Väänteenjoen alueen
kyläsuunnitelma
2014

1

Etukannen kuvat:
Väänteenjoki pohjoisesta katsoen
Pullin pitkä pihakirppis 2013 		
Häntäjoki Kosken kohdalla		

Pullin tilan entinen päärakennus, myös kouluna käytetty
Hiehot Häntäjoen laitumella Koskella

Takakannen kuva: Vaanilanlahden kulttuurimaisemaa
Julkaisun taitto, kuvat ja kartat Elina Ekroos, ellei toisin mainita
Painatus: Lohjan Painotuote Oy
2

Sisällysluettelo
1. Johdanto........................................................................................................................................................ 4
2. Miten kyläsuunnitelma tehtiin? ................................................................................................................... 5
3. Alueen historiaa............................................................................................................................................ 6
4. Alueen nykytilanne........................................................................................................................................ 9
4.1 Kaavoitus.............................................................................................................................................. 9
4.1.1 Uudenmaan maakuntakaava ........................................................................................................ 9
4.1.2 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli 2013-2037................................................................... 9
4.1.3 Vasarla-Pulli-Kouvola osayleiskaava 2002.................................................................................... 10
4.1.4 Lohjan kunnan yleiskaava 1992................................................................................................... 10
4.2 Asukkaat............................................................................................................................................. 11
4.2.1 Lohjan lähidemokratiatoiminta ................................................................................................. 12
4.3 Elinkeinot ja palvelut.......................................................................................................................... 13
4.3.1 Yksityiset palvelut........................................................................................................................ 13
4.3.2 Julkiset palvelut .......................................................................................................................... 13
4.4 Yhdistykset......................................................................................................................................... 14
4.4.1 Pohjoislohjalaiset ry .................................................................................................................... 14
4.4.2 Pullin koulun vanhempainyhdistys ry.......................................................................................... 15
4.4.3 Lohjan maamiesseura ry ............................................................................................................. 15
4.4.4 Metsästysseurat........................................................................................................................... 17
4.5 Tiet ja liikenne.................................................................................................................................... 17
4.6 Vesi- ja jätehuolto.............................................................................................................................. 17
4.7 Tiedottamisen kanavat ..................................................................................................................... 18
4.8 Tietoliikenneyhteydet ...................................................................................................................... 18
4.9 Ympäristö ......................................................................................................................................... 19
4.9.1 Maisema ja vesistöt..................................................................................................................... 19
4.9.2 Luontokohteet............................................................................................................................. 20
4.9.3 Merkittävät rakennukset.............................................................................................................. 22
5. Kyläkysely.................................................................................................................................................... 25
5.1 Alueen nimestä.................................................................................................................................. 25
5.2 Vastaajien taustatiedot...................................................................................................................... 25
5.3 Asukkaille tärkeät asiat...................................................................................................................... 25
5.4 Vapaa-aika ja harrastukset................................................................................................................. 26
5.5 Ympäristö ja maankäyttö................................................................................................................... 26
5.6 Vesi- ja jätehuolto.............................................................................................................................. 27
5.7 Vapaa sana......................................................................................................................................... 27
6. SWOT-analyysi............................................................................................................................................. 28
6.1 Vahvuudet.......................................................................................................................................... 29
6.2 Heikkoudet......................................................................................................................................... 31
6.3 Mahdollisuudet.................................................................................................................................. 32
6.4 Uhat.................................................................................................................................................... 34
7. Visio ............................................................................................................................................................ 35
8. Suunnitellut toimenpiteet........................................................................................................................... 36
8.1 Asukkaiden toteutettavissa olevat toimenpiteet............................................................................... 36
8.2 Ulkopuolisten tahojen apua vaativat toimenpiteet........................................................................... 37
9. Kyläsuunnitelman päivittäminen ja seuranta.............................................................................................. 37
Liitteet: lähdekirjallisuutta, palveluluettelo ja asukasyhdistyksen yhteystiedot ...................................37-40
3

1. Johdanto
Tämä kyläsuunnitelma on tehty Pohjoislohjalaiset ry:n asukasyhdistyksen alueelle, johon kuuluvat seuraavat kylät
etelästä alkaen: useita rekisterikyliä sisältävä Santojan alue Saukkolantien varressa, Vasarla, Pulli, Kouvola ja Mynterlä Mynterläntien varressa, Kutsila, Suittila, Hietainen ja Koski Saukkolantien varressa sekä Maikkalan kylä Oittilantien alun ja Talpelantien varressa. Tähän kyläsuunnitelmaan on otettu mukaan myös Kosken ja Maikkalan välissä
oleva entisen Nummi-Pusulan kunnan alue muutamine kiinteistöineen.
Kyläsuunnitelma on kylien yhteinen tahdonilmaus alueen kehittämisestä. Kyläsuunnitelma ei ole lopullinen ja täydellinen asiakirja, vaan aika ajoin sitä on päivitettävä. Kyläsuunnitelma painottuu tulevaisuuteen, mutta tietolähteenä esimerkiksi uusille asukkaille kyläsuunnitelmassa on kerrottu myös alueen historiasta ja nykytilanteesta.
Kyläsuunnitelma on nimetty kyläkyselyssä nousseiden alueen nimiehdotusten joukosta poimitulla nimellä, joka työryhmän mielestä parhaiten kuvaa aluetta.
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2. Miten kyläsuunnitelma tehtiin?
Lohjan kylät ry:n Läntistä lähidemokratiaa- hanke tarjosi lohjalaisille kylähdistyksille mahdollisuuden tehdä kyläsuunnitelma vuonna 2013-2014. Pohjoislohjalaiset ry päätti kokouksessaan 6.2.2014 osallistua hankkeeseen, koska
loppuvuodesta 2013 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ja tammikuussa 2014 pidetyssä kyläsuunnitteluillassa ilmoittautui kiinnostuneita mukaan suunnitelman tekoon.
Työ alkoi 30.1.2014 Valistustalolla pidetyssä kyläsuunnitelmaillassa, johon osallistui 9 henkilöä. Osallistujat tekivät
alueen SWOT- analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) ja perustivat työryhmän tekemään kyläsuunnitelmaa. Työryhmään valittiin Sirkka-Liisa Sourama Pullin kylästä (pj), Elina Ekroos Kosken kylästä (sihteeri),
Petteri Kokkarinen Vasarlan kylästä (tiedottaja), Pauli Syrenius Vasarlan kylästä, Katriina Nousiainen ja Jouko Kirves
Pullin kylästä (työryhmän jäseniä).
Suunnitelman pohjaksi laadittiin kyläkysely, jonka suunnittelukokouksia pidettiin kaksi, ja tämän jälkeen kyselyä
viimeisteltiin sähköpostin välityksellä. Hankkeen kautta saatiin kyselypohja, jota muokattiin alueellemme sopivaksi.
Työryhmän toiminnasta tiedotettiin Pohjoislohjalaiset ry:n facebook –sivuilla.
Lohjan kylät ry:n hankekoordinaattori Jenna Härmän viimeistelemä ja nettiin syöttämä kyläkysely jaettiin kaikkiin
talouksiin ja kesäasukkaille toukokuun lopussa, yhteensä n. 400 kpl paperiversioita. Kyselyn mukana oli saatekirje
ja alueen kartta kylärajoilla. Kyläkysely suljettiin, ja loppuraportti vastauksista otettiin elokuun alkupuolella. Vastauksia saatiin yhteensä 93, joista paperivastauksia oli 11. Nämä syötettiin myös nettiin. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken hankekoordinaattori arpoi 50€ lahjakortin lohjalaiseen päivittäistavarakauppaan.
Kyläkyselyssä osallistumishalukkuutensa ja yhteystietonsa ilmoittaneet kutsuttiin elokuussa mukaan kyläsuunnitelman tekoon. Näitä kyläsuunnitelman tekoon työtä kommentoimalla osallistuneita ovat Juha Helander, jonka
kotitila on Mynterlän kylässä, Eero Oittila Suittilan kylästä ja Jaakko Hyypiä Kutsilan kylästä.
Kyläkyselyn tuloksista tiedotettiin Pohjoislohjalaiset ry:n lehdessä syksyllä 2014 sekä yhdistyksen facebook-sivuilla.
Kyläsuunnitelma esiteltiin kyläläisille 5.11. 2014, ja muutamien saatujen kommenttien jälkeen se valmistui 20.11.
2014. Kyläsuunnitelma hyväksytetään Pohjoislohjalaiset ry:n vuosikokouksessa keväällä 2015.

Työryhmä kokoontui jäsentensä kotona, tässä 12.8. 2014 Koskella. Vasemmalla Katriina Nousiainen, Petteri Kokkarinen ja Jouko Kirves. Oikealla Juha Helander, Pauli Syrenius ja Sirkka-Liisa Sourama.
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3. Alueen historiaa
Riistamiehet löysivät – maamies asutti
Jääkauden jälkeen Lohjan alue vapautui vähitellen veden vallasta, kun entiset Itämeren vaiheet, ensin Baltian jääjärvi vuoteen 9500 eKr. sitten Yoldiameri 9500-8800 eKr. ja Ancylusjärvi 8800-7000 eKr. sekä Litorinameri vuodesta
7000 eKr., laskeutuivat nykyisen merenpinnan tasoon.
Ensimmäisten ihmisten oletetaan liikkuneen alueellamme kivikaudella riistalaumojen perässä, runsaat 40 metriä
nykyistä merenpintaa korkeammalla olleen Ancylusjärven rannoilla. Asumuksena näillä pyyntielinkeinojen harjoittajilla oli kevytrakenteinen kartiokota, joka pystytettiin rantahietikolle loivalle etelään tai lounaaseen viettävälle
rinteelle. Metsästyksen ja kalastuksen ohella hylkeenpyynti oli tärkeä elinkeino.
Kivikausi sijoittuu ajanjaksolle 6500 – 1300 vuotta eKr. ja se jaetaan useampaan kulttuuriin. Alueelta on tehty kivikauden ensimmäiseen jaksoon eli Suomusjärven kulttuuriin (n. 6500-4000 eKr.) kuuluvia, kansallismuseossa säilytettäviä esinelöytöjä mm. Koskelta ja Maikkalasta. Hiidenvesi ja Lohjanjärvi kuroutuivat itsenäisiksi järviksi noin
vuoden 4000 eKr. paikkeilla. Nuorakeraamisen kulttuurin (noin 2200 – 1900 eKr.) esinelöytöjä on tehty muun muassa Vasarlasta ja Pullista. Muitakin kivikauden ajoilta peräisin olevia yksittäisiä esinelöytöjä on tehty lähes kaikkien
nykyisten kyliemme alueelta. Nämä muinaisjäännöskohteet, jotka on kartassa merkitty punaisella pisteellä, kertovat vanhoista asuinpaikoista alueellamme. Pisteet sijoittuvat tässä kartassa Litorinameren ylimpien vaiheiden
rannoille, koska kartasta puuttuu Ancylusjärvivaiheen rantaviiva. Ne pisteet, jotka kartassa ovat nykyisen vesistön
rannalla, esimerkiksi Vasarlassa, ovat siis myöhemmin asutettuja.

Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset
Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus
2008
Ihmisiä liikkui lähes koko esihistoriallisen kauden ajan, kunnes viikingit ilmestyivät Suomenlahdelle 800-luvun alussa. Todennäköisesti Virosta käsin muodostunut vähäinen suomenkielinen väestö pakeni ryöstelyä ja rosvousta
kauemmas Hämeeseen. Kun viikinkiretket rauhoittuivat vuoden 1050 paikkeilla, Suomenlahdesta tuli saksalais-gotlantilaisten ja novgorodilaisten kauppiaiden pääväylä. He olivat kiinnostuneita hämäläisten merikaupasta ja halusivat välittää turkiksia eteläisiin ruhtinashoveihin. Kauppiaat tulivat vesiteitse vastaan ja Väänteenjoesta muodostui
hämäläisten turkiskaupan läntisin reitti. Hiittisistä (nykyisen Roution tienoilla) tuli turkiskaupan keskus. Ventelää,
Wendelä, Wändelä, nimi, joka on samaa alkujuurta kuin Väänteenjoki eli Wändenjoki, saksalaiset kauppiaat pitivät
mahdollisesti asemapaikkanaan.
Kylien syntyyn johtaneen pysyvän asutuksen alkamisajankohtana Lohjalla pidetään 1100-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä. Varhaisin pysyvä asutus kehittyi turkiskaupan seurauksena hämäläisistä erätalonpojista 1100-luvun alkuneljänneksellä Hiidenveden rannalle, Vanhakylään. Pysyvän asutuksen kannalta varsinaissuomalaisten tulo noin
1150-1200 oli merkittävä. He asettuivat Väänteenjoen länsipuolelle, ja alkoivat sitten asuttaa alueen pohjoisosia.
Tuolloin elettiin vielä pakanuuden aikaa, jolta ovat peräisin esimerkiksi paikannimet Hiidenmäki, Hiidenmäenpelto
ja Hiidenmetsä sekä Äijänmäki eli Ukonmäki (nykyisin Äijäsmäki). Tanskalaiset saapuivat kuitenkin melko pian, oletettavasti 1202, läntiselle Uudellemaalle käännyttämään pakanoita kristinuskoon. Pohjois-Lohjalla uutta uskontoa
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vastustettiin voimakkaasti, ja täällä pakanuus Hämeen pakanakeskuksen läheisyyden vuoksi säilyikin pisimpään.
Pääosa varsinaissuomalaisista tulokkaista oli kaskitalonpoikia, jotka kuljettivat mukanaan karjaa. He löysivät täältä
kaskeamiseen sopivia metsiä sekä karjanhoidon kannalta tärkeitä reheviä järvenrantamaita, puronvarsia ja yhteismetsiä. Kalastuksella alkoi olla kasvava merkitys, koska kuivattuna kalaa voitiin kuljettaa kauaksikin.
Historiallisen ajan lasketaan alkavan siitä, kun alueelta on säilynyt kirjallista tietoa. Ensimmäiset merkinnät pitäjänkokouksista Lohjalla ovat vuodelta 1382 . Maikkalasta, Koskelta, Kouvolasta ja Kutsilasta on merkintöjä 1400-luvulta. Kalastusalueita koskevia riitoja jouduttiin toisinaan ratkomaan laamanninkäräjillä. Tällaisesta riitajutusta vuonna
1441 on päätelty, että Maikkala, Koski, Hietainen ja Millola ovat tuolloin muodostaneet yhden kylän.
Lohjalainen yhteiskunta oli 1500-luvulla talonpoikaisyhteiskunta ja kylät ryhmäkyliä. Varhaisin kokonaiskuva asutustilanteesta kyetään muodostamaan vasta vuoden 1540 vero- eli maakirjasta. Verotiedoista on päätelty, että
Mynterläntien varren kylät olisivat Lohjan nuorimpia, ja kaikkein nuorimmat niistä olisivat myöhemmin hävinneet
Andela ja Kärri. Tiheimmin asuttuja maakirjan mukaan olivat Maikkalan ja Kosken kylät viisine taloineen sekä Vasarla, jossa oli neljä taloa. Kolmen talon kyliä olivat Kutsila, Suittila ja Hietainen. Kouvolan, Mynterlän sekä Kärrin kylissä oli kaksi taloa ja Pullissa yksi. Kylissä oli siis yhteensä 30 savutupatyyppistä taloa. Andela Mynterlän ja Kouvolan
välillä hävisi jo 1500-luvun lopulla liittyen osin molempiin kyliin. Kärrin kahdesta talosta toinen oli hävinnyt vuoteen
1640 mennessä ja toinen liitettiin Pulliin 1781. Vuodelta 1553 on tilasto ”nokkaveroa” maksaneista, joita alueelta
on kirjattu yhteensä 152 täysikasvuista aikuista.
Suuria tiloja ja asutuksen kasvu
Ratsutilat eli rusthollit syntyivät 1600-luvun lopulla, kun Ruotsin kuningas perusti ruotujakoon pohjautuvan sotaväenottojärjestelmän. Ruotu käsitti 2-6 tilaa, ja ruodun tuli varustaa asekuntoinen mies ja hevonen sotaa varten.
Suurimmista tiloista tehtiin ratsutiloja, jolloin yksi tila varusti aina miehen ja hevosen armeijaan. Vastapalvelukseksi
rustholli sai kuninkaalta verohelpotuksia. Järjestelmä oli voimassa Suomessa vuoteen 1808 saakka eli Ruotsin vallan loppuun. 1800-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä tiedetään alueeltamme tilat seuraavasti: Maikkalassa
Isotalon ratsutila (1 torppa) ja Vähätalo, Koskella Arvela, Rantiainen, Leskelä ja Mikkolan ratsutila (torppia useita),
Suittilassa Myyri, Jakkala, Mankari, Ruuti ja Näppinen, Kutsilassa Pentti ja Hokka, Mynterlässä Isotalo ja Teräväinen,
joiden yhteyteen 1800-luvun aikana muodostettiin neljä torppaa ja muutama muonatorppa. Hietaisissa oli Vitikka
(puustelli eli kapteenin virkatalo) ja Pöykkä, Vasarlassa Airikki (Hammarlund), Näppinen ja Seppä, jotka myöhemmin liitettiin Vaanilan kartanoon, lisäksi oli Kouvolan ratsutila ja Pullin ratsutila, jolla oli myös useita torppia.
Edelleen toimivia maatiloja, joiden omistajat tiedetään ainakin 1500-luvulta lähtien, ovat Kouvola, Pulli, Kutsila,
Suittilan Näppinen ja Jakkala, Hietainen, Koski ja Maikkala. Vielä 1900-luvun alkuvuosikymmenillä suurilla tiloilla oli
tarjota paljon työpaikkoja. Maa- ja metsätalous oli ihmistyövoimaan perustuvaa, muutamista piikkipyörätraktoreista ja alkavasta koneellistumisesta huolimatta. Tiloilla oli monenlaisia hyötyeläimiä, ja viljelyssä oli useita viljalajeja, hernettä, pellavaa, perunaa, sokerijuurikasta ja muita juurikaskasveja. Puutarhatuotteita myytiin Lohjan lisäksi
Helsinkiin asti. Metsiä hoidettiin suunnitelmallisesti. Entisillä ratsutiloilla oli omia myllyjä ja pajoja, Koskella lisäksi
jonkin aikaa saha ja Lohjankylän meijeriosakeyhtiön kermankuorinta-asema. Alueella on ollut myös tiilitehdas ja
puulastutehdas Mynterlässä Teräväisellä, höyläämö Pullissa ja useampikin raamisaha, joista tosin ainoastaan vuonna 1900 perustettu Pullin saha toimi pidemmän aikaa 1950-luvulle saakka. Voimanlähteinä käytettiin höyrykoneita
ja sähkövoimaa, vettä nostettiin ainakin Pullissa ja Kouvolassa myös tuulimoottorilla. Kaikilla pienilläkin tiloilla oli
omia hyötyeläimiä.
Kantatiloista erotettiin torppia ja mäkitupia itsenäisiksi tiloiksi vuoden 1918 maanvuokralain nojalla. Lisää pienempiä tiloja syntyi erityisesti sotien jälkeen siirtolaisten asutustoiminnan tuloksena. Tiloja ja tontteja on lohkaistu
myös perillisille ja myyty muualta muuttaneille. Maatilakeskusten lisäksi asutus on sijoittunut teiden varsille, varsinkin Santojan, Vasarlan ja Pullin seutuvilla tiheästikin. Viime vuosina uusia omakotitaloja on noussut erityisesti
vuonna 2002 osayleiskaavaluonnoksessa hahmotelluille rakennuspaikoille Pullissa ja Vasarlassa.
Kesäasumisella on pitkät perinteet. Suurimmilla tiloilla oli ennen yleisesti kesävieraita täysihoidossa. Pullin kartanon kesävieraat kulkivat riippusiltaa pitkin Vaanilan kartanoon saamaan vesi- ja savikylpyjä. Vaanilaan oli perustettu saksalaissyntyisen Carl Heitmannin toimesta 150 -paikkainen terveyskylpylä, jonka rakennus kuitenkin tuhoutui
tulipalossa 1910. Sen jälkeen jäljelle jääneissä rakennuksissa toimi Vaanilan Kesäkoti 1950-luvun loppupuolelle
saakka. Vaanilan Kesäkodin vieraat tulivat pääosin pääkaupunkiseudulta. Sodan jälkeen joillakin oli jo oma auto,
mutta yleisimmin he tulivat linja-autolla loppumatkastaan kivikkoista tietä aivan kesäkodille asti. Auto kulki reittiä
Helsinki-Kauklahti-Siuntio-Lohja-Kesäkoti-Vasarla-Mynterlä aamupäivällä ja illalla takaisin. Myöhemmin linja-auto
kulki Mynterläntietä vain viikonloppuisin palvellen lähinnä kesämökkiläisiä.
Koskella Saukkolantien ja Maikkalanselän välissä Hiidenmetsässä on ns. Kesäkodin mäki, jonne 1930-luvun alussa
rakennettiin neljä rakennusta pääkaupunkiseudun kesäasukkaille. Lisäksi Maikkalanselän uimarannalla oli Paviljonki eli Kasino, jossa kesävieraille tarjottiin päiväkahvia. Kasinolla oli myös kioski ja uimakopit. Tenniskenttä oli
Kreivinpuistossa Häntäjoen rannalla, Kosken kartanoon vievän pihatien varressa. Kesäkotiin rakennettiin vielä keittiörakennus ruokailuhuoneineen 1950-luvun alussa. Kesäkodin toiminta lakkasi 1950-luvun lopussa.
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Kesäasukkaina on ollut myös ”valtakunnan nimiä”. Mynterlässä kesiään on viettänyt muun muassa professori, taidemaalari, myös arkkitehti ja koneinsinööri Uuno Alanko (s. 1878, k. 1964), hänen tyttärensä taidemaalari Anna
Räsänen (1927-1969) miehensä kuvanveistäjänä ja mitalitaiteilijana tunnetun Kauko Räsäsen kanssa sekä oopperalaulaja Veikko Tyrväinen (1922-1986). Suittilan Näppisellä kesävieraina ovat olleet mm. kirjailijat Joel Lehtonen ja
Mika Waltari 1900 - luvulla.
Varsinaiset kesämökkialueet ovat syntyneet suurimmaksi osaksi 1950-luvulla ja sen jälkeen. Suoranaisia ”mökkitaajamia” ovat Pullin Harju, Kouvolansaari sekä erityisesti Mynterlänrantatien varsi. Maikkalassa on myös paljon
kesämökkejä Talpelantien varressa.
Palveluita aikaisempina aikoina
Lohjan kirkolta harjun länsireunaa (nykyisen Nummentien-Lempolantien paikkeilla) Nummelle vievä tie on osa keskiajalta periytyvää, Somerolle ja aina Kokemäelle Satakuntaan saakka jatkunutta tieyhteyttä. Nykyisin Saukkolantienä-Lohjantienä tuntemamme tie on ollut siis merkittävä kulkuväylä useiden satojen vuosien ajan. Entisinä aikoina
talonpoikien kuului pitää huolta virkavallan kyydityksistä ja kestityksistä, sakon uhalla myös teistä ja silloista. Suittilansillan ylläpitoon käräjät päättivät suittilalaisten valittaessa rasituksesta 1645 määrätä myös Hietaisten, Kutsilan
ja Mynterlän kylät. Kosken sillan kunnossapito vahvistettiin Koskelle, Maikkalalle ja Maskilalle. Samalla ne saivat
vapauden osuuksistaan yleisen tien hoitamiseen. Vasarlan kautta kulkenutta tietä ei tuolloin vielä pidetty yleisenä
tienä. Tästä 1500-luvulla Huovimiestentieksi tai Huovintieksi kutsutusta tiestä on 1670-luvun alussa päätetty tehdä
uusi yleinen tie, jota voi kulkea ratsain, kärryin ja purilain. Koko pitäjän talollisten piti osallistua tuon ”suuren yleisen
tien” rakentamiseen. Myöhemmin tiestä käytettiin nimitystä ylinen Uudenmaantie. Tien linjaus on hevosaikaan ollut jonkin verran erilainen, esimerkiksi 1920 –luvun lopulla tietä muutettiin Hietainen – Koski välillä. Koska autojen
oli siihen aikaan vaikea päästä korkeiden mäkien päälle, linjaus siirrettiin Väänteenjoen sillan jälkeen kiertämään
Pöykännummi ja Hiidenmetsä.
1930-luvun alussa ykköstietä suunniteltiin aluksi kulkemaan Suittilan kautta, mutta tarkemmissa laskelmissa päädyttiin ns. Paksalon reittiin. Ennen Hiidenveden sillan käyttöönottoa 1940 –luvun alussa, liikenne Lohjalta Turun
suuntaan kulki siis alueemme kautta. Nummen Hyrsylässä tiehen yhtyi Hiidenveden pohjoispuolitse Vihdin kirkolta
tuleva tie.
Tien varrella alueellamme on ollut palveluita, esimerkiksi kestikievari Suittilassa Näppisellä 1830–luvulta alkaen
usean kymmenen vuoden ajan, sekä kauppapuoteja, kuten Lönnqvistin entisessä huvilassa Saukkolantien ja Kutsilan tienhaarassa, Raatin talossa Suittilassa ja Osuusliike Keon Kosken myymälä. Entisen Nummi-Pusulan kunnanrajan tuntumassa sijaitsi myös Salomaan pieni kauppa, joka perustettiin 1930 –luvulla ja lopetti vuonna 1996.
Alueella sijaitsi muitakin kauppoja. Pullissa oli Osuusliike Keon myymälä koulun viereisellä Ketolan tontilla vuoden
1976 syksyyn saakka. Mynterlään perustettiin vuonna 1924 Pullin Keon haaraliikkeenä Tjäderin sekatavarakauppa.
Kauppa sijaitsi nykyisen Silvastin mäen tien oikealla puolella. Kauppa oli toiminnassa ainakin vuoteen 1927. Samoihin aikoihin Sileniukset perustivat kilpailevan kaupan. Myös tämän kaupan taru oli lyhyt. Vuonna 1956 Koskiset
perustivat kesäkaupan Isotalon vuokramaalle Sauna-ahteen päälle. Kesäkaupan pito jatkui eri omistajilla vuoteen
1967. Kauppojen lopettamisen jälkeen alueella kiersi kolmenkin eri firman kauppa-auto. Niiden toiminta oli kannattavaa niin kauan kuin läheskään joka taloudessa ei ollut omaa autoa. Pikku hiljaa reitit harvenivat, ja 1980-luvun
lopussa Seudun kauppa-autonkuljettaja Vesa Putila ajoi viimeisen reitin.
Kouluja alueella oli 1900-luvun alkupuoliskolla kolmekin. Vuonna 1894 Suittilaan, Näppisen tilalle, perustettiin
kansakoulu, joka sai siirtyi vuonna 1903 omaan koulurakennukseensa Näppisen tilaa vastapäätä. Sota-aikana,
1940-luvulla, Koskella pidettiin varjokoulua, johon saatiin opettaja Näppisen tilalta. Koskella oli myös paljon pääkaupunkiseudun lapsia sotaa paossa. Sodan jälkeen koulua käytiin taas Suittilassa. Koulu lakkautettiin vuonna 1967.
Sitä ennen, 1950-luvun alkupuolella oli jo lakkautettu Maikkalaan vuonna 1923 perustettu kansakoulu. Maikkalan
koulurakennus on edelleen olemassa, mutta se on ollut jo kauan yksityisessä omistuksessa.
Suittilasta oppilaat siirtyivät vuonna 1967 Pullin kouluun, joka oli aloittanut toimintansa vuonna 1901 Vaanilan
kartanossa. Kartanon oli vuonna 1879 ostanut Nuutajärven lasitehtaan perustaja ja johtaja, myöhemmin Lohjan
kunnalliselämässä ansioitunut kunnallisneuvos Carl Heitmann. Heitmannin kuoleman jälkeen 1897 yli tuhannen
hehtaarin tilaa alkoi emännöidä hänen 30 vuotta nuorempi leskensä Bertha Heitmann. Bertha Heitmann perusti
miehensä alulle paneman kiertokoulun tilalle varsinaisen ylemmän kansakoulun. Se toimi aluksi Vaanilan kartanon isännöitsijän salissa. Myöhemmin koulu siirtyi 1906 Pullin tilalle toimittuaan sitä ennen kolme vuotta Vaanilan
mailla sijainneessa Hammarlundin huvilassa. Vuonna 1923 koulu rakennettiin nykyiselle paikalleen. Pullin koulun
satavuotisen taipaleen kunniaksi julkaistiin historiikki vuonna 2001.
Maikkalaan perustettiin 1925 myös osuuskassa aktiivisen osuustoimintamiehen, kunnallisneuvos Emil Malinin toimesta. Kassaa nimitettiinkin Malinin pankiksi. Se sulautui vuonna 1939 Lohjan Osuuskassaan. Mainittakoon, että
osuuskassan kassakaappi ja loimukoivuiset pöydät ovat nykyisin Kosken kartanon konttorissa.
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4. Alueen nykytilanne
Saukkolantieltä Vaanilan tienhaarasta Kosken pohjoisosiin ulottuva Väänteenjoen alue on kooltaan
noin 3450 hehtaaria. Lohjan keskustaan alueen pohjoisosista on matkaa noin 18 km ja Santojalta noin
7 km. Sijaintimme kuntaliitosten myötä on muuttunut entisestä Pohjois-Lohjan alueesta lähemmäs
uuden Lohjan keskipistettä, joka on Saukkolan tuntumassa. Tästä syystä alueelle on ehdotettu uutta
nimeä, joka paremmin kuvaa sijaintiamme Väänteenjoen molemmin puolin.

Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (www.uudenmaanliitto. fi)
Lohjan kaupunki rajanaapureineen, Valtaväylien aluetoimikunnan alue ja Väänteenjoen alue

4.1 Kaavoitus
4.1.1 Uudenmaan maakuntakaava
Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen
maankäytön suunnitelma. Alueemme näkyy maakuntakaavaotteessa Turunväylän ja Turuntien välissä. Kartassa näkyy myös Vaanilanlahti ja Väänteenjoki sekä vasemmassa reunassa Maikkalanselkä. Vihreillä palloilla kaavaan on
merkitty ulkoilureitti, joka on noin Koskentien kohdalla. Pisterasterilla on merkitty Natura 2000-alueet ja vaakaviivoituksella kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Arvokkaat kallioalueet on merkitty
vinoviivoituksella. Harmaa ympyrä on maakunnallisesti arvokas Pullin kylä. Viiva, jossa on z-merkintä kuvaa 110kV:n
voimalinjaa. Ellipsin sisällä oleva av on vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue, ja pv on pohjavesialue.
Maakuntakaava tukee alueemme kehittämistä mm. Pullin kylän säilyttämisellä elinvoimaisena alueen keskuksena.

4.1.2 Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli 2013-2037
Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013 2037. Se on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Lohjan kasvustrategian 2013 - 2021 vision mukaan
Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä, ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Lohjan maankäytön rakennemalli on laadittu kaavoituksessa kehityskuvavaihtoehdon 2, Seutukeskus ja omavaraiset taajamat, pohjalta.
Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat
1) Kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle
2) Tasapainoinen talous
3) Hyvät peruspalvelut
4) Laadukas ympäristö 						
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 		
5) Toimiva tietoyhteiskunta					
28.4.2014 maankäytön rakennemallin 2013-2037.
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Rakennemallissa Pulli on maakunnallisesti merkittävä Maaseutukylä, jonka vetovoimatekijänä
on maaseutumiljöö ja yhteisöllisyys. Maaseutukylien, joita ovat myös Tavola, Koisjärvi ja Ikkala
alueemme ulkopuolella, asukasmäärän suositeltava kasvu on yhteensä enintään 120 asukasta vuoteen 2037 mennessä. Suositeltavaa
maankäyttöä ovat kylämäinen asuminen, kakkosasuminen, asumisen ja työpaikan tai harrastuksen yhdistäminen, eläinten pitäminen,
maaseutuelinkeinot, matkailun ja vapaa-ajan
palvelut, lähiruoka, kylätalot tapaamispaikkoina, yhteistilat sekä mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan asuntoja pysyviksi asunnoiksi.
Suunnittelun reunaehtoja ovat keskustan
ja Nummi-Saukkolan palvelujen saavutettavuus, liikkuvat palvelut, kyläympäristön
omaleimaisuuden säilyminen, väljyys ja isot
rakennuspaikat, kulttuurimaiseman säilyttäminen, joukkoliikenteen saavutettavuus matkoja
ketjuttamalla, palveluliikenteen kehittäminen
ja tietoliikenneyhteydet. Kartassa vihreällä
nuolella on osoitettu kylälle lähin palvelutaajama, johon se tukeutuu (Lempola, Lohjan asema).

Ote rakennemallista (www.lohja.fi/kaavoitus)

Mynterlän pohjoisosiin ja Kosken kylän puolelle Väänteenjoen pohjoisrannalle ulottuu rakennemallin Metsälohjamerkintä, jossa suositeltavaa maankäyttöä ovat hallittu omatoiminen maaseutuasuminen ja uudisrakentaminen
alueella ennestään olevan asumisen yhteydessä sekä hallittu vapaa-ajan asuminen, lomakylät, rantautumispaikat,
vapaa-ajan palvelut, luontomatkailu, maa- ja metsätalous, maaseutuelinkeinojen ja asumisen yhdistäminen sekä
bioenergian tuotanto.
Suunnittelun reunaehtoja ovat liikkuvat palvelut, vapaa-ajan asumisen kestävyys, laajan yhtenäisen metsäalueen
säilyttäminen, vesistöjen ja rantamaiseman laatu, melontareitit, tietoliikenneyhteydet, maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
Maankäyttöä alueellamme ohjataan osayleiskaavoilla, Metsälohja-alueella lisäksi ranta-asemakaavoilla. Mitoitustarkastelut pohjautuvat kantatila / emätilaperiaatteeseen, joissa maaseutukylät ovat edullisuudeltaan luokkaa II,
Metsälohja on edullisuudeltaan luokkaa III. Rakentaminen toteutuu suunnittelutarveratkaisujen perusteella, Metsälohja-alueella poikkeamisluvin, ranta-asemakaavan tai yksittäisten suunnittelutarveratkaisujen, poikkeamislupien tai rakennuslupien perusteella. Suunnittelutarvealueen kriteerit määritellään rakennusjärjestyksessä.
Alueella ei ole kaupungin ylläpitämää kunnallistekniikan verkostoa, mutta suositeltavaa on, että uudisrakentaminen liittyy asemakaava-alueen ulkopuolella alueella oleviin tai perustettaviin vesiosuuskuntiin. Alueen kehityksestä
kertova mittari kyläalueella on asukasmäärä, Metsälohja-alueella vapaa-ajanasuntoja / rantaviiva-km ja rantautumispaikkojen määrä.
Mustalla vaakaviivoituksella rakennemalliin on merkitty kolme valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää laajaalaista kulttuurimaisema-tai luontoaluetta tai niistä muodostuvaa aluekokonaisuutta. Näillä alueilla arvioidaan tulevien hankkeiden vaikutus alueiden maisemaan ja / tai luonnonoloihin. Alueet ovat Vaanilan ja Kouvolan välinen
kulttuurimaisema, Kutsilasta Suittilaan ulottuva Väänteenjoen rannan ja Saukkolantien välinen kulttuurimaisema
sekä Koskelta Millolaan jatkuva Häntäjoen-Savijärven kulttuurimaisema.

4.1.3 Vasarla-Pulli-Kouvola osayleiskaava 2002
Kyseiselle alueelle tehty oikeusvaikutukseton kaava, joka on laadittu arkkitehtiylioppilaiden toimesta ja esitelty
asukkaille. Kaavan on hyväksynyt silloinen kaavoitusjohtaja Heikki Rouvinen. Kaava ei ole lainvoimainen.
Kaavan tarkoituksena on ollut kartoittaa muun muassa sopivia rakennuspaikkoja.

4.1.4 Lohjan kunnan yleiskaava 1992
Koko alueemme kuuluu tämän viereisellä sivulla olevan yleiskaavan piiriin, joka on oikeusvaikutukseton. Kaavassa
on pääosin maa-ja metsätalousvaltaisia alueita (MT), maatalousalueita (M) ja em. alueita, joihin kohdistuu paljon ulkoilutarpeita (MU). M-alueille on mahdollista rakentaa, mikäli rakennuspaikan koko on vähintään 5000m2.
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AP 2 ja AP 3 ovat kylämäisiä, pientalovaltaisia alueita, ja jälkimmäisessä rakennuspaikan tulee olla vähintään
5000m2. RA alueet on tarkoitettu loma-asutukselle.
Lisäksi kaavassa on venevalkama-alueita (LV) ja virkistysalue (V), joka on Väänteenjoen uimaranta. ET-merkinnällä
on osoitettu vedenottamoalueet, ja pv I on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. PY on julkisten palvelujen alue (Pullin koulu). Maisema- ja luontokohteet ovat arvokkaita rakennuksia (SR*), arvokkaita maisemakokonaisuuksia (m*), muinaisjäännöskohteita (SM*), luonnonsuojelualueita (SL*) ja arvokkaita luontokohteita (sl*).
*merkityissä kohteiden numerot viittavat yleiskaavaselostuksen rakennussuojelukohteiden, muinaisjäännöskohteiden tai luontokohteiden luetteloon. Saukkolantien varteen on pistekatkoviivalla merkitty kevyen liikenteen väylä.
Yleiskaavan alueella rakentaminen edellyttää ennen rakennuslupaa suunnittelutarveratkaisun. Poikkeamis- ja
suunnittelutarvehakemukset ratkaisee pääsääntöisesti kaupunkisuunnittelulautakunta. Joissakin tapauksissa poikkeamisratkaisun tekee Uudenmaan ympäristökeskus, jolloin kaupunkisuunnittelulautakunta antaa siitä lausunnon.
Hakijan on varauduttava 2-6 kk käsittelyaikaan.
Ote Lohjan kunnan yleiskaavasta 1992 (Lohjan kaupunki)

4.2 Asukkaat
Alueellamme asuu (2012 tieto) 699 asukasta, joista 0-18 vuotiaita on 181 henkilöä, 19-39 vuotiaita on 135 henkilöä,
40-64 vuotiaita 278 henkilöä ja yli 64 vuotiaita 105 henkilöä. Vuoteen 2000 verrattuna asukasluku on kasvanut
lähes sadalla henkilöllä, josta alaikäisten osuus on 23, opiskelijoiden ja työikäisten osuus on 40 ja eläkeläisten 31.
Talo - ja kesämökkikiinteistöjä alueellamme on yhteensä noin 530, joista noin 400 sijaitsee Väänteenjoen eteläpuolen kylissä (Santojan alue, Vasarla, Pulli, Kouvola, Mynterlä, Kutsila ja Suittila) ja n. 130 pohjoispuolen kylissä
(Hietainen, Koski ja Maikkala).
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4.2.1 Lohjan lähidemokratiatoiminta
Mitä lähidemokratialla tarkoitetaan
Kielitoimiston sanakirja määrittelee lähidemokratian seuraavasti: ”Oikeus olla päättämässä työ-, asuin- tm. lähiympäristöä koskevista asioista”. Tutkijoiden mukaan kysymys on siitä, että voidaan aidosti vaikuttaa tapaan, jolla
palvelut järjestetään. Kuntaliiton mielestä paikallistoimijoiden merkitys on suuri asioiden valmisteluvaiheessa, arvioinnissa ja toimintojen kehittämisessä.
Taustaa
Lohja sai kunnallisoikeudet vuonna 1867 oltuaan sitä ennen emäseurakuntapitäjä keskiajalta alkaen. Lohjan kauppala syntyi vuonna 1926, kun Lohjankylä (nykyinen ydinkeskusta) sekä Pappilan, Moision ja Ojamon tilat erotettiin
Lohjan kunnasta. Samalla ympäröivän Lohjan kunnan nimeen liitettiin erotukseksi sana maalaiskunta. Kauppala
sai kaupunkioikeudet vuonna 1969. Lohjan maalaiskunta muutti nimensä Lohjan kunnaksi vuonna 1978. Lohjan
kaupungin ja kunnan yhdistämisestä keskusteltiin sen jälkeen aika ajoin, kunnes kuntaliitoksesta järjestettiin kansanäänestys vuonna 1995. Kunnat yhdistyivät vuoden 1997 alusta alkaen. Alueemme on siis entisen Lohjan kunnan
aluetta.
Sammatti päätti vuonna 2007 liittyä Lohjan kaupunkiin, ja liitos tapahtui 2009. Siuntio ja Nummi-Pusula (Nummen
ja Pusulan kuntien liitos oli tapahtunut aiemmin 1981) aloittivat liitosneuvottelut Lohjan kanssa tammikuussa 2011.
Siuntion valtuuston enemmistö kääntyi keväällä 2012 vastustamaan kuntaliitosta, jonka johdosta Lohja ja NummiPusula päättivät, että Lohjaan liittyy vain Nummi-Pusula aiemmin liitospäätöksensä tehneen Karjalohjan kanssa.
Nämä liitokset toteutuivat vuoden 2013 alusta.
Alueen laajeneminen ja se, että kaupunginvaltuuston paikkaluku (vaaleilla valittu edustuksellinen demokratia) pysyisi liitoksista huolimatta samana, 51 valtuutettua, synnytti keskustelun lähidemokratiatoiminnan tarpeesta. Esimerkkejä erilaisista lähidemokratian toteuttamisen tavoista on olemassa muualta Suomesta, mutta yksiselitteisesti
toimivaa mallia ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Lohjalla päätettiin kehittää oma malli lähidemokratian toteuttamiselle.
Aluetoimikunnat
Usein alueellisia toimielimiä on perustettu vain liittyviin kuntiin. Lohjalla lähdettiin siitä, että koko uuden Lohjan
alue katettaisiin aluetoimikunnilla, joiden puheenjohtajista sekä valtuustoryhmien ja viranhaltijoiden edustajista
muodostettaisiin kunnallisten lautakuntien tasoinen valtuustokauden kerrallaan toimiva alueiden johtokunta.
Vuoden 2013 alkupuolella perustetut aluetoimikunnat, joita on kahdeksan (Pusula, Nummi, Karjalohja, Sammatti, Etelä-Lohja, Karstu-Paloniemi-Routio, Kaupunkikeskusta ja Valtaväylät, johon oma alueemme kuuluu) toimivat
vapaaehtoiselta pohjalta ja saavat määritellä oman toimintatapansa pitkälti itse. Periaate on, että alueilla toimivat
kylä-, asukas yms. oman alueensa asioista hyvin perillä olevat yhdistykset ja tahot olisivat edustettuina aluetoimikunnissa. Jäsenet eivät ole poliittisin perustein valittuja. Aluetoimikunnat eivät myöskään ole rekisteröityneet
yhdistyksiksi. Kokouksia on muutaman kuukauden välein. Tavoite on, että päätettävistä asioista saataisiin tietoa
jo varhaisessa vaiheessa, niin että valmisteluun voidaan aidosti vaikuttaa sekä nostaa esiin asukkaille tärkeitä näkökohtia. Tärkeää on saada aikaan aitoa vuoropuhelua sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden kanssa.
Pelkiksi lausuntoautomaateiksi aluetoimikunnat eivät saisi muodostua.
Valtaväylien aluetoimikunta
Valtaväylien aluetoimikunnassa alueemme yhdistykset ovat hyvin edustettuina. Toiminnassa ovat mukana Pohjoislohjalaiset ry., Pullin koulun vanhempainyhdistys ry. ja Mynterlän osakaskunta. Aluetoimikunnan puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Mika Eskola alueeltamme. Valtaväylien aluetoimikunta kokoontuu muutaman kuukauden
välein. Se on nimennyt keskuudestaan kolme erillistä työryhmää: 1) Kaupungin sähköiset järjestelmät ja talousasiat,
2) Koulu- ja opetustoimi, 3) Rakennus, ympäristö ja liikenne. Aluetoimikunta on tehnyt lukuisia esityksiä kaupungille mm. alueensa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aluetoimikunta on myös kutsunut kaupungin virkamiehiä
kokoukseen kertomaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi rakennusvalvonnan järkeistämisestä.
Lohjan kylät ja Ykkösakseli
Lohjan kylät ry – vuonna 2008 perustettu Lohjalla toimiva asukas- ja kyläyhdistysten katto-organisaatio, sai vuosiksi 2013-2014 maaseudun kehittämisrahoituksen Läntistä lähidemokratiaa-hankkeelle, jonka tarkoituksena on
ollut olla apuna ja tukena aluetoimikuntien työn käynnistämisessä. Kyläyhdistyksiä on aktivoitu ja tuettu kyläsuunnitelmien laatimisessa. Kyläsuunnitelmien on koettu olevan tärkeä työkalu lähidemokratian toteuttamisessa ja
pyrittäessä siihen, että asukkaat voisivat itsekin ottaa vastuuta oman alueensa kehittämisestä. Kehittämiseen on
mahdollista hakea hankerahoitusta, jota voivat saada vain oikeustoimikelpoiset tahot, kuten rekisteröityneet ky12

