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Visio: Kaikille toimiva Lohja!  

 
Lohjan tulee olla ihmisille sujuvasti toimiva paikka asua, tehdä töitä ja 
harrastaa, yrityksille hyvä paikka toimia ja menestyä.   
 
Ihmisillä oltava vapaus valita miten asua, toimia ja harrastaa, mutta 
kannettava vastuu omasta tekemisestään.

Kaupungin tehtävänä on olla mahdollistaja, ylläpidettävä ja luotava 
mahdollisuuksia toimivaan asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-
ajanviettoon. 
 
Kuntatalouden tervehdyttäminen, käyttömenot tasapainossa tulojen 
kanssa, investoinnit harkittuja. 

Ympäristö ja kaupunkisuunnittelu tasapainossa, kaupunkikeskus 
kaupunkina, kyläkeskukset omina, ympäristöarvot säilyttäen.
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Yhteinen Lohja:  
kaupunkikeskus, Virkkala, Routio, 
Asemanseutu ja 4 kylätaajamaa 
(Karjalohja, Nummi-Saukkola, 
Pusula, Sammatti) 

Lohja -kuvan tehostaminen: Lähellä, helposti saavutettava 
luonnonmukainen alue asua, liikkua ja viihtyä, kaupungin strategian 
päivitys tehtävä 2021 loppuun mennessä.

Asuntomessut 2021: Hyvä asua, harrastaa ja nauttia elämästä, palvelut 
helposti saavutettavissa, tarjotaan konkreettisia mahdollisuuksia Lohjalta.

Lohja läntisen Uudenmaan sivistyksen, kulttuurin ja elinkeinoelämän 
vahva keskus.

Kaupunki ja maaseutu sulassa sovussa, pidetään kaikki mukana. 

Kaupunkikeskuksessa ja muilla kaava-alueilla tasokkaat 
julkiset palvelut, toimivat sisäiset liikenneyhteydet kylätaajamista 
kaupunkikeskukseen ja hyvät ulkoiset yhteydet.  

Rakennetaan onnellisuutta hyvinvoinnin myötä, valinnanvapautta lisää 
palveluihin, kannustetaan ihmisiä osallistumaan ja rakentamaan kolmatta 
sektoria vahvaksi.

Kahdensuuntaista keskustelua kuntalaisten ja kaupungin välillä, 
yksilöiden vastuunkantoa omasta elämästään.
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Ympäristöarvot, kaavoitus ja 
kaupunkisuunnittelu
 
Luontoa, edullista ja väljää asumista, liikkumisen helppoutta. 

Ympäristöarvot mukana toiminnassa: Vihreys, luonto ja kestävä 
kehitys mukana toiminnassa. Kaupunkikeskuksessa kaupunkimaisesti ja 
kylätaajamissa maalaismaisen ilmeen mukaisesti.

Arvostamalla vanhojen rakennusten kaupunki- ja maaseutukuvallista 
merkitystä, tukemalla monimuotoisia rakennusmahdollisuuksia koko 
kaupungin alueella.

Halu kehittää keskustan viihtyvyyttä ja vetovoimaa, kaupunkimaista 
elinvoimaisuutta. Kannustettava maaseudun rakentamismahdollisuuksia 
ja omaleimaisuutta. Lisätä väestön aktiivisuutta kaupunkisuunnittelussa 
myös haja-asutusalueilla.

Aurlahti/ranta-alue: Hanhet pois uimaranta-alueelta! Aurlahden ranta-
alueen tavoitteena kasvava ja monipuolinen virkistyskäyttö ja kaikille 
toimiva vapaa-ajan kohde, palveluiden mahdollistamista ympärivuotisiksi. 
Kolmas sektori mukaan suunnitteluun ja toimintaan, kannustettava 
yrittäjiä investointeihin pitkäjänteisellä ja ennustettavalla päätöksenteolla.

Rakentamisen ja loma-asutuksen tukeminen helpottamalla 
rakentamisnormeja ja lupaprosesseja.

Järvialueen kehittämistä Lohjan imagon keskipisteeksi. Mondin 
alueen suunnitteluun vauhtia kuin myös taimenten ja lohien nousuun 
Lohjanjärveen.

