
 
 
KAUKE Kaupunkikeskustan aluetoimikunta 
Kokous 6.6.2022 kello 17:00–18.40 
Kaupungintalo Monkola 

Osallistujat: 
Riitta Luhtala, kauke.ld@lohja.fi, puheenjohtaja 
Laila Kakko, laila.kakko@gmail.com, varapuheenjohtaja 
Anneli Haataja, anneli.haataja@gmail.com  
Pekka Oura, pekka.oura@gmail.com  
Anja Oura, anja.oura@gmail.com  
Arja Laiho-Rajava, arja@veivi.net  
Tarja Korjansalo, tarja.korjansalo@hotmail.co  
Sinikka Klaus, marja.klaus@luukku.com  
Marja-Leena Oravala, 044 528 0940 
Karitta Laitinen, karitta.laitinen@aalto.fi  
Rauno Tuomisto, rauno.tuomisto@gmail.com    
Juha Anttila, juha.anttila@lohja.fi, kaupunginarkkitehti, vieras 
Peter Molander, p.molander@gmail.com, sihteeri  

 
 
KOKOUSMUISTIO 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Riitta Luhtala avasi kokouksen kello 17.00. 
 
Kutsu kokoukseen on julkaistu mm @kaukeld toukokuun 28 päivänä ”Lähidemokratia 
Kaupunkikeskustan aluetoimikunta KAUKE kokoontuu maanantaina 6.6.2022 klo 17.00 Monkolassa, 
hallituksen kokoushuoneessa. Aiheena on tällä kertaa  kaupunkikeskusta-alueen kaavoitus (mm. 
Pitkäniemi, Puu-Anttila, Pentinkulma jne.). Aihetta tulee valottamaan Lohjan kaupunginarkkitehti Juha 
Anttila. Tilaisuus on kaikille avoin. Käynti sisäpihan ovelta. Tervetuloa!” 

 
2. Kokouksen osallistujat 

Kokouksessa oli listan mukaan läsnä 12 osallistujaa ja vieraana Lohjan kaupunginarkkitehti Juha Anttila. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Muistio on lähetty osallistujille tiedoksi.  
 

4. Kaupunginarkkitehti Juha Anttila esitys 
Kiinnostavimmat kaavoitusalueet Kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.1.2022 § 7 hyväksytyssä 
kaavoitusohjelmassa 2022–2024 https://lohja.emmi.fi/l/T-XzstmKXG6X lienevät:  
 
ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET:  
L77 Pitkäniemi: Maanomistajan hakemus. Teollisuusalueen käyttötarkoituksen muutos. 
Maankäyttösopimus. 
Juha Anttila esitti, että alue on Metsä Groupin ja erään sijoitusyhtiön omistuksessa. Kaava ei ole vielä 
edennyt hyväskymisvaiheeseen johtuen käynnissä olevista rakennushistoriallisista ja meluselvityksistä. 

mailto:kauke.ld@lohja.fi
mailto:laila.kakko@gmail.com
mailto:anneli.haataja@gmail.com
mailto:pekka.oura@gmail.com
mailto:anja.oura@gmail.com
mailto:arja@veivi.net
mailto:tarja.korjansalo@hotmail.co
mailto:marja.klaus@luukku.com
mailto:karitta.laitinen@aalto.fi
mailto:rauno.tuomisto@gmail.com
mailto:juha.anttila@lohja.fi
mailto:p.molander@gmail.com
https://lohja.emmi.fi/l/T-XzstmKXG6X


Kohtapuolin kaava tulee ehdotusvaiheessa nähtävillä. Teollisuustoiminta aiotaan jatkaa alueen 
keskiosassa. Alue ulottuu aina Aurlahteen saakka, johon vaikuttaa nyt käynnistetty Järviohjelman 
laatimista.  
 
Keskustelussa puitiin vanhojen tilojen uudelleenkäyttöä ja miten purkutyöt ovat muuttaneet 
maisemakuvan järvelle. Purkuyhtiö Umacon on tyhjentänyt rakennukset ja jättänyt rakennukset silleen. 
Tehdasalueen arkkitehtuuria olisi säilytettävä sen edustaen vanhaa arkkitehti Kairamon suunnittelua. 
Monessa paikassa on yhdistetty asumista ja vanhaa teollisuusaluetta onnistuneesti. Eräs piha-alue sai 
1990-luvulla ympäristö palkinnon ja nyt se on pysäköintipaikkana.  
 
Todettiin että syksyllä voitaisiin järjestää kävelykokouksen ja oppaan avulla tutustua tehdas- ja kaava-
alueeseen.   

 
ARVIOITAVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAMUUTOKSET:  
L80 Puu-Anttila: Maanomistajan hakemus. Hankekaava. Maankäyttösopimus.  
Juha Anttila esitti, että korttelin suunnittelija on vaihtunut ja arkkitehtuuritoimisto Aaron Rantala on 
laatimassa täysin uusi ehdotus eri mallien pohjalta.  

 
L105 Pentinkulma: Esiselvitys 
Valtuusto on käsitellyt Pentinkulman hankesuunnitelman, jossa jopa kuusikerroksinen  tehokas 
hoitolaitos. Kaavoitustyöt on keskeytetty johtuen Sote-alueen käynnistymisprossista.  
 
Keskustelussa tuotiin esiin hoidon laadun ja ihmisläheisen ympäristön.  

 
5. Pienhankerahan käyttö  

Kaupungilta oli keskustan alueelle varattu pienhankkeisiin € 3125. AJ on hyväksynyt € 2644 avustuksen 
Kotiseutututkimuksen ystävien Kotiseututalon toimintaan lämpöpumpun asentamista varten. Noin € 
500 määrärahasta on vielä käyttämättä.   
 
Päätettiin pyytää ehdotuksia ja/tai anomuksia noin € 500 käyttämiseksi.  

 
6. Seuraava kokous 

Päätettiin pitää seuraava kokous elo- tai syyskuussa AJ:n kokouksen 24.8. jälkeen. Kokouksessa 
voitaisiin tutustua Pitkäniemi-alueeseen opastetun kävelyn muodossa.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