läyhdistykset. Leader-metodin mukaista maaseudun kehittämisrahaa alueemme voi hakea Ykkösakseli ry:n kautta.
Leader-toimintatapa mahdollistui Suomen liityttyä Euroopan Unioniin. Rahoituksesta, jota Ykkösakseli ry:n hallitus
oman rahoituskehyksensä puitteissa ja laatimansa strategian pohjalta kanavoi, vastaa EU:n lisäksi valtio ja kunnat.
Ykkösakselilla on henkilökuntaa auttamassa hankehakijoita ideoiden jalostamisessa hankkeeksi ja selventämässä
byrokratian kiemuroita. Lohjan kylät ry:lle on lähidemokratia-mallissa varattu myös oma roolinsa ns. kyläpäällikkötilaisuuksien koordinattorina. Lohjan kylät ry on jäsenenä maakunnallisessa Länsi-Uudenmaan kylät-järjestössä, josta
piakkoin tullee Uudenmaan kylät ry. Maakunnalliset kyläyhdistykset muodostavat Suomen Kylätoiminta ry:n, jolla
on toimistonsa Salon Perniössä. Maakunnallisilla kyläyhdistyksillä on palkattuja kyläasiamiehiä, ja Suomen Kylätoiminta ry:llä pääsihteeri ja apunaan muuta palkattua väkeä.

4.3 Elinkeinot ja palvelut
Eniten kaupallisia palveluita alueemme lähellä on saatavilla Lempolasta, Ventelästä ja Lohjan keskustasta, pohjoinen osa alueestamme käyttää myös Saukkolan palveluita.

4.3.1 Yksityiset palvelut
Hoiva- ja perhepalvelut
Alueen suurin palveluntarjoaja ja samalla työnantaja on
vuonna 1971 perustettu yksityinen säätiö Betesda, jonka
palvelukoti Jokela, entinen Merimiesunionin Toipilaskoti,
sijaitsee Saukkolantien varrella Hietaisissa. Palvelukoti sijaitsee Väänteenjoen rannalla mäellä, josta on hienot näköalat ympäristön peltoaukeille. Palvelukoti tarjoaa asumis- ja
laitospalveluja runsaalle sadalle asukkaalle. Työpaikkoja
palvelukodissa on yli 70 henkilölle. Jokelan rakennuskanta
on uusittu vuosien varrella, ainoa jäljellä oleva vanha rakennus on rantasauna.
Maino Vire Oy:n Kasvun Koti Silmula tarjoaa laadukasta ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa sekä avoja perhepalveluita 12 lapselle Saukkolantien ja Vaanilantien risteyksen tuntumassa.
Yrittäjät
Itsenäisiä ammatinharjoittajia ja yrittäjiä on monipuolisesti. Toimialoina ovat esimerkiksi ompelu, verhoilu, rakennussuunnittelu, pihasuunnittelu, rakentaminen, maansiirto, hunaja ja -tuotteet ja marjanviljely ja -tuotteet. Kyläsuunnitelman liitteenä on yksityisten palveluntuottajien luettelo, jota täydennetään tietojen karttuessa. Luettelo
löytyy myös asukasyhdistyksen kotisivuilta www.pohjoislohjalaiset.fi. Luetteloon haluttavia tietoja voi ilmoittaa
asukasyhdistyksen johtokunnan jäsenille, joiden yhteystiedot löytyvät takakannesta.
Maa- ja metsätalous
Alueella harjoitetaan myös maa-ja metsätaloutta 20 aktiivitilalla, joista 15:llä tuotantosuuntana on viljanviljely.
Kahdella tilalla harjoitetaan sikataloutta, maidontuotantotiloja on yksi, samoin kuin heinän- ja puutarhakasvienviljelytilojakin. Kahdella tilalla tuotetaan viljanviljelyn ohessa heinänsiementä, ja yksi tila tuottaa viljanviljelyn ohella lampaan- ja kalkkunanlihaa sekä kananmunia. Tilojen keskimääräinen peltoala on 53 hehtaaria, ja vuokrattuja
peltoja on noin 32 %. Osa viljelijöistä urakoi myös muiden tilojen konetyöt puiden ajoa myöten. Pienimuotoista
hevostaloutta alueella on jonkin verran, mutta pääasiassa ne ovat harrastus. Matkailupalveluja ei tuota toistaiseksi
kukaan, vaikka yhdelle tilalle on tehty matkailun kehittämissuunnitelma.

4.3.2 Julkiset palvelut
Pullin koulu
Pullin koulu on perinteikäs, vuonna 1901 perustettu alakoulu. Pullin koulussa opiskelee tällä hetkellä 56 oppilasta
esikoulusta 6-luokkalaisiin. Esikoulu on toiminut koulussa vuodesta 2011 alkaen. Koulun henkilökuntaan kuuluu
kolme opettajaa (esikoulu - 1lk, 2 - 3 lk ja 4 - 6 lk), erityisopettaja, koulunkäyntiavustaja, siivooja - keittäjä, sekä
englannin lehtori. Iltapäivisin koulussa toimii esikoululaisista kakkosluokkalaisiin tarkoitettu iltapäiväkerho. Terveydenhoitaja käy koululla joka toinen viikko sekä tarvittaessa. Mäntynummen yhtenäiskoulun rehtori toimii myös
Pullin ja Lehmijärven koulujen rehtorina. Koulun oppilasmäärä on viime vuosina ollut kasvava.
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Liikuntasali
Koulun yhteydessä on liikuntasali, joka on arkipäivisin koulun
käytössä. Tämän lisäksi alueen yhdistykset käyttävät liikuntasalia erilaiseen toimintaan, siellä pidetään liikuntaryhmiä, juhlia ja
tapahtumia. Tilaa voivat myös yksityishenkilöt vuokrata juhliin
tai harrastustoimintaan. Ohjeet tilavarauksista löytyvät osoitteesta www.liikuntakeskus.lohja.fi/liikuntapaikat/liikuntasalit.
							
Kirjastoauto							Sählyä liikuntasalissa. Kuva Jouko Kirves.
Pullissa ja Mynterlässä käy kirjastoauto parittoman viikon perjantaina, jolloin se pysähtyy Pullin koululla ja osoitteessa Mynterläntie 48, Mikkolantien tienhaara, sekä parillisen viikon tiistaina, jolloin se pysähtyy osoitteessa
Mynterläntie 611 ja Santojalla osoitteessa Saukkolantie 312, Tuohustien tienhaara. Maikkalassa auto pysähtyy parittoman viikon keskiviikkona Lohjantien ja Oittilantien tienhaarassa, osoitteessa Oittilantien 668. Aikataulut löytyvät osoitteesta palvelut.lohja.fi/kirjasto/liitetiedostot/Kirjastoauto_aikataulu_2014syksy.pdf.
Asiointiliikenne
Mynterlästä Lempolan kauppakeskukseen ja edelleen Lohjan keskustaan sekä Neidonkeitaaseen kulkee asiointiliikenne kerran viikossa, tällä hetkellä perjantaisin aamupäivällä. Lisätietoa ja aikataulut löytyvät osoitteesta www.
uudenmaanjoukkoliikenne.fi/fi/lohja.
Väänteenjoen urheilukenttä ja uimaranta
Väänteenjoen urheilukenttä ja uimaranta sijaitsevat
Saukkolantien varressa Väänteenjoen sillan tuntumassa. Rannassa on laituri, venevaja ja ruokailukatos
pöytineen ja ja penkkeineen. Kentän kunnossapidosta
vastaa Lohjan liikuntakeskus, ja uimarannasta Lohjan
kaupungin puistoyksikkö. Kentällä on pelattu jalkapalloa 25 vuoden ajan, joka keskiviikko klo 18.
							

Jalkapalloa Väänteenjoen kentällä. Kuva Jouko Kirves.

4.4 Yhdistykset
4.4.1 Pohjoislohjalaiset ry
Pohjoislohjalaiset ry on vuonna 1992 perustettu asukasyhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki alueen asukkaat. Jäsenyys
on maksutonta, ja toimintaan osallistuminen kaikille avointa ja suositeltavaa! Yhdistyksen perusajatus on saada
ihmiset toimimaan yhdessä oman asuinalueemme kehittämiseksi. Yhdistys valitsee vuosittain kevätkokouksessaan
johtokunnan asioita hoitamaan, ja sinne ovat tervetulleita myös uudet ihmiset. Yhdistys järjestää kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja, liikuntaa, keväisiä markkinoita, kirpputoritapahtumia, retkiä ja muuta mukavaa toimintaa
tällä alueella. Toimimme aktiivisesti vanhempainyhdistyksen kanssa. Periaatteena on, että aina ei tarvitse lähteä
keskustan suuntaan kokeakseen hengen ja ruumiin elämyksiä! Toiminnan ei myöskään tarvitse
tapahtua johtokunnan järjestämänä, mutta jos
siihen halutaan rahoitusta, on hyvä ottaa asia
esille etukäteen.
Yhdistys julkaisee ainakin kerran vuodessa asukaslehteä, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista, kummastellaan maailmanmenoa ja
muistellaan menneitä. Lehti on avoin foorumi
kaikille alueen kynäniekoille ja kuvaajille, jotka
ovat sanansäilän sekä kameran heiluttamisesta
kiinnostuneita.
Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät tämän julkaisun takakannesta ja Pohjoislohjalaiset
ry:n kotisivuilta www.pohjoislohjalaiset.fi.

Kevätkonsertti 2013 Valistustalolla. Kaupunginorkesterin muusikot, solistina Hannu Lehtonen. Kuva Jouko Kirves.
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4.4.2 Pullin koulun vanhempainyhdistys ry
Pullin koulun vanhempainyhdistys ry perustettiin vuonna 1993, kun aikaisemmin koulun asioita ajanut johtokunta
lopetettiin. Perustamiskokous pidettiin 23.3.1993, ja paikalla oli suuri osa koululaisten vanhemmista, yhteensä 31
henkilöä. Tavoitteena oli lisätä kodin ja koulun välistä toimintaa aikaisempaa laajemmaksi, ja luoda puitteet tälle yhteistyölle. Vanhempainyhdistys on vuosien varrella muodostunut aktiiviseksi toimijaksi alueella. Yhdistys on
ottanut kantaa erilaisiin koulua ja koulunkäyntiä koskeviin asioihin, mm. kannanotot ja mielenilmaukset koulun
säilyttämisen puolesta ja kaupungin säästötoimia vastaan, aloitteet turvallisen koulutien varmistamiseksi tai koulun
tilankäytön parantamiseksi. Pienessä koulussa yhteistyö koulun ja vanhempien sekä laajemman kyläyhteisön välillä
on mutkatonta.
Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia myyjäisiä ja tapahtumia, joilla kerätään varoja koulun oppilaiden hyväksi.
Kerätyillä varoilla on kustannettu lapsille mm. teatteriretkiä, vuosittaiset kevätretket, tietokoneita, liikunta-, musiikki- ym. välineitä. Vanhempainyhdistys on myös pyrkinyt edesauttamaan erilaisen kerhotoiminnan syntymistä Pullin
koululle. Uusimpana toimintamuotona on ollut kesäleiri koululaisten kesäloman ensimmäisinä viikkoina.
Pienessä koulussa vanhempainyhdistyksen merkitys korostuu ja toiminnan tulokset näkyvät välittömästi. Tämä lienee pääsyy siihen, että kaikki Pullin koulun perheet osallistuvat vanhempainyhdistyksen toimintaan.
Pullin koulun vanhempainyhdistyksen alla toimiva Isien näytelmäkerho on toteuttanut useita näytelmiä, joita lohjalaiset ovat oppineet jo innolla odottamaan. Näytelmien tuotot ovat vuosien varrella olleet merkittävä tulonlähde
vanhempainyhdistykselle ja mahdollistaneet monta sellaista hankintaa ja retkeä, joita pieni vanhempainyhdistys ei
olisi muuten onnistunut rahoittamaan.
Pullin koulun vanhempainyhdistys on myös
aktiivinen toimija Lohjan tasolla. Se osallistuu
lähidemokratiaan hiljakkoin perustetun Valtaväylien aluetoimikunnan kautta ja on aktiivinen
toimija vanhempainyhdistysten alueyhdistyksessä LOKOVA ry:ssä. Tärkein yhteistyökumppani silti on Pohjoislohjalaiset ry, jonka kanssa
vanhempainyhdistys pyrkii kehittämään aluetta
ja edistämään sekä koululaisten perheiden että
muiden kyläläisten hyvinvointia erilaisen yhteisöllisen toiminnan kautta.
Laskiaisrieha koululla 2013.Kuva Mikko Wright.

4.4.3 Lohjan maamiesseura ry
Historiaa
Lohjalle oltiin perustamassa maamiesseuraa 1900-luvun alussa useaan otteeseen, mutta pysyvää toimintaa ei saatu
käyntiin. Vuoden 1906 alussa Vaanilan kartanossa perustettiin sitten Lohjan Pohjoinen Maamiesseura, joka toimi
muutaman vuoden. Vasta 1915 saman joukon Vaanilassa organisoima Lohjan Pohjoinen Maalaisseura aloitti aktiivisen toiminnan. Nimi muuttui 1945 Lohjan Maamiesseuraksi.
Seuran perustajia ja alkuajan aktiivisia toimijoita olivat muiden muassa kunnallisneuvoksetar Bertha Heitmann
Vaanilasta, kunnallisneuvos Emil Malin Maikkalasta sekä Pääte Savola Kouvolasta. Lohjan aseman seutuville keskittyneen osuustoiminnallisen jalostus- ja liiketoiminnan, kuten meijeri-, teurastamo- ja osuuspankkitoiminnan,
syntyhistoria juontaa vahvasti juurensa Lohjan Pohjoiseen Maalaisseuraan ja sen keskeisiin hahmoihin.
Lohjan Maamiesseura sai merkittävän lahjoituksen 1944 Lohjan Suojeluskunnalta. Suojeluskunta luovutti Nummentien varteen 1925 valmistuneen talonsa maamiesseuralle, joka 1988 myi sen Rakennusliike Salopojat Oy:lle.
Myöhemmin talo siirtyi nykyiselle omistajalleen, Lohjan Rauhanyhdistykselle. Lohjan Maamiesseuran Säätiön alkupääoma muodostui Suojeluskuntatalon kaupasta.
Yhdistys tänään
Yhdistyksen tarkoituksena on ollut koota maatalouden harjoittajat ja sen piirissä työskentelevät keskinäiseen yhteistoimintaan ja kohottaa heidän ammattitietoa ja -taitoa sekä henkistä valistuneisuutta. Maataloudellista neuvontaa
on annettu myös maamiesseuraan myöhemmin yhdistyneen Pienviljelijäyhdistyksen kautta. Seuran alkuperäinen
neuvonta- ja valistustehtävä on yhteiskunnan ja tiedonvälityksen kehittymisen myötä jäänyt toiminnassa vähem15