Päivitettävä Lohjan haja-asutusalueen strategia, maankäyttöön 
liberaalimpi ote, maankäyttösopimuksia kaupungin ja maanomistajien 
kesken edistettävä.
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Kaupungin talous
 
Kaupungin taloustilanne vakautettava, käyttömenot pidettävä 
taloudellisten edellytysten tasolla. Kaupungin tehtävä ei ole luoda 
työpaikkoja vaan luotava mahdollisuus niille. Lupapalveluihin ja 
neuvontaan ripeyttä, sujuvuutta ja ennakoitavuutta. Kannustavaa ja 
toimintaan yllyttävää neuvontaa ja tukea.

Velkaantumisen kasvu on lopetettava 2021-2025 keskittämällä velanotto 
ainoastaan välttämättömiin investointeihin, verorasitetta ei nosteta.

Konkretiaa: Kolmas sektori mukaan palvelujen tuottajina. Kannustettava 
ja yllytettävä toimintaan, esim. liikunnassa ja kulttuurissa kannustettava 
kolmatta sektoria palvelun tarjoajana ja ylläpitäjänä.

Tavoitteena laaja veronmaksajien pohja ja verokertymän kasvu. 
Tuettava kaksoiskuntalais -mallia, vapaa-ajanasunnot muuttuvat 
ympärivuotisiksi asunnoiksi.

Alueelliset palvelut maksukyvyn mukaan – siellä missä on asukkaita, 
siellä järjestetään palveluita, peruspalvelut kaikille – vaativammat palvelut 
kaupunkikeskukseen.

Palvelua tuottamattomista kuluista irtauduttava, toiminnan 
tehostamista organisaatiossa, viranhaltijoiden töitä yhdistettävä, julkisten 
tilojen käyttöä yhdistettävä, kannustetaan yhdistyksiä palvelujen 
tuottamiseen ennemmin kuin tuotetaan itse.
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Liikenne ja liikkuminen
 

Päämääränä oltava edistää Lohjan sisäisen julkisen liikenteen 
monipuolisuutta ja ulkoisen liikenteen tehokkuutta.

Edistetään yksityisliikenteen sujuvuutta ja pysäköintimahdollisuuksien 
toimivuutta. Lohjalla yksityisautoilu on välttämätöntä ja siksi 
tuettava autoilun toimivuutta. EI tietulleille, kyllä yksityisautoilun 
mahdollisuuksiin.

Liittymät ja väylät saatava tehokkaiksi tulevia liikennevirtoja ajatellen, 
opasteet selkeiksi.

Tunnin rata ensiarvoisen merkittävä Lohjan tulevaisuudelle, radan 
tuomat mahdollisuudet kaavoituksessa vietävä ripeästi eteenpäin. 

Kevyen liikenteen väylät osaksi liikuntapalvelua, monipuolista käyttöä 
ympäri vuoden.

Rantaraitin ja Baanan kehittämistä edelleen Ventelästä Moisionpellolle, 
Hiidensalmeen, Aurlahteen, Haikariin ja aina Vivamoon saakka. Jatkossa 
kevyen liikenteen väylä ympäri Lohjanjärveä.
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Työ ja elinkeinotoiminta
 
Päämääränä on Lohjan alueen elinkeinotoiminnan kannustaminen ja 
laajentaminen voimistaaksemme Lohjan alueen työllisyyttä, hyvinvointia, 
ja veronmaksupohjaa. Yrittäjyyden tukeminen helpottamalla toiminnan 
aloittamista ja asettumista Lohjalle, kannustavaa elinkeinopolitiikkaa 
kaikilla sektoreilla.

Elinkeinotoimen keskeisin tehtävä on houkutella Lohjalle 
uusia yrityksiä ja huolehdittava olemassa olevien yritysten 
toimintaedellytysten turvaamisesta. Erityisesti maankäytön 
tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella suunnittelulla ja kaavoituksen 
mahdollisuuksilla, yrityksille valmiita tontteja kohtuu kustannuksin.

Houkuteltava Lohjalle uuden teknologian yrityksiä. 

Elinkeinojohtaja kaupungin organisaatioon.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
 
Sote -uudistuksessa edellytyksenä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saatavuuden paraneminen hoitoonpääsyn helpottumisena ja hoidon 
laadukkuuden varmistamisena.

Päämääränä on: Kylätaajamissa perustasoiset sote-palvelut ja 
kaupunkikeskuksessa laadukkaat ja kaikille riittävät sote-palvelut, 
mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut.

Oltava tehokas, kaikkia palveleva tapa toimia tulevaisuudessa ja 
sote -muutoksen myötä turvattava vastaava taso, otettava merkittävä 
rooli maakunnan sote-palvelujen kehittämisessä ja turvattava Lohjan 
aluesairaalan toimintakyky.

Uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet hyödyntävät 
terveyspalvelujen valinnaisuutta, esim. apteekkarin 
terveydenhoitajapalvelu, kotisairaala- ja etälääkäripalvelut.
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Koulutus ja sivistys
 
Laadukkaiden koulutus- ja sivistyspalvelujen ylläpito ja kehittäminen 
on Lohjan menestystekijä: Panostetaan kaupunkikeskuksen ja 
kylätaajamien palveluihin mm. lisäämällä valinnaisuuksia ja kansainväliset 
mitat täyttävää opetusta, koulutustarjonnan lisäämistä AMK ja 
yliopistoyhteistyötä kehittämällä.

Tavoitteena on tarjota ja ylläpitää peruspalveluna päiväkodit ja 
koulupalvelut kaikissa kyläkeskuksissa ja kaupunkikeskuksessa, 
laadukkaat keskiasteen koulutusmahdollisuudet.

Edistetään monikielisyyden mahdollisuuksia ja eri kulttuurien 
sopeutumista kasvatuksessa, Lohjalle luotava sivistyspoliittinen ohjelma.

Kouluverkkoa tarkastettaessa koulurakennuksen tilojen terveys ja 
tehokas käyttö ensiarvoisen tärkeää, yhteiskäyttöä lisättävä, jokaisen 
koulun tulee olla lapselle hyvä koulu.

Koulujen kunto oltava jatkossa laadukasta ja vastattava ajanmukaista 
tarvetta, turvallinen kouluympäristö kaikille ja kiusaamiseen stoppi.
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Kulttuuripalvelut
 
Ihmisen henkisen hyvinvoinnin arvostaminen ja tukeminen on 
tärkeää.

Kannustettava ja mahdollistettava kolmannen sektorin monipuolista 
kulttuuritarjontaa eri alueilla, eri ryhmille ja eri tasoille, luotava 
mahdollisuuksia toimia ja osallistua.

Kulttuurin ammattilaisille edistetään neuvonta- ja ohjaustyötä, 
kannustetaan harrasteryhmiä mukaan kulttuuripalvelujen tuottajiksi.

Kulttuuripalvelut oltava kaikkien saatavilla, rikastuttamassa ja 
ylläpitämässä henkistä vireyttä ja hyvinvointia, estäen eristäytymistä.
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Vapaa-ajantoiminta
 
Lohjan alueella korostettava vapaa-ajan laatua ihmisten hyvinvoinnin 
edistäjänä.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy – otetaan mukaan kaikkeen 
toimintaa lisäämällä kannustusta kolmannen sektorin toimintaan, 
harrastustakuu käyttöön.

Liikuntapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia: Monipuolisia, 
kaikille sopivia liikuntamuotoja kannustettava yhdessä kolmannen 
sektorin kanssa kaupungin kaikilla alueilla.

Kannustetaan ja tuetaan lasten ja nuorten liikkumista, myös osana 
lasten päiväkoti- ja kouluarkea.

Kannustettava monipuolisen ja terveellisen vapaa-ajan vieton 
mahdollisuuksien lisäämistä.

Loma-asutuksen merkityksen lisäämistä ja palveluverkoston 
edistämistä vapaa-ajan tarpeiden mukaisesti.

Kaupungin tehtävänä on luoda perusedellytykset vapaa-ajan 
toiminnalle ja siihen, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa 
kotikunnassaan kohtuullisin kustannuksin.
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Eläkeläisten palvelut
 
Tuotava eläkeläisten palveluihin vaihtoehtoja. Ikäihmisten osuus 
kasvaa Lohjalla ja taattava heidän hyvinvointi lisäämällä monipuolista 
palvelutarjontaa. 

Sujuvat terveydenhoitopalvelut helposti saavutettavissa 
kaupunkikeskuksessa ja kylätaajamissa.

Asuntoja eläkeläisten tarpeisiin lähelle palveluja, kaavoituksessa 
otettava tarpeet huomioon.

Palvelusetelin käyttöä tehostettava 2021-2025.

Seniorikortti kokeilukäyttöön kaikille yli 68 vuotiaille lohjalaisille.

Eläkeläisten työntekomahdollisuuksia kannustettava.

Huolehdittava, että ikä-ihmisten tiedonsaanti turvataan 
digitalisaatiosta huolimatta.

Keskitettyä palveluneuvontaa, esim. palveluauto kokeilukäyttöön.
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