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1. Kokouksen avaus  

Hallintosäännön 136 §:n mukaan puheenjohtaja Mirja Janérus totesi kokouksen laillisuuden 
ja päätösvaltaisuuden. Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai 
puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö § 128). Toimielimen kokous on 
päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä. 

2. Liikenneyhteydet Lohjalla 

Henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen kertoi vanhusneuvostolle Lohjalla nykyisin 
toimivasta joukkoliikennemallista, Lohjan joukkoliikennetyöryhmästä, kutsu- ja 
palveluliikenteestä ja SOTE –kuljetuksista/VPL:n ja SHL:n mukaisista kuljetuksista. (liite) 
 
Joukkoliikenteen nykyinen malli 
 
Joukkoliikenteen järjestämismallit 
 
-Markkinaehtoinen liikenne noin 80 %, mm.  
kaikki Helsinkiin suuntautuva liikenne 
-Ostoliikenne 
*Kaupunki kilpailuttaa ja maksaa sisäisen liikenteen. 
*ELY kilpailuttaa kuntien välisen liikenteen, joka maksetaan yhdessä ELYn ja kuntien kanssa. 
 
Joukkoliikenteen toimijat 
 
-Lohjalla liikennöitsijät ajavat markkinaehtoisesti siellä, missä se lipputuloperusteisesti on 
kannattavaa. 
-ELY täydentää markkinaehtoista liikennettä seudullisella- ja kaupunki sisäisellä 
ostoliikenteellä. 

Läsnä: 

Mirja Janérus, puheenjohtaja  
Riitta Luhtala 
Mervi Kaira 

Reino Koski (Salme Hiltusen varajäsen) 

Pirkko Kvarnström 

Liisa Mantere 

Gudrun Lahtinen 

Pepina Hyppönen 

Vappu Miinalainen 

Jorma Johansson 

Teuvo Sarin, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 
Hilkka Hyrkkö, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Lotta Paakkunainen, kaupunginhallituksen edustaja 
Tapio Heinonen, henkilöliikennelogistikko 
Sara Ertek, ts. kulttuurituottaja 
Hannele Patjas, esittelijä 

Jaana Perheentupa, sihteeri 
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-Matkahuolto vastaa lippujärjestelmistä yhdessä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. 
-Kaikki osapuolet osallistuvat joukkoliikenteen markkinointiin ja kehittämiseen.   
 
Lohjan joukkoliikennetyöryhmä 
 
Lohjan kaupungin joukkoliikennetyöryhmä aloittanut toimintansa lokakuussa 2020 ja jatkuu 
2022. 
-Virkamiesten lisäksi mukana edustajia myös Vetovoimalautakunnasta. 
-Uusi työryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa 2022. 
-Työryhmän tavoitteena on selvittää konkreettisesti Lohjan joukkoliikenteen 
palvelutasotavoitteet ja liikenteen järjestämismalli. 
-Yhteistyössä Uudenmaan ELYn ja Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa käynnissä olevan 
joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen kanssa, missä tavoite 2023 syksyyn 
-Työhön otetaan mukaan myös kaupungin eri toimikuntien ja toimijoiden näkemyksiä 
joukkoliikenteen kehittämisessä. 
-Tavoitteena saada esitys palvelutasosta ja järjestämistavasta kaupunginhallitukseen ja 
valtuustoon alkukesästä 2022. 

 
Kutsuliikenne 
 
Kutsuliikenne Pusulan, Nummen, Sammatin ja Karjalohjan alueilla 
-Kaikille avointa joukkoliikennettä. 
-Liikennöitsijä Taxiline Koskinen. 
-Invahissillä varustettu taksi, missä 8 istumapaikkaa. 
-Matkan hinta Matkahuollon minimitaksan mukaan 3,30 euroa ja autossa käy myös 
matkahuollon matkakortit. 
-VPL ja SHL oikeutetuille matkat ovat ilmaisia. 
-Kesällä, kun vuoroliikenne supistuu merkittävästi, asiointiyhteydet Pusulasta ja Saukkolasta 
myös Lohjan keskustaan ja Karkkilaan. 
-Liikennöi neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin. 
 
Palveluliikenne 
 
Palveluliikenne Lohjan kantakaupungin alueella 
-Kaikille avointa joukkoliikennettä. 
-Liikennöitsijä Triviabus. 
-Matalalattiainen pinoislinja-auto, noin 20 paikkaa. 
-Liikennöi pääasiassa Lohjan keskustan ja lähikeskusten välillä (Lehmijärvi, Pauni, 
Lohjansaari) 
-Matkan hinta Matkahuollon minimitaksan mukaan 3,30 euroa ja autossa käy myös 
matkahuollon matkakortit. 
-VPL ja SHL oikeutetuille matkat ovat ilmaisia. 
-Liikennöi viitenä päivänä viikossa, maanantaille lisätty Gunnarla – Sairaala – Routio – 
Lempola – Lohja kierrokset. 
 
Kohti parempaa joukkoliikennettä 
 
-Logistiikkayksikössä kehitetään kaikkien kaupungin hallinnoimien kuljetusten yhdistelemistä 
ja kilpailuttamista niin, että esim. koulukuljetusauto pystyvät ajamaan tehokkaammin myös 
muita kaupungin hankkimia henkilökuljetuksia. 
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-Joukkoliikenteen lippujärjestelmät ovat markkinaehtoisen liikenteen myötä hankaloituneet, 
mutta seudullisesti pyrimme yhdessä kuntien ja Uudenmaan ELYn kanssa löytämään mallin 
yhteishinnoitetulle ja kaikille liikennöitsijöille kelpaavaan alennuslippumalliin: 
markkinaehtoisessa liikenteessä joukkoliikennelaki kieltää yhteiskunnan tuen liikenteeseen, 
myös lipputuen kautta. 
-Yhteys Kilpailu- ja kuluttajavirastoon pyytäen heidän näkemystä, miten voidaan tasapuolinen 
ja kaikille liikennöitsijöille oikeudenmukainen lippumalli kehittää kuntien ja Matkahuollon 
yhteistyönä. 
-Oltu yhteydessä liikennöitsijöihin ja neuvoteltu lippuyhteistyötä 
-Korona aiheuttanut erittäin suuren poikkeustilan myös joukkoliikenteeseen ja tavoite on 
saada joukkoliikenteelle positiivista näkyvyyttä ja matkustajia takaisin joukkoliikenteen 
käyttäjiksi. Markkinaehtoinen liikenne on vaarassa supistua vielä vuoden 2022 aikana. 
Tarvitaan hyvää ja turvallista joukkoliikenteen markkinointia ja näkyvyyttä. 
 
SOTE-kuljetukset (VPL ja SHL) 
 
-Kuljetukset kilpailutettu syksyllä 2022. 
-Alueet: Lohja, Raasepori, Inkoo/Siuntio ja Karviainen 
-Sopimus 2023 alkuun (+ mahdolliset optiot)   
-> Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. 
-Kokonaisvaltaisina toimijoina Lähitaksi ja Menevä 
-Asiakas saa itse päättää kumman palveluntuottajan auton tilaa kuljetukseensa. 
-Kaikki tilaukset toimijoiden varauskeskuksen kautta, ellei ole myönnettynä ns. tuttutaksi -
oikeutta. 
-Taksikortti Western Oy:ltä, paras vaihtoehto kun useampia toimijoita kuljetusten 
toteuttajana. 
-Uutena ominaisuutena max. 10 euron taksin luokseajolisä kaupungin määrittelemille alueille. 
 

3. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma  
Ts. kulttuurituottaja Sara Ertek kertoi tekeillä olevasta kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta. 
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma oheistetaan pöytäkirjaan Sara Ertekin päivitettyä ko. version. 
Vanhusneuvostolta pyydetyt kommentit ja puheenjohtajan laatimat kirjaukset kommenteista 
oli kirjattu nyt esiteltyyn versioon. Vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi esitetyn 
kulttuurihyvinvointisuunnitelman. 

 
4. Muut asiat 

 
Lautakuntaedustajien terveiset   
tekninen lautakunta/Riitta Luhtala 
-Kaupungin Järviohjelman laatimisen ohjausryhmä (KH 15.11.2021 § 376)  on kokoontunut.  
-Lohjan Liikuntakeskus Oy hoitaa Aurlahden liikuntapalveluita ja välineiden lainaustoimintaa 
hienosti.  
 
Vanhusten viikon juhlien järjestäminen v.2022 
Vanhusneuvoston jäsenet keskustelivat Lohjan vanhustenviikon juhlien järjestämisestä ja 
koordinoinnista. Vanhusneuvosto päätti pitää kolme erillistä juhlaa Lohjan alueella viikolla 41. 
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Karjalohjan ja Sammatin alueella juhla järjestettäisiin 10.10.2022; vastuuhenkilönä Liisa 
Mantere, joka kysyy alueilla toimivien eläkeläisjärjestöjen jäsenistöiltä järjestelyapua. 
 
Nummen ja Pusulan alueella juhla järjestettäisiin 11.10.2022 Nummen Seuratalolla; 
vastuuhenkilöinä Mervi Kaira ja Salme Hiltunen. 
 
Lohjan keskustan alueella juhla järjestettäisiin 12.10.2022 Laurentius-salissa; 
vastuuhenkilöinä olisivat Pirkko Kvarnström ja Riitta Luhtala.  
 
Tänä vuonna valtakunnalista Vanhustenviikkoa vietetään teemalla "Yhdessä luontoon – 
joka iän oikeus", "Alla åldrars rätt – Tillsammans i naturen". 
 
 
Lohjan kaavoituksen lausuntopyyntö koskien L68 Muijalan kaavaa, lähetetty 
sähköpostitse vanhusneuvoston jäsenille 5.1.2022. 
- Lohjan vanhusneuvostolla ei lausuttavaa koskien kaavaa L68. 
 
Edellisessä kokouksessa 1.12.2021 käsitelty iäkkään henkilön asiakaspalaute HUS:n 
Lohjan sairaalan päivystystoiminnasta ilta- ja yöaikaan lähetettiin Heidi Wennerstrand-
Handille, joka toimitti palautteen myös HUS Lohjan sairaalan johtoryhmän käsittelyyn. 
 
Kysely vanhusneuvostoille iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä; sähköposti 
12.1.2022 
Kysymyksillä kartoitetaan keinoja edistää iäkkäiden toimintakykyä, joka on olennaista 
päivittäisessä elämässä toimimisen kannalta. Vanhusneuvoston jäsenet lähettävät kommentit 
Mirja Janérukselle 24.1.2022 mennessä. Puheenjohtaja Mirja Janérus kokoaa Lohjan 
vanhusneuvoston koosteen kommenteista lähettävälle taholle 31.1.2022 mennessä. 
 
Kultakartanon lämmönvaihtelu sisätiloissa kesällä 2021 
Lova Oy:n toimitusjohtaja Veli Haukka kilpailuttaa Kultakartanon lämmitysjärjestelmän; 
kilpailutus päättyy 31.1.2022. Kultakartanon yleisiin tiloihin asennettaisiin 
ilmalämpöpumppuja, joilla tilojen jäähdyttäminen tapahtuisi helleaikoina. Keväällä 2022 
asennettaisiin yleisiin tiloihin tulevat lämpöpumput. 
 
Ehdotuksia seuraavan kokouksen esityslistaan 
- ikääntyneiden sosiaalipalveluiden valvonta (Mervi Toivanen) 
- kuntien oma valvonta ikääntyneiden asumisyksiköistä 
- valvonta yksityisen sektorin ikääntyneiden asumisyksiköistä  
- Lisää liikettä Lohjalla –hanke 
- ikääntyneiden liikuntapalvelut 

5. Seuraava kokous 
2.3.2022 klo 14.00 kaupungintalon Riihi –kokoushuoneessa. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  12.1.2022 

            Mirja Janérus   Jaana Perheentupa  
            Puheenjohtaja                                                Sihteeri 
    