mälle. Neuvontaa hoitaa nykyään kattojärjestö Pro
Agria Uusimaa monipuolisine palveluineen. Maamiesseuran toiminta on keskittynyt yhdessäoloon ja virkistystoimintaan. Vuosittain järjestetään muun muassa
pikkujoulujuhla, kyläkävelyitä, teatterikäyntejä sekä
retkiä lähiseudulle ja naapurimaihinkin.
Jäseniä maamiesseurassa on yli kolme sataa.
Maatalousnaiset - maamiesseuran naisosasto
Sodan jälkeen naiset alkoivat saada kotitalousopastusta
naisjaoston tilaisuuksissa. Lohjan Maatalousnaiset perustettiin Vaanilassa tammikuussa 1955. Perustavassa
kokouksessa oli muun muassa Hilma Maikka Maikkalasta, Hilja Oittila Suittilasta, Lisa ja Maire Leidenius sekä
Helmi Syrjäläinen Vaanilasta ja Aira Saarnio Pullista.
							 Maamiesseuran pikkujoulut Valistustalolla vuonna 2009.
Lohjan Maatalousnaiset on maaseutuhenkisten naisten yhteisö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Maa- ja
kotitalousnaisten neuvontajärjestöön Etelä Suomen Maa- ja kotitalousnaisten kautta. Pääjärjestö tarjoaa mm. kotitalous-, kuluttaja- ja maisemanhoidonneuvontaa.
Maatalousnaiset toimivat säännöllisesti järjestäen kokouksia, ruokakursseja sekä virkistystoimintaa ja liikunta-aktiviteetteja. Jäseneksi liitytään maamiesseuran kautta, ja mukaan voi tulla ilman maataloudellista taustaakin.
Valistustalo
Alueen kokoontumispaikkana oleva Lohjan Maamiesseuran säätiön omistama Valistustalo sijaitsee Saukkolantien varrella, Kutsilan kylässä 0,7 hehtaarin tontilla, joka on ostettu vuonna 1944
Kutsilan tilan omistajilta. Lohjan Maamiesseuran säätiö on perustettu ja rekisteröity loppuvuodesta 1998. Säätiötä johtaa Lohjan
Maamiesseura ry:n syyskokouksessaan valitsema hallitus, jonka
voivat muodostaa vain lohjalaiset maa- tai metsätaloudenharjoittajat.
Pohjois-Lohjan Valistustalo perustettiin vuonna 1939 alun perin
osakeyhtiöksi, jonka osakkeita merkitsivät Pohjois-Lohjan Pienviljelijäyhdistys, Lotta-Svärd Lohjan kyläosasto ja 22 yksityistä henkilöä. Perustamiskirjan mukaan tarkoituksena oli aikaan
saada paikkakunnan sivistyselämää edistävien yhdistysten käytettäväksi ajanmukainen kokoustalo. Maatilojen lahjoittamista
tukeista ryhdyttiin rakentamaan piirustusten mukaisesti suojeluskuntataloa. Talvisota keskeytti työt, mutta välirauhan aikana hirsirakennukseen tehtiin vesikatto. Sodan jälkeen suojeluskuntatalosta lakattiin puhumasta. Talo
kuitenkin valmistui 1947, ja sitä käytettiin ahkerasti. Siellä pidettiin, kuten nykyäänkin, häitä, syntymäpäiviä, iltamia
sekä eri seurojen tilaisuuksia ja juhlia. Sodan jälkeen myös teatteriesityksiä oli runsaasti, Lohjan työväen näyttämö
vieraili säännöllisesti ja vierailevat taiteilijat, kuten Tapio Rautavaara ja Reino Helismaa esiintyivät.
Vuonna 1967 talon osakkeita tuli myös Lohjan Maamiesseuralle uudelleen yhtiöittämisen yhteydessä. Taloutta ei
kuitenkaan saatu kannattavaksi, ja talo alkoi rapistua. Silloisella omistuspohjalla ei ollut mahdollista hakea avustuksia, ja koko osakekanta haluttiin yksiin käsiin. Osakkeet saatiinkin lahjoituksina maamiesseuran omistukseen 1988.
Opetusministeriöltä haetun avustuksen turvin uusittiin vesikatto, lattiat ja lämmitysjärjestelmä, tehtiin porakaivo
ja vedettiin vesijohdot, rakennettiin sisävessat ja uusittiin keittiö. Ensimmäiset talkoot pidettiin syksyllä 1989. Talkootöitä kertyi kolmen ja puolen vuoden aikana n. 3 400 työtuntia. Talon yläkerrassa sijainnut vahtimestarin asunto
kunnostettiin. Nykyisin asunto on paikallisen bändin harjoittelupaikkana.
Talon tuotolla oli kuitenkin vaikeaa hoitaa yhtiön taloutta, ja Lohjan Maamiesseura lahjoitti koko yhtiön osakekannan ja tarvittavan pääoman säätiölle, jonka nimeksi tuli Lohjan Maamiesseuran säätiö, ja Pohjois-Lohjan Valitustalo
Oy yhtiönä purettiin. Säätiön toimesta talon ikkunat uusittiin 2000-luvun alkupuoliskolla, ja lattiapäällyste vuonna
2010. Ykkösakseli ry:n kautta haetun Leader -tuen turvin teetettiin ulkorappauksen paikkaukset ja talon maalaus
vuonna 2012.
Taloa vuokrataan perhe- ym. juhliin sekä yhteisöjen käyttöön.
Lisätietoja yhdistyksestä ja Valistustalosta saa yhdistyksen kotisivuilta www.lohjanmaamiesseura.fi.
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4.4.4 Metsästysseurat
Väänteen Metsästysseura on perustettu 4. tammikuuta 1966, eli se on toiminut jo pian 50 vuotta. Perustavassa
kokouksessa oli vain kuusi metsästäjää, mutta vähitellen jäsenmäärä on kasvanut, ja nykyisellään seurassa on 19
jäsentä. Alun pieni jäsenmäärä selittyy sillä, että silloin seuran puitteissa metsästettiin etupäässä vain vesilintuja, kyyhkysiä, jäniksiä, supeja ja kettuja. Vuonna 1980 tapahtui muutos, kun siihen saakka alueen hirvijahdista
vastannut Horman Metsästysseura jakautui ja Kutsilan, Suittilan, Hietaisten ja Kosken kylissä hirvenmetsästys tuli
Väänteen Metsästysseuran tehtäväksi. Samoihin aikoihin myös valkohäntäpeura ja myöhemmin vielä metsäkauris
yleistyivät siinä määrin, että niiden metsästys oli syytä aloittaa. Myös vahinkoeläimiä, etupäässä supeja ja minkkejä
pyydystetään loukuilla.
Nykyisellään suurin osa seuran jäsenistä osallistuu hirvieläinten metsästykseen. Riistanhoitotyö on koko ajan ollut tärkeä osa seuran toimintaa. Kesäisin kasvatetaan riistaeläimille tarkoitettuja rehukasveja useassa riistapellossa seuran alueella. Niin ikään peurojen ja kauriiden ruokintaan käytetään rehuviljaa useita tuhansia kiloja talven
aikana. Jäsenten ampumataitoa pidetään jatkuvasti yllä Lohjan Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla. Vuosien
mittaan on ohjelmassa ollut myös monenlaista kurssitoimintaa. Metsästysseuroja yleensä vaivaava asia, eli ukkoutuminen, on saatu torjuttua sillä, että seuran jäseniksi on tullut monia nuoria, joita metsästys ja riistanhoitotyö
kiinnostavat.
Alueellamme toimii myös Pullin-Mynterlän Pienriistanmetsästysseura, joka yhdessä Vaanilan Metsästysseuran
kanssa muodostaa Mynterlän-Vaanilan hirviseurueen.

4.5 Tiet ja liikenne
Alueen läpi kulkee Saukkolantie, maantie 1090, Lohjan vesitornin kiertoliittymästä Saukkolaan. Asutus on sijoittunut tiheimmin tämän tien alkupäähän sekä siitä erkanevien Vaanilantien alkupään, Tuohustien, Santojantien ja
Mynterläntien varteen. Asutus harvenee Mynterläntien varren sivuteillä. Myös Saukkolantiestä erkanevien Kittiskoskentien, Jakkalantien, Hietaisten, Väänteenjoentien, Pöykännummen, Koskentien, Oittilantien alkupään ja Talpelantien varrella asutusta on harvemmassa. Tien nimi on Koskelta pohjoiseen Lohjantie.
Tie on hyvin mäkinen ja mutkainen sekä vilkasliikenteinen. Autojen, traktoreiden ja raskaan liikenteen lisäksi tiellä
liikkuu kävelijöitä, pyöräilijöitä ja mopoja. Tielle on Lohjan yleiskaavassa merkitty kevyen liikenteen väylä vesitornilta Mynterläntielle asti, mutta se on toteuttamatta. Kevyen liikenteen väylä on erittäin tarpeellinen, koska tie on
vaarallinen ajonopeuksien ylittäessä helposti sallitut rajat, 60 km/h Lempolasta Mynterlään asti, ja 80 km/h siitä
Saukkolaan. Valtaväylien aluetoimikunnan liikenneturvallisuuden parantamisesityksissä vuodelle 2015 tuo väylä on
Saukkolaan asti, lisäksi esityksenä on Mynterläntien ja Saukkolantien sekä Vaanilantien ja Saukkolantien risteysten
liikenneturvallisuuden parantaminen. Valaistuksen jatkaminen Mynterläntiellä, Pullin koulun kohdalla, on myös esityslistalla. Mynterläntiellä nopeudet nousevat myös yli sallitun nopeusrajoituksen, joka on 60 km/h, paitsi koulun
kohdalla 50 km/h. Mynterläntiellä liikkuu ajoneuvojen ja kävelijöiden lisäksi myös paljon ratsastajia, mikä toivotaan
autoilijoiden huomioivan.
Alueelta on autolla hyvät yhteydet ympäröiviin kuntiin ja pääkaupunkiseudulle Turun moottoritietä (VT 1), Turuntietä (110) ja Hanko-Mäntsälä -tietä (25) pitkin. Linja-auto kulkee Saukkolantietä muutaman kerran päivässä Lohjalle tai Saukkolan suuntaan. Tämä palvelee lähinnä koululaisia.

4.6 Vesi- ja jätehuolto
Vesihuolto on hoidettu lähes kokonaan kiinteistökohtaisesti. Kittiskoskella on vesiosuuskunnan rakentama vesi- ja
viemärijärjestelmä, ja siihen on liittynyt viisi kiinteistöä. Runkolinjaa on rakennettu n. 1 km, ja jäteveden pumppaamoja on kaksi. Maikkalan vesiosuuskunta rakentaa parhaillaan runkolinjaa, joka alkaa Lohjantieltä Kosken pohjoispuolelta ja kulkee Oittilantien alun ja Talpelantien varressa länteen päättyen muutama kilometri ennen moottoritien
alitusta. Runkolinjan pituus on n. 4,5 km. Tähän linjaan on liittynyt 32 kiinteistöä.
Talousvesi otetaan suurimmaksi osaksi omasta rengas- tai kallioporakaivosta. Jonkin verran on yhteisiä kaivoja,
ja jotkut kuljettavat talouteensa vettä kauempaa. Kaivoveden laadussa ja riittoisuudessa saattaa esiintyä jonkin
verran ongelmia. Vedessä voi olla luontaisia kallio- tai maaperästä johtuvia veden laatuhaittoja, esimerkiksi rautaa.
Myös kaivoon valuva pintavesi voi saastuttaa vanhoja rengaskaivoja. Riskin voivat muodostaa myös liian lähellä
olevat jätevesisäiliöt.
Jätevedet käsitellään kiinteistöillä. Uudet kiinteistöt ovat joutuneet jo rakennuslupavaiheessa ottamaan huomioon
jätevesiensä käsittelyssä nykylainsäädännön vaatimukset. Osa asukkaista on laittanut jätevesiasiansa kuntoon ja
osa toivoo vielä neuvontaa järjestelmien osalta. Osaa talouksista vaatimukset eivät koske asukkaiden korkean iän
vuoksi.
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Lohjan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2012 todetaan, että haja-asutuksen vesihuoltoa tullaan edistämään perustettavien vesiosuuskuntien voimin. Mahdollisina vesiosuuskunta-alueina on esitetty muun muassa Mynterlä ja Vasarla-Pulli. Lohjan kaupunki avustaa vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, mutta laajentuminen tapahtuu vesiosuuskuntien omassa aikataulussa.
Jätevesijärjestelmien rakentamisessa noudatetaan talousjätevesiasetusta ja sitä tarkentavia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Vesihuoltosuunnitelman mukaan huolehditaan ensisijaisesti vesistöjen ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä. Alueellamme on yksi vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue Hietaisissa, pinta-alaltaan 0,66 km2.
Sekajätteiden osalta alueella on voimassa sopimusperustainen järjestelmä, jossa asukas itse sopii kuljetuksista yrittäjän kanssa. Osalla kiinteistöistä on oma jäteastia ja osalla on jätekimppa, jossa tiekunnittain hoidetaan yhteistä
keräyspistettä. Ne, jotka eivät ole tehneet sopimusta jätekuljetusyrityksen kanssa vievät sekajätteensä jätepisteisiin, joita on Pullin koulun vieressä, Saukkolantien ja Jakkalantien risteyksessä ja Koskentien varressa. Haja-asutusalueiden jätepisteiden tyhjentämisen huolehtii kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Rosk`n Roll Oy. Mahdollisuudesta
käyttää sekajätepistettä maksetaan kerran vuodessa jätemaksu. Jätteitä lajitellaan ahkerasti, vaikka alueella ei ekopistettä olekaan.

4.7 Tiedottamisen kanavat
Asukasyhdistyksen tiedottamisessa käytetään monipuolisesti saatavilla olevia kanavia. Pääasiallisesti käytetään
sähköisiä keinoja kuten internetiä ja sähköpostia. Nämä kaksi olivat halutuimpia myös kyläkyselyn perusteella.
Asukasyhdistyksellä on omat kotisivut internetissä, jotka löytyvät osoitteesta www.pohjoislohjalaiset.fi. Kotisivuilta
löytyy monipuolista sisältöä aina tapahtumista ja kokouksista tiedottamiseen, kuvagallerioiden ja kylän historian
kautta palveluhakemistoon ja muihin linkkeihin.
Alueen asukkaiden käytössä on myös facebook -ryhmä ”Pohjoislohjalaiset”, jossa mm. kyläsuunnitelman etenemisestä on pääasiassa tiedotettu. Facebook ryhmä mahdollistaa myös vapaamman keskustelun aiheesta kuin aiheesta, ja löytyy osoitteesta www.facebook.com/groups/200204390008079.
Alueen asukkaiden kierrätykseen suuntautuva facebook ryhmä mainittakoon yhtenä yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä myös. ”Kierrätän Pohjois-Lohjalla” ryhmä löytyy osoitteesta www.facebook.com/groups/160069064192291.
Jatkossa tutkitaan myös mahdollisuutta perustaa sähköposti- ja/tai tekstiviestilista, mutta toistaiseksi tällaisia ei
ole, pienempiä porukoita lukuun ottamatta. Muita tiedottamisen kanavia ovat 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä asukasyhdistyksen lehti, ilmoitukset paikallisen sanomalehden järjestöpalstalla sekä paikalliset ilmaisjakelulehdet.
Alueella on myös käytettävissä ulkona sijaitsevia ilmoitustauluja, jotka sijaitsevat Mynterläntiellä Isotalon kohdalla
ja Peltolanpolun kohdalla sekä Pullin koulun pihassa. Saukkolantien ja Tuohustien risteyksessä sekä Kosken jätepisteen luona Koskentiellä on myös ilmoitustaulu. Koulun kautta voidaan myös lähettää koululaisperheille tiedotteita.

4.8 Tietoliikenneyhteydet
Kyläkyselyn perusteella asukkaat tekevät runsaasti etätyötä kotoa tai vapaa-ajan asunnolta käsin. On syytä olettaa,
että myös internetin vapaa-ajan käyttöä on paljon. Alueella on saatavilla joko kuparikaapelia pitkin tuleva internetyhteys tai sitten erilaisilla palveluntarjoajien mokkularatkaisuilla muodostettava yhteys.
Alueella on 3G matkapuhelinverkko käytettävissä. Puhelinlinjoja pitkin yhteyden maksiminopeus on käytännössä
8-10 Mb. Mokkularatkaisuilla on mahdollista päästä suurempiin nopeuksiin olosuhteista riippuen. Nopeinta valokuituyhteyttä ei ole saatavilla, vaikka sitä toivottiin esimerkiksi kyläkyselyssä, ja aika-ajoin asiasta keskustellaan
sosiaalisessa mediassa.
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4.9 Ympäristö
4.9.1 Maisema ja vesistöt
Alueemme sijaitsee suurmaisemassa ensimmäisen ja toisen Salpausselän välissä. Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaotuksessa aluetta kutsutaan Kisko-Vihdin järviseuduksi. Uudenmaan suurimmat järvet, Lohjanjärvi ja Hiidenvesi, sijaitsevat tällä alueella. Järvien korkeustaso on noin 32 m mpy.
Alue kuuluu laajaan Karjaanjoen vesistöalueeseen. Sen pohjoisimmat osat sijaitsevat Kärkölässä ja Lopen eteläosissa. Kaakossa rajana on ensimmäinen Salpausselkä, tutummin Lohjanharjuksi kutsuttu jääkauden aikainen reunamuodostuma. Suomenlahteen vedet laskevat Häntäjoen ja Väänteenjoen sekä Lohjanjärven kautta Mustiolle ja
siitä Karjaanjokea (Mustionjokea) pitkin mereen. Lohjanjärven vedenpintaa säännöstellään Mustion padolla. Väänteenjoella on myös pato, jolla säännöstellään Hiidenveden pintaa.
Maastonmuodot ja vesistöt järjestyvät kallioperän ja sen murroslinjojen mukaisesti pääosin lounais-koillissuuntaisesti, mikä näkyy selvästi maisemassa peltojen ja metsien suunnassa. Esimerkiksi Karstunlahdelta Väänteenjoelle
asti on yhtenäinen murroslinja, johon sijoittuvat myös Maikkalanselkä Maikkalassa ja Hiukoonlampi Talpelassa.
Kosken kallioalueet ovat suuntautuneet poikkeuksellisesti luoteesta kaakkoon.
Saviset ja osin hietaiset laaksot (30-50m mpy, kartassa keltaisella) ovat viljeltyjä, niitä ympäröivät metsäiset kallioja moreeniselänteet (70-125m mpy) ja asutus on sijoittunut näiden väliseen vaihettumisvyöhykkeeseen (50-70 m
mpy). Muusta maakunnasta poiketen seutu kuuluu eteläisimpien rannikkoalueiden ohella hemiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen eli tammivyöhykkeeseen.
Yleisesti alueemme on pienipiirteistä ja vaihtelevaa vesistöjen, metsäisten kallioalueiden ja viljavien savikkopeltojen mosaiikkia. Avoimia näkymiä vesistöihin muodostuu laajojen peltoalueiden ansiosta useassa paikassa, ja maisemaa pääsee halutessaan katselemaan myös kallioiden laelta.
Kallioperän kalkkipitoisuuden vuoksi lehtoja on paljon. Soitakin esiintyy. Lempoonsuolta alkava Santoja eli Myllyoja virtaa Santojan alueen läpi Vaanilanlahteen. Toinen Myllyoja alkaa Kouvolanlammelta ja virtaa Pahassuon ja
Rainiitun kautta Lohjanjärven Kutsilanselälle. Pullinlammelta pohjoiseen virtaava puro laskee myös Kutsilanselälle,
Jakkalantien vierustan pelto-ojana. Kurisuolta Salimäen takaa alkava puro virtaa peltoalueiden halki Häntäjokeen.
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Suurin yhtenäinen peltoalue sijaitsee Vasarlasta Kouvolaan, Mynterläntien ja Vaanilanlahden välissä. Alue on nimetty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi, joka sisältää myös Vaanilanlahden molemmin puolin
sijaitsevat Pullin (kuvassa) , Kouvolan ja Vaanilan kartanomiljööt. Muut merkittävät kulttuurimaisemat ovat Kutsilasta Suittilaan ulottuva Kutsilanselän ja Saukkolantien välinen kulttuurimaisema sekä Koskelta Millolaan jatkuva
Häntäjoen-Savijärven kulttuurimaisema.

4.9.2 Luontokohteet
Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -kohteet
Alueella on Natura 2000- verkostoon sisältyviä kohteita, jotka kuuluvat Nummi-Pusulan lintuvedet nimiseen viiden kohteen kokonaisuuteen. Näistä kaksi osa-aluetta on kokonaan alueellamme. Nämä lintuvedet on todettu
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiksi, ja kaikille alueille on perustettu luonnonsuojelulain mukainen
luonnonsuojelualue. Ne on luokiteltu SPA -alueiksi, jotka ovat Euroopan unionin lintudirektiivin tarkoittamia erityissuojelualueita. Kasvisto on edustavaa, lintuvesille tyypillistä. Sekä vesilintu- että kahlaajalajisto ovat Uudenmaan
monipuolisimpia. Alueella esiintyy runsaasti lintudirektiivin liitteen 1 lajeja.
Kutsilanselällä, johon Väänteenjoki laskee Maikkalanselän eteläpuolella, pesii runsaasti vesilintuja, mm. suuri nokikanayhdyskunta. Pesimälinnustoon kuuluvat myös pikkulokki, naurulokki ja kalatiira. Alueen muuton- ja sulkasadon
aikainen merkitys linnustolle on huomattava.
Savijärvi, joka on osittain alueellamme, on Kosken pohjoispuolella oleva rehevä ja umpeenkasvava järvi, jossa on avovettä noin kymmenisen hehtaaria. Järvi laskee Häntäjoen kautta
Maikkalanselälle. Savijärvellä on erityisen suuri merkitys vaativien lajien pesimäpaikkana, erityisesti rantakanojen osuus on
huomattava. Myös naurulokki ja pikkulokki pesivät alueella.
Lohjantien ja Savijärven välissä on lintutorni, jonne mennessä
on huomioitava mahdollisen laidunalueen porttien sulkeminen.
Vaanilanlahden (Vasarlanlahden) - Pullinlahden alue on kooltaan 68 ha. SPA-alueen lisäksi kohde on Euroopan unionin
luontodirektiivin mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämä alue, SCI.
Alueella pesii runsaasti vesilintuja ja lokkeja sekä kyhmyjoutsen. Keväisin lahti on tärkeä levähdysalue mm. kahlaajille. Vesija rantakasvillisuus on varsin monimuotoista. Lahden keskiosan
avovesialuetta pirstovat järviruoko- ja kapeaosmankäämisaarekkeet, ja rantoja reunustavat laajat avo- ja pensaikkoluhdat sekä paikoin rehevät rantaniityt. Vaanilanlahdella
esiintyy luontodirektiivin liitteen II laji, täplälampikorento. Vaanilanlahden esiintymä sijoittuu lajin tunnetun levinneisyysalueen reunalle läntisellä Uudellamaalla, ja on siten lajin suojelun kannalta merkittävä. Vaanilanlahdella on
aiemmin tavattu monia vaateliaita vesi- ja rantakasveja: hentovita, välkevita, karvalehti, uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä ja varstasara. Esiintymien nykytilaa ei tarkoin tunneta, mutta lähinnä asutuksen ja maatalouden
hajakuormituksen seurauksena alueen vesikasvillisuus on voimakkaasti niukentunut, ja ainakin osa lajeista lienee
kokonaan hävinnyt. Lahden rantaluhdat ovat kuitenkin edelleen kasvillisuudeltaan melko edustavia, muun muassa
nevaimarre kasvaa luhdilla runsaana.
Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ovat perinteiseen maatalouteen liittyvien maankäyttötapojen synnyttämiä maisematyyppejä. Ne
voidaan jakaa rakennettuihin perinnemaisemiin sekä niitto- ja laiduntalouden synnyttämiin kulttuurivaikutteisiin
luontotyyppeihin eli perinnebiotooppeihin. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi niityt, kedot, hakamaat, kaskimetsät ja metsälaitumet. Rakennettuja perinnemaisemia ovat historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiym20

