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Lohja vuonna 2017

Ihmisiä   
•	 asukkaita 47 149
•	 ruotsinkielisiä 3,5 %  
•	 maahanmuuttajia 3,1 % 
•	 alle 18-vuotiaita 21 %, yli 75-vuotiaita 9 %  
•	 työllisiä 19 979
Alueita
•	 pinta-ala 1109,73 km²
•	 vesistöä 170,61 km², järviä 114 kpl
•	 metsää 600 km², peltoa 215 km²
•	 kaupunkia 50,7 km², maaseutua 1059 km²
•	 kesämökkejä 8 465
Työtä
•	 työpaikkaomavaraisuus 80 %
•	 työpaikkoja 15 974
•	 yrityksiä 3 177
•	 pääkaupunkiseudulla käy töissä 5 207 lohjalaista 
Palvelua  
•	 päivähoitopaikkoja n. 3 150, päiväkoteja 26 
•	 peruskouluja 32, lukioita 4, muita oppilaitoksia 13  
•	 terveysasemia 5, sairaaloita 1
•	 terveyskeskusvuodeosastoja 4 / paikkoja 117
•	 vanhusten asumispalveluyksikköjä 8 / paikkoja 287
•	 vanhainkoteja 1 / paikkoja 42
Rahaa
•	 menot yht. 328 milj. €
•	 veroprosentti 20,5
•	 verotulot 4 032 €/asukas
•	 vuosikate 280 €/asukas
•	 lainat 2 521 €/asukas



Lohjan arvot

◊ avoimuus
toimintamme ja päätöksentekomme ovat  
läpinäkyviä

◊ asukaslähtöisyys
toimimme asukkaita kuunnellen

◊ rohkeus
uskallamme toimia uusilla tavoilla

◊ vastuullisuus
toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti vastuullisesti ja kestävällä 
tavalla





Lohjan visio

Suomen 
mielenkiintoisin 

ja 
kehittyvin
kaupunki



Lohjanjärven ympärillä on asuttu muinaisajoista 
asti. Keskiajalla Lohjasta tuli alueen kirkollinen 
ja kaupallinen keskus. Lohjan seutu jakautui 
1800-luvulla moniin pieniin seurakuntiin ja kuntiin, 
jotka nyt kuntaliitosten myötä ovat palanneet 
historialliseen yhteyteensä. Lohja käsittää liki 
tuhat neliökilometriä maata rannikkoalueen 
viljelylaaksoista Hämeen järviylängölle.

Runsaan sadan vuoden aikana Lohjan keskusalue 
on kasvanut teollisuuspaikkakunnaksi, nykyajan 
palvelukeskukseksi ja Helsingin metropolialueen 
läntiseksi aluekeskukseksi. Edullinen liikenteellinen 
sijainti paranee edelleen ratayhteyden myötä. 
Lohjan järviluonto harjuineen on ainutlaatuinen 
kokonaisuus.

Lohjalla on kyliä sekä kaupunkikeskusta.  Lohja 
on Suomen eteläisen kasvuvyöhykkeen vahva 
aluekeskus.

Lohjan tarina



Lohjan strategiset 
vahvuudet

◊ liikenneyhteydet: valtatiet 1 (E18), 2 ja 25
sekä maantie 110, Hanko–Hyvinkää-rata

◊ Lohja on osa metropolialuetta

◊ sujuva asiointi

◊ toimiva aluekeskus palveluineen

◊ Lohjanjärvi, Uudenmaan suurin järvi

◊ elinvoimainen maaseutu ja vapaa-ajan
mökkikunta

◊ mahdollisuus monenlaiseen yritystoimintaan

◊ vetovoimaiset seudulliset koulutus-, liikunta-,
kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut mukaan
lukien oma sairaala

◊ laadukas puhdas ympäristö harjuineen,
järvineen ja metsineen sekä runsaat pohja-
vesivarannot



SAUNALAUTTA, VAIHTOEHTO 2



Tavoitteet
•	 asukasluku kasvaa 1 % vuodessa
•	 työllisten ja työpaikkojen määrä kasvaa
•	 hyvä saavutettavuus ja monipuoliset kulkemisen 

mahdollisuudet, toimiva sisäinen ja ulkoinen liikenne
•	 toimivat taajamat ja kaupunkikeskus
•	 monipuoliset tapahtumat ja vapaa-ajan palvelut
•	 kaupungin vuosikate on 400 euroa per asukas
•	 puhdas ympäristö ja laadukas infrastruktuuri

