
 

Kaupunkikeskustan aluetoimikunta KAUKE 

KOKOUSMUISTIO 

Aika 22.3.2022 klo 17:00 – 18.35 

Paikka Lohjan kaupungintalo Monkola, valtuustosali 

Läsnä:  Laila Kakko, varapuheenjohtaja 
Hanna Sarajärvi, Nummentaustan asukasyhdistys 
Linda Wenden, Rantakantin asukasyhdistys 
Peter Molander, asukasedustaja 
Sinikka Klaus, asukasedustaja 
lisäksi yksi asukasedustaja, joka oli alussa 25 minuuttia, jäi nimi kirjaamatta 

 
1. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 

 
2. Todettiin asialista, joka käsitti Lohjan Järviohjelman ohjausryhmän terveiset ja pienhanke-

ehdotukset sekä muita mahdollisia esiin nousevia keskustelukysymyksiä. 
 

3. Lohjan Järviohjelma herätti vilkasta keskustelua.  Ohessa keskustelussa esiin nousseita asioita. 
- Todettiin tyytyväisyydellä, että kaupunki on käynnistänyt tärkeän Järviohjelman laatimisen 

läheisesti kaupunkien hallintokuntien, järjestöjen ja kaupunkilaisten kanssa järjestämällä myös 
kyselyjä, tiedottamista ja kuulemista. 

- Järviohjelman tavoitteet tähtäävät järven nostamista kaupungin keulakuvaksi ja toimintojen 
lisäämiseen, palveluiden kasvattamiseen ja aktiviteettien tiivistämiseen.  

- Kaupungin keskusta ja Aurlahden ranta ympäristöineen on eräs toimintojen risteyskohta. Jotta 
järviohjelman tavoitteet toteutuisivat hyvällä, tehokkaalla ja ympäristön arvoja 
huomioonottavalla tavalla olisi tärkeätä, että rinnan ohjelman laatimisen kanssa 
käynnistettäisiin selvitys- ja suunnitteluprojekti koskien kevyen-, auto-, tavara- ja 
joukkoliikennettä, läpikulkuliikennettä välillä ranta ja valtatieverkosto, pysäköintipaikkoja, 
istutuksia, puistoja, ym. kaupunginkeskustassa Porlasta Pitkäniemeen ja rannasta valtatiehen 
25. 

- Tällä suunnittelulla pystytään myös arvioimaan, kuinka tehokkaasti ranta- ja järvialueet voidaan 
käyttää ja mahdollistamaan järviohjelman toteuttamista sopusoinnussa ympäristön kanssa. 
Kaupunkikeskustan alue on valmis osallistumaan tähän selvitys- ja suunnittelutyöhön omalla 
panoksellaan ja paikallistuntemuksellaan. 

- Aurlahden struktuuri mietittävä uusiksi: harrastusten lisääntyessä vesillä, myös parkkeeraus ja 
erityisesti traileriparkkeeraus suunniteltava toimivaksi, erilaisten rantatapahtumien 
järjestämisen mahdollisuudet, hiekkaparkit, nurmikenttien toimivuus, luontoliikuntakohteet, 
eri-ikäisten toiminta alueella, riittävästi istuimia maisemien ihailua varten.  Porla mukana 
suunnitelmissa. 

- Kuntopolku Liessaaresta Hiidensalmeen 
- Puistomaisia lähiliikuntapaikkoja 
- Järvinäkymän avaamista kaupungin suuntaan, ajotien reunakasvustot matalammiksi, jotta järvi 

näkyy 



- Järviohjelma myös kartalle näkyväksi 
- Etelä-Suomessa järvikaupunki on valttikortti, uniikit kohteet esiin 
- Yhdistävä ja eristävä järvi 
- Luontomatkailu, rauhalliset kohteet kartoitettava, melontareitit, viihtyisät taukopaikat 

saaristossa, mutta myös järvenrannoilla, esim. kun pyöräilee jäven ympäri 
- Erilaisia tapahtumia Aurlahteen, Jazz-Lohja -tapahtuma Pori-Jazz -malliin, karuselli-tapahtumia 

edelleen. 
 

4. Pienhankerahoista käyty keskustelu 
- Vuoden2021 pienhanke Gobo-valaisimen asennus on siirretty elokuulle 2022. 
- Kootaan pienhanke-ehdotuksia, jotka ehtivät kevään toiseen AJ kokoukseen. Ehdotuksia voi 

esittää jatkuvasti. Hyväksytyt ja laaditut ehdotukset esitellään AJ valmistelevassa kokouksessa 
12.5 ja josta ne menevät päätettäviksi varsinaiseen AJ kokoukseen 30.5.  

- Ehdotettiin, että KAUKEn facebook-sivulle laitettaisiin avoin kysely mahdollisista tarpeista tällä 
alueella 

- Kaupunkikeskustan koirapuistoon on toivottu hiekkakuormat molemmille puolille omansa- 
voivat itse levittää. Tämä sen vuoksi, koska nykyinen nurmipohja on mutainen.  Valaistus 
painottuu nyt puiston etuosaan, vähintään yksi valaisin keskelle valaisemaan molempia puolia 
olisi suuri parannus.  Puheenjohtaja Maria Leman lupasi tehdä laskelmat ja pohjustuksen 
seuraavaan kokoukseen.  

- Rantakantin asukkaat toivoivat Aurlahteen lisää penkkejä ja istutusten madaltamista, jotta 
kadulta näkyisi järvelle.  Suuria kiviä voisi myös olla istumista varten.   

- Nummentaustasta esitettiin Ojaniitun koulun luistinradalle kunnon penkkejä luistinten 
vaihtoon. 

- Ojamon asukasyhdistyksen toiveena on koirapuiston perustaminen, Lahokallion pitkospuut 
sekä lintutorni Lahokallioon. Näistä tullee esitykset myöhemmin.  

5. Muita asioita 
- Pari info-asiaa, josta käytiin keskustelua: 
- Asukkaat voivat lausua jätehuoltomääräyksistä.  Uudenmaan jätelautakunta on valmistellut 

muutoksia jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi.  Muutokset koskevat mm. 
kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräyksen velvotteiden laajentamista, kompostoinnista 
jätehuoltolautakunnalle tehtävää ilmoitusta ja korttelikohtaista keräysjärjestelmää.  Lisäksi 
muutoksia on tulossa lietekuljetuksiin.  Mielipiteen voi toimittaa vapaamuotoisena ja 
kirjallisena viimeistään 13.4.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse Uudenmaan 
jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja.  Kuoreen merkintä ”Mielipide 
jätehuoltomääräyksistä”.   

- Tiedoksi, että Suomen Kiertovoima ja kuntien jätelaitokset järjestävät neljän viikon mittaisen 
asukkaille suunnatun treeniohjelman jätteiden lajitteluaktiivisuuden parantamiseksi.  Uusi 
treeniohjelma opastaa lajittelun saloihin ympäri Suomen.  Rosk’n Roll on mukana tässä.  
Ohjelmaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake viikottain.  Treeniohjelma ja 
viikkohaasteet löytyvät osoitteesta biojate.info.  Treeni on osa Rakasta joka murua -kampanjaa. 

6. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen 18.35. 
 
Muistion laati  
Lohjalla 25.2.2022 
Laila Kakko, varapuheenjohtaja 
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