päristöineen sekä muinaisjäännökset. Vanhoja perinnemaisemia alueellamme ovat Suomen ympäristökeskuksen
nimeämät Suittilan kallioketo ja Kosken Pajamäki.
Suittilassa, Kutsilanselän itärannalla, Jakkalan tilan kohdalla oleva kallioketo on maakunnallisesti arvokas, 1,8 hehtaarin suuruinen alue, johon kuuluu myös niittyä ja metsälaidunta. Aluetta on laidunnettu 1970-luvulle asti, ensin
nautakarjalla ja myöhemmin hevosilla. 1990-luvun puolivälissä alueella pidettiin hiehoja laiduntamassa, ja sitä hoidettiin myös niittämällä. Keto on ollut hoitamatta vuodesta 2007.
Pajamäki on Kosken pihapiirissä oleva 0,4 hehtaarin kallioketo, jonka yläosa on niittyä. Se on luokiteltu paikallisesti
arvokkaaksi. Alue saa erityisympäristötukea, ja sitä hoidetaan vuosittain niittämällä. Myös ylimääräistä puustoa
raivataan tarvittaessa.
Arvokkaat kallioalueet
Maakuntakaavaan merkittyjä ja ”Länsi-Uudenmaan seutukaava- alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot” -julkaisuun
(1992) mukaan otettuja kallioalueita alueelta ovat Suittilan Laukkamäki (n. 95 m mpy), Kosken Äijäsmäki (122,4 m
mpy) ja Salimäki yli 100 m mpy) sekä Maikkalan Kivimäki (yli 120 m mpy). Lohjan kunnan yleiskaavassa ovat kolme
ensin mainittua arvokkaina luontokohteina.
Erityiset paikat
Äijäsmäen kallioalue on jo vuosisatoja ollut erityinen
paikka alueella. 80 metriä pelloista pystysuorana kohoavat kallioseinämät mäen lounaispuolella tekevät
kalliosta mahtavan alhaalta ja kauempaakin katsottuna. Näköala ylhäältä on hieno, ja aiemmin sieltä
on näkynyt kaikki ympäristön neljä kirkkoa. Äijäsmäki kätkee sisäänsä myös luolia.
Kosken erään aiemman omistajan isä kirjoitti vuonna 1844 kirjasen, jonka nimi oli ”Tarina erinäisistä
merkillisyyksistä Lohjan pitäjässä ja erinomattain
Äijänmäessä Koskisten kylästä.” Kirjanen sisältää kuvauksia Lohjan pitäjästä ja Äijäsmäen vaikutuksesta
paikalliseen elämään. Mäelle nimen antanutta äijää
kuvaillaan näin:
”Äijämies oli ollut yksi paljon wiisas ja nuhdetoin
mies ja ennen muinaan asunut Koskisten kylässä,
yhdellä ajaalla, jolla pappia ei wielä löytynyt, jotka opetti kansaa tuntemaan Jumalaan sanaa ja tahtoo, ja tuskin
nimismiestä, joka käsi- ja jalkaraudolla uhkaisi laitettawia ja häijyjä ihmisiä, jonka tähden nämät eivät tahtoneet parantaa elämäänsä, waikka Äijämies sisällisestä innosta ja niin usein kun tila myöden anto, kehoitti samanaikoisiansa
hurskauteen ja hywyyteen. Koska Äijamies wiimein löysi, että hän aiwan wähän aikaan sai senkautta, ja ihmisten
häijyys ja pahuus toinen toistansa wastaan aina enemmin ja enemmin lisäntyny, tuli hän suuttuneeksi, ajatuksilta
täytetyksi, haki yksinäisyyttä ja pois katois muutaman ajan perästa warsin, ilman että kukaan tiesi mihinkä hän oli
joutunut, ja wiimeise kerran kun häntä nähtiin, oli hän ollut yhden sywään, wuoren sisään menewän, halkioman
wierella Äijänmäella, jonka tähden uskotaan hänen mennen wuoren sisälle ja jääneen siine ijäisesti asumaan; ja
wissi oli, että hän wielä hetkettäin antaa kuulta itsestänsä, liiottain kun pahanilkisia ihmisiä tienolla käyskentelee, paholla ajatuksilla eli teoilla. Wielä elää Äijämies ja antaa wälimiten tietää itsestänsä, Äijänmäestä. Siitä saa
jokainen wakuutuksen joka, erinomattain suwen loppu puolella, kun se pimiämpi wuoden aika sisällen lankee eli
syyskuun alulla, ylös nousee warhain aamulla, sumusen yön jälkeen; sillä näinajoin nähdään Mikolan Rusthollin
tomtista, kuinka Äijämies seisoo, peitettynä aina korwien ylitse, hänen harmaalta yölakiltansa; mutta muutaman
hetken jälkeen lykkää hän sen ylös korkiamallen päänlaellen ja yksi kirkas silmäys edes sätendittee hänen yhdestä
ainoasta silmästänsä, joka on käännettynä itäänpäin. Tämä silmäys walaistuu pian, enemmin ja enemmin, osotettuna taiwaallen, jollenka hän omistaa hänen ensimmäisen terwehtimisensä; mutta wielä on hänen korkiasti wapasukuinen kotkan nenänsa käännettynä Salimäkeen päin, ja käärittyna yölliseen hienoon aluswaatteeseen niin että
hänen kaswonsa muotoo ei taida selkiästi eroittaa. Tämän alia sätindittee hänen silmäsä walkeeta ja leimauksia,
jotka siitä sywästä silmäkuopasta kuwaawat niita liekkiä, kun palawawuori aukiomastansa wälisti ylösheittää. Wiimein poispanee hän warsin, sekä yölakin että aluswaatteen, jolloin hänen wielä kiemurahiuksinen päänsä edesseisoo, piiritettynä heliältä liehuwaiselta kirkkaudelta, sen korkian nenän köyräys tulee selkiästi ja koko hänen kunniaa
waatiwa kaswonsa näyttää itsensä kaikessa hänen loistossansa, sillen kun ennen on nähnyt hänen, elli tahtoo tehdä
hänen Iikemmän tuttawuudensa.”
Äijäsmäen itäpuolella olevan Salimäen laelta löytyy mahdollinen muinaisjäännös, kivikehät. Kalliopohjalla on päänkokoisista rosokivistä tehtyä kolme kivikehään, halkaisijaltaan 1 - 1.5 m. Kehien keskusta on paljasta kalliota. Iältään nämä ovat epämääräisiä, ja voivat olla myös myöhemmin muodostuneita.
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4.9.3 Merkittävät rakennukset
Tähän kappaleeseen on valittu alueellamme sijaitsevat Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelossa 2007
olevat rakennukset. Valinta inventointiluetteloon on tehty seuraavilla perusteilla:
Rakennushistoriallisesti tärkeän kohteen valinta on voinut perustua rakennuksen arkkitehtoniseen tyyliin tai tyylivaikutteisiin, tai sen toteutus on voinut olla rakennusteknisesti mielenkiintoinen. Rakennus voi myös olla esimerkki
jo kenties harvinaistuvasta rakennustavasta. Kyseessä voi myös olla tietty rakennustyyppi tai jonkin sosiaaliryhmän
käyttämä rakennustapa.
Historiallinen tai kulttuurihistoriallinen kohde voi olla asutus-, sivistys-, henkilö- tai aatehistoriaan liittyvä rakennus
tai muistomerkki. Historiallinen arvo voi olla myös teollisuus- ja taloushistoriallista tai uskomuksiin, tapoihin tai
historiallisiin tapahtumiin liittyvää arvoa. Varsin usein inventoitavat rakennukset tai muut rakennetun ympäristön
kohteet ovat dokumentteja jo häviämässä olevasta elämäntavasta ja rakentamisesta. Historiallisesti arvokas kohde
voi liittyä koko maan tai oman paikkakuntansa vaiheisiin.
Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo liittyy rakennusten tai kulttuuriympäristön muodostamiin alueisiin. Maisemallisesti tärkeän kohteen arvon perustana on sen merkitys kulttuurimaiseman tai kaupunkikuvan osana sekä
kohteen vaikutus laajalle ympäristöönsä.
Rakennushistoriallisesti arvokas Vitikka Hietaisissa, Hietalahden rannalla,
on ollut sotilasvirkatalo, kapteenin puustelli. Nykyinen päärakennus on valmistunut tiettävästi vuonna 1803. Se on pohjakaavaltaan paritupa, jossa oli
alun perin leivin- ja vierastupa, porstua ja porstuan takainen kamari. Vuonna 1859 taloa laajennettiin rakentamalla kaksikerroksinen vinkkelisiipi. Talon
uusklassinen sisääntulopylväikkö on rakennettu ilmeisesti 1910-luvulla. Tila
on siirtynyt nykyiselle omistajalle vuonna 1975. Päärakennuksessa tehtiin peruskorjaus vuonna 1977. Päärakennusta ympäröi puutarha, ja pihapiirissä on
navetta, konekatos, aitta ja hakelämpökeskus. Rannassa on sauna.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Koski on entinen Mikkolan ratsutila, joka käsittää kantatilan lisäksi neljä siihen liitettyä taloa. Omistajat tunnetaan 1440-luvulta lähtien. Kosken päärakennus on vuonna 1904-05
valmistunut kaksikerroksinen hirsitalo. Talon hirsirunkoinen asuinkerros on vuorattu rappauksella, lautarakenteinen
ullakkokerros peiterimalaudoituksella. Pihasivulla on kolmelapekattoinen kuisti ja satulakattoinen frontoni. Rakennus sijaitsee Häntäjoen suvannon rannalla, kallion päällä. Talouskeskus on päärakennuksen koillispuolella. Valkeaksi rapattu kivirunkoinen viljamakasiini on 1850-luvulta. Navettarakennuksen vanhempi luonnonkivirunkoinen osa
on 1880-luvulta, ja sementtitiilirunkoinenosa
1920-luvun lopulta. Pihapiirissä,
Pajamäen
alapuolella, on myös
kuusi eri asuntoa käsittävä työväen asuinrakennus vuodelta 1936.
Hirsinen
rantasauna
Häntäjoen kosken partaalla on 1800-luvulta.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Kouvola on entinen ratsutila, johon kuului kaksi ulkokylänmaata,
jotka liitettiin siihen 1620- ja 1630-luvulla. Omistajat tunnetaan 1500-luvun alusta lähtien. Kouvola sijaitsee Hiidenveden länsirannalla. Rakennukset ovat viljelysten ympäröimällä mäellä maisemallisesti edullisella paikalla. Pihaan
johtaa pitkä koivukuja, ja päärakennusta ympäröi parin hehtaarin suuruinen puistoalue. Paritupatyyppinen päärakennus rakennettiin vuonna 1810, ja purettiin vuonna 2005. Samalle paikalle rakennettiin uusi päärakennus. Muut
rakennukset ovat kansatieteellisesti kiintoisat ja miljöön kannalta merkittävät. Päärakennukseen kanssa kulmittain
on tilan vanha 1700-luvulta peräisin oleva päärakennus. Hirsirunkoisessa ja satulakattoisessa rakennuksessa on
luonnonkiviperustus. Pihapiirissä on myös luhti ja jalka-aitta, jotka ovat luultavasti myös 1700-luvulta. Navetta on vuodelta 1950.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Kutsila on entinen Pentin perintötila, johon liitettiin vuoden 1637 paikkeilla toinen tila ja 1860-luvulla Hokan
perintötila. Tilan omistajat tunnetaan 1440-luvulta lähtien. Nykyisen päärakennuksen paikalla sijainnut vanha päärakennus oli pohjakaavaltaan paritupa, jonka
toisessa päässä oli tupa ja toisessa suuri sali. Niiden välissä oli eteinen. Nykyinen
päärakennus rakennettiin vuonna 1918 ja uusittiin vuonna 1948. Hirsirakennus
on kaksikerroksinen ja mansardikattoinen. Talon alaosa on rapattu, ja yläosa
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vuorattu pystysuuntaisella puoliponttilaudoituksella. Talon molemmilla sivustoilla on satulakattoiset poikkipäädyt.
Pihasivulla on lisäksi pulpettikattoinen kattoikkuna ja kuisti, jonka pulpettikatossa on vastaharja. Harmaakivinen
navetta on vuodelta 1930. Puutarhan ympäröimä päärakennus sijaitsee peltojen ympäröimällä kukkulalla. Talouskeskus on alempana talon länsipuolella.
Maisemallisesti arvokas Maikkala on entinen ratsutila, johon liitettiin noin vuonna 1600 kaksi tilaa. 1846 siihen yhdistettiin myös augmenttitila Vähätalo. Maikkalan omistajat tunnetaan 1500-luvulta alkaen. Tilan rakennusryhmä
sijaitsee kauniilla paikalla, korkealla kukkulalla viljelysten ympäröimänä. Maikkalan entinen 1810-luvulta peräisin
ollut päärakennus purettiin vuonna 1972. Uusi päärakennus valmistui vuonna 1970 vanhan päärakennuksen kaakkoispuolelle. Lisäksi tilalla on toinen asuinrakennus. Talouskeskus sijaitsee päärakennuksen lounaispuolella. Harmaakivinen navetta on vuodelta 1889. Navetan eteläpuolella sijaitsee holvattu kellari vuodelta 1875. Sisääntulotien
päässä, sen molemmin puolin, sijaitsevat kaksi aittaa 1900-luvun alusta. Kauempana pihapiiristä sijaitsee edelleen
käytössä oleva paja, joka sijaitsi alunperin rannassa, mutta se siirrettiin 1900-luvun alussa nykyiselle paikalleen.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Maikkalan kansakoulu rakennettiin vuonna 1923. Hirsirakenteinen ja aumakattoinen koulurakennus edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia. Tämä ilmentyy muun muassa
rakennuksen ikkunoista, jotka on kaakkoissivulla ryhmitelty kahdeksi kolmen 9-ruutuisen ikkunan ryhmäksi. Entinen koulu sijaitsee mäen rinteellä, Talpelantien länsipuolella. Pihapiiri on luonnontilainen. Rakennuksen takana on
metsä. Koulurakennuksen luoteispuolella on samantyylinen huonokuntoinen piharakennus.
Maisemallisesti arvokas Isotalon tilan päärakennus Mynterlässä on rakennettu vuonna 1913. Rakennuksessa on
hirsirunko ja tiilikatteinen satulakatto. Vuonna 1952 alunperin vaalean harmaa rakennus maalattiin keltaiseksi.
Puutarhan ympäröimä päärakennus ja talouskeskus sijaitsevat kauniilla paikalla Hiidenveden rannalla. Pellot levittäytyvät tilakeskuksen lounaispuolella. Päärakennuksen länsipuolella sijaitsee aitta, joka on peräisin mahdollisesti
1700-luvulta. 1900-luvun puolella rakennettuja rakennuksia ovat Alitupa, navetta, kuivuri ja pesutupa. Hieman kauempana, päärakennuksen lounaispuolella sijaitsee entinen muonamiehen mökki, jota vuokrataan nykyisin kesämökiksi.
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas Pulli on entinen ratsutila. Tilakeskus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja etenkin maisemallisesti tärkeä Vaanilanlahden rannalla.
Omistajat tunnetaan vuodesta 1549 lähtien. Vanha päärakennus, joka nykyisin on autiona, lienee rakennettu vuoden 1800 paikkeilla. Alkuaan rakennus oli pohjamuodoltaan paritupa. Hirsirakenteisessa, satulakattoisessa talossa
on koillissivulla talon korkuinen kuisti. Nykyinen päärakennus
oli alunperin väenasunto, ja siinä oli muun muassa leivintupa.
Se on peräisin 1800-luvun alkupuolelta. Rakennus muutettiin
päärakennukseksi 1900-luvun alussa. Tässäkin hirsirakenteisessa rakennuksessa on pitkät nurkat ja satulakatto. Rakennuksen
luoteissivulla on mansardikattoinen kuisti ja koillispäädyssä umpikuisti. Rakennusryhmä sijaitsee korkealla puustoisella kukkulalla. Pihapiiri on hyvin säilynyt. Talouskeskus on päärakennuksen
asuinpihan koillispuolella. Siellä sijaitsevat kivinen karjarakennus
vuodelta 1892 sekä viljamakasiini ja luhtirakennus 1800-luvulta.
Punainen väenasunto on vuodelta 1922. Henrik Gustaf Gustafsson, joka osti Pullin kartanon 1890-luvulla, perusti tilalle mm.
sahan ja höyläämön 1900-luvun vaihteessa. Tämä niin sanottu
raamisaha oli toiminnassa 1950-luvulle saakka.
1914 Gustafsson alkoi rakennuttaa Pullin eteläpuolen niemeen Niemelän taloa vanhuuden asuinpaikakseen. Niemelä kuului Pullin tilaan vuoteen 2006 asti, jolloin se perinnönjaon yhteydessä lohkottiin omaksi tilakseen. Korkealle mäelle 1918 valmistunut Niemelä on kaksikerroksinen mansardikattoinen lautatalo, jossa on aumakattoinen
sivusiipi. Talo on rakennettu jugend-tyyliin, ja siinä on T-mallin ikkunat, pohjoispuolella kuusi-ikkunainen kuisti ja
eteläsivulla kolmi-ikkunainen uloke. Peruskorjauksessa 1980-81 sivusiiven päälle on lisätty parveke ja itä-kaakkoispuolelle taloa terassi.
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Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Pullin koulu toimi aluksi Pullin tilan entisessä päärakennuksessa, kunnes Albert Leidenius piirsi Kaunelan (nyk. Pullin) koulurakennuksen vuonna 1922. Koulu rakennettiin Pullin
tilan lahjoittamalle tontille Kaunelan hakamaalle, nykyiselle paikalleen, vuonna 1923. Aumakattoisen rakennuksen
kellarikerros muurattiin tiilistä ja lattia valettiin betonista. Sinne tulivat kirjasto, oppilaseteinen, opettajanhuone,
keittola, ruokakellari sekä puukellarit. Hirsirakenteiseen ensimmäiseen kerrokseen tulivat veistosali ja 3 luokkahuonetta. Lisäksi rakennukseen tehtiin avovintti. Koulurakennus sijaitsee havupuita kasvavalla mäellä. Koulupiha on
rakennuksen itäpuolella. Pihan pohjoisreunalla sijaitsee matalampi sivurakennus. Mäen alapuolella, rakennusten
pohjoispuolella on urheilukenttä.
Leideniuksen piirustusten mukaan koulutontille tehtiin myös
kaksikerroksinen opettajien asunto sekä talousrakennus. Pihan etelälaidalla sijainneessa opettajakunnan satulakattoisessa asunnossa olivat 4- ja 6-ruutuiset ikkunat ja päätykolmiossa
puolipyöreä ikkuna. Kellarikerroksessa olivat pesutupa, sauna, kolme ruokakellaria ja kaksi puukellaria. Pesutupaan tehtiin leivinuuni. Tämä rakennus paloi vuonna 1984, ja tilalle
rakennettiin kahden asunnon rakennus. Pihan pohjoislaidalla
sijainneessa talousrakennuksessa sijaitsivat navetta, rehulato,
halkovaja, kaksi aittaa sekä keskellä rakennusta tyttöjen ja poikien, sekä opettajien käymälät. Tontille rakennettiin myöhemmin hirsinen saunarakennus, johon I. Yrjölä laati piirustukset.
Vuonna 1956 tehtiin koulurakennuksen pohjakerroksen oppilaseteiseen tyttöjen ja poikien wc:t. Samana vuonna pärekaton
päälle laitettiin tiilikatto, ja rakennuksiin asennettiin keskuslämmitys. Koulun peruskorjaus valmistui vuonna 1991. Korjauksen yhteydessä opettajien huone tehtiin uuteen siipeen länsijulkisivulle. Pihan pohjoislaidalle, aikanaan puretun navetan paikalle rakennettiin vuonna 1996 rakennus,
johon tehtiin liikunta- ja juhlasali.
Jakkalan tila Suittilassa sijaitsee Saukkolantien länsipuolella, korkealla kalliolla, viljelysmaiseman keskellä. Rakennushistoriallisesti arvokas Jakkalan aitta on rakennettu vuonna 1840. Vuosiluku on maalattu aitan päätyyn. Peltikatto ja rännit on laitettu 1980-luvun alussa. Aitan eteläseinä on täynnä luodinreikiä, sillä sitä käytettiin punaisten
tukikohdan harjoitusseinänä. Aitta sijaitsee Jakkalan 1950-luvulla rakennetun päärakennuksen ja 1960-luvulla Nippen tilan päärakennuksen hirsistä rakennetun navetan välissä. Tilan luhtiaitta sijaitsee päärakennuksen itäpuolella,
pihan laidalla. Luhtiaitta on siirretty mahdollisesti muualta nykyiselle paikalleen 1800-luvulla. Kulmakivillä seisova,
hirsirakenteinen ja pitkänurkkainen luhti on hyväkuntoinen.
Maisemallisesti arvokas Koivuniemi sijaitsee Suittilan kylässä, Saukkolantien itäpuolella, kahden mäen välissä. Hirsirunkoinen ja satulakattoinen
päärakennus on rakennettu vuonna 1918. 1920-1930 -luvuilla se toimi poikakotina. Päärakennuksessa oli alunperin saumapeltikatto ja T-puitteiset
ikkunat sekä kolme savupiippua. Lisäksi koillissivun kuisti oli 6-kulmainen.
Vuonna 1962 tehtiin peruskorjaus, jolloin asennettiin keskuslämmitys, uusittiin alakerran ikkunat ja 6-kulmainen umpikuisti muutettiin osin umpija osin avokuistiksi. Lisäksi tulisijat purettiin, yksi ikkuna-aukko pantiin
umpeen ja tehtiin pintaremonttia. Lisäksi rakennuksen lounaissivulle tehtiin parveke. Päärakennuksen itäpuolella sijaitseva hirsiaitta on peräisin
mahdollisesti 1900-luvun alusta. 1920-luvun navetta sijaitsee päärakennuksen kaakkoispuolella, ja sen takana on uudempia talousrakennuksia.
Päärakennuksen eteläpuolella on varasto- ja kellarirakennus.
Rakennusinventointiluettelosta puuttuva Suittilan kylän kantatila, Näppinen, on alueen historiassa merkittävä tila.
Tila sijaitsee Väänteenjoen sulun eteläpuolella mäen päällä. Tilan vanha päärakennus oli rakennettu 1830-luvulla,
ja sen suurta tupaa käytettiin käräjäsalina, kun oli Suittilan vuoro järjestää käräjät. Myös kestikievaria tila on pitänyt
1830-luvulta alkaen usean vuosikymmenen ajan. 1860-luvulla Näppisen tila osti Mankarin, joka myöskin oli Suittilan kantatiloja, ja myöhemmin Ruutin. Seuraava päärakennus valmistui vuonna 1884, ja vanhassa päärakennuksessa alettiin pitää Pohjois-Lohjan ensimmäistä koulua 1894. Kivinen navetta valmistui 1890-luvun loppupuolella.
1900-luvun alkupuolella tilalla pidettiin kesävieraita. Uusi päärakennus rakennettiin vuonna 1955.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas hirsirunkoinen Suittilan koulutalo valmistui vuonna 1903. Koulurakennus tehtiin Näppisen silloisen isännän lahjoittamalle tontille. Koulurakennus sisälsi tilavan luokkahuoneen,
tilavan käsityöhuoneen ja ullakkohuoneen pitkänmatkalaisia oppilaita varten. Opettajattarelle varattiin kolme huonetta ja keittiö. Ulkohuoneita olivat aitta ja kellari. Tontille varattiin puutarha- ja perunamaata. Lohjan kunta teki
peruskorjauksen vuonna 1984, jolloin muun muassa ikkunat vaihdettiin. Vuonna 1998 kansakoulurakennus remontoitiin yhden perheen asunnoksi. Yläkerrassa on kylmä ullakko sekä kaksi käyttämätöntä huonetta. Koulurakennuksen luoteispuolella sijaitseva rakennus rakennettiin alun perin asunto- ja koulukäyttöön.
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5. Kyläkysely
Tämän kyläsuunnitelman pohjana oleva kyläkysely järjestettiin kesällä 2014. Tässä kappaleessa on kyselyn yhteenveto aihepiireittäin sisältäen kyselyraportin vastauskaavioita. Kyläkyselyn yhteenveto kaikkine vastauksineen on
luettavissa osoitteessa www.pohjoislohjalaiset.fi.

5.1 Alueen nimestä
Kyselyn alussa eriteltiin kylät, joita kysely koskee. Sama kartta on tämän suunnitelman johdanto-osassa. Nykyisellään alue tunnetaan yleisimmin Pohjoislohja-nimellä. Hyvin usein puhutaan myös yksittäisen kylän nimellä tarkoittaen kuitenkin isompaa aluetta. Kuntaliitosten myötä Lohja on laajentunut, eikä alue ole enää pohjoisinta Lohjaa
kartalla, ja tästä syystä kyselyssä pyydettiin uutta nimiehdotusta koko alueelle. Suurin osa tähän vastanneista kannatti nykyistä nimeä eri kirjoitusasuissaan. Muitakin ehdotuksia tuli, kuten ”Hiidenveden-Väänteen alue”, ”Ylälohja” ja ”Maikkala”. Olipa joku ehdottanut alueen ratsutila historiaan nojautuvaa ”Rustholli” nimeäkin.

5.2 Vastaajien taustatiedot
Vastaajista suurin osa asuu Mynterlässä, Pullissa tai Vasarlassa, mutta muistakin kylistä vastauksia tuli paljon. Vapaa-ajan asukkaiden kotikuntia olivat Lohjan lisäksi mm. Helsinki, Vantaa, Espoo ja Nurmijärvi. Vastaajissa naiset
olivat pienenä enemmistönä. Suurin vastaajaryhmä oli 40-62 -vuotiaat. Jostain syystä vastaajissa ei ollut yhtään
15-24 -vuotiasta. Kaksi alle 15-vuotiasta oli myös vastauksen jättänyt. Vastaajista noin kolmannes on vapaa-ajan
asukkaita, joista suurin osa käyttää vapaa-ajan asuntoaan joko ympärivuotisesti tai 2-4 kuukautta vuodessa.
Suurin ryhmä vastanneista on asunut alueella yli 20 vuotta ja muut 3-20 vuotta. Vastaajissa oli myös paljon alle
3 vuotta asuneita. Alueelta pois muuttoa suunnittelee hyvin harva. Perusteluissa ylivoimaisesti suurin osa kertoi
viihtyvänsä hyvin alueella eikä tästä syystä suunnittele muuttoa. Vastausten perusteella etätöitä tehdään paljon, ja
talouksiin kuuluu enimmäkseen 1-4 henkilöä. Lapsia on kaiken ikäisiä, mutta suurin yksittäinen ryhmä on 0-6 -vuotiaat. Töissä käydään joko suhteellisen lähellä tai sitten pääkaupunkiseudun etäisyydellä. Vastaajista noin kolmannes
osallistuu yhdistystoimintaan, ja yhdistyksistä mainittiin mm. asukasyhdistys, vanhempainyhdistys ja metsästysseura. Vastaajista suurimman osan tavoittaa parhaiten joko sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla.

5.3 Asukkaille tärkeät asiat
Kautta linjan nousee kolme asiaa, jotka ovat
asukkaille tärkeimpiä. Kyläkoulu, yhteisöllisyys
ja turvallisuus tulevat esille sekä kiinteissä mielipidekysymyksissä että vapaissa vastauksissa.
Seuraavaksi tärkeimpinä voidaan mainita maisema ja ympäristö. Vastaajat arvostavat alueen
maaseutumaista ilmettä, ja suurin osa ei kaipaa
tiheää rakentamista alueelle. Valtaosa toivoo
omalle kylälleen lisää asukkaita tai sitten asialla ei ole suurta merkitystä vastausten mukaan.
Myönteisissä perusteluissa mainittiin useimmin
kyläkoulun säilyminen asukasluvun kasvaessa.
Alueen yhteisöllisyyttä halutaan kehittää mm.
järjestämällä kyläjuhlia- ja tapahtumia, kutsumalla uusia asukkaita mukaan kylän toimintaan
ja kehittämällä olemassa olevan kokoontumispaikan sekä yhdistysten toimintaa.

15. Miten tärkeiksi koette seuraavat asiat alueellanne?
Vastaajien määrä: 90

Erityisryhmien palveluiden sijoittumisesta alueelle parhaana vaihtoehtona pidettiin vammaispalveluita. Kyselyssä kysyttiin myös mitä
luetelluista palveluista olisi halukas käyttämään
tai toisaalta tarjoamaan itse. Palveluita oltiin
valmiita käyttämään melko tasaisesti, mutta
eniten kiinnostusta herättäneistä voidaan mainita lähiruoka, kioski/kyläpubi, kierrätykseen
liittyvät palvelut ja liikuntapalvelut. Eniten oltiin
innokkaita tarjoamaan kimppakyytejä, ATK palveluja sekä kirpputoreja.
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Avoimet vastaukset: Ei yhtään tärkeä
Rakennusluvat

Mahdollisista yhteistoimintamahdollisuuksista mainittiin mm. erilaiset puutarhanhoitotyökalut, painepesuri ja peräkärry sekä puiden kaato ja risujen poiskuljetus.

5.4 Vapaa-aika ja harrastukset
Harrastusten ja vapaa-ajanvieton tiimoilta kannatusta saivat liikuntaharrastusten, luonnossa liikkumismahdollisuuksien sekä kurssitoiminnan kehittäminen. Fasiliteeteista kaivataan eniten uimapaikkaa sekä venevalkamaa.
Toivottuina sijainteina molemmissa mainittiin mm. Väänteenjoki, Pullinlahti ja Vaanilanlahti. Lisäksi toivottiin esimerkiksi lintutornia ja hiihtolatua.
Alueella olevalle Kutsilan Valistustalolle toivottiin järjestettävän kirpputoreja sekä erilaisia toimintapäiviä. Koululle
ja liikuntasalille ehdotettiin mm. erilaisia peli-iltoja, jumppaa, joogaa ja taijitä sekä lapsille erilaisia liikuntatapahtumia.

5.5 Ympäristö ja maankäyttö
Kylämaiseman kannalta tärkeimmiksi elementeiksi ja säilytettäviksi asioiksi nousivat kyläkoulu sekä
pelto- ja vesistömaisemat. Lisäksi
arvostetaan ulkoilukäyttöön soveltuvia metsäalueita. Omien maiden
ja asuntojen myynti- tai vuokraushalukkuutta on alueen kokoon suhteutettuna vähän, mutta vastausten
mukaan sekä omakotitaloja että
tonttimaata on kuitenkin tarjolla.
Kylien maankäytön kehittämisessä haluttaisiin panostaa eniten
luonnon ja maiseman hoitoon,
maatalouden turvaamiseen ja yhdyskuntatekniikan parantamiseen.
Osayleiskaavojen laadintaa ei ehkä
nähdä kovin ajankohtaisena, mutta
sen sijaan tonttimaiden ja rakennuslupien saamista haluttaisiin helpottaa.
Alueen turvallisuudesta puhuttaessa
ylivoimaisesti tärkeimmiksi asioiksi
nousevat sekä Saukkolantien että
Mynterläntien liikenneturvallisuus.
Eniten ehdotettu parannuskeino on
kevyen liikenteen väylän rakentaminen kummankin tien rinnalle. Yksinäisten ja vanhusten auttaminen
sekä omaisuuden ja yleisen rauhallisuuden turvaaminen nähdään myös
tärkeänä asiana.

23. Mitkä ovat mielestänne kylämaiseman kannalta tärkeitä elementtejä, jotka tulee ensisijaisesti
16
säilyttää? Valitkaa kolme tärkeintä.
Vastaajien määrä: 89

Avoimet vastaukset: Muu, mikä:
romut pois maisemasta
osayleiskaava
hiihtoladut, luontopolut
Jokainen voisi käydä katsomassa miltä omat nurkat näyttää naapurin pihalta katsottaessa "tarttisko tehdä
jotain" romut ja puskat perkaukseen!!!
mielestänne
- 25. Kuinka
Johonkinpaljon
metsään
laavupaikka kylien maankäytön kehittämisessä tulisi panostaa seuraaviin

asioihin?

Vastaajien määrä: 87

24. Jos omistatte maata tai asuinrakennuksia, oletteko harkinneet seuraavan 5 vuoden aikana
myydä tai vuokrata jotain seuraavista:
Vastaajien määrä: 10

Avoimet vastaukset: Melko paljon
polkuja ja latuja
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5.6 Vesi- ja jätehuolto
Lähes kaikilla vastaajilla on oma tai naapurin kanssa yhteinen vesikaivo. Talousveden riittoisuuteen ja laatuun ollaan
myös hyvin tyytyväisiä. Suurimmalla osalla jäteveden käsittely on hoidettu nykysäännösten mukaisesti tai sitten
asia ei koske taloutta. Monessa taloudessa jätevesiasiat ovat kuitenkin vielä hoitamatta kuntoon. Jonkin verran on
kiinnostusta liittyä kunnalliseen vesi- tai viemäriverkostoon, mutta suurin osa haluaa huolehtia niistä itse jatkossakin. Vastaajista muutama on kiinnostunut kehittämään jäteveden käsittelyä lähinaapuruston kanssa.
30. Kuinka haluaisitte hoitaa vesihuoltonne (veden hankinta ja jäteveden käsittely) jatkossa?

Avoimet vastaukset: Ideoita:
alueen jätevedenpuhdistus olisi järkevää toteuttaa yhdellä tai kahdella puhdistamolla, jonka rakennuttaisi
vesiosuuskunta.
Vesiosuuskunnan puhdas-ja likainen vesi on jo

Vastaajien määrä: 85
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32. Jätehuolto
Vastaajien määrä: 88

Noin
kaksi kolmannesta käyttää jätteiden yhteiskeräyspistettä ja haluaa näin tehdä jatkossakin. Jätteitä myös lajitelAvoimet vastaukset: haluan jatkaa näin
laan
ahkerasti
ja alueelle
toivotaan
lajittelupistettä
joka
sisältäisi
paperin, tai
lasin,
metallin, pahvin ja ongelma31.
Oletteko
parantamaan
jäteveden
käsittelyä
yhdessämm.
naapuruston
kylän
Yhteinenkiinnostuneet
jätepiste
117 taloudelle
(yksityinen)
Mynterläntien
päässä
Eikeräyksen.
kunnallista
jätehuoltoa
kanssa
(esim.
yhteishankinnat,
suunnittelu)?
jätteen
Sijaintipaikoiksi
ehdotettiin nykyisiä jätepisteitä alueella tai sijaintia kulkureittien varrella. Myös
alueen
lähellä
oleva Lempolan kauppakeskus nähtiin potentiaalisena sijaintina.
Vastaajien
määrä: 86
33. Lajitteletteko jätteenne?
Vastaajien määrä: 89

Avoimet vastaukset: Haluan alueelle lajittelujätepisteen, joka sisältää seuraavat jakeet
kartonki, lasi
Sekajäte, paperi, pahvi
paperi, lasi, metalli, pahvi
lasi, pienmetalli vastauksissa pyydettiin mainitsemaan oman kylän kolme vahvuutta. Useimmin mainituiksi tuVapaamuotoisissa
lasin-,pahvin- ja metallinkeräys
livat
luonto,
maisema
koulu. Lisäksi vahvuuksina lueteltiin palveluiden läheisyys, rauhallisuus ja yhteisöllisyys.
paperi, metalli,
lasi, ja
sekajäte
Paperi, Kartonki, pienmetalli, lasi
lasi,mitä
metalli,
paperi
Kysymys
haluttaisiin
muuttaa, tuotti moninaisia vastauksia ja ideoita. Muutamia poimintoja tarpeista ovat esimetallit, lasi, muovi,paristot
merkiksi
kevyen
liikenteen
väylät, uimapaikat, venevalkamat, kylätalo ja yhteistyön kehittäminen. Toisaalta hyvin
Sekajäte, paperi,nestekartonki,pahvi,metalli ja lasi
moni
vastaaja
tyytyväinen
nykyiseen eli ei välttämättä muuttaisi mitään.
paperin- jaon
pahvinkeräys,
sekajäte
Metalli, lasi
Paperi, lasi, metalli
Alueen
nykytilaa ja tulevaisuutta kommentoitiin myös paljon. Mainittiin mm. sellaisia asioita kuin lapsiperheiden
paperi, lasi, energia
tärkeys,
huoli koulun
tulevaisuudesta
metalliromu,
lasikeräys,
paperikeräys ja liikenneturvallisuudesta sekä autottomien vaikeus liikkua palveluiden luokpaperi, pahvi ja metalli ainakin
se.

5.7 Vapaa sana

Loppuun vielä suora lainaus eräästä vastauksesta, joka tiivistää hyvin kyselyn tuloksen ja alueen tilan: ”Asiat on
hyvin loppujen lopuksi ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Yhdessä toimimalla pienet puutteet saadaan varmasti kuntoon.”
27

6. SWOT-analyysi
Swot- analyysi on nelikenttämenetelmä, jossa kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan arvioitavan asian ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat.
Tässä mallissa yläpuoliskoon on kuvattu nykyhetki ja alapuoliskoon tulevaisuus.
Tämän jälkeen SWOT-analyysin pohjalta on tehty päätelmiä, miten nykyhetken vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi,
miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä.
SWOT-analyysi on työstetty asukasillassa 30.1.2014 tehdyn ryhmätyön ja kyläkyselyn pohjalta.

VAHVUUDET (nykyhetki)

HEIKKOUDET (nykyhetki)

Kyläkoulu ja liikuntasali

Saukkolantien ja Mynterläntien risteyksen vaarallisuus

Kokoontumispaikka (Valistustalo)

Kevyen liikenteen väylät puuttuvat

Luonto ja kulttuurimaisema (metsät, vesistöt, pellot)

Yleinen veneenlaskupaikka puuttuu

Pitkä historia

Väänteen uimaranta ja kenttä huonossa kunnossa

Monipuolista yhteisöllistä toimintaa ja kokemusta
tapahtumien järjestämisestä

Hiidenveden matalat lahdet rehevöityneet

Rauhallinen maalaisympäristö

Yleisten uimarantojen vähyys

Väljä asumisympäristö

Julkinen liikenne vain Saukkolantiellä

Monipuolinen ikäjakauma ja väestö

Kylätalkkaripalvelun puute

Sijainti lähellä pääväyliä

Kohtaamispaikka puuttuu

Palvelut kohtuullisen lähellä

Merkityt ulkoilureitit puuttuvat

Runsaasti pienyritystoimintaa

Ikäjakaumaa ei ole huomioitu alueen palveluissa

MAHDOLLISUUDET (tulevaisuus)

UHAT (tulevaisuus)

Rikas luonto (ulkoilu- ja vesireitit, hiihtoladut, marjastus Koulun lakkauttaminen
ja sienestys)
Valistustalon käytön kehittäminen

Yksityistieavustusten loppuminen

Monipuolista osaamista kylissä

Rakentamisen rajoittaminen

Alussa oleva lähidemokratiatoiminta

Rakennuslupien saannin kohtuuton vaikeus

Rakennuspaikkojen kartoitus

Tonttikoon pienentäminen

Uudet kevyen liikenteen väylät

Asukkaiden osallistumattomuus yhteisölliseen toimintaan

Yrittäjyydelle on tilausta

Heikko liikenneturvallisuus

Yhteistyö yhdistysten ja yritysten välillä

Maiseman pusikoituminen
Välinpitämättömyys kanssaihmisistä
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kts. edellinen vastaus
Pullintie
Pullinlahti
Koskella joen varressa
Pulli/Mynterlä/Väänteenjoki
Oma ranta
Mynterlässä ei ole vapaita rantoja
14
Pullin / Vaanilanlahti
Patoalueella
Avoimet vastaukset: En käyttäisi
Avoimet vastaukset: Saattaisin käyttää
Lintutorni
kaupungin omistamaa maata hyödynnettävä
Avoimet vastaukset: Käyttäisin varmasti
veneenlaskupaikka mynterläntien läheisyydessä
yksityisiä paikkoja ei yhteiseen käyttöön
Koirien uimapaikka
Tanssiiltamia ja kursseja
Hiihtolatu
Väänteenjoki Saukkolantien vieressä

6.1
Vahvuudet
Kouvola?

väänteenjoki
Padolla Jokelan valvovan silmän alla
Vaanilanlahti
hiidenveden puolella
väänteen joelle
Koivulanselkä
Avoimet vastaukset: Käyttäisin varmasti
mynterläntie, isontalonselkä
kts. edellinen vastaus
Pullintie
Pullinlahti
Koskella joen varressa
Pulli/Mynterlä/Väänteenjoki
Oma ranta
Mynterlässä ei ole vapaita rantoja
Pullin / Vaanilanlahti
Patoalueella
Avoimet vastaukset: En käyttäisi
Avoimet vastaukset: Saattaisin käyttää
Lintutorni
kaupungin omistamaa maata hyödynnettävä
Avoimet vastaukset: Käyttäisin varmasti
veneenlaskupaikka mynterläntien läheisyydessä
yksityisiä paikkoja ei yhteiseen käyttöön
Koirien uimapaikka
Tanssiiltamia ja kursseja
Hiihtolatu
Väänteenjoki Saukkolantien vieressä

Kyläkoulu ja liikuntasali

Pullin koulu ja sen yhteydessä sijaitseva liikuntasali ovat hyvin keskeisessä asemassa alueen yhteisöllisyyden ja
aktiviteettien suhteen. Perinteikäs rakennus on asukkaille erittäin tärkeä ei vain lasten kouluna, vaan myös kokoontumispaikkana. Liikuntasalissa järjestetään koulun juhlia ja talvisin lähes joka ilta salissa pelataan joko lentopalloa,
sulkapalloa tai sählyä. Siellä on myös pidetty hyvin yleisöä vetäneitä konsertteja ja taidetapahtumia. Lisäksi koulun
kentällä luistellaan talvisin ja järjestetään asukkaita yhteen kokoavia tapahtumia, esimerkiksi jalkapallo-otteluita,
uuden vuoden vastaanottoa, laskiasriehaa yms. Laajempi kuvaus koulusta on luettavissa kappaleessa 4.3.2. ja rakennuksista kappaleessa 4.9.3. Koulu ympäristöineen halutaan tulevaisuudessakin säilyttää aktiivisena kyläkouluna
ja paikkana, joka mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen.

21. Kutsilan Valistustalo on Lohjan Maamiesseuran Säätiön om
Haluaisitteko talolle muuta käyttöä?

Kokoontumispaikka (Valistustalo)

Vastaajien määrä: 64

Alueella olemassa olevana seurantalona Kutsilan Valistustalo on tärkeä juhla- ja kokoontumispaikka. Sen ja koulun
lisäksi muita kokoontumispaikkoja ei ole, joten talon kunnosta huolehtiminen ja toiminnan kehittäminen on sitäkin
tärkeämpää. Katso tarkempi kuvaus Valistustalosta kappaleessa 4.4.3. Valistustalolle ehdotettiin kyläkyselyssä monenlaista toimintaa jo olemassa olevan lisäksi. Ehdotettujen toimintojen kannatus näkyy vastausten yhteenvedosta.
21. Kutsilan Valistustalo on Lohjan Maamiesseuran Säätiön omistama kokoontumis- ja juhlapaikka.
Haluaisitteko talolle muuta käyttöä?
Vastaajien määrä: 64

Avoimet vastaukset: Muuta?
Lähiruoka ja tavaroiden vaihto päiviä
en pääse sinne kun ei ole autoa
Kivoja tapahtumia koko perheelle
Kylähistoriaan liityyviä teematapahtumia
Luontoaiheisia esitelmiä
Tansseja ja muita huveja.
Esim. luentoja/ koulutusta/
pohjoislohjalaisten järjestämät iltamat keväällä ja syksyllä
Lähiruokamyynti
ei kirpputoritoimintaa

Avoimet vastaukset: Muuta?

Lähiruoka
ja tavaroiden vaihto päiviä
Luonto
ja kulttuurimaisema
(metsät, vesistöt, pellot)
-

en pääse sinne kun ei ole autoa
Kivoja tapahtumia koko perheelle
Kylähistoriaan liityyviä teematapahtumia
Luontoaiheisia esitelmiä
Tansseja ja muita huveja.
Esim. luentoja/ koulutusta/
pohjoislohjalaisten järjestämät iltamat keväällä ja syksyllä
Lähiruokamyynti
ei kirpputoritoimintaa

Monipuolinen luonnonympäristö lisää viihtyvyyttä ja tarjoaa omaehtoisia harrastusmahdollisuuksia. Alueelta löytyy lintuvesiä, kallioalueita ja laajoja yhtenäisiä metsäalueita. Maatalouden harjoittamisella on pitkät perinteet, ja
se on synnyttänyt maakunnallisestikin arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Potentiaalia maaseutu- ja kylämatkailun kehittämiseen olisi olemassa, jos asiasta innostuttaisiin ja yrittäjyyteen olisi kiinnostusta. Monipuolisen
luonnon esille tuomista edistäisi merkittyjen ulkoilureittien ja vaikka lintutornin rakentaminen.
Pitkä historia
Alueen historiaa tunnetaan hyvinkin pitkälle, ja sitä on kuvattu kappaleessa 3. Pitkä historia mahdollistaa perinteiden esilletuomisen ja vaalimisen. Kylähistoriakirjan kokoaminen olisi kulttuuriteko, ja kylämuseokin olisi mahdollinen, jos innostusta löytyisi.
Monipuolista yhteisöllistä toimintaa ja kokemusta tapahtumien järjestämisestä
Alueella on hyvin vilkasta toimintaa erityisesti koulun ohessa. Lisää mm. vanhempainyhdistyksen toiminnasta
kappaleessa 4.4.2. Alueella toimii muitakin yhdistyksiä, jotka kokoontuvat ja järjestävät tapahtumia esimerkiksi
Valistustalolla. Metsästysseuroja on useampiakin. Kulttuuria on ollut tarjolla useita kertoja vuodessa: mm. asukayhdistyksen järjestämät konsertit ja vanhempainyhdistyksen miesjaoston näytelmäkerhon esitykset. Viimeisimpänä
kylien asukkaita yhdistävänä ponnistuksena on ollut parina kesänä järjestetty Pullin Pitkä Pihakirppis eli PPP. Tämä
yhdistettynä Vasarlan Vileenien antiikkimyyntiin tuo mukavan piristysruiskeen muutamaan kesäiseen viikonloppuun. Tapahtumien järjestämistä ja kehittämistä kannattaa jatkaa.
Rauhallinen maalaisympäristö
Kyläkyselyssä pyydettiin mainitsemaan kolme oman kylän vahvuutta. Useissa vastauksissa yhtenä vahvuutena mainittiin rauhallisuus. Alueella on paljon vapaa-ajanasukkaita ja pääkaupunkiseudulla työssäkäyviä, maalaisympäristö
tarjoaa rauhoittumispaikan vastapainona kaupungin elämänmenolle; liikennettä ja hälinää on vähemmän. Turvalli29

-

Helsinki
Vantaa
helsinki
Helsinki
helsinki
Espoo
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Lohja

suus koetaan hyvin tärkeäksi asiaksi, ja lienee myös osa rauhallisuutta. Hyvien naapuruussuhteiden ylläpito, toisten
ja heidän omaisuutensa kunnioittaminen sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ehkäisee ilkivaltaa ja parantaa turvallisuuden tunnetta. Nopeusrajoitusten noudattaminen ja toisten huomioinen liikenteessä,
mm. hevosilla liikkujien, auttavat rauhallisuuden ja turvallisuuden säilyttämisessä.
Väljä asumisympäristö

9. Voitteko halutessanne tehdä töitä kotoa tai mökiltä käsin?

3. Vastaajan sukupuoli
Vastaajien määrä: 90

5

Vastaajien määrä: 84

Paikoin asutusta on vähän tiheämmässä, mutta tontit ovat joka tapauksessa vähintää 0,5 hehtaarin suuruisia. Suuret tontit ja ympärillä oleva maaseutu mahdollistavat isompienkin lemmikkieläinten pidon taajamia helpommin.
Lapsiperheet arvostavat väljää asumisympäristöä, ja tarjoaahan oma piha puutarhasta innostuneille myös hyötykasvien viljelymahdollisuuden. Lähiruokaa parhaimmillaan.
Monipuolinen ikäjakauma ja väestö
Kyläkyselyyn vastattiin hyvin laajalla ikäjakaumalla, joka kertoo omalta osaltaan alueen asukkaista, ja osoittaa alueemme olevan elävä kylä.
Koulun säilymisen kannalta lapsiperheiden olemassaolo
on tärkeää. Alueelta löytyy monen10. Montako henkilöä talouteenne kuuluu?
laista
jota voitaisiin hyödyntää myös
Vastaajienosaamista,
määrä: 89
yhteisöllisessä toiminnassa. Omalla alueella olevien palveluiden käyttöä edistää palveluluettelo,
joka on tämän suunnitelman lopussa ja löydettävissä myös asukasyhdistyksen kotisivuilta (www.
pohjoislohjalaiset.fi), jonne sitä päivitetään.

4. Vastaajan ikä
Vastaajien määrä: 90

11. Jos taloudessanne on lapsia, minkä ikäisiä he ovat? Voitte valita useamman vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 46

Sijainti lähellä pääväyliä
Alue sijaitsee Turunväylän ja Turuntien välissä, ja kumpaankin on yhteys Saukkolantietä pitkin. Hangon ja Hyvinkään suuntaan vie valtatie 25, joka kulkee Saukkolantien eteläpäässä olevan kiertoliittymän kautta. Siitä pääsee
myös Turunväylälle, jota etelään ajaen pääkaupunkiseutu on n. 45 minuutin päässä, ja lentokenttäkin saavutettavissa lähes samassa ajassa. Unohtaa ei sovi myöskään vesiväyliä. Esimerkiksi aivan Vaanilanlahden pohjukasta
on mahdollisuus veneillä Hiidenvettä ja Väänteenjokea pitkin Lohjanjävelle, josta voi poiketa Lohjan ja Virkkalan
keskustoihin tai Vihdin kirkonkylälle. Hiidenveden ja Lohjanjärven yhteyden mahdollistaa Väänteenjoella oleva venesulku. Melontareiteistä on saatavilla karttoja.
Palvelut kohtuullisen lähellä
Alueella on oma alakoulu, jossa myös esikoululaisetkin saavat tuntumaa koulunkäyntiin. Yläkouluun mennään Ventelään, Mäntynummen yhtenäiskouluun. Lähimmät kaupat ovat alueelta n. 10–15 minuutin matkan päässä Lempolan kauppakeskuksessa, jossa on monipuolinen tarjonta tai Saukkolassa. Lohjan ydinkeskustaan matkaa kertyy
n. 6-19 km. Terveyskeskuspalvelut löytyvät Mäntynummen terveysasemalta, mutta laboratoriokokeita varten on
mentävä Lohjan keskustaan tai Tynninharjulle. Liikkuminen vaatii enimmäkseen omaa autoa, julkista liikennettä on
harvakseltaan vain Saukkolantiellä. Kimppakyytien järjestäminen varsinkin autottomille on toivottua.
Runsaasti pienyritystoimintaa
Alueella on monipuolista yritystoimintaa, jota asukkaiden toivotaan hyödyntävän. Palveluluettelo on suunnitelman
lopussa liitteenä.
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6.2 Heikkoudet
Saukkolantien – Mynterläntien risteyksen vaarallisuus
Alueella on nopeusrajoitus 60 km/h, ja Mynterläntieltä tullaan kärkikolmion takaa Saukkolantielle. Risteys sijaitsee
nyppylän ja notkelman välissä siten, että näkyvyys käännyttäessä Mynterläntieltä Saukkolantielle on kumpaankin
suuntaan hyvin lyhyt. Erityisesti käännyttäessä Lohjan aseman suuntaan Saukkolasta päin tulevat autot ilmestyvät hyvin yllättäen nyppylän takaa. Vastaavasti asemalta päin tulevat autot piiloutuvat notkelmaan siten, että ne
eivät näy Mynterläntieltä tuleville. Nämä ovat vaarallisia tilanteita erityisesti talvella. Lisäksi Saukkolantiellä liikkuu runsaasti raskasta liikennettä sekä mopoilijoita ja pyöräilijöitä. Asiasta on tehty parannusehdotus Valtaväylien
aluetoimikunnalle. Ehdotus meni eteenpäin budjettiesityksenä kaupungille alueiden johtokunnan kokouksessa. Sen
etenemistä seurataan ja reagoidaan tarvittaessa.
Kevyen liikenteen väylät puuttuvat
Kysyttäessä mitä haluaisit kylässäsi muuttaa kyselyssä hyvin vahvasti tuli esille kevyen liikenteen väylien tarve Saukkolantiellä ja Mynterläntiellä. Niiden puuttuminen koetaan yhdeksi alueen pahimmista heikkouksista. Molemmilta
teiltä puuttuvat pientareet käytännössä kokonaan, joten jalankulkijat, pyöräilijät ja mopoilijat liikkuvat kapealla ja
mutkaisella ajoradalla muun liikenteen seassa. Usein autot myös ylittävät 60 km/h nopeusrajoituksen, ja aiheuttavat siten lisää vaaratilanteita. Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Saukkolantien viereen on tehty aikojen
kuluessa useita aloitteita. Nyt vireillä olevan aloitteen etenemistä seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan.
Yleinen veneenlaskupaikka puuttuu
Käytännössä lähin yleinen veneenlaskupaikka sijaitsee Lohjan keskustassa Aurlahdessa. Tämä on erityinen heikkous
alueella, jota ympäröi ja halkoo vesistö. Perushaaste tässä, samoin kuin uimarannan kohdallakin on se, että rannat
ovat pääosin yksityisomistuksessa ja osa sijaitsee luonnonsuojelualueella. Yhtenä selvitettävänä vaihtoehtona veneenlaskupaikaksi on noussut esille Väänteenjoen sulun seutu. Rantoja omistavien mielenkiintoa rannan vuokraamiseen selvitetään.
Väänteenjoen uimaranta ja kenttä huonossa kunnossa
Väänteenjoen uimarantaa on kehitetty ja tullaan kehittämään jatkossakin. Uimarannan kunnostus lienee paras suorittaa talkootöinä. Kentän lanaus kuuluu Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tehtäviin, joten yhteistyötä ko. tahon kanssaan
tarvitaan.
Hiidenveden matalat lahdet ovat rehevöityneet
Hiidenveden kunnostamiseksi on ollut hankkeita käynnissä, ja esimerkiksi Vaanilanlahdelle on kaivettu maisemointiojia vesimäärän lisäämiseksi ja rehevöitymisen hidastamiseksi. Hankkeita seurataan ja pyydetään Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö -yhdistykseltä asiantuntijaselvitystä hankkeiden tilanteesta ja siitä, mitä asukkaat itse
voisivat veden laadun parantamiseksi tehdä.
Yleisten uimarantojen vähyys
Osalle alueen asukkaista Pullin-Mynterlän rannat olisivat Väänteenjoen rantaa lähempänä. Samalla, kun selvitetään
mahdollisia veneenlaskupaikkoja alueelta, voitaisiin käydä läpi mahdollisuudet myös uusille uimarannoille.
Julkinen liikenne vain Saukkolantiellä
Alueelta työssä käyminen ja asioiminen vaatii miltei poikkeuksetta omaa autoa. Jos sitä ei halua tai voi käyttää, on
kutsuttava taksi. Koulukuljetukset hoidetaan kaupungin toimesta takseilla säädösten mukaisesti. Linja-auto kulkee
harvakseltaan ainoastaan Saukkolantietä pitkin ja palvelee lähinnä koululaisia. Tämän lisäksi kaupunki on järjestänyt palveluauton asiointia varten, ja se kulkee Mynterläntietä kerran viikossa. Kun ihmisillä on omat autot, julkista
liikennettä ei myöskään käytetä ja se käy entistä kannattamattomammaksi. Kimppakyydeistä voisi olla apua autottomien liikkumiseen.
Kylätalkkaripalvelun puute
Lohjalta löytyy mökkitalkkaripalvelua, ja alueellamme toimii yksi ”vuokra-aviomies” kaikkiin kodin ja pihan töihin.
Palvelulle ilmeni jonkin verran kysyntää. Kyläkyselyssä kartoitettiin halukkaita tarjoamaan palvelua ja asiassa edetään tältä pohjalta. Jos yrittäjää ei löydy, myös asukas- tai muu yhdistys voi toimia työnantajana. Yhdistyksen on
mahdollista saada työllistämistukea, jos se palkkaa työttömän työnhakijan tehtävään.
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Kohtaamispaikka puuttuu
Kuten todettiin aikaisemmin alueelta löytyy koulu liikuntasaleineen sekä Valistustalo, jotka molemmat soveltuvat
hiukan erityyppisiin tilaisuuksiin. Tilat saa käyttöön varausperiaatteella, mutta vapaammin käytettävä päivittäinen
kohtauspaikka puuttuu. Usein puhutaan kylätalosta tai kyläkahvilasta tai -kioskista. Mahdollisen kioskiyrittäjän selvitettäväksi jää, olisiko alueella tarpeeksi asiakaspohjaa sekä löytyisikö tarvittavaa tonttia ja/tai rakennusta tarpeeksi keskeiseltä paikalta. Kylätaloksi kelpaavia tiloja voidaan kartoittaa myös, mutta tilan ylläpito ja mahdollinen
kunnostus vaatii talkootyötä.
Merkityt ulkoilureitit puuttuvat
Vesialueelta löytyy melontareitti ja jokaisen lähipiiristä jokamiehen oikeuksien pohjalta tietysti ne omat ulkoilureitit ja metsäpolut. Pidemmän ulkoilureitin aikaansaamiseksi tarvittaisiin maanomistajien lupa rakentaa opasteet ja
suorittaa pienimuotoista raivaustakin, jota voitaisiin tehdä mahdollisesti talkoilla.
Ikäjakaumaa ei ole huomioitu alueen palveluissa
Erityisesti nuorille ja vanhuksille on hyvin vähän paikallista palvelutarjontaa ja mahdollisuuksia kohdata erilaisten
harrastusten ja toimintojen parissa. Vaatisi jonkinlaista kohderyhmille suunnattua palvelutarpeiden kartoittamista,
jotta asiassa päästäisiin eteenpäin.

6.3 Mahdollisuudet
Rikas luonto (ulkoilu-ja vesireitit, hiihtoladut, marjastus ja sienestys)
Alueen rikas luonto antaa mahdollisuuden omatoimiseen harrastamiseen ja liikkumiseen. Sen lisäksi luonnossa
liikkumista voitaisiin edistää yhteisöllisin keinoin hiihtolatujen ja ulkoilureittien avulla. Myös yhdessä järjestetyt
marjastus- ja sienestysretket vaikka lasten kanssa lisäisivät yhteisöllisiä kokemuksia ja opettaisivat hyödyntämään
luonnon antimia. Tässä olisi pohjaa elämyspalveluyrittämiseenkin.
Valistustalon käytön kehittäminen
Hyväkuntoinen ja tilava rakennus pihapiireineen mahdollistaa nykyistä laajemmankin käytön. Pihapiiri voisi olla
viihtyisämpikin.
Monipuolista osaamista kylissä
Tunnetusti alueen asukkailta löytyy monenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Palveluntarjoajien luettelointi ja esilletuominen mm. tämän kyläsuunnitelman liitteenä edesauttaa oman alueen palveluiden käyttöä. Palveluluettelon
ylläpitämistä ja kehittämistä kannattaa jatkaa. Voidaan myös miettiä muunlaista alueen osaamisen esille tuomista
ja hyödyntämistä yhdistystenkin toimesta.
Alussa oleva lähidemokratiatoiminta
Alueen eri yhteisöjä edustavia asukkaita on vahvasti mukana Valtaväylät-aluetoimikunnan ja sen eri työryhmien
toiminnassa. Toiminta hakee vielä muotoaan, mutta tarjoaa jatkossa uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa alueen
toimintaedellytyksiin ja aluetta koskeviin päätöksiin.
Rakennuspaikkojen kartoitus
Alueen maanomistajilla on jonkin verran kiinnostusta myydä tonttimaata. Uusien lapsiperheiden alueelle saaminen
edesauttaa mm. kyläkoulun jatkuvuutta. Rakennuspaikkoja on mahdollista kartoittaa asukaslähtöisen maankäytön
suunnittelun keinoin. Prosessiin olisi mahdollista hakea hankerahoitusta.
Uudet kevyen liikenteen väylät
Uudet kevyen liikenteen väylät on nähtävä mahdollisuutena lisätä omatoimista liikuntaa ja parantaa liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Saukkolantien varteen on tehty aloite kaupungille vuoden 2015
talousarvioon. Asiaa seurataan ja pidetään esillä mm. aluetoimikunnan avulla.
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Yrittäjyydelle on tilausta
Vaikka alueella on runsaasti pienyrittäjiä, niin esimerkiksi matkailuun suuntautuneet palveluyritykset puuttuvat
alueelta täysin eikä matkailupalveluihin panostamiseen alueen maankäytön kehittämisestä kysyttäessä nähdä kuin
vain jonkin verran tarvetta. Yhdelle tilalle on tehty matkailun kehittämissuunnitelma. Edellytyksiä toiminnalle kuitenkin olisi. Erilaisten palveluiden käyttö- ja tarjoamishalukkuudesta kysyttiin kyläkyselyssä aika laajasti. Saaduista
vastauksista ilmeni, että palveluiden käyttäjiä löytyisi ja jonkin verran tarjontaankin näyttäisi olevan halukkuutta.

Jokelassa on näitä jo, eikä ne häiritse millään tavalla.
Valmistajainfraa
ei ole. välillä
11
Yhteistyö yhdistysten
yritysten
Arvostan rauhallista asuinympäristöä
Ei tarvetta
Yhteistyö alueen
eri yhdistysten
kesken, kuten asukasyhdistys, vanhempainyhdistys ja vaikkapa maamiesseura tai
Resussit
ei riitä.
eiantaa
onnistumahdollisuuden
vapaa-ajanasunnossa
metsästysseura,
kehittää yhteisiä päämääriä. Myös yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä
Lastenkoti
on jo naapurissa
on hyvänä- esimerkkinä
kesäiset
pihakirppistapahtumat, joita on järjestetty Vasarlan Vileenien (antiikki- ja vanhainen kaipaa lisää asukkaita
tavaran myynti)
kanssa
viikonloppuina. Lisää yritysten ja yhdistysten välisiä yhteistyömuotoja on mahdolJokela
on samoina
jo olemassa
lista kehitellä.
Mynterlä on pieni kylä
Erakkoluonne

19. Käyttäisittekö tai olisitteko kiinnostuneet tarjoamaan seuraavia palveluja? Tämän kyselyn
perusteella saattaa syntyä uutta tarjontaa.
Vastaajien määrä: 90
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6.4 Uhat
Koulun lakkauttaminen
Lohjan kouluverkko on kokonaisuutena laajempi asia kuin pelkästään oman alueemme päätös. Oppilasmäärä on
ollut kuitenkin kasvamaan päin ja ylittää kriittisen 30 oppilaan rajan reippaasti. Pitämällä koulu virkeänä ja huolehtimalla lapsiperheiden asumismahdollisuuksista voimme asiaan vaikuttaa.
Yksityistieavustusten loppuminen
Samoin kuin kouluverkko, yksityistieavustusten määrä on osa laajempaa kokonaisuutta. Maksamme kuitenkin
kiinteistöveroa, kuten taajamien kiinteistöjen omistajatkin. Emme saa vastineeksi katuvaloja eikä lukuisia yksityisteitämme hoideta yhteiskunnan toimesta. Yleiset tietkin rapistuvat hoidon vähenemisen vuoksi. On seurattava
määrärahojen suuruutta ja reagoitava tilanteeseen yhteistyössä eri tiehoitokuntien kanssa sekä vaikutettava asiaan
esimerkiksi aluetoimikunnan kautta. Huolehditaan yksityistieavustusten hakemisesta annettujen ohjeiden mukaan.
Rakentamisen rajoittaminen
Alueelta puuttuu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Tällöin tarvitaan erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. ELY-keskus voi valittaa hallinto-oikeuteen jokaisesta tällaisesta kunnan tekemästä myönteisestä päätöksestä. Uhkana on, että haja-asutusalueille rakentaminen estyy lähes kokonaan
yleisen yhdyskyntarakenteen tiivistämisvaatimuksen myötä. Kaavoituksella asiaan voidaan vaikuttaa, mutta olemme tässä poliittisen päätöksenteon varassa. Asia on syytä tiedostaa ja esimerkiksi rakennuspaikkojen kartoitus tuo
esille toiveemme asiassa.
Rakennuslupien saannin kohtuuton vaikeus
Tämä uhka liittyy osittain edelliseen, mutta lisäpiirteenä on, että alueemme rakennustarkastaja ei osaa palvella asiakkaita, vaan asettaa asettaa kohtuuttomia vaatimuksia rakennusluvan ehtoihin. Suunnittelijat väsyvät vaatimuksiin ja luopuvat suunnittelutyöstä. Rakennusluvan saaminen myös kestää yli kaupungin lupaaman ajan. Asiaan on
ilmeisesti jo tulossa parannusta, mutta tarvittaessa on käytettävä demokratian suomia keinoja apuna.
Tonttikoon pienentäminen
Maalle muuttaneet asukkaat arvostavat väljää asuinympäristöä, ja 0,5 hehtaarin tonttikoko turvaa tietyn väljyyden.
Tonttikokoa voidaan kunnan päätöksillä ja kaavoituksella muuttaa pienemmäksikin, jolloin väljyys menetetään.
Pidetään kiinni näkemyksestämme, että alueellamme on tarpeellista säilyttää 0,5 hehtaarin tonttikokoedellytys.
Asukkaiden osallistumattomuus yhteisölliseen toimintaan
Uhkana on aktiiviporukan pieneneminen niin, että esimerkiksi asukasyhdistykseen ei löydy halukkaita kaikkiin tehtäviin eikä talkoolaisia saada tapahtumien järjestelyihin. Kiinnostusta yhteisölliseen toimintaan kuitenkin on, vaikka
kokouksissa istuminen ei kaikkia innostakaan. Uhkaa voidaan torjua esimerkiksi tiedottamalla toiminnasta ja tapahtumista entistäkin kohdennetummin. Lisäksi nykyaikaiset sosiaalisen median välineet kuten Facebook mahdollistavat reaaliaikaisen keskustelun aiheesta kuin aiheesta. On myös mietittävä keinoja yhdistystoiminnan kehittämiseksi
siihen suuntaan, että ihmisillä ei ole kynnystä tulla mukaan kokouksiin. Valitaan mielenkiintoisia aiheita esiteltäväksi ja luodaan rento ilmapiiri tilaisuuksiin.
Heikko liikenneturvallisuus
Teiden kunnon ja hoidon heikkeneminen on uhkana nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Alemman luokituksen
teiden hoitoa on jo pitkään heikennetty yhteiskunnan toimesta. Maaseudun tarpeisiin suhtautuminen on mitä suurimmassa määrin arvo- ja asennekysymys, mikä on hyvä tiedostaa. Huonoilla teillä liikuttaessa liikkujien omalla
käyttäytymiselläkin on vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Lapset ovat huutomerkki liikenteessä.
Maiseman pusikoituminen
Liittyen mm. mahdolliseen yhteisöllisyyden vähenemiseen yhtenä uhkana on maiseman hoitamatta jättäminen.
Tätä voidaan ehkäistä esimerkiksi järjestämällä maisemanhoitotalkoita. Yhtenä pelkona on ympäristön ”pusikoituminen”. Parasta maiseman hoitoa lienee maanviljelys, ja jokaisen toimenpiteet oman tontin siistinä pitämiseksi.
Yhteisiä alueita ylläpidetään esimerkiksi risu- ja roskatalkoilla. On mahdollista laatia myös kylille maisemanhoitosuunnitelma pohjaksi tehtävälle työlle.
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Välinpitämättömyys kanssaihmisistä
Yhteiskunnassa on monia piirteitä, jotka huolestuttavat tähän uhkaan liittyen. Uhkan torjuminen alkaa muun muassa jo lasten kasvattamisesta ottamaan huomioon toiset ihmiset sekä suhtaumisesta koulu- ja työpaikkakiusaamiseen. Yhteisöllisyyden edistäminen sekä esimerkiksi yksinasuvien ja erityisryhmien tiedostaminen ja mukaan
ottaminen ovat keinoja uhkan ehkäisemiseksi.

17. Millä keinoin yhteisöllisyyttä voitaisiin parantaa alueellanne?
Vastaajien määrä: 90

Avoimet vastaukset: Eri mieltä
Reviiriä voisi laajentaa koko alueen käsittäväksi, ei vain yhden kantin varaan (tapaamiset ym.) Koska olet
viimeksi käynyt muissa kylissä joista Pohjoislohjalaiset ry muodostuu ??
Avoimet vastaukset: En osaa sanoa
7. - VisioYhteistoimintaa maamiesseuran kanssa.
Avoimet vastaukset: Täysin samaa mieltä
hyväksymällä koko alue mukaan toimintaan, ei vain Mynterlä

•

Alueella on monipuolista yhteisöllistä toimintaa,
jossa eri väestöryhmät otetaan huomioon tasapuolisesti

18. On olemassa paljon erityisryhmiä, joihin kuuluvat tarvitsevat ainakin tilapäisesti erilaisia
• Maaseutuympäristöstä
pidetään
huoltaesimerkiksi
palveluita.
Olisitteko valmis vastaanottamaan
kylällenne
Vastaajien määrä: 77

•

Palveluita tuotetaan omalla alueella ja niitä käytetään aktiivisesti

•

Uutta asutusta syntyy eri puolille aluetta suunnitellusti

•

Osallistutaan oman alueen asioiden edistämiseen verkostoissa

Avoimet vastaukset: jotain muuta, mitä?
jokin lasten kesäleiri tms
Lasten ja nuorten vastaanottokoti
naapuri kyytiä
35
vanhus palvelua
Ensimmäinen luettelossa voisi olla tuhoisa pieniin kyliin, tarvitaan leveämpiä hartiota.
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8. Suunnitellut toimenpiteet
8.1 Asukkaiden toteutettavissa olevat toimenpiteet
Asukkaiden toteutettavissa olevat toimenpiteet

TAVOITE

TOIMENPITEET

KUKA TEKEE

Asukkaat
Yhdistyksen toiminnan
kehittäminen

Työryhmän perustaminen /
hanke, johon eri ikäisiä mukaan

Asukasyhdistys

MILLOIN

MILLÄ RAHALLA

2015

-

Jatkuva

-

Tiedotuksen tehostaminen
Sähköpostilistan kokoaminen
(tarvittaessa kohdennettu tietylle Reppuposti / Wilma
ryhmälle)
Facebook ja asukasyhdistyksen
kotisivut
Asukasyhdistyksen lehti
Ilmoitustaulut (uudet ja vanhat)
Ilmaisjakelulehdet

Asukasyhdistyksen
tiedottaja

Kylähistorian tallentaminen
Varainhankinta

Työryhmän perustaminen
Tapahtuminen järjestäminen

Asukasyhdistys
Asukasyhdistys

2016-2017
Jatkuva

Talkootoiminnan elvyttäminen

Kysely, tiedotus, talkoopankin
perustaminen, talkoiden
järjestäminen

Asukasyhdistys

2020 mennessä

Asukasyhdistyksen
budjetti ja kaupungin
avustus
-

Alueen yhdistykset

2015

-

Asukasyhdistys

2015

-

Pate ja Elina

2014

-

Jatkuva

-

Jatkuvaa

-

2015

Kaupungin rahoitus,
hankerahoitus

Perustetaan hanke ja
työryhmä: alueen
yhdistykset ja
maanomistajat
Yhteishanke edellisen
kanssa

2016

Hankeraha

2016

Hankeraha yhdessä
edellisen kanssa

Asukasyhdistys,
Maamiesseura ja muut
alueen yhdistykset

2015

Toiminta ja palvelut
Harrastustoiminnan kehittäminen Tilankäytön tehostaminen,
vetäjien etsiminen
Kohtaamispaikan perustaminen Tilan etsiminen, suunnitelman
tekeminen
Kimppakyytien kehittäminen
Käydään läpi tarjoajat ja listataan
palveluluetteloon
Palveluluettelon kehittäminen
Päivitetään luetteloa jatkuvasti
netissä, liitetään se myös
asukasyhdistyksen lehteen
vuosittain
Yhteisöllisyyden parantaminen
Tapahtuminen järjestäminen
Liikunta-ja
virkistysmahdollisuuksien
parantaminen
Ympäristö
Uusia asukkaita

Maisemanhoidon kehittäminen
Yhteistyö

Asukasyhdistys

Alueen yhdistykset tai
kuka tahansa alueen
asukkaista
Kehittämiskohteet:Ulkoilureitit, Perustetaan hanke ja
hiihtoladut, lintutorni,
työryhmä: alueen
uimarannat, kentät, veneenlasku- yhdistykset ja
ja laituripaikat, liikuntasalin
maanomistajat,
käyttö
liikuntakeskus
Rakennuspaikkojen kartoitus

Maisemanhoitosuunnitelman
tekeminen

Valistustalon kehittäminen

Hevosharrastajien ja
maanviljelijöiden yhteistyön
kehittäminen

Perustetaan työryhmä, jossa em.
Työryhmä
tahot voivat keskustella yhteistyöstä
(heinät, lannat ym.)

Oman alueen yrittäjyyden
hyödyntäminen (esim. kahvila)

Palveluluettelon ylläpito
Asukasyhdistyksen kotisivujen
ylläpito

Asukasyhdistys
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2015

-

Jatkuvaa

-

Ulkopuolisten apua tarvitsevat toimenpiteet

8.2 Ulkopuolisten tahojen apua vaativat toimenpiteet
TAVOITE
Toiminta ja palvelut
Kevyen liikenteen väylät

Hiihtoladut

Jätteiden lajittelu
Koulun säilyttäminen
Ympäristö
Vesistönhoito

TOIMENPITEET

KUKA TEKEE

Tehty budjettiesitys kaupungille
aluetoimikunnan kautta

Aluetoimikunta,
asukasyhdistys

Yhteydenotto maanomistajiin

Maanomistajat,
liikuntakeskus,
asukasyhdistys
Viedään asiaa eteenpäin,
Asukasyhdstys, Rosk´n
nimetään vastuuhenkilöt
Roll
Tilanteen seuraaminen, aktiivinen Vanhempain- ja
toiminta
asukasyhdistys
Selvitetään mitä voidaan itse
tehdä ja kutsutaan puhuja

Vesi ja Ympäristö

MILLOIN

MILLÄ RAHALLA

2014 - jatkuvaa

Kaupunki ja ELY-keskus

2014 - jatkuvaa

Kaupunki

2015

Rosk´n Roll

2014 - jatkuvaa

Kaupunki

2016

Hankeraha

9. Kyläsuunnitelman päivittäminen ja seuranta
Tämän kyläsuunnitelman tavoitteiden edistäminen, toteutumisen seuranta ja useimpien toimenpiteiden toteutus
jää asukasyhdityksen vastuulle. Olkoon asukasyhdistyksen nimi sitten Pohjoislohjalaiset ry tai jokin muu, esimerkiksi Väänteenjoen alueen kyläyhdistys, niin kulloinkin vastuussa oleva johtokunta puheenjohtajineen on velvollinen ottamaan suunnitelman tarkasteltavakseen vuosittain. Silloin, kun suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa,
on luontevaa tarkastella taulukkoon kirjattuja toimenpiteitä ja ottaa niitä mukaan toimintasuunnitelmaan. Tehdyt
toimet kirjautuvat sitten toimintakertomuksiin.
Koko kyläsuunnitelman tarkasteleminen perustietoineen on hyvä tehdä muutamien vuosien kuluttua, mahdollisesti
vuonna 2020. Jos jokin asia oleellisesti muuttuu, kyläsuunnitelman sähköistä versiota on mahdollista päivittää tilanteen mukaan aikaisemminkin.
Hankerahoituksen hakeminen maaseudun kehittämisrahoista edellyttää oikeustoimikelpoista tahoa, yhteisöjen
kohdalla siis rekisteröitynyttä yhdistystä. Hankkeen toimenpiteet tulee suunnitella tarkkaan etukäteen. Hankkeelle
laaditaan kirjallinen hankesuunnitelma, jossa esitetään mm. yksityiskohtainen kustannusarvio. Hanketta tuetaan
lainsäädännössä määritellyllä tukiprosentilla. Tuki lasketaan kustannusarvion loppusummasta. Yhteisöllisissä hankkeissa, jos se hankkeen luonteeseen sopii, voi osan omarahoitusosuudesta korvata talkootyöllä, mutta ”riihikuivaa”
rahaakin tarvitaan aina. Myös hankkeenaikaista rahoitusta tarvitaan, koska hankkeet ovat jälkirahoitteisia, ts. rahaa
saa vasta maksettuja kuitteja ja kirjanpitoa vastaan. Tästä syystä on hyvä miettiä rahavarojen kartuttamista ja huolehtia yhdistyksen omasta varainhankinnasta.
Alueen kehittäminen vaatii aktiivista ja toimintaan sitoutunutta väkeä. Tehtävät kasaantuvat helposti samoille ihmisille, jotka saattavat sitten väsyä. Toivottavasti toimenpiteiden toteutuksesta, tapahtumien järjestämisestä ja
osallistumisesta innostuvat kaikki alueen asukkaat, omien voimavarojensa mukaisesti tietenkin, niin että kukaan
ei koe kuormittuvansa liikaa. Yhteisöllisessä toiminnassa opimme tuntemaan toisiamme, ja ”tämähän on meidän
kyläalueemme”-tunne paranee entisestäänkin. Yhteisöllinen toiminta voi antaa paljon ja luoda turvallisuutta nykyisessä alati muuttuvassa maailmassa.
Jos löysit kehittämislistalta jotain kiinnostavaa, tule mukaan toteuttamaan se!
Iloisia hetkiä yhteisen toiminnan merkeissä, toivoo kyläsuunnitelman työstänyt työryhmä.

Liite 1. Lähdekirjallisuutta
Heikki Ylikangas, Lohjalaisten historia 1 (1973) ja Yrjö Kaukiainen, Lohjalaisten historia 2 (1980)
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot ja suurtilat (1939)
Suomen maatilat I osa , Uudenmaan lääni (1931)
Suuri Maatilakirja III osa, Uudenmaan lääni (1965)
Pullin koulu 100 v 1901-2001, Historiaa ja muisteluja (2001)
Mikko Laakso, Me perustamme osuuskassan, Sata vuotta osuuspankkitoimintaa läntisellä Uudellamaalla 1904-2004
(2004)
Maasta pitäjä elää, 100 vuotta lohjalaista maamiesseura- ja osuustoimintaa (2005)
Airix Ympäristö Oy, Lohjan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma (2011)
Erkki Alhopuro, 450 vuotta Äijälän ratsutilan historiaa (2010)
Anu Lamminpää, Maisemanhoidon yleissuunnitelma Lohjanjärven Maikkalanselän ja Karstunlahden sekä Karstunjoen ja Raatinjoen ympäristöön (2001), Uudenmaan ympäristökeskus.
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Liite 2. Palveluluettelo
Toiminnan kuvaus
(aakkosjärjestyksessä)

Yritys ja yhteystiedot (postinumerot 08500 ellei muuta mainita)

Astiavuokraus (Maatalousnaiset)

Merja Hyypiä, 050-573 2675

Elektroniikkalaitteiden korjaus

Synworks
Timo Synnerberg
Mynterläntie 222
timo.synnerberg@gmail.com
Tilausliikenne Lohja Oy
Mynterläntie 46
044-347 2117
Urheiluhieroja Iiro Ollila
Vasarlanrinne 22
040-823 7026
Powermec Oy
Mynterlän rantatie 131
019-381300
Palvelukoti Jokela
Saukkolantie 872
Kasvun Koti Silmula
Vaanilantie 12
Hannun Hunaja ja Höylä
Ahtelantie 3
050-339 4958
Mittakolmio
Kittiskoskentie 117
050-571 3910
jaakko.hyypia@hotmail.fi
www.mittakolmio.fi
Timo Synnerberg
Mynterläntie 222
timo.synnerberg@gmail.com
Taija Peistamo
Pullintie 160
Pullin koulu ja liikuntasali
käyttöaikojen varaukset:
koulu: Mäntynummen koulun kanslia Elise Haapasalo-Lonka
liikuntasali: Lohjan liikuntakeskus Oy
Pullin koulun kenttä
Väänteenjoen pallokenttä ja uimaranta
Suominen Jukka
Saukkolantie 725
050-587 9974
Kosken tila: Omenoita, Pauli Maaheimo 0400-172566
Pullin tila: Lampaan- ja kalkkunanlihaa, kananmunia,
Kaisa Kuutti, 040-7057587
Linnan Marjatila: Saskatoon marjoja
Kittiskoskentie 129
0500-444 106, 019-338 208
www.linnansaskatoon.fi
Virta Motors Oy
Mynterläntie 116
040-6315060

Henkilökuljetuspalveluja

Hierontaa, musiikkipalveluja

Hitsauslaitteita
(erikoishitsauslaitteita)
Hoivapalveluja

Hunajaa ja hunajatuotteita

JV- ja vesihuoltosuunnitelmat
Kartoitus- ja tarkemittaukset
Maanäytteiden otto
Massalaskenta
Kantojyrsintää

Keramiikkaa
Kunnallisia palveluita

Kyntöä ja äestystä
(pienet kasvimaat)
Lähiruokaa

Moottoriajoneuvojen huolto ja
korjaus sekä rengastyöt
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Toiminnan kuvaus
(aakkosjärjestyksessä)
Ompelimoita

Piha – ja maisemasuunnittelua,
asemapiirrokset

Pitopalvelua
Polttopuiden myynti

Puun ajoa

Rakennusliikkeitä

Rakennus- ja rakennesuunnittelua
(myös laskentapalvelut
ja jätevesisuunnitelmat)
Tapahtumien järjestäminen

Tilavuokrausta juhlia ja
kokouksia varten

Verhoomoja

Virallinen kaupanvahvistaja

Vuokra-aviomiespalvelu
Kaikki kodin ja pihan työt

Yritys ja yhteystiedot (postinumerot 08500 ellei muuta mainita)
Ompelimo Kaisa Kataja Tmi
Vasarlanrinne 25
019-333 267
044-336 0217
Viher-Visio
Elina Ekroos
Koskentie 259
09520 Millola
050-5307003
elina.ekroos@viher-visio.fi , www.viher-visio.fi
Anna-Marja Salovaara , 0400-740611
Merja Hyypiä, 050-573 2675
Juha Helander
mja.helander@gmail.com
040-7226195
Pauli Maaheimo
Koskentie 259
09520 Millola
0400-172 566
Rakennusliike Veljekset Karppinen
Mynterlän rantatie 63
019-333 206, 0400-102 018
Smetek Oy
Pullintorpantie 63
0440-333 007
Tapahtumatehdas Oy
Marko Kauranen
050-569 3322
Puutarhakalusteita noin 100:lle
Pystypöytiä
Makkaragrilli
Pihapelejä, pomppulinna
Mönkijöitä ja maastoautoja
Valistustalo
Saukkolantie 636
050-563 0607
Aira Lönnqvist
Verhoomo Nappi ja Neula
Mynterläntie 210
040-724 6147
heidi.ojalehto@nappineula.fi
Jukka Suominen
Saukkolantie 725
050-587 9974
Olli Oittila
Saukkolantie 822
046 - 636 7313
puuntuhooja@gmail.com , www.aviomiespalvelu.fi/Olli.O.
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Pohjoislohjalaiset ry:n johtokunta 2014-2015
Puheenjohtaja:
Mika Eskola 040 8222945 / mikaes(at)dnainternet.net
Jäsenet:
Elina Ekroos 050 5307003 / elina.ekroos(at)gmail.com (vpj)
Jouko Kirves 0400 203541 / jouko.kirves(at)pp.inet.fi
Petteri Kokkarinen 050 3075971 / pkokkarinen(at)hotmail.com (siht., kotisivun ylläpito-oikeus)
Heikki Mikkonen 050 5811186 / heikki.mikkonen(at)microsoft.com (kotisivun ylläpito-oikeus)
Katriina Nousiainen 040 5187173 / katriina.sofia.nousiainen(at)gmail.com
Pauli Syrenius 0400960814 / pauli.syrenius(at)dnainternet.net
Varajäsenet:
Marjatta Matikainen 050 4450078 / marjatta.matikainen(at)dnainternet.net
Sirkka-Liisa Sourama 050 5270871 / sirkkaliisa.sourama(at)gmail.com
Jan Södersved 040 5555393 / jan.sodersved(at)dnainternet.net
Hannu Torkkel 050 3390251 / hani-hannu(at)luukku.com
Maarit Wright 050 4695825 / maarit.wright(at)iki.fi
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