Toimenpiteet
•	 pitkäjänteinen, johdonmukainen ja aktiivinen  
    maapolitiikka – sujuva kaavoitus, sujuvat luvat
•	 tehokas markkinointi ja viestintä
•	 sujuvat yrityspalvelut
•	 viihtyisän ympäristön edistäminen
•	 monipuolisten kulkemismahdollisuuksien

ja tunnin juna -hankkeen edistäminen
•	 hiilineutraalisuus

Seuranta
•	 asukasluku
•	 yritysten lukumäärä
•	 työpaikkaomavaraisuus
•	 työllisten määrä
•	 asuntojen ja kiinteistöjen luovutusten lukumäärä
•	 asuntokannan muutokset
•	 lupien ja kaavojen läpimenoajat
•	 tapahtumien määrä
•	 vuosikate/asukas
•	 yritystutkimukset

 Elinvoimainen Lohja
Kärki 1





Kärki 2
Hyvinvoiva Lohja

Tavoitteet
•	 toimivat palvelut asukaslähtöisesti
•	 laadukas toimintaympäristö
•	 korkealuokkainen koulutus varhaiskasvatuksesta

korkea-asteelle
•	 hyvät harrastusmahdollisuudet
•	 hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Toimenpiteet
•	 uusien toimintatapojen ja uuden teknologian 
    hyödyntäminen
•	 tuetaan asukkaita ottamaan vastuuta omasta 
    ja läheistensä hyvinvoinnista
•	 palvelurakenteen ja -verkon jatkuva kehittäminen
•	 saumaton yhteistyö tulevan maakunnan kanssa
•	 sisäilmaongelmat ratkaistaan ja ennaltaehkäistään
•	 henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan
•	 laadukkaat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 
    resurssit

Seuranta
•	 asiakastyytyväisyys
•	 väestön kokemusmittarit
•	 hyvinvointikertomus
•	 korjausvelan määrä/rakennusten kunto
•	 henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen
•	 toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijapaikkojen

kehitys





Kärki 3 
Asukkaiden Lohja

Tavoitteet
•	 vireä kansalaistoiminta
•	 yhteisöllisyyden lisääminen
•	 asukkaat tuottavat itse sisältöä ja viihtyvyyttä 
    kaupunkiin
•	 lapsiystävällisyys
•	 yhdistysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien

lisääminen
•	 lisääntyvä asukastyytyväisyys

Toimenpiteet
•	 aluetoimikuntien roolin vakiinnuttaminen
•	 asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien

tukeminen
•	 tiedon lisääminen asukkaille
•	 lapsivaikutusten arviointi

Seuranta
•	 asukaspalaute
•	 asukastyytyväisyyskyselyt
•	 tapahtumien ja osallistujien määrä



NÄIN ME TOIMIMME TÄÄLLÄ

Huolehdimme alueen elinvoimaisuudesta lisäten alueen 
toimijoiden aktiivisuutta sekä innovatiivisuutta. Tuotamme 

laadukkaita palveluja kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän 
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kehitämme palveluja 
suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti 

asukkaiden kanssa yhteistyössä. Toiminnan keskeisiä 
periaatteita ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä 

yhtenäiset toimintatavat. Hyvälaatuiset palvelut tuotetaan 
kustannustehokkaasti. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö 

voi hyvin.



Lohja vuonna 2025

Ihmisiä
•	 asukkaita on yli 50 000
•	 Lohja on kansainvälinen, kulttuurisesti moni-

muotoinen kaksikielinen kaupunki
•	 huoltosuhde kehittyy myönteisesti

Asumista
•	 pääosa asukkaista asuu Lohjan kaupunki- ja 
    taajamakeskuksissa
•	 palvelutaajamiin rakennettu lisää asumista ja

palveluita
•	 osa kesämökeistä on muutettu ympärivuotiseen 
    asumiseen
•	 vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla
•	 ympäristö on puhdas ja viihtyisä, moni-ilmeinen

ja virikkeellinen

Työtä
•	 Lohjan työllisyysaste on korkea
•	 Lohjan kaupunki on hyvä ja haluttu työnantaja
•	 tulevaisuuden kasvavat toimialat ovat osa

monipuolista elinkeinorakennetta
•	 työmatkaliikenne on sujuvaa

Palveluja
•	 Lohja tarjoaa asukkaiden hyvinvointipalvelut 
    laadukkaasti ja taloudellisesti
•	 Lohjalla on kattavat kaupalliset palvelut
•	 Lohja on kuuluisa tapahtumistaan
•	 Lohja on tunnettu vapaa-aikapalveluistaan ja 
    suosittu matkailukohde
•	 Lohja on tunnettu ajanmukaisista ja laadukkaista 
    koulutuspalveluistaan
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