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Alkusanat
Lohjanjärven rannalla sijaitsevan Porlan tulevaisuus on puhuttanut lohjalaisia säännöllisesti.
Vuosikymmenten kuluessa alueelle on suunniteltu niin hotellia, kerrostaloja kuin muitakin toimintoja. Päätöksiä alueen käytöstä ei ole pystytty tekemään – syystä tai toisesta. Porlan upea
kokonaisuus onkin pääosin tästä syystä onnistunut säilymään melko luonnontilaisena. Alueen
vanhat rakennukset ja rakenteet ovat hoitamattomina kuitenkin ränsistyneet osin korjauskelvottomiksi.
Porlan olemassaolosta ja sen luonnonrikkauksista eivät tiedä läheskään kaikki lohjalaiset. Palvelutalon naapurissa sijaitseva alue nouseekin otsikoihin lähinnä silloin, kun halutaan raivata
näköyhteyksiä Lohjanjärvelle tai kulkuyhteyksiä rannan kautta halutaan parantaa. Alueella on
valtakunnallisesti arvokas suojeltu lehto, jonka keskeinen sijainti Lohjan keskustassa ns. ”hoitamattomana puistona” asettaa alueen kehittämiselle omat haasteensa ja mahdollisuutensa.
Porlan ainutlaatuisuus aukeaa vasta, kun alueelle jalkautuu. Tätä jalkautumista ei moni lohjalainen tule tehneeksi. Lähinnä aluetta hyödyntävätkin lähialueen asukkaat ja kulkijat. Porlan
alue elää omaa elämäänsä, kuin aika olisi pysähtynyt menneiden vuosikymmenten tunnelmaan
vanhoine kala-altaineen ja rakennuksineen.
Porlan alue nousi taas kerran agendalle aktiivisten kansalaisten toimesta ja myös aluetta koskeva osayleiskaavatyö käynnistyi. Samalla tuli ajankohtaiseksi tarjota alueen tulevaisuuden visioksi jotain uutta vaihtoehtoa. Näin käynnistyi tämä esiselvitys, jonka toteutti Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry. Yhdistys harjoittaa vesiensuojelun edistämistoimintaa ja alan liiketoimintaa Länsi-Uudenmaan alueella. Yhdistys on kasvattanut liiketoimintaansa ja etsii parhaillaan
uutta sijoituspaikkaa toiminnoilleen. Porlan alue tarjoaa upean sijoittumismahdollisuuden Uudenmaan suurimman järven Lohjanjärven rannalle, paikkaan jossa suomen järvitutkimus on
mahdollisesti alkanut. Yhdistys piti sijoittumista alueelle selvittämisen arvoisena ja näki, että
erilaisten yhteen sopivien toimintojen sijoittuminen alueelle voisi vahvistaa kaikkia osapuolia
sekä koko Lohjan ja Länsi-Uudenmaan aluetta. Yhdistys käynnistikin Uudenmaan järvikeskushankkeen valottaakseen alueen mahdollisuuksia muille lohjalaisille ja tarjotakseen yhden vaihtoehdon alueen toteuttamiseksi. Hankkeessa tehtiin useita laajoja konsulttiselvityksiä ja käytiin
laajaa kansalaiskeskustelua. Päätöksiä Porlan toteuttamisen suhteen ei ole vielä tehty ja esiselvitys onkin ehdotus siitä, miten aluetta voitaisiin kehittää. Sukella Järvikeskuksen maailmaan
tiiviissä muodossa lukemalla tämä julkaisu ja lisätietoa Porlasta löydät vaikka hankkeen nettisivuilta www.porla.fi!
Kiitämme lämpimästi kaikki niitä talkoolaisia, jotka tekivät hankkeen hyväksi työtä mahdollistaen tämän selvityksen tekemisen!

Jaana Lehtonen ja Sanna Helttunen
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1 Johdanto
Lohjanjärven rannalla sijaitsevan Porlan alueen tulevaisuudesta on käyty keskustelua vuosikymmenten ajan. Alueen sijainti keskeisellä paikalla Lohjan keskustan läheisyydessä Uudenmaan suurimman järven rannalla, alueella harjoitettu kalanviljelytoiminta vanhoine rakennuksineen ja altaineen sekä hienot luontoarvot eläimistöineen, pohjavesineen ja lehtoalueineen
ovat poikkeuksellinen kokonaisuus Suomessa ja maailmalla. Toisiinsa rajoittuvien Aurlahden ja
Porlan ranta-alueiden kehittäminen vetovoimaisiksi kohteiksi, missä sekä lohjalaiset että matkailijat saadaan viihtymään aktiivisten toimintojen ja virikkeellisen luontoympäristön parissa,
luovat mahdollisuuden ranta-alueen palvelurakenteen monipuolistamiselle. Lohjan imago järvikaupunkina perustuu pitkälti siihen, miten näitä keskeisiä ranta-alueita osataan kehittää.
Aktiiviset lohjalaiset järjestivät keväällä 2008 kansalaisfoorumin, jossa Porlan kehittämisen puolesta esitettiin näkökulmia. Tilaisuuden jälkeen oli selvää, että alueen kehittämiseen on hyvät
mahdollisuudet ja laaja kansalaiskiinnostus, mutta ei eteenpäin vievää toimijaa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) päättikin selvittää Lohjanjärven rannalla sijaitsevan noin 6
ha:n suuruisen Porlan alueen kehittämismahdollisuuksia saatuaan siihen alueen omistavan
Lohjan kaupungin luvan. Uudenmaan järvikeskus-hanke tarjoaa Lohjan keskustan osayleiskaavan yhdeksi toteuttamisvaihtoehdoksi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä vesistötutkimuksen, kunnostuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymää Porlaan. Keskus olisi myös virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva käyntikohde näyttävine kala-altaineen. Hankkeen tavoitteena
oli selvittää osaamiskeskittymän ja perhepuistokokonaisuuden toteuttamisen mahdollisuuksia.
Hankkeeseen sisältyi useita selvityksiä ja lisäksi käytiin laajaa kansalais- ja asiantuntijakeskustelua toteuttamiskelpoisen kokonaisuuden löytämiseksi.
LUVY on alueen kuntien, teollisuuden ja yhdistysten vuonna 1975 perustama alueellinen vesiensuojeluyhdistys. Yhdistys perustettiin edistämään vesiensuojelua ja vastaamaan alueen toimijoiden vesiensuojelun velvoitteiden kuten tarkkailujen ja seurantojen tarpeisiin. Toiminta on
vuosikymmenten aika laajentunut jäsenistön tarpeiden pohjalta ja käsittää nykyisin myös ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistämisen. Yhdistyksen liikevaihto on vuonna 2010
noin 2 milj. euroa. Jäsenmaksujen osuus tulovirroista on noin 3 % ja pääosa toiminnasta on
voittoa tavoittelematonta aatteellista liiketoimintaa. Yhdistyksen palveluksessa on noin 30 alan
ammattilaista laboranteista alan asiantuntijoihin ja tutkijoihin. Yhdistyksen päätoimipiste laboratorioineen sijaitsee Lohjalla ja sivutoimipisteet ovat Raaseporissa ja Tvärminnessä. Yhdistys
on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti viime vuosien aikana. Yhdistyksen tavoitteena on
olla koko Länsi-Uudenmaan alueen vesi- ja ympäristöalan osaamiskeskittymä ja palveluntarjoaja, joka vie alan kehitystä eteenpäin myös valtakunnallisesti tunnettuna toimijana. Porlan
osaamiskeskittymä tarjoaisi toteutuessaan strategian eteenpäin viemiseen loistavat puitteet ja
avaisi aivan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.
Hankkeelle saatiin rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Yhdistykseltä edellytettiin
omarahoitusosuutta sekä talkootyötä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 86 585 €.
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2 Porla
2.1 Porlan historiaa
Porla on merkittävä osa Lohjan kulttuurihistoriaa. Hugo Laguksen vuonna 1916 perustama
kalanviljelylaitos on säilynyt lähes alkuperäisessä muodossaan. Porlan kalanviljelylaitoksen
90-vuotiseen toimintaan sisältyy merkittävä osuus Suomen kalanviljelyn ja vesistötutkimuksen
historiaa ja kehitystä. Laitoksen keskeinen sijainti, pitkät perinteet ja monipuoliset luontoarvot
antavat alueen suunnittelulle upean lähtökohdan.
Laitos perustettiin Lohjanjärven rantaan savimaan päällä lepäävälle vesijättömaalle. Entistä
järvenpohjaa paljastui, kun Lohjanjärven pintaa laskettiin useita metrejä 1860-luvulla (Lagus
1930). Luonnonravintolammikot kaivettiin alueelle käsin ja maata tuotiin Porlan ylärinteestä
kottikärryillä, jossa kaivuun jäljet ovat edelleen nähtävissä. Lammikoiden penkereet rakennettiin hiekasta, ja penkereen keskelle tehtiin saviydin, joka toimii vedenpitävänä seinänä. Laguksen aikana lammikoissa viljeltiin pääosin rautua sekä lisäksi kuhaa, siikaa ja merilohta. Lagus
rakennutti lammikoista suuria, jotta kalat pystyisivät itse hankkimaan ravintonsa ja näin oppimaan ”luonnon” tavoille, jotta ne osaisivat hankkia ravintonsa ja piilopaikkansa myös luonnon
vesissä, jonne ne istutettiin n. 1-vuoden ikäisinä.
Hugo Lagus lunasti Porlan ranta-alueen omistukseensa. Vuonna 1923 laitoksesta muodostettiin osakeyhtiö, Ab Porla oy, jonka johtajana Hugo Lagus toimi. Vuonna 1925 Kokemäenjoen
Lauttausyhtiöstä (myöhemmin Kokemäenjoen Uittoyhdistys) tuli Ab Porla Oy:n pääosakas ja v.
1927 Ab Porla Oy siirtyi kokonaan Kokemäenjoen Lauttausyhtiön omistukseen. Kokemäenjoen
Uittoyhdistys vuokrasi Porlan Kalataloussäätiölle v. 1949 kymmeneksi vuodeksi ja Porlasta tutkimuskalanviljelylaitos. Kalataloussäätiö vuokrasi Porlaa edelleen vuoteen 1978 asti vuosittaisella
vuokrasopimuksella. Porla on ollut Lohjan kaupungin omistuksessa vuodesta 1981 lähtien. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vuokrasi Porlan vuonna 1978 ja laitoksessa on viljelty kalaa
aina vuoteen 1995 asti. Valtion luovuttua Porlasta on siellä ollut pienimuotoista kalan- ja ravunviljelyä. (Kaukoranta & Järvenpää 2005).
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Kuva 1. Porlan kalanviljelylaitos 1980-luvulla (Lohjan museo/Länsi-Uusimaa).
Porlan kalanviljelylaitos vastasi valtion kalanviljelylaitoksena kuhan ja eteläisten kevätkutuisten
karppikalojen: karpin, toutaimen ja suutarin, poikastuotannosta. Taimen kuului myös laitoksen
tuotanto-ohjelmaan. Ravun viljelymenetelmät kehitettiin pääosin Porlassa ja täplärapu oli laitoksen päätuotteita. (Kaukoranta, 2009).

2.2 Porlan luonto
Alueen sijoittuminen harjunrinteeseen ja yli 10 m korkeusero järvenrannasta Ojamonkadulle
ovat luoneet puitteet alueen luonnon erityiselle monimuotoisuudelle. Tämä pätee yhtä hyvin
kasviston kuin eläimistönkin kohdalla. Alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi luokiteltu Porlan lehtokorpi (1,1 ha), jolle on laadittu erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988) ja sen rahoittaminen on vireillä. Porlan lehto on
viimeisiä jäänteitä ns. Ojamon lähteiköistä, joiden kasvillisuus oli ainutkertaista.
Järvi ja harju antavat paikalle voimakkaan topografisen ilmeen. Koko suunnittelualue on lähteikköaluetta ja tärkeää ensimmäisen luokan pohjavesialuetta. Alueella sijaitsee myös Lohjan
kaupungin Porlan vedenottamo. Alueen lähteikköisyys, maaperän savisuus ja heikko kantavuus
ja pohjavedenpinnan korkeus sekä paineellisuus asettavat alueen käyttöön ottamiselle erityisiä
haasteita (Insinööritoimisto H. Linna Oy 2000, Kivimäki 2009).
Alueen luonnonravintolammikot ovat viime vuosisadan alussa täyttyneet lähdevedestä, mutta nykyään lähteisyys on heikentynyt. Lähdevaikutuksen vähentymisen vuoksi harvinaisimpien
lajien esiintymät ovat hävinneet viime vuosikymmeninä. Ympäristönsuunnittelu Enviro Oy:n
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(2005) selvityksen mukaan Porlan lähteinen, kostea ja ravinteinen lehtokorpi on ollut lajistoltaan monipuolinen ja edustava. Lajistoon on kuulunut useita vaateliaita lajeja, mm. erittäin
uhanalaiseksi luokitellut hajasara ja lännenhernesara. Alueen puusto koostuu mm. harmaalepästä, lisäksi runsaina esiintyvät tervaleppä, koivu, pihlaja sekä tuomi. Pensaskerrosta edustavat mm. taikinamarja, idänkanukka, korpipaatsama, pihlaja ja pähkinäpensas. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. lehtosinijuurta, lehtotähtimöä ja kevätlinnunhernettä. Harvinaista isotakiasta on
havaittu myös alueella. Kalanviljelylaitoksen eteläosan lehtoalueella on havaittu runsaita pähkinäpensasesiintymiä sekä upeita saniaiskasvustoja alueen kosteimmissa osissa, mm. isoalvejuurta ja hiirenporrasta. (Ympäristönsuunnittelu Enviro Oy 2005.) Lehtokorte on alueella yleinen.

2.3 Porlan maankäytön historiaa
Nykyisessä asemakaavassa (vahvistettu v. 1948) Porlan on kaavoitettu kalanviljelytarkoitukseen.
Porlan alueen käytölle on laadittu useita suunnitelmia 1970-luvulta lähtien. Tuolloin alueelle
ehdotettiin korkealuokkaista kerrostalorakentamista ja hotellia. Vuonna 1981 Lohjan kaupunki
osti Porlan alueen uittoyhdistykseltä. Vuonna 1994 Porlan aluetta koskevat tavoitteet hyväksyttiin ranta-alueiden yleissuunnitelman käsittelyn yhteydessä kaupungin toimesta. 1990-luvun puolivälissä Porla oli mukana Lohjan kaupungin asumisen kehittämishankkeissa. Tämän
lisäksi myös hotellin sijoittumista pidettiin mahdollisena. Vuonna 1997 laadittiin vaihtoehtoisia
osayleiskaavaluonnoksia, joista kannatettiin pienkerrostalojen ja hotellin sekä pienen järvikeskuksen ja venesataman rakentamista alueelle. (Katariina Haigh 25.8.2010).
Vuosina 1999-2000 osayleiskaavan pohjalta laadittiin luonnos asemakaavan muuttamiseksi.
Tuolloin alueen länsiosaan ehdotettiin pienkerrostaloasumista ja julkista rakentamista, itäosaan
kalanviljelyä ja muu alue varattaisiin puistoa ja luonnonsuojelualuetta varten. Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle maaliskuussa 2000. (Katariina Haigh 25.8.2010).
Porlan kaavoitusratkaisuja sekä uutta luonnosta käsiteltiin ympäristölautakunnassa 2003. Uudessa luonnoksessa järvimaisemaa pyrittiin hyödyntämään ja rakentamista luonnosteltiin alueelle maiseman ja rakennetun lammikkoympäristön ehdoilla. Vuonna 2004 Porlan osa-alueille
laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ja näiden kautta pyrittiin hahmottelemaan eri vaihtoehtojen yhdistämistä ja tulevan ratkaisumallin mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen yhteydessä selvitettiin ranta-alueen kehittämistä Aurlahden ranta-alueen jatkeena, rantareitin kehittämistä sekä asuin- ja
julkisen rakentamisen sijoittamista alueelle. (Katariina Haigh 25.8.2010).
Porla kuuluu vireillä olevan keskustan osayleiskaavan alueeseen ja alueen käyttötarkoitukset
ratkaistaan kaavatyössä. Nyt laadittu esiselvitys Järvikeskuksesta on yksi toteutuksen mahdollisista vaihtoehdoista. Muina vaihtoehtoina on aiemmin selvitetty mm. asuinrakentamista ja
hotellia ja kaavatyössä vaihtoehdot ovat nämä aiemmin tutkitut vaihtoehdot ja näiden yhdistelmät. Keskustan osayleiskaavan laatiminen käynnistyi syksyllä 2007. Kaavan on tarkoitus edetä
luonnosvaiheeseen vuonna 2010. Tavoitteena on, että kaava valmistuisi vuonna 2012. Keskuksen rakentuminen edellyttää myös asemakaavan muutoksen laatimista.
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3 HANKKEESSA TEHDYT SELVITYKSET
Uudenmaan järvikeskus-hankkeessa tehtiin useita selvityksiä, joista pääosa teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Erityisesti selvitettiin, mitä toimintoja alueelle on mahdollista sijoittaa ja
millä edellytyksillä alueelle voidaan toteuttaa osaamiskeskittymä sekä perhepuisto. Tähän liittyen teetettiin selvitykset puiston ja kala-altaiden rakentamiskustannuksista ja ideoitiin toteuttamisen vaiheistusta. Lisäksi tehtiin liiketoimintaa koskeva selvitys organisointiesityksineen sekä
osaamiskeskittymän tilaohjelma ja esisuunnittelu. Kohdissa 3.1-3.5 käydään suunnitelmat läpi
pääpiirteittäin.
Hankkeen aikana laadittiin seuraavat erillisselvitykset:
- Rakennusten korjaus- ja muutostarpeet sekä kustannusarvio
		 (Pekka Ilmarinen ja Raimo Liitsola talkootyönä)
- Altaiden kuntokartoitus (Pekka Ilmarinen talkootyönä )
- Kalanviljelytoiminnan mahdollisuuksien selvitys, suunnitelmat sekä kustannusarvio
		 (Kalavesi Konsultit Oy)
- Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Porlan-Myllylammen alueella ja niiden huomioonot		 taminen kaavoitus- ja rakennushankkeissa
		 (Pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki, Luvy ry)
- Liiketoimintaa koskeva tarkastelu sekä organisointiesitykset (Kaukoviisas Oy)
- Perhepuiston rakentamissuunnitelma ja kustannusarvio (Studio Terra Oy)
- Osaamiskeskittymän tilaohjelma ja esisuunnittelu.
		 (Rakennusarkkitehti, arkkitehti yo Jari Prittinen)
- Tilojen karkea kustannusarvio (Jorma Kaasinen, Lohjan kaupunki)
- Rakentamisen reunaehdot (Katariina Haigh, Lohjan kaupunki)
- Porlan alueen rakennusten suojelu (Eero Ahtela, Lohjan museo)
- Biologian ja maantiedon opettajien mielipiteitä alueen käyttömahdollisuuksiin 		
		 liittyen (koonnut Sanna Helttunen, Luvy ry)

3.1 Rakennukset ja niiden käytettävyys
Järvikeskus Porla muodostuisi nykyisistä, kuntonsa puolesta säilytettävissä olevista rakennuksista sekä kala-altaista ja uudisrakennuksesta. Osaamiskeskittymään sijoittuvien toimijoiden
lisäksi uudisrakennukseen voidaan sijoittaa mm. laadukas ravintola sekä kahvila, auditorio/
elokuvateatteri, näyttelytiloja, luontokoulu, akvaariot ja hautomo. Porlan alue voi muodostua
valtakunnallisestikin merkittäväksi vesistötutkimuksen osaamiskeskittymäksi sekä matkailun
vetonaulaksi.
Hankkeessa selvittiin talkootyönä (Pekka Ilmarinen ja Raimo Liitsola), mitkä ovat nykyisten rakennusten käyttömahdollisuudet ja kunto sekä korjaus- ja muutostarpeet. Lohjan museo esitti päärakennuksen (kalastusmestarin asunto) sekä saunarakennuksen säilytettäväksi (Ahtela,
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010
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E. 14.4.2009). Uudisrakentamista koskeva tilaohjelma ja esisuunnittelu tehtiin diplomityönä
(Rakennusarkkitehti, arkkitehti yo Jari Prittinen). Lisäksi selvitettiin tarpeet ja mahdollisuudet
laajennus- ja uudisrakentamiseen alueella. Uudisrakentamisen osalta kartoitettiin alustavasti,
mitkä olisivat mahdolliset uudet toimijat alueella ja heidän tilatarpeensa sekä mahdollinen koulutus- ja näyttelytilojen tarve. Tähän käyttötarveselvitykseen perustuen selvitettiin toiminnalliset edellytykset (suojelu- ja säilytystarpeet, sekä esteettömyys, saavutettavuus ja liikenneyhteydet huomioiden) ja luonnosteltiin alustava tilaohjelma ja kustannusarvio. Lisäksi hankkeessa
selvitettiin karkea kustannusarvio korjaus- ja rakennusinvestoinneista.
Hankkeessa tehtiin alustava kartoitus kiinteistöihin sijoittuvista organisaatioista ja näiden mahdollisuuksista osallistua hankkeen toteutukseen. Hankkeen toteutukseen kartoitettiin alustavasti potentiaalisia rakennuttajia tai kumppaneita ja tätä työtä tulee edelleen jatkaa.

Kuva 2. Kalastusmestarin asunto (Sanna Helttunen).

3.2 Luonnonravintolammikot ja kalatalouteen liittyvät tarkastelut
Konsulttiselvityksessä (Kalavesi Konsultit Oy 2010) tarkasteltiin mahdollisuuksia perustaa Porlaan luontopuistotoimintaa ja matkailua tukevaa kalanviljelytoimintaa. Samalla selvitettiin
mahdollisuuksia perustaa alueelle Karjaanjoen vesistön taimenen emokalasto, jonka avulla voidaan elvyttää vesistön taimenkantoja Karjaanjoki LIFE-hankkeen suositusten mukaisesti ja siirtyä käyttämään paikallista taimenta alueen järvien hoitoistutuksissa. Kalavesi Konsultit Oy laati
altaiden kunnostussuunnitelman sekä laski alustavan kustannusarvion. Hankkeessa selvitettiin
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talkootyönä ulkoaltaiden nykyinen kunto (kuntokartoitus) ja muutostarpeet (minkälaisia altaita,
kuinka monta, muut käyttötarpeet).
Selvityksen lähtökohtana oli pohtia mahdollisuuksia tuottaa ihmisille erilaisia kaloihin liittyviä
elämyksiä ainutlaatuisessa Porlan vanhassa kalanviljelymiljöössä. Allasalueiden kunnostuksen
lisäksi uudisrakennukseen suunniteltiin akvaariotila, jossa on useita akvaarioita erilaisten lajistojen esittelyyn (mm. virtavesi- ja järvikala-akvaariot). Kalavesi Konsultit oy teki ehdotuksen lammikoiden ja rakenteiden pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi sekä selvitti kalanviljelytoiminnan
edellytykset (uhanalaisia kalakantoja suojeleva toiminta) ja mahdollisen akvaariorakennuksen/rakenteiden toteuttamisvaihtoehdot. Selvityksessä tarkasteltiin alueen oman taimenkannan,
Karjaanjoen taimenen, säilymisen turvaamisen mahdollisuuksia Porlassa tuotettavien istukkaiden avulla.

Kuva 3. Karpit ja kultasäyneet Porlassa (Olli Mantere).
Oleellinen osa perhepuistoa on päärakennukseen varattu akvaariotila sisältäen virtavesiakvaarion putouksineen ja järviakvaariot (5 kpl), joihin voidaan koostaa erilaisia kala-, äyriäis- ja
hyönteislajistoja. Tämän lisäksi päärakennukseen sijoitetaan hautomohalli, jonka koko ja varustus riippuu valittavasta kalanviljelyn toteutusvaihtoehdosta. Suppeassa toteutusvaihtoehdossa
(tilojen pinta-ala vaatimus n. 700 m2) kaloja tuotetaan rajoitetusti ainoastaan puiston omaan
käyttöön. Tuotannossa painotetaan kalojen ja rapujen luontaista lisääntymistä, mutta mahdollisuudet särki- ja karppikalojen haudontaan ja talvisäilytykseen varataan. Laajassa vaihtoehdossa
(tilojen pinta-ala vaatimus n. 1000 m2) kalanviljelytoiminnan kannalta on oleellista Karjaanjoen
taimenen haudonta, istukaspoikasten tuotanto ja emokalaston perustaminen ja hoito sekä perhepuiston kalalajien säädellympi ja laajempi tuotanto. Lisäksi laajempaan vaihtoehtoon voidaan sisällyttää ravunpoikasten koneellinen haudonta.
Ulkoalueen rakennustyöt ovat maa-altaiden ja patojen kunnostuksia sekä lampien pinnansäätölaitteiden rakentamista. Ulkoalueiden (lampitarkkailupaviljonkia lukuun ottamatta) vesitys
rakennetaan perustuvaksi vedenottoon Lohjanjärvestä. Akvaariotiloihin ja hautomoon sekä
lampitarkkailuun käytetään pohjavettä, jota varten rakennetaan putkilinja kaupungin vesijohtoverkosta tai omasta, rakennettavasta kaivosta.
Kalanviljelyä koskeva suunnitelma on toiminut pohjana perhepuiston yleissuunnitelmalle ja
ideat esitellään yleissuunnitelmassa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010

13

3.3 Alueen yleissuunnitelma
Hankkeessa tehtyjen selvitysten anti koottiin yleissuunnitelmaan Studio Terra Oy:n toimesta
(Studio Terra Oy 2010). Suunnitelma laadittiin yleissuunnitelmatasoisena siten, että se mahdollistaa alueen kehittämisen monipuoliseksi, vetovoimaiseksi ja viihtyisäksi perhepuistoksi Lohjan
alueen asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Työn tavoitteena oli luoda Porlaan uusia käyttötapoja, jotka sopivat alueen omaleimaiseen ilmeeseen ja historialliseen luonnonravintolammikkomiljööseen.
Yleissuunnitelma (liite 1) jakautuu neljään osa-alueeseen: Järvikeskuksen ja kalamestarin
asunnon pihapiiriin, allasalueeseen, rantavyöhykkeeseen ja Porlan lehtoalueeseen. Näitä eri
osa-alueita yhdistää järvi- ja kalateema sekä alueella kiertävä luontopolku. Järvikeskus Porlan
päärakennus sijoittuu yleissuunnitelmassa Ojamonkadun varteen. Vastaparin järvikeskukselle
muodostaa vanha kalamestarin asunto ja sen pihapiiri.
Järvikeskus lähiympäristöineen toimii pääsisäänkäyntinä puistoon ja sinne sijoittuvat alueen palvelut sekä luontopolun lähtöpaikka (kuva 4). Rannan reittiä parannetaan rantaraitiksi ja näiden
raittien välillä on kapeampia polkuja, jotka yhdistävät puiston eri osat toisiinsa. Pyöräilijöiden
pääreitti sijaitsee Ojamonkadun varrella. Pysäköinti on sijoitettu allastasanteen länsipäähän.
Alueella on pysäköintipaikat järvikeskuksen työntekijöille, perhepuiston kävijöille ja alueella on
myös varauduttu mahdollisen kaakkoiskulman asuinrakentamisen asukaspysäköintiin.

14

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010

Kuva 4. Porlan liittyminen lähiympäristöön. Nuolet kuvaavat sisäänkäyntejä alueelle
(Studio Terra Oy).
Allasalueelta avautuvat näkymät Lohjanjärvelle ja puiston muihin osiin. Alueen kehittämisessä
on huomioitu näkymien avaaminen Lohjanjärvelle ja järvikeskuksen näkyminen katuympäristössä. Pihapiirin ja allaspuiston liittävät toisiinsa portaikko, joka koostuu oleskelusta, vesiputouksesta, amfiteatterista ja viherportaista. Kalanviljelyalueesta (kuva 5) muodostetaan allasalue,
jossa alueella jo sijaitsevia luonnonravintolammikoita muokataan ja niissä esitellään erilaisia
kalalajeja.
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Kuva 5. Havainnekuva Porlan perhepuiston allasalueesta (Studio Terra Oy).
Porlan alueen lammikoihin voidaan sijoittaa näyttäviä kalalajeja, kuten toutain, jonka poikaset
hyppivät ilmassa ravintoa pyydystäessään sekä kirkkaan oranssi kultasäyne, joka liikkuu värikkäänä sulavaliikkeisissä parvissa. Alkulähteeseen, alueen ylempään altaaseen, on suunniteltu
lampitarkkailupaviljonki. Kