasumisen alueelle Lempolan palveluiden äärelle.”
(VE2)

“Lempolassa on kaikkea
kaupoista liikuntakeskukseen
puhumattakaan ihanista
kahviloista, joissa hengaillaan.
Sain oman vuokra-asunnon
ihan uudesta kerrostalosta, josta
matka junalle ja sieltä Helsingin
yliopistolle sujuu super kätevästi.
Vanhempien ruokapäytään
Lohjan keskustaan on just sopiva
matka vaikkapa pyörällä. Ei vois
olla paremmin!” (VE3)
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Valitussa vihreiden arvojen skenaariossa ”Vihreästi kannella” 2.0 Lempola rakentuu tunnelirakenteen päälle. Alla olevassa kaaviossa on
esitetty skenaarion rakentuminen - skenaarion
valittiin myös osa skenaarioista ”Lohja kuten
ennenkin” (VE1) ja ”Moderni helmi” (VE3). Kun
sekä juna-asema, että valtatie 1 kulkevat tunnelissa, poistuu estevaikutus uuden asuinalueen
ja Lohjan keskustan väliltä mahdollistaen alueiden kasvun eheäksi, turvalliseksi ja yhtenäiseksi
kaupunkirakenteeksi.
Ilmastonmuutos on muuttanut maailmaa johdattaen ihmiskunnan elämään kestävämmin. Ekosysteemipalveluiden kehittäminen, paikallisuus
sekä kotimainen luomuruoka ovat arvossaan.

TEKOÄLY JA
DIGITALISAATIO

JUNAYHTEYDET

Kiertotalous nähdään resurssina ja mahdollisuutena samalla kun uusiutuva energia halpenee
sen käytön lisääntyessä.
Rakennuskanta on niin kerrostaloja kuin tiiviitä
omakotitaloja pihoineen houkutellen alueelle
sekä nuorta että vanhempaakin väestöä. Kasvaessaan Lempola kansainvälistyy kun uusi
asuinalue täydellisellä junayhteydellä Helsingin
ja Turun suuntaan houkuttelee myös maahanmuuttajia. Juna-asemalle on ihanteellinen saavutettavuus julkisen ja kevyen liikenteen keinoin, joka mahdollistaa kaupungin kehittymisen
lähes autottomaksi.

LIIKENNE JA
LOGISTIIKKA

TYÖ JA KOULUTUS

ILMASTONMUUTOS

Palveluita on tarjolla ennen kaikkea hyvinvoinnin
ja matkailun alalta kuten myös palveluyhteiskunnan ja hyvinvointiteknologian koulutustarjontaa.
Toisaalta myös perinteisten alojen merkitys säilyy ja Lohjan alueelle syntyy uusia teollisuuden
työpaikkoja. Hyvinvointi, vapaa-aika ja työelämä
sekoittuvat ja ovat yhdistettävissä etätöiden ja
liukuvien työaikojen ansiosta.
Lohja tarjoaa luontoelämyspalveluita ja uusia
liikunta- ja hyvinvointikeskuksia syntyy Kisakallion rinnalle houkutellen Lohjalle matkailijoita
kauempaakin. Lohjan vahvaa järvikaupunki- ja
mökki-imagoa vahvistetaan tukemalla mökkiasumisen ympärivuotisuutta parantamalla infraa ja tehostamalla tietoliikenneverkostoja.

KAUPUNGISTUMINEN
JA GLOBALISAATIO

ASUMINEN
JA VÄESTÖ

HYVINVOINTI
JA VAPAA-AIKA

LUONTO
(SINIVIHERVERKOSTO)
Järven ja metsän
merkitys kasvaa
hyvinvoinnin ja
virkistyksen kysynnän
kasvaessa. Luonnon
kestävä käyttö ja
ekosysteemipalveluiden
turvaaminen tärkeätä.
Siniviherverkostosto
säilyyy kaupungin
tiivistyessäkin!

Liikenteen älykäs
automatisaatio.
Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen
teknologian avulla.

Ei Tunnin junan
asemaa - juna
kulkee ohi. Salon
kehittyminen ja
työpaikkatarjonta.
Automatisoidun
linja-autoliikenteen
tarjoaminen välillä
Turku-Helsinki.

Ei yksityisautoilua!
Sujuva julkinen liikenne.
Kattava
kevyenliikenteen
verkosto yli valtateiden
ja järven.
Kaupunkirakenteen
kehittyminen ihmisten ja
luonnon ehdoilla.

Palveluita hyvinvoinnin
ja matkailun aloilta.
Hyvinvointiteknologian
ja -valmennuksen
sekä kulttuurin ja
tulevaisuuden
palveluyhteiskunnan
koulutustarjonta.

Vapaaehtoistyö ja
vihreät arvot.
Kaupungit suuressa
muutoksessa
ilmastonmuutoksen
ja kansainvälisten
ilmastosopimusten
myötä. Paikallisuus
nousee keskeiseksi
arvoksi. Suomalainen
ruoka on arvossaan.

Kaupunkirakenne
tiivistyy. Palveluita
Lohjan keskustaan ja
Lempolaan. Lempolan
keskus liikenteellisesti
erittäin houkutteleva
asuinalue alle tunnin
etäisyydellä Helsingin
ja Turun keskustasta.

Lempolaan uusi
15 000 asukkaan
keskus. Myös muut
taajamat kasvavat
mm. maahanmuuton
seurauksena. Lohja
kansainvälistyy.
Lisääntyykö
levottomuus ja
sosiaaliset ongelmat?

Hyvinvointi, vapaa-aika
ja työelämä sekoittuvat
ja ovat helpommin
yhdistettävissä
etätöiden ja liukuvien
työaikojen ansiosta.
Pyörätieverkosto on
kehitetty houkuttevaksi
ja työmatkapyöräily
koetaan virkistymisenä.

Virtuaalitodellisuus
vapaa-ajan ja työn
mahdollisuutena.
Paikasta toiseen
siirtymisen tarve
katoaa - olet kaikkialla
joka hetki.

Juna-asema saadaan
Lempolaan.Junalle
kuljetaan autolla ja
liityntäpysäköinti on
tarkkaan suunniteltu.
Hukka-aika katoaa julkinen liikenne
työskentelyn ja
vapaa-ajan
mahdollistajana.

Liikkuminen palveluna.
Monipuolinen julkisen
liikenteen ja
saumattoman
liikenneverkoston
tarjonta.
Henkilöliikenteen
palveluihin yhdistetään
tavaraliikenteen
palveluita.

Mikrotutkinnot ja
opintotilit mahdollistavat
työelämän vaatiman
koulutustason
lisäämisen. Teknologia,
tekoäly ja muu korkean
osaamisen alat
tulevaisuuden
ammatteina .

Kansainväliset
yritykset hallitsevat
maailmaa. Raaka-öljy
tarjoaa edelleen
halvimman
energiantuottomuodon.
Ihmiskunta joutuu
ääri-ilmiöiden ja
vedenpuutteen
seurauksena
kybersodan uhkan alle.

Lempolan alue kasvaa
junaradan ja E18
valtatien päälle poistaen
estevaikutuksen.
Nauhataajamat
kasvavat yhteen ja
kaupunkirakenne tiivistyy.
Jalankulkumyönteinen,
elävä ja turvallinen
kaupunkiympäristö.

Mökkiasumisen
ympärivuotisuutta
tuetaan parantamalla
infraa ja tehostamalla
tietoliikenneverkostoja.
Yhteisöasumisen
mökkikyliä. Väkimäärä
ei kasva ja Lohja pysyy
omakotitalopainoitteisena kaupunkina.

Työn ja vapaa-ajan
sekoittuminen ei
olekaan positiivinen
asia. Kiire jatkuu ja
vapaa-aika ei
kasvakaan. Ihmiset
stressaantuvat
jatkuvasta työssäolon
tunteesta.

Lohja tarjoaa
luontoelämyspalveluita,
joiden vuoksi Lohjalle
tullaan kauempaakin.
Liikunta- ja
hyvinvointikeskukset
nostavat suosiotaan ja
näitä syntyy Lohjalle
lisää erilaisilla
konsepteilla.

Kiertotalous
resurssina ja
mahdollisuutena.
Uusiutuvan energia
halpenee.

Asema saadaan
Lempolaan, jonne on
ihanteellinen
saavutettavuus.
Kaupunki on lähes
autoton tukeutuen
julkiseen ja kevyeen
liikenteeseen.

Yksityisautoilu lisääntyy
sähköautojen ja
tekniikan kehittymisen
myötä. Yksityinen
autoliikenne kytketään
osaksi julkisen
liikenteen järjestelmää
ja autojen täyttöastetta
on lisätty jokaisella
matkalla.

Perinteisten alojen
merkitys säilyy ja
Lohjan alueelle syntyy
uusia teollisuuden
työpaikkoja. Lohjan
merkitys logistiikan
keskuksena kasvaa ja
tarjoaa yrityksille
merkittävän
kilpailutekijän.

Maailman tila ei ole
muuttunut
merkittävästi, mutta
teknologian avulla
pystytään
vähentämään
yhteiskunnan tuottamia
päästöjä. Vihreä
teknologia on lisännyt
Suomen vientituloja.

Suomessa on pian vain
kolme aidosti kasvavaa
aluetta: Helsinki,
Tampere ja Turku.
Kasvukolmion alueella
on runsaasti
asuntotarjontaa ja
toimivat
liikenneyhteydet
mahdollistavat
työvoiman liikkumisen.

Valtatie 1 ja juna-asema
sukeltavat tunneliin ja
Lempolan vehreä
asuinalue puistoineen
rakentuu kannen päälle.
Kerrostaloja ja tiiviitä
omakotitaloja pihoineen
rakennetaan moniin
tarpeisiin houkutellen
Lohjalle kaikenikäisiä
asukkaita.

Lohjasta on kehittynyt
laadukkaiden liikuntaja hyvinvointipalveluiden
sekä vapaa-ajan keskus.
Lohjalaiset asuvat
kaupungissa, jossa
kodin lähellä on sekä
työ, että vapaa-ajan
harrastukset.

Luonto pitää pintansa
vetovoimatekijänä
kauniiden maisemien,
järven ja harjun
muodossa. Lohjan
väestö kasvaa, joten
kiinnittämättä luontoon
erityishuomiota on
siniviherverkosto
vaarassa supistua.
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3.5 Valittu skenaario “Vihreästi kannella” 2.0

OSA 2

Lohjan kehityssuunta ja toteutus

4 Visio 2050 “Vihreästi kannella”

5 Osallistaminen
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JUURET
Vihreästi kannella -visio on vahva ja vihreä kuin
Paavolan tammi, Suomen kauneimmaksi kehuttu puu ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu
luonnonmuistomerkki Lohjansaaren kuusikon
siimeksessä. Vision juuret tukeutuvat syvästi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Lohjan
kaupungin keskustaan.

virkistysreitit

15 000 uutta asukasta

avoin peltomaisema

RUNKO
Kuuden kilometrin matkalla kohti uutta modernia
Lempolaa rakentuu vuosien saatossa vahva ja
tukeva kaupunkirakenne yhdistäen nämä erilaiset, mutta toisiinsa nojautuvat keskukset jykevänä tammen runkona. Runko raivaa tieltään
esteet kulkien siltarakenteena yli valtatien ja
alleen sukeltavan uuden Lempolan juna-asemakokonaisuuden muodostaen eheän ja vehreän
kaupunkirakenteen, jossa asukkailla on turvallista elää ja asua sekä yrityksillä mahdollisuus
tuottaa palveluitaan.

yhteisöllisyys

vihreät arvot

uusi kaupunginosa

kaupunkiviljely
innovaatiot

saavutettavuus

palvelut

vehreä
uusi asema

LEHVÄSTÖ
Lempolan asuinalue levittäytyy tammen lehvästön lailla laajan pelto- ja laaksovyöhykkeen
ympärille. Tiivein rakentaminen sijoittuu juna-asematunnelin päälle ja sen välittömään
läheisyyteen, josta oksisto ulottuu maisemanmuodoiltaan otollisesti korkeammille alueille
muodostaen viehättäviä asuinkortteliryppäitä
alavampien pelto- ja viheralueiden jäädessä näiden väliin viher- ja virkistyskeitaiksi.

mökkikylät

kansi

kulttuurihistoria
luonto

virkistysalueet
Lohjanjärvi

vetovoimatekijät

sujuvat
liikenneyhteydet
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YLEISTÄ
Ilmastonmuutos on muuttanut maailmaa johdattaen ihmiskuntaa elämään kestävämmin. Ekosysteemipalveluiden kehittäminen, paikallisuus
sekä kotimainen luomuruoka ovat suomalaisilla
arvossaan. Kiertotalous nähdään resurssina ja
mahdollisuutena samalla kun uusiutuva energia
halpenee sen käytön lisääntyessä. ”Vihreästi
kannella” vision Lempola rakentuu näiden tulevaisuusskenaarioiden pohjalta.
Juna- ja autoliikenne siirretään kulkemaan kansirakenteen alle ja Lempolan juna-aseman ja
valtatie E18 päälle rakentuu uusi vehreä kansikaupunginosa, joka yhdistyy Lohjan keskuksen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Kansirakenteen avulla on mahdollista rakentaa
tiivis, tulevaisuuden asuinalue juna-aseman
saavutettavuuden kannalta houkuttelevalle paikalle. Samalla pystytään vaikuttamaan raskaan
liikenteen aiheuttamaa estevaikutusta uuden ja
vanhan kaupunkirakenteen väliltä. Niin ikään
kansirakenteen ansiosta Lohjan historiallisen kulttuurikeskuksen ja modernin Lempolan
asuinalueen on mahdollista kasvaa yhteen tulevaisuuden väestönkasvu huomioiden. Uusi
kaupunginosa levittäytyy myös junaradan pohjoispuolelle avoimeen peltomaisemaan.
Lempolan vetovoima perustuu liikenteellisesti
ihanteellisen sijaintinsa lisäksi vihreille arvoille,
asumisen mukavuudelle ja palveluiden monipuolisuudelle. Luonto on lähellä, ja korkeimmista rakennuksista voi nähdä kolmen järven
maisemat. Lohja erottuu Uudellamaalla luontoarvoiltaan poikkeuksellisen arvokkaana ja vehreänä järvikaupunkina ja tätä arvoa uuden asuinalueen rakentumisessa tullaan vaalimaan.

Referenssikuvia.
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Omenatarha
Hulevesien imeytys
Silta
Koulumetsä

Silta

Hulevesien imeytys

Urheilupuisto
yhteispelto
Lammashaka
Asukasaukio

Viljelypalstat
suo
lintutorni
pitkospolut

Hulevesien imeytys

luontoreitti

Maisemapelto

Kulttuurikeskus
Lempolan puisto
Lempoonlammit
Lempoonsuo

Suo, metsäinen

Näköalatorni
Liityntäpysäköinti P
Asukaspysäköinti P

2 kilometriä

Asema-aukio
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MAISEMA JA VIHERRAKENNE
Lempolan alue on suunniteltu luonto- ja maisema-arvoja kunnioittaen tuntien kummankin suuri
merkitys alueen vetovoimatekijänä. Rakentaminen on sovitettu nykyiseen maisemarakenteeseen viher- ja virkistysyhteydet säilyttäen. Kallioiset selänteet tarjoavat luonnostaan parhaita
rakennuspaikkoja avoimien maisematilojen jäädessä näiden väliin ja asumisen muodosteessa
tiiviiksi kortteliryppäiksi. Juna-asema louhitaan
kallion sisään, ja sen yhteyteen sijoitetaan liityntäpysäköintiä. Kansirakenne sijoitetaan maisemaan niin, että se liittyy osaksi kallioista eteläosaa. Eteläosien kallioon louhitaan Lempolan
juna-aseman liityntäpysäköinnin suurin pysäköintilaitos, joka on yhteydessä shuttle-bussiin.

Viheryhteyksiin niin Lohjanjärvelle kuin Lohjanharjullekin kiinnitetään erityishuomiota. Kansirakenteen eteläosista on hyvät yhteydet Lohjanharjulle. Pohjoisosista puolestaan pääsee
kulkemaan kohti Vaanilan kartanon maisemia ja
kevyen liikenteen väyliä pitkin niin Roution kuin
Kisakallion suuntaan.

virkistysreitti
Vasarlanlahdelle

suojeltu luontotyyppi
maisemapelto

virkistysmetsä

avoin peltomaisema
kaupunkiviljely
lintutorni

urheilupuisto

luontokohde
virkistysreitti
Lohjanjärvelle

luontokohde

kaupunkiviljely

luontokohde
leikkipuisto

virkistysreitti
/ viheryhteys

luontokohde
leikkipuisto,
urheilupuisto
avoin maisema
shuttle-bussi

Kaavio. Maisema

2 kilometriä

Avoin ja yhtenäinen peltomaisema säilytetään
alueen maisemallisena keskuksena yhdessä
laajan suo-alueen kanssa. Myllyoja virtaa suunnittelualueen lävitse kohti pohjoista Vasarlanlahtea. Hulevesien käsittely tapahtuu nykyisten
peltoalueilla, ja biosuodatuksen jälkeen hulevedet johdetaan Myllyojaan. Puustoisia suoalueita
kehitetään luontokohteiksi luonto- ja linnustoarvot huomioiden. Alueelle suunnitellaan esteetön
luontopolku, jonka pitkospuut johdattavat lintutornille.

virkistysmetsä
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4.3 Suunnitelmaselostus ja kaaviot

Lempolan uuden kaupunginosan ydin rakentuu
kansirakenteelle siten, että juna-asema ja valtatie E18 kulkevat tunnelissa. Näin poistuu estevaikutus uuden asuinalueen ja Lohjan kulttuurikeskustan väliltä mahdollistaen alueiden kasvun
eheäksi, turvalliseksi ja yhtenäiseksi kaupunkirakenteeksi. Alueelle saavutaan Lempolan kiertoliittymän kautta, johon jo osittain nousseen
houkuttelevan työpaikka-alueen rakentuminen
jatkuu kohti Lempolan juna-asemaa toimien samalla melusuojana kansirakenteen asutukselle.
Kiertoliittymän alueesta muodostuu Lohjan kaupan, teknologian ja pienteollisuuden innovaatioiden keskus, joka on liikenteellisesti erittäin hyvin
saavutettavissa.
Kokonaisuudessaan Lempolan alue kasvaa
noin 15 000 asukkaan kaupunginosaksi. Juna-aseman, kansirakenteen ja näiden välittömällä vaikutusalueella on aluetehokkuus on noin
ea=1,0 luokkaa mahdollistaen asuntorakentamisen 10 000 asukkaalle. Rakennusten korkeus
vaihtelee kuudesta yhteentoista, ja alueelle
kansirakenteelle sijoittuu myös 14-kerroksinen
Lohjan pilvenpiirtäjä. Kannen rakennuskanta on
toiminnoiltaan sekoittuneita kerrostaloja, joiden
alimmissa kerroksissa on kaupan ja palveluiden
liiketiloja kun taas ylemmissä pääasiassa asuinhuoneistoja. Juna-aseman yhteydessä on asema-aukio, joka houkuttelee palveluineen ja elämyksineen pysähtymään Lohjalla. Shuttle-bussi
lähtee aukiolta kohti Lohjan keskustaa ja virkistysalueita.
Rakennukset on sijoitettu kannelle siten, että
julkisivut muodostavat liikenteen melulta suojaavan muurin mahdollistaen kannen rakennusmassojen väliin jäävät vehreät puistoreitistöjen kokonaisuudet. Rakennusten toimintojen
sijoittelussa ja äänieristyksessä huomioidaan
asumisviihtyisyys. Rakennusten julkisivuissa ja
meluvalleissa tavoitellaan vehreää ilmettä, joka
lisää asumisviihtyvyyttä. Asemakaavassa määritellään alueen viherkerroin tavoite, ja sitä hyödynnetään kortteleiden rakentumisessa.

Tiiviin asemanseudun ja palvelukeskustan jälkeen kaupunkirakenne muuttuu luonnon ja
maiseman lomiin asettuviksiksi yhteisöllisiksi
kortteliryppäiksi, joissa on niin kerros- ja rivitaloasumista kuin pienomakotitalojakin pihoineen
houkutellen alueelle sekä nuorta, että vanhempaakin väestöä. Tällä väljemmällä alueella rakentamisen aluetehokkuus on n. 0,4 ea
tarkoittaen yhteensä kotia noin 5000 uudelle
asukkaalle. Rakennukset on sijoiteltu kortteleihin niin, että korkeimmat rakennukset sijoittuvat
kortteliryppäässä ilmansuunnallisesti suotuisasti. Puuta käytetään energiatehokkaana rakennusmateriaalina sekä viherkattojen ja -seinien
osuus rakenteissa on alueella merkittävää.

KORTTELIRAKENNE
PELTOMAISEMASSA

Korttelikeskittymä
asukasaukio
Lempolan koulu
asukasaukio
2 kilometriä

KAUPUNKIRAKENNE KANNELLA

Rakentamisessa huomioidaan kiertotalouden
mahdollisuudet, ja rakentamisen yhteydessä
louhittava kivimassa hyödynnetään peltomaisemaan rakennettavien korttelien rakentamisessa.
Kierrätys ja vihreät arvot näkyvät Lempolan uudessa kaupunginosassa. Jäte nähdään mahdollisuutena ja resurssina. Energiantuotannossa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja biojätteet
poltetaan lämpöenergiaa tuottaen paikallisessa
pyrolyysilaitoksessa biohiileksi. Biohiiltä puolestaan käytetään pelto- ja viheralueilla ravinteiden
pidättämiseen ja istutusalueiden veden pidätyskyvyn parantamiseksi. Energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö ja hiilineutraalius ovat
osa Lempolan identiteettiä.

Asema-aukio ja
palvelut

KAUPUNKIRAKENNE
KANNELLA

KORTTELIRAKENNE, ASUMINEN JA VÄESTÖ
Valtaosa suomalaisista haluaisi edelleen asua
pien- tai omakotitaloissa.15 Lohja pääkaupunkiseudun välittömässä yhteydessä sijaitsevana
kaupunkina vastaa tähän toiveeseen. Espoo-Salo oikoradan myötä Lempolan ja lähialueiden
kehitys yhdistää pientaloasumisen ja nopean
kulkuyhteyden pääkaupunkiseudun ja Turun
suuntiin. Kaupunki- ja korttelirakenne Lempolan
sisällä on rakennettu siten, että junalle olisi matkaa pisimmilläänkin vain noin kaksi kilometriä.
Kävelypainottuus ja toimivat julkisen liikenteen
yhteydet takaavat asumisviihtyvyyden.

työpaikat, palvelut, asunnot
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asuntorakentaminen, 8-14 krs.
asuntorakentaminen, 5-8 krs.

asuntorakentaminen, 3-6 krs.
asuntorakentaminen, 1-2 krs.
koulu

olemassa olevan
kaupunkirakenteen
tiivistäminen
Kaavio. Rakennuskanta

TYÖPAIKKA-ALUE JA
INNOVAATIOKESKUS

palvelut, nähtävyys
yhteisöllinen keskus / aukio

pyöräily-yhteys Lohjan keskustaan on sujuvaa,
sillä kansirakenne mahdollistaa suoran reitin
junaradan ja E18 väylän yli. Aseman ympäristön kadut ovat kevyttä liikennettä painottavia.
Lempolan aseman ja Lohjan keskustan välisen
shuttle-bussin vuoroväli on tiheä ja junasta bussiin vaihtaminen on helppoa ja aikaa säästävää
tehden julkisen liikenteen käytöstä erityisen
houkuttelevaa.

virkistysreitti

Työajan ja asumisen sekoittuessa etätöiden ja
liukuvien työaikojen vaikutuksesta yhä enemmän toisiinsa, korostetaan asumisessa arjen
toimivuutta, asumisen helppoutta ja yhteisöllisyyttä. Kasvaessaan Lempola kansainvälistyy.
Uusi asuinalue erinomaisella junayhteydellä
Helsingin ja Turun suuntaan houkuttelee myös
maahanmuuttajia.

rautatie

liityntäpysäköinti
yhteys
liityntäpysäköintiin

Lehmijärventie
2 kilometriä

Pientalovaltaisten korttelilaikkujen väliin jäävä luonto metsän ja peltomaiseman muodossa
tekevät asuinalueista erityisen houkuttelevia ja
viihtyisiä. Yhteisöllisyys, asuntojen koko ja kohtuuhintaisuus vihreän ympäristön lisäksi ovat
avainsanoja näissä tulevaisuuden asunnoissa.
Melu on huomioitu osin umpinaisten korttelirakenteiden kautta, joka synnyttää sisäpihoille
viihtyisiä ja kaikille avoimia pikku puistoja. Hulevedet ratkaistaan niin ikään näillä korttelipuistoilla rakennetuilla luonnon monimuotoisuutta edistävillä imeytyspainanteilla, joista vesi johdetaan
biosuodatusaltaiden kautta viheralueille, alaville
peltoaukeille ja lopulta Myllyojaan.

yhteys
liityntäpysäköintiin

P

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN
Juna-asemalle on ihanteellinen saavutettavuus
julkisen ja kevyen liikenteen keinoin, joka mahdollistaa kaupunginosan kehittymisen lähes
autottomaksi. Liikenneverkko on suunniteltu siten, että kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet
ovat helpoimmin saavutettavat niin Lempolan
uuden kaupunginosan sisäisesti kuin Lohjan
keskustankin välillä. Pääsyy tähän on strateginen päätös suunnitella kansirakenne siten, että
ainoa ajoneuvoliikenne on sen lävitse kulkeva
shuttle-bussi. Henkilö- ja muu ajoneuvoliikenne kiertävät asuinalueille Saukkolantien kautta.
Lempolan eteläosissa, ennen kansirakennetta
sijaitsee osittain kallion sisään louhittavia pysäköintihalleja toimien liityntäpysäköintinä junamatkustajille. Ratkaisu vähentää samalla tarvetta Lempolan sisällä.
Joukkoliikenteen käyttäminen on asukkaille
helppoa. Pääosa uusista asukkaista asuu yhden
kilometrin etäisyydellä juna-asemasta ja lähes
kaikille asukkaille joukkoliikennepysäkki on vain
500 metrin kävelyetäisyydellä kotoa. Kävely- ja

autoton alue
E18-valtatie

shuttle-bussi

P
kevyen liikenteen reitti / luontopolku
tonttikatu

Saukkolantie

paikallinen kokoojakatu

liityntäpysäköinti
yhteys
liityntäpysäköintiin

alueellinen kokoojakatu
E18-valtatie

Lohjanharjuntie (Vt25)

E18-valtatie,
liikenteellisesti merkittävä tie
Lempolan kiertoliittymä
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PALVELUT
Pääosa päivittäispalveluista sijoittuu Lempolan ytimeen asema-aukion ympäristöön ja sen
välittömään läheisyyteen. Tilaa vievän erikoiskaupan palvelut löytyvät aivan vierestä Lohjan keskustan puolella sijaitsevasta Lempolan
työpaikka- ja liikepuistosta. Kansirakenteen
korkeimpaan ja maamerkkinä nousevan talon
ylimpiin kerroksiin syntyy uuden polven urbaani
liikunta- ja hyvinvointikeskus pysäyttävillä maisemilla kohti kolmea järveä, kauas kantoisia peltomaisemia sekä syvän vihreitä harjuja. Hyvinvointikeskus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen
luonto- ja virkistyspalveluiden kanssa, joihin
kuuluu muun muassa yhteisöasumisen mökkikyliä vain kävelymatkan päässä juna-asemalta
sekä uusia liikunta- ja hyvinvointikeskuksia, joita
syntyy Kisakallion rinnalle houkutellen Lohjalle
matkailijoita kauempaakin.

Referenssikuva. Shuttle-bussi liikennöi automaattisesti Lempolan ja
Lohjan keskustan välillä. Bussin kuljetuskapasiteetti mukautetaan liikennöitävän asiakasmäärän mukaisesti.

Lempolaan tulee myös uusi, alueen imagoon
sopiva koulu, jota ympäröi maisemapellot, koulumetsä sekä lammashaka. Uusi koulu kehittää
yhteistyötä alueella jo sijaitsevan Lehmijärven
koulun kanssa. Päiväkoteja tulee alueelle useampi, mutta muut sosiaalisen ja terveydenhuollon
palvelut löytyvät keskitetysti Lohjan keskustassa
sijaitsevan Lohjan sairaalan yhteydestä. Lohjan
keskusta vetää Lempolan asukkaita terveyspalveluiden lisäksi kulttuurin viettoon teatterin, elokuvien ja orkestereiden kautta. Keskustassa on
myös monipuolinen myymälävalikoima erityisliikkeineen unohtamatta seurakunnan palveluita
ja nähtävyytenä houkuttelevaa keskiaikaista Pyhän Laurin kivikirkkoa. Eloisaa ja värikästä ravintoja- ja kahvilakulttuuria tarjoaa niin Lempola
kuin Lohjan keskustakin houkutellen asukkaita
liikkeelle kaupunginosien välillä.

Kuva. Monien mahdollisuuksien Lempola.

polan asuinalueen valmistuttua. Mökkikylien tavoitteena on luoda uudenlaista mökkikulttuuria
kaupungistuneen Suomen ja luo
Luonnon ja lähiympäristön voimaannuttava virkistysvaikutus tuodaan kaikkien saataville aktiivisilla yhteisöllisyyttä korostavilla toimilla kuten
viljelypalstoilla, yhteisviljelyn peltolohkoilla ja hyvin suunnitelluilla ja monipuolisilla virkistysreiteillä suo- ja Myllyojan siltoineen, pitkospuineen ja
lintutorneineen. Laaja ja toimiva virkistysreitistö
toimii osaltaan myös kevyen liikenteen yhteytenä Lempolan ja Lohjan keskustan sekä muiden
kaupunginosien välillä. Tulevaisuuden ilmastotietoinen yhteiskunta valitsee polkupyörän niin
oman kuin ympäristön terveyden kannalta.

HYVINVOINTI JA VIRKISTYS
Lohjan jo ennestään vetovoimaista järvikaupunki- ja mökki-imagoa vahvistetaan tukemalla
mökkiasumisen ympärivuotisuutta parantamalla
infrastruktuuria ja tehostamalla tietoliikenneverkostoja. Uusien mökkikylätonttien kaavoitus on
tarkoitus aloittaa muun muassa Lehmijärven
eteläkärkeen ja Koivulanselän itärannoille Lem-

Viistoilmakuva. Lempolan aluetta kehitetään osana Lohjan keskustaa.
Kuvassa Pyhän Laurin kivikirkko.
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Alueen rakentuminen toteutetaan paloissa, jotta
erilaisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua
toteutukseen. Paloissa rakentaminen vahvistaa
alueen monimuotoisuutta. Ennen varsinaisen
uuden alueen rakentamista kulkuyhteyksiä perusparannetaan. Saukkolantien ja Lehmijärventien ajoyhteydet toimivat tärkeinä sisääntuloväylinä, joten niiden parantaminen mahdollistaa
alueen rakentumisen. Lempolan nykyisen liikenneympyrän työpaikka-alueen ympäristöä tiivistetään ja täydennysrakennetaan. Lohjanharjuntien
ja Suurlohjankadun yhteyksiä parannetaan, jotta
tulevaisuudessa kulkeva shuttle-bussiyhteys on
sujuva. Alueen pohjoisosan uudet katuyhteydet
rakennetaan työmaakäyttöön valmiiksi.
Toisessa vaiheessa rakentuu junarata ja asema
sekä radan ja E18 väylän ylittävä kansirakenne.
Kansirakenteen toimisto- ja palvelurakennukset
ovat ensimmäisiä, Lempolan kannelle pystyynnousevia rakennuksia. Kannelle suunniteltu hyvinvointikeskus saa ulkomaiset rahoittajat kiinnostumaan ja keskuksen yhteyteen muodostuu
hotellitoimintaa. Kannen asuntotuotanto voimistuu ja sijoittajia houkuttelee erityisesti kaukana
siintävä järvimaisema sekä loistavat julkisen
liikenteen yhteydet. Kannelle sijoittuu monipuolisia palveluita rakennusten kivijalkoihin. Kannen
rakennusten rakentaminen alkaa aseman ympäristöstä ja laajenee etelään. Lohjan keskustan
ja Lempolan välinen shuttle-bussiyhteys otetaan
käyttöön.
Kannen viheryhteys toteutetaan rakennusten
kanssa samaan aikaan. Yhteys on tärkeä niin
eliöiden kuin ihmistenkin kannalta ja siksi sitä pidetään tärkeänä yhteytenä myös rakentamisen
aikana. Pohjoisosan kolmannen vaiheen hulevesien imeytyspainanteet toteutetaan jo toisessa vaiheessa, jotta myös rakentamisen aikaisia
vesiä saadaan viivytettyä ja imeytettyä. Nykyistä
purouomaa parannetaan.

1. Vaihe
Uuden alueen pohjoisosan
katuyhteyksien perustaminen
työmaakäyttöön.
Nykyisten kulkuyhteyksien
parantaminen. Lempolan
liikenneympyrän työpaikka‐
alueen tiivistäminen ja
täydennysrakentaminen.

3. Vaihe
Väljempien asuntokorttelien sekä
päiväkodin ja ala‐asteen rakentuminen.
Pihojen väliin leikkipuistojen toteuttaminen.
Suon virkistysreittien sekä keskeisen
peltovaltaisen puiston virkistysreittien sekä
viljelypaikkojen rakentaminen. Nykyisen
purouoman kunnostaminen ja hulevesien
imeytysalueiden rakentaminen.

2030
2. vaihe
Junaradan ja aseman rakentuminen.
Kansirakenne E18 ja junaradan yli.
Kannelle valmistuu ensimmäisenä
toimisto‐ ja palvelurakennuksia.
Hyvinvointikeskuksen ja
hotellitoiminnan rakentuminen
hienoilla maisemilla. Viherkansi
rakentuu. Rakentaminen jatkuu
etelään. Shuttle‐bussiyhteys Lohjan
keskustan ja Lempolan aseman välillä.

Tulevaisuus
Lempolan ja Lohjan tiivistä yhteistyötä
liikkumisen suhteen ylläpidetään
jatkuvasti. Kannen viheryhteyden
tärkeys korostuu kaikessa
lisärakentamisessa.

2045

2035

2025

2020

5. Vaihe
Rakentaminen jatkuu luoteeseen
nykyistä asutusta tiivistämällä. E18
valtatien eteläpuolinen alue
rakennetaan. Lempolan
kaupunkirakenne kasvaa kiinni Lohjan
keskustaan ja ne muodostavat yhdessä
saumattoman kokonaisuuden.

2050

2040
4. Vaihe
Paikallisbussiyhteydet Lohjan
keskustaan ovat käytössä vaiheen 3
alueella. Koillisosan asuinalueen
rakentuminen ja vaiheen 5 katuverkon
parantaminen.
Alueen hulevesien imeytysrakenteet
sekä kaupan rakentuminen.

6. Vaihe
Mökkikylät Lehmijärven ja
Harvakkalanlahden rannoille.
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4.4 Suunnitelman vaiheistaminen

Ensimmäisten asukkaiden muuttaessa alueelle
myös kaupan palvelut ja hyvinvointikeskus on
toiminnassa. Lempolan pohjoisosan 3. vaiheen
väljemmät asuntokorttelit alkavat tämän jälkeen
rakentumaan. Pihojen väliin rakentuu muutama
leikkipuisto ja alueelle rakennetaan myös päiväkoti ja ala-aste. Ennen niiden valmistumista lapset hyödyntävät Perttilän ja Lehmijärven kouluja
sekä E18 tien eteläpuolelle jääviä päiväkoteja,
kuten Perttilän päiväkotia ja Päiväkoti Oravaista.
Neljännessä vaiheessa rakentuu koillisosan
asuinalue sekä 5. vaiheen olemassa olevaa
katuverkkoa parannetaan. Alueelle tulee myös
oma kauppa. Paikallisbussiyhteydet Lohjan
keskustaan ovat käytössä vaiheen 3 alueella.
Rakentaminen jatkuu luoteeseen nykyistä asutusta tiivistämällä vaiheessa 5. E18 valtatien
eteläpuolella täydennysrakennetaan Lempolan
ja Lohjan keskustan väliin jäävää aluetta.

5. vaihe

6. vaihe
4. vaihe

3. vaihe

3. vaihe

2. vaihe

Alueelle sijoittuu toimisto- ja kaupanalan palveluita sekä uutta asumista. Lempolan kaupunkirakenne kasvaa kiinni Lohjan keskustaan ja
ne muodostavat yhdessä saumattoman kokonaisuuden. Viimeisessä vaiheessa toteutetaan
mökkikylät Lehmijärven ja Harvakkalanlahden
rannoille. Lempolan ja Lohjan tiivistä yhteistyötä liikkumisen suhteen ylläpidetään jatkuvasti.
Kannen viheryhteyden tärkeys korostuu kaikessa lisärakentamisessa.

2. vaihe
6. vaihe

5. vaihe

1. vaihe

1. vaihe
2. vaihe
3. vaihe
4. vaihe
5. vaihe
6. vaihe
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Vaihe 5

Vaihe 4

asutusalue

asutusalue

Vaihe 3
Vaihe 3

virkitysalueet

asutusalue

Vaihe 3
junaradan rakentaminen

Vaihe 2
Vaihe 1
yhteyksien kunnostaminen

kannen, aseman ja asutuksen
rakentaminen

Vaihe 1
yhteyksien kunnostaminen

Vaihe 1
täydennysrakentaminen
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Osallistaminen
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Osallistaminen tarkoittaa mahdollisuuksien tarjoamista
ja osallistuminen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Suunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien mielipiteet.
Lempolan aseman ympäristön rakentuminen
vaiheissa mahdollistaa osallisten vaikuttamisen
suunnitteluprosessiin. Liisa Lukiolainen osallistuu heti suunnittelun alkuvaiheessa ja merkitsee toiveitaan nettikarttasovelluspohjalle. Liisa
toivoo Lempolaan kauppoja ja liikuntakeskusta,
joita voi hyödyntää matkalla Helsinkiin opiskelemaan. Hän on myös huolissaan rakentamisen
ekologisista vaikutuksista ja toivoo, että valitut
rakennusmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä.
Liisasta olisi myös hyvä, jos Lempolaan muodostuisi ulkotiloihin levittyvää kahvilakulttuuria ja
kulttuuripalveluita. Lohjan aluetoimikunnat osallistuvat suunnittelutyöpajoihin ja erityisesti Valtaväylät toimikunta ideoi alueen tulevaisuuden
ilmettä. Lisäksi järjestetään koko Lohjan kattava ideatehdaskysely. Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi - Pulli maaseutualueiden
osayleiskaava hyväksytään. Asemakaavaluonnosten laatiminen alkaa.
Karttapalautteiden, työpajojen ja ideatehdaskyselyjen tulokset käydään suunnitteluryhmän
kanssa läpi ja kootaan tarkemman suunnittelun
lähtötiedoiksi. Asemakaavaluonnosten laatiminen on käynnissä ja luonnokset laitetaan nähtäville.
Teppo Tehdastyöläinen ei haluaisi, että Lempolaa rakennetaan. Hän pitää luonnonrauhasta ja
kokee, että uuden kaupunginosan rakentuminen
tuhoaa alueen luontoarvoja. Teppo kommentoi
kärkkäästi suunnitelmaluonnoksia ja laatii aktiivisesti kaupungille muistutuksia. Luontoarvojen
puolesta puhuminen nostaa nykyiset luontoarvot keskeiseksi teemaksi suunnittelussa. Uusi
alue muotoillaan luonto paremmin huomioon ottaen ja viheralueiden suunnittelutavoitteet asetetaan korkealle. Uudessa kaupunkitilassa tulee
olla riittävästi mukana luonnon monimuotoisuut-

ta. Sen lisäksi, että alueen reunamille jäävät
luontoarvot pyritään säilyttämään, urbaanien viheralueiden laatuun ja ekosysteemipalveluiden
määrään kiinnitetään enemmän huomiota.
Alueen katusuunnittelu käynnistetään ja alustavien suunnitelmien pohjalta järjestetään työpaja.
Elli Eläkeläinen odottaa innolla uutta asuinaluetta. Uusi asema mahdollistaa helpon kulkemisen
Turkuun tapaamaan lapsiaan. Elli käyttää sähköisiä palveluita sujuvasti ja seuraa suunnitteluprosessia mielenkiinnolla, mutta uskoo, että
alueelle syntyy kaikkea tarpeellista eikä hän
kommentoi suunnitelmia. Ellin kaverit kuitenkin innostuvat uudesta alueesta ja osallistuvat
järjestettävään työpajaan. Työpajan tuloksena
ilmenee tarvetta senioriasumiselle. Asia kiinnostaa vähän Elliä, mutta hän rakastaa hoitaa omaa
puutarhaansa eikä suunnittele muuttavansa.
Asemakaava saa lainvoiman ja katusuunnitelmaluonnokset valmistuvat. Pertti Bisnesmies
ei ehdi ottaa suunnitelmaan kantaa kovinkaan
aikaisessa vaiheessa. Hän kuitenkin tekee kaupungille muistutuksen laaditusta suunnitelmasta
ja toteaa, että pyöräilijät pitäisi ottaa enemmän
huomioon. Pidemmän matkan pyörätieyhteyksille tarvitaan myös parempaa opastusta. Lempolaan rakentuvan kaupunkiympäristön pienipiirteisyyttä hän pitää hyvänä, mutta toivoo
samalla, että alueen läpi pääsee nopeasti kulkemaan. Katusuunnitelmat saavat lainvoiman.
Suunnittelu etenee rakennussuunnitteluun ja
valmistuvat 2024.
Teija Terapeutti on huolissaan, miten yhteydet
Lohjan keskustaan kehittyvät. Nykyisin hänen
kotoaan ei ole julkista liikennettä ollenkaan ja
hän joutuu autolla kuljettamaan lapsiaan harrastuksiin. Teija päättää kerätä adressia kaupungin
sisäisen liikenteen parantamiseksi ja saa ajatukselleen kannatusta. Kaupunki huomioi julkisen
liikenteen reitistöä suunniteltaessa monen kansalaisen toiveen, erityisesti Kisakallion ja rakentuvan Lempolan välisen yhteyden. Teijan mies
perustaa uuden hyvinvointikeskuksen Lempolaan, jossa myös Teija käy töissä. Perhe päättää
muuttaa Lempolaan, kun sieltä lapsilla on hyvät
kulkuyhteydet kouluun Turkuun.

Kommentoin kärkkäästi suunnitelmaluonnoksia, jos siltä vaikuttaa.
Aion laatia aktiivisesti muistutuksia
vedoten Lempolan alueen luontoarvoihin. Mitään ei tänne tulisi
rakentaa. Kyllä asiat olivat ennen
paljon paremmin.

Kerään adressin, jotta Lohjan sisäiseen joukkoliikenteeseen saataisiin
parannusta ja aloite tulee saamaan
mitä todennäiköisemmin kannatusta!
Haluan taata meidän lapsille paremman tulevaisuuden ja mielestäni
julkisen liikenteen kehittäminen on
merkittävä tekijä tässä asiassa. Lisäksi se takaa Lohjan kasvun.

En koe tarvetta esittää
toiveita uudesta asemanseudusta. Olen kuitenkin
kiinnostunut hankkeesta.
Seuraan sen etenemistä siis
täältä keinutuolistani.
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Nykyiset menetelmät
Suunnitteluprosessiin osallistaminen on nykyään valtavirtaa. Osallistamisen taustalla on
ajatus demokratiasta. Ihmisillä on oikeus vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja sen muokkaamiseen. Nykyisin puhutaan enemmänkin yhteissuunnittelusta. Osallistaminen on muuttunut
aikaisemmasta haitallisten vaikutusten tunnistamisesta positiivisempaan suuntaan. Tavoitteena
on tutkia tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Osallistaminen on mukana koko suunnitteluprosessissa. Asukastilaisuudet ja erilaiset työpajat kuuluvat suunnitteluun. Alueen suunnittelu
lähtee käyntiin luonnoksella, josta järjestetään
asukas-/yleisötilaisuus. Alustava suunnitelma
esitellään ja asukkaat sekä muut sidosryhmät
kertovat siitä mielipiteensä. Tavoitteena on, että
suunnitelmaa päivitetään toiveiden mukaan,
mutta käytännössä alueen suuret linjat on jo
siinä vaiheessa lukittu eikä kaikkia toiveita voida mitenkään huomioida. Siksi osallistamista
tehdään jo myös kaavaprosessin aikana, jolloin
useammalla ihmisellä on vaikuttamismahdollisuus. Esimerkiksi asemakaavasta laaditaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan mitä ollaan kaavoittamassa, miten
ja miksi kaavoitetaan, miten kaavan vaikutuksia
arvioidaan, miten päätöksenteko etenee ja miten kaavan vuorovaikutus järjestetään. Hallinnollinen prosessi pitää sisällään useita osallistamisen kohtia. OAS:ista voi kuka tahansa esittää
mielipiteen. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, josta on mahdollista jättää kirjallinen
muistutus. Kaava hyväksytään, jonka jälkeen
tehdystä päätöksestä voi vielä valittaa.16
Helsingissä osallistamisesta on tehty kaupungin
oma palvelu kaupunkilaisia varten. Jokaiselle
asuinalueelle on nimetty oma alueellinen työntekijä eli stadiluotsi. Stadinluotsin tehtävänä on
auttaa asukkaita viemään eteenpäin aloitteita ja
kehittämisehdotuksia. Kaupungin strategiaan on
määritelty, että kaupunkia kehitetään yhdessä
kaupunkilaisten kanssa.17

5.3 Tulevaisuuden menetelmät
Suunnitteluprosessiin osallistuminen on viety
uudelle tasolle viimeisen vuosikymmenen aikana. Nettikarttasovellukset ja sosiaalinen media
on otettu mukaan työkaluina. Monella kaupungilla on käytössään karttasovellus, johon tavallinen kansalainen voi merkitä suoraan kartalle
oman kommentin. Kaatunut puu tai vaarallinen
suojatie merkitään kartalle kommentin kera ja
niin viesti tavoittaa kaupungin työntekijät. Karttoja hyödynnetään paljon myös käynnissä olevan suunnitteluprosessin aikana. Facebook ja
muu sosiaalinen media on myös kovassa käytössä. Asukastilaisuuksista luodaan omia tapahtumasivuja, joissa voi myös kommentoida
suunnitelmia. Sosiaalisen median kanavat ovat
toistaiseksi vielä epävirallisia, mutta silti hyvin
hyödynnettävissä.

Olen erittäin kiinnostunut, että pyöräilymahdollisuudet niin Lempolan alueella kuin
muualle Lohjalle on otettu huomioon. Aion
tehdä aiheesta muistutuksen. Tarkoituksena
on rahoittaa ennakkoon asuntonsa rakentuminen. Asuinalue vaikuttaa muuten erittäin
houkuttelevalta minunkaltaiselleni maailmanmatkaajalle.

Tulevaisuudessa osallistamista kehitetään entistä paremmaksi palveluksi. Ihmisten kiinnostus
omaa ympäristöään kohtaan on suuressa kasvussa ja suunnitteluprosessiin osallistuminen
on jokaisen arkipäivää. Ihmiset myös tietävät
enemmän rakentamisesta ja kuinka ympäristöä
tulisi kehittää entistä ekologisemmaksi. Käyttäjien ymmärrys asioiden välisistä suhteista sekä
koko suunnitteluprosessin kulusta kasvaa.
Karttapalvelut kehittyvät lisää. Puhelimien kehitys tuo mukanaan entistä nopeammat ja helppokäyttöiset sovellukset. Puhelimen paikannuksen
avulla saat sijoitettua itsesi kätevästi kartalle ja
ääneen puhuttu kommentti tallentuu viranomaisia varten. Pääset myös kuuntelemaan muiden
kommentteja sekä kommentoimaan niitä. Ympäristössä olevat ongelmat tai positiiviset huomiot
kommentoidaan matalalla kynnyksellä ja niistä
kehkeytyy suuriakin keskusteluita sosiaalisessa mediassa. Uutisarvokynnys ylittyy usein ja
suunnittelua sekä rakentamista käydään mediassa läpi päivittäin.
Suunnitteluprosessi kokee suuren muutoksen,
kun kansalaisten mielipiteen painoarvo kasvaa.
Suunnittelu ei käynnisty ennen kuin on kuultu
alueen asukkaita ja koottu heidän mielipiteitään. Prosessi pitää sisällään useita työpajoja fyysisesti sekä virtuaalisesti. Suunnittelu on
virtuaalimallipohjaista, jolloin kaikki materiaali
on helpommin kansalaisten ymmärrettävissä
ja hyödynnettävissä. Työpajoissa käydään läpi
suunnitelmaa myös virtuaalilasien avulla ja tilan
hahmottaminen paranee. Kansalaisten ideoita
ja ehdotuksia testataan pienemmällä kynnyksellä ja ympäristön muokkailtavuus ja monikäyttöisyys korostuu sen myötä.

Kuulun Lohjan aluetoimikuntaan,
joka osallistuu kehittämistä koskeviin
työpajoihin. Lisäksi ajattelin
merkitä aluetta koskevia toiveitani
nettikarttasovellukseen.
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5.2 Osallistamismetodit

Espoo‐Salo radan yleissuunnitelmien kommentointi.
Lempolan alueen suunnitelmien lähtökohtien ja
toiveiden kerääminen nettikarttasovelluspohjalle sekä
työpajat asukkaiden kanssa ja koko Lohjan alueelle
jaettavan ideatehdas‐kyselyn toteutus. Aluetoimikunnat
äänessä, erityisesti Valtaväylät toimikunta.

Adressi; Julkisen liikenteen parantaminen Lohjan
sisällä. Kaupunki linjaa tiheämmät vuorovälit ja
sujuvammat yhteydet Lohjan sisällä.
Rakennussuunnitelmien edistäminen.
Katusuunnitelmat lainvoimaiset.

Katusuunnittelun
käynnistäminen. Työpaja
alustavien suunnitelmien
kanssa.

Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi‐Pulli
maaseutualueiden osayleiskaavan hyväksyminen.
Asemakaavaluonnosten edistäminen.

2023
2021

2019

2024

2022
2020

Karttapalautteiden, työpajojen ja
ideatehdaskyselyn koonti ja tulosten läpikäynti
suunnittelun pohjaksi. Asemakaavaluonnokset
nähtäville ja niiden kommentointi.

Suunnitelmat valmiit.
Urakka alkaa.

Asemakaava saa lainvoiman. Lempolan
suunnitelmaluonnokset valmiit ‐>
kommentointimahdollisuus yleisötilaisuudessa, jonka
jälkeen suunnitelmat ovat nähtävillä. Muistutusten
laatiminen asukkaiden (mm. Pertti ja Teppo) sekä
Lempolan asukasyhdistyksen osalta.
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Vision vaikutukset

6 Hyödyt eri näkökulmista

7 Riskit ja epävarmuustekijät

8 Johtopäätökset
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Riskit ja epävarmuustekijät
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6.2 Uhat ja riskit
aukenevat näkymät muodostuvat Lohjan muiden luontokoh-teiden ohella nähtävyyksiksi.
Lohjan luonto on ainutlaatuisuudessaan matkailuvaltti, joka edes-auttaa hankkeen edistämistä.

Lempolan alueen kehittämiseen liittyy monia
kynnyskysymyksiä.

1. Lähtökohtaisesti oletetaan, että Turun ja Helsingin välistä rataliikennettä tullaan kehittämään.
5. Jos aluetta lähdetään kehittämään, voi kynAsian suunnittelu on edennyt suhteellisen pitkälnyskysymykseksi muodostua, että asukkaita
le, minkä seurauksena on epätodennäköistä,
ei muuta Loh-jalle. Vision näkemys asiaan kuiet-tä rata ei kulkisi lainkaan Lempolan alueella.
tenkin on, että koska aseman alueesta muoJos junaa ei kuitenkaan tulisi lainkaan, kannatMustat joutsenetdostuu erittäin houkutteleva asuinalue nopean
taa Lohjan harkita olisiko mahdollista Hanko-Hyetäisyyden päässä niin Helsingistä kuin Turusvinkää -tavararataa muuttaa henkilöliikenteen
takin, asukkaita alueelle löytyy. Lisäksi ilmastonkäyt-töön ja kehittää liikennöinnin aloittamisen
muutoksen vaikutus ja maahanmuutto pitävät
yhteydessä nykyistä nauhataajamaa ja Lohjan
Mustat joutsenet
?
Suomen väestönkasvun positiivisena,
jolloin
keskus-tan aluetta.
kau-pungistuminen ja Lohjan kasvu ovat mah2. Todennäköisempi kynnyskysymys on se, pydollisia muutosvoimia.
sähtyykö nopeampi juna Lohjalla. Jos juna ei
py-sähdy, Lohjan nauhataajaman asukkaille ju?
nayhteys ei kaikissa tapauksissa ole houkutteSuuri ihmisvirta,
maahanmuuttokeskus
levin vaihtoehto odotusaikojen ja junan useiden
pysähdyksien vuoksi. Ilmastotavoitteiden saaYmpäristökatastrofi
vuttami-sen eteen tehtävät toimenpiteet vaikuttavat siihen, miten alue Lohjan julkinen liikenne
tulee kehit-tymään. Jos shuttle-bussille ei ole
asiakaskuntaa, sitä ei ole kannattavaa ylläpiYmpäristökatastrofi
tää riittävän tiheäl-lä vuorovälillä. Automatisoitu
shuttle-bussi on kuitenkin kustannuksiltaan suhteellisen edullinen vaihtoehto perinteiseen bussiin, jossa kuljettajan palkka muodostaa suurimSota
man osan kustannuk-sista.

Mustat
joutsenetsijainti Lempolan alueella ei
3.
Juna-aseman
ole vielä selvillä, ja radan geometria rajoittaa sijain-tia. Jos asema ei sijaitse E18-risteysalueella tulee kansirakenteen mahdollisuutta tarkastella uu-delleen. Aikaisemmissa tarkasteluissa
on esitetty, että aseman sijainti voisi olla myös
idempänä. Tämä tarkoittaisi, että Lempolan kiertoliittymän alueelle ei muodostuisi Vihreästi kannella -vision kaltaista keskittymää ja kansi liittyisi
Natura 2000 -alueen harjualueeseen.
4. Kansirakenne on sanomattakin erittäin kallis
ratkaisu, ja erittäin keskeinen Ympäristökatastrofi
kynnyskysymys
on, löytyykö tahtotilaa ja rahoitusta kannen rakentamiseen. Vision mukaisesti kannen rakentamisen kautta alueen houkuttelevuutta voidaan
kuitenkin lisätä merkittävästi: estevaikutus poistuu, kan-nesta ja sen korkeista rakennuksista

!

Kaikessa muutoksessa on omat riskinsä. Tulevaisuuden haasteena on riskien ennakoiminen
ja niihin ajoissa reagoiminen. Politiikka, arvot
ja maailman yleinen tilanne vaikuttavat tulevaisuuden uhkiin. Globaalit uhat ovat uhkia myös
Lohjalla. Ilmastonmuutos, sota ja tekniikan kehitys tuovat mukanaan monenlaisia uhkia, joita
kaikkia ei voi estää, mutta niihin voi varautua.
Riskit tulee ottaa suunnittelussa huomioon ja
niiden hallitsemiseen tarvitaan useamman alan
osaamista. Lohjalla tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös laajempaan kokonaisuuteen.

•

hyvinvoinnin kasvu ei jakaannu tasa-arvoisesti

•

sijoittajien kiinnostus alueesta, rahoitus

•

liian monta suurta hanketta käynnissä Suomessa/Uudellamaalla samanaikaisesti; resurssien riittävyys/kalleus

•

liian nopeasti etenevä hanke; ei riittävää aikaa valmisteluun ja suunnitteluun

•

asemanseudun muuttuminen epäviihtyisäksi ja turvattomaksi

Globaaleja/valtakunnallisia uhkia ja riskejä:

•

vanhan Lohjan keskustan muuttuminen elinvoimattomaksi

Suuri ihmisvirta,
maahanmuuttokeskus
• laajalle levittäytyvät

Sota

!

tarttuvat taudit

•

ilmaston muuttuminen (nopeammin kuin ennustettu) ja siitä syntyvät ympäristö-, luontoja ilmastokatastrofit

•

pakolaisuus, maahanmuutto

•

sodat eri muodoissaan

•

talouden ja yhteiskuntien romahtaminen

•

huono globaali hallinta

•

hallitsematon kehitys teknologiassa ja biologiassa, väärinkäytöt

•

keinotekoinen äly ottaa vallan

•

avaruuden ja maankuoren uhat

Lohjan asemanseudun kehittämiseen liittyviä
uhkia ja riskejä:

?

Suuri ihmisvirta,
maahanmuuttokeskus

•

junayhteyden ja aseman saaminen, junan
pysähtyminen asemalla riittävin vuorovälein

•

Lohja ei houkuttele; asukas- ja asiakasmäärien lasku

6.3 Riskien hallinta
•

ilmastonmuutosta hillitsevät ratkaisut, ilmastonmuutokseen sopeutuminen kestävillä
ratkaisuilla

•

muutokset salliva mukautuva ja joustava rakentaminen

•

väestön ikääntymisen huomioiva kaupunkirakenne

•

sekoittunut yhdyskuntarakenne erilaisine
asumis-, työpaikka-, ja palvelumuotoineen

•

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä
kaupunginosa

•

osallistava suunnittelu (ja toteutus), yhteisöllisyys

•

kierto-, jakamis- ja vertaistalouden huomioiminen

•

elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden
tarjoaminen

•

asemanseutu toteutuu vain osittain

•

junayhteys houkuttelee Lohjalta naapurikuntiin/muualle töihin/asumaan

•

kilpailuvalttien, vahvuuksien ja paikallisuuden hyödyntäminen

Ympäristökatastrofit, sota, humanitariset kriisit ja pakolaisuus sekä

•

•

tuntemattomat tekijät ovat muun muassa tulevaisuuden mustia
Sota
joutsenia.

vastarinta urbaaniin autottomaan ympäristöön

ennakkomarkkinoinnin ja muiden mahdollisten rahoitusmallien tarkastus

•

vastavirta keinoälyn ja teknologian kehittymiselle

•

allianssit ja muut yhteistyömuodot

!
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Hyödyt eri näkökulmista
7.2 Sosiaaliset hyödyt

Visio “Vihreästi kannella” tuottaa toteutuessaan
monenlaisia hyötyjä. Hyödyt voidaan jakaa taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurillisiin ja ekologisiin
hyötyihin. Hyödyn suuruus riippuu siitä, kenen
näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Globaalin tason hyöty ei välttämättä ole yhtä suuri hyöty kunnalle tai yksilölle. Ekologiset hyödyt voivat olla
ristiriidassa taloudellisten hyötyjen kanssa. Visiossa on haettu tasapainoa kaikkien osa-alueiden
kesken ja pyritty huomioimaan asioita monesta
näkökulmasta.

•

Lohjan asuntotuotannon ja palveluiden kasvu

•

•
•
•
•
•
•
•

7.3 Kulttuurilliset hyödyt

yhteisöllisen elämän turvallisuus

•

sosiaalisen vuorovaikutuksen voimaannuttavuus

•

Lohjan keskustan ja Lempolan välisen välimatkan pieneneminen

•

moottoritien ja junaradan estevaikutuksen
poistuminen alueiden väliltä

•

helppo yhteys Lohjan keskusta kulttuuritoimintaan ja -palveluihin
Kaupunki- ja maaseutuelämän yhdistyminen
kultuuriympäristöä vaaliva alueen rakentaminen
monikulttuurillisuuden rikkaus

lähivirkistysalueet ja harrastustoiminta
hyvät peruspalvelut kaikkien ulottuvilla
Lohjan imagon vetoaminen nuoriin

työpaikkaomavaraisuus

•

•
•
•
•

•

talouden tasapaino

•

•

•

tuottavuuden kasvu

•

•

•

väestönkasvu

•

7.4 Ekologiset hyödyt
hiilineutraalin liikenteen edistäminen; ilmastonmuutoksen hillitseminen
Lohjan kestävä kasvu ja taajamien välinen
tasapaino
luontomatkailumaiseman vahvistaminen
-> Suomen/Lohjan luonto kansainvälisesti
tunnetuksi
ympäristön arvostus; paikallisen luonnon arvostaminen
työpaikka, asuminen, palvelut ja harrastusmahdollisuudet samalla alueella
kävelykeskustan mahdollistaminen ja sen
ympäristölle tuomat hyödyt
pohjois-eteläsuuntaisen viheryhteyden vahvistaminen
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen

yhteys pääkaupunkiseutuun ja Turkuun

•

ulkopaikkakuntalaisten työllistymismahdollisuudet Lohjalla

•

teknologian kehittyminen

•

Kävely

Lohjan vetovoimaisuus ja kilpailuetu

•

ajan säästäminen: junalla töihin matkustettaessa ajankäyttöä pystyy tehostamaan
Pyöräily

Vetovoimatekijät

LIIKENNE

CO2

Imago

?

LUONTO JA
VIRKISTYS

MAANKÄYTTÖ
TULEVAISUUDEN
TAVOITTEISSA

Auto

Julkinen liikenne

Nykytilanne
Pitkä nauhataajamarakenne luon myös pitkät kävelyetäisyydet.
Hiidensalmesta ja keskustan lähiympäristössä hyvät kävely‐
yhteydet. Lempolan liikenneympyrä on hyvin saavutettavissa
Perttilästä.

Keskusta on saavutettavissa noin 5km säteellä hyvin. Vaanilasta on Keskustan ja Lempolan väliset pyöräily‐yhteydet ovat hyvät. Viherkansi parantaa
E18 tien pohjoispuolen pyöräily‐yhteyksiä keskustaan ja muille alueille.
hankala yhteys. Lempolan liikenneympyrä on myös hyvin
saavutettavissa Lempolan asemalta ja Lohjan keskustasta.
Kisakalliosta puuttuu pyöräily‐yhteys E18 tien vierestä.
Lohjan sisällä auto on nopein kulkuneuvo. Auto on nopein myös
kuljettaessa pääkaupunkiseudulle. Turkuun auto on ainoa
vaihtoehto.

Auto on nopein kulkuväline pääkaupunkiseudulle liikuttaessa mikäli matkanpää
ei ole Pasila tai lähellä Helsingin rautatieasemaa. Lohjan sisällä auto on melko
nopea vaihtoehto.

Julkinen liikenne toimii melko hyvin E18 tien eteläpuolella.
Kisakallion, Vaanilan ja Lempolan aseman suunnalta yhteydet
keskustaan huonot. Joukkoliikenneväli on harvaa ja matkustusajat
pitkiä. Turun suuntaan ei ole toimivaa joukkoliikennettä ollenkaan.

Julkinen liikenne toimii hyvin Lempolasta ja eteläisimmiltä alueilta.
Matkustusajat on kohtalaisia ja vuoroväli etenkin keskustan ja Lempolan välillä
on tiheä. E18 tien pohjoispuolella julkinen liikenne on harvaa. Liikenne
Helsinkiin toimii tiheällä vuorovälillä ja matkustusaika on kohtalainen
liikuttaessa Pasilaan tai lähelle Helsingin rautatieasemaa. Matkustusajat
Otaniemeen, Aviapolikseen ja Itäkeskukseen ovat melko pitkiä. Yhteys Turkuun
on nopea.

Kaavio. Vision keskeisinä tavoitteita oli kehittää kolmea keskeistä vetovoimatekijöihin ja imagoon tunnistettua tekijää: liikentettä, maankäyttöä, sekä luonto- ja virkiryspalveluita. Suunnitelman avulla
voidaan edistää kaikkia osa-alueita ja saada niiden kautta hyötyvaikutuksia Lohjan kehittämisen edistämiseksi.

Tulevaisuus
Kävelyetäisyydet ovat melko pitkiä. Lohjan keskustan ja Lempolan väliset kävely‐
yhteydet ovat melko hyvät. Viherkansi parantaa E18 tien pohjoispuolen kävely‐
yhteyksiä.

Kaavio. Nykytilanteen ja tulevaisuuden vertailu kävelyn, pyöräilyn,
yksiytisen autoilun ja julkisen liikenteen näkökulmasta.
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Vuosi 2050 on lähempänä kuin ensimmäiseksi
saattaisikaan ajatella. Vain 30 vuoden päästä
elämme maailmassa, jossa näemme nykypäivänä tekemiemme päätösten ratkaisut ja teknologian villeimmät innovaatiot. Vision lähtökohtana
oli rakentaa parempaa tulevaisuutta, jossa hyödynnetään liikenteellisistä ratkaisuista kerättyä
tietotaitoa Lohjan nauhataajaman kehittämiseksi. Täten lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenteen sijoittaminen merkittävien estevaikutuksien
eristämäksi on kestämätön ratkaisu. Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantumisen estäminen ja
sosiaalisen tasa-arvon kehittäminen ovat keskeisessä asemassa uuden asuinalueen kehittämisessä.
Raideliikenne on kestävää kehitystä tukeva liikennemuoto, johon tulee kannustaa myös poliittisten päätösten kautta. Sen hyötyvaikutukset
ovat kiistämättömiä. Muun muassa ajankäyttö
tehostuu, liikenteen päästöt vähenevät, renkaiden kulumisen aiheuttama muovin päätyminen
luontoon vähenee. Lisäksi eurooppalaisten raidehankkeiden kautta Lohja kansainvälistyy ja
luontomatkailu pohjolan järvimaisemiin lisääntyy.
Visioon “Vihreästi kannella” sisältyy epävarmuustekijöitä, mutta jos kansirakenne toteutetaan, sijoittuu uusi nauhataajaman jatke luonnolliseksi osaksi osana Lohjan historiallista
jatkumoa. Junan uudelleen tuleminen Lohjalle
on merkittävä muutostekijä, joka mahdollistaa
loistokkaan Lohjan tarinan jatkumisen.
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Liite 1. Skenaariot VE1, VE2 ja VE3

TEKOÄLY JA
DIGITALISAATIO

JUNAYHTEYDET

LIIKENNE JA
LOGISTIIKKA

TYÖ JA KOULUTUS

ILMASTONMUUTOS
Vapaaehtoistyö ja
vihreät arvot.
Kaupungit suuressa
muutoksessa
ilmastonmuutoksen
ja kansainvälisten
ilmastosopimusten
myötä. Paikallisuus
nousee keskeiseksi
arvoksi. Suomalainen
ruoka on arvossaan.

KAUPUNGISTUMINEN
JA GLOBALISAATIO

ASUMINEN
JA VÄESTÖ

HYVINVOINTI
JA VAPAA-AIKA

LUONTO
(SINIVIHERVERKOSTO)

Kaupunkirakenne
tiivistyy. Palveluita
Lohjan keskustaan ja
Lempolaan. Lempolan
keskus liikenteellisesti
erittäin houkutteleva
asuinalue alle tunnin
etäisyydellä Helsingin
ja Turun keskustasta.

Lempolaan uusi
15 000 asukkaan
keskus. Myös muut
taajamat kasvavat
mm. maahanmuuton
seurauksena. Lohja
kansainvälistyy.
Lisääntyykö
levottomuus ja
sosiaaliset ongelmat?

Hyvinvointi, vapaa-aika
ja työelämä sekoittuvat
ja ovat helpommin
yhdistettävissä
etätöiden ja liukuvien
työaikojen ansiosta.
Pyörätieverkosto on
kehitetty houkuttevaksi
ja työmatkapyöräily
koetaan virkistymisenä.

Järven ja metsän
merkitys kasvaa
hyvinvoinnin ja
virkistyksen kysynnän
kasvaessa. Luonnon
kestävä käyttö ja
ekosysteemipalveluiden
turvaaminen tärkeätä.
Siniviherverkostosto
säilyyy kaupungin
tiivistyessäkin!

Liikenteen älykäs
automatisaatio.
Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen
teknologian avulla.

Ei Tunnin junan
asemaa - juna
kulkee ohi. Salon
kehittyminen ja
työpaikkatarjonta.
Automatisoidun
linja-autoliikenteen
tarjoaminen välillä
Turku-Helsinki.

Ei yksityisautoilua!
Sujuva julkinen liikenne.
Kattava
kevyenliikenteen
verkosto yli valtateiden
ja järven.
Kaupunkirakenteen
kehittyminen ihmisten ja
luonnon ehdoilla.

Palveluita hyvinvoinnin
ja matkailun aloilta.
Hyvinvointiteknologian
ja -valmennuksen
sekä kulttuurin ja
tulevaisuuden
palveluyhteiskunnan
koulutustarjonta.

Virtuaalitodellisuus
vapaa-ajan ja työn
mahdollisuutena.
Paikasta toiseen
siirtymisen tarve
katoaa - olet kaikkialla
joka hetki.

Juna-asema saadaan
Lempolaan.Junalle
kuljetaan autolla ja
liityntäpysäköinti on
tarkkaan suunniteltu.
Hukka-aika katoaa julkinen liikenne
työskentelyn ja
vapaa-ajan
mahdollistajana.

Liikkuminen palveluna.
Monipuolinen julkisen
liikenteen ja
saumattoman
liikenneverkoston
tarjonta.
Henkilöliikenteen
palveluihin yhdistetään
tavaraliikenteen
palveluita.

Mikrotutkinnot ja
opintotilit mahdollistavat
työelämän vaatiman
koulutustason
lisäämisen. Teknologia,
tekoäly ja muu korkean
osaamisen alat
tulevaisuuden
ammatteina .

Kansainväliset
yritykset hallitsevat
maailmaa. Raaka-öljy
tarjoaa edelleen
halvimman
energiantuottomuodon.
Ihmiskunta joutuu
ääri-ilmiöiden ja
vedenpuutteen
seurauksena
kybersodan uhkan alle.

Lempolan alue kasvaa
junaradan ja E18
valtatien päälle poistaen
estevaikutuksen.
Nauhataajamat
kasvavat yhteen ja
kaupunkirakenne tiivistyy.
Jalankulkumyönteinen,
elävä ja turvallinen
kaupunkiympäristö.

Mökkiasumisen
ympärivuotisuutta
tuetaan parantamalla
infraa ja tehostamalla
tietoliikenneverkostoja.
Yhteisöasumisen
mökkikyliä. Väkimäärä
ei kasva ja Lohja pysyy
omakotitalopainoitteisena kaupunkina.

Työn ja vapaa-ajan
sekoittuminen ei
olekaan positiivinen
asia. Kiire jatkuu ja
vapaa-aika ei
kasvakaan. Ihmiset
stressaantuvat
jatkuvasta työssäolon
tunteesta.

Lohja tarjoaa
luontoelämyspalveluita,
joiden vuoksi Lohjalle
tullaan kauempaakin.
Liikunta- ja
hyvinvointikeskukset
nostavat suosiotaan ja
näitä syntyy Lohjalle
lisää erilaisilla
konsepteilla.

Kiertotalous
resurssina ja
mahdollisuutena.
Uusiutuvan energia
halpenee.

Asema saadaan
Lempolaan, jonne on
ihanteellinen
saavutettavuus.
Kaupunki on lähes
autoton tukeutuen
julkiseen ja kevyeen
liikenteeseen.

Yksityisautoilu lisääntyy
sähköautojen ja
tekniikan kehittymisen
myötä. Yksityinen
autoliikenne kytketään
osaksi julkisen
liikenteen järjestelmää
ja autojen täyttöastetta
on lisätty jokaisella
matkalla.

Perinteisten alojen
merkitys säilyy ja
Lohjan alueelle syntyy
uusia teollisuuden
työpaikkoja. Lohjan
merkitys logistiikan
keskuksena kasvaa ja
tarjoaa yrityksille
merkittävän
kilpailutekijän.

Maailman tila ei ole
muuttunut
merkittävästi, mutta
teknologian avulla
pystytään
vähentämään
yhteiskunnan tuottamia
päästöjä. Vihreä
teknologia on lisännyt
Suomen vientituloja.

Suomessa on pian vain
kolme aidosti kasvavaa
aluetta: Helsinki,
Tampere ja Turku.
Kasvukolmion alueella
on runsaasti
asuntotarjontaa ja
toimivat
liikenneyhteydet
mahdollistavat
työvoiman liikkumisen.

Valtatie 1 ja juna-asema
sukeltavat tunneliin ja
Lempolan vehreä
asuinalue puistoineen
rakentuu kannen päälle.
Kerrostaloja ja tiiviitä
omakotitaloja pihoineen
rakennetaan moniin
tarpeisiin houkutellen
Lohjalle kaikenikäisiä
asukkaita.

Lohjasta on kehittynyt
laadukkaiden liikuntaja hyvinvointipalveluiden
sekä vapaa-ajan keskus.
Lohjalaiset asuvat
kaupungissa, jossa
kodin lähellä on sekä
työ, että vapaa-ajan
harrastukset.

Luonto pitää pintansa
vetovoimatekijänä
kauniiden maisemien,
järven ja harjun
muodossa. Lohjan
väestö kasvaa, joten
kiinnittämättä luontoon
erityishuomiota on
siniviherverkosto
vaarassa supistua.

Skenaariot
VE1 Lohja kuten ennenkin
VE2 Vihreästi kannella
VE3 Moderni helmi

VE1

VE2

VE3
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Liityntäpysäköinti P
Asukaspysäköinti P

Näköalatorni

Lempoonsuo
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Suo, metsäinen

Lempolan puisto

Kulttuurikeskus

Asukasaukio

Maisemapelto

Hulevesien imeytys

Viljelypalstat

Lammashaka

Hulevesien imeytys

Hulevesien imeytys

Urheilupuisto

Koulumetsä

Asema-aukio

luontoreitti

suo

yhteispelto

Lempoonlammit

pitkospolut

lintutorni

Silta

Silta

Omenatarha

Liite 2. Suunnitelma 1 : 10 000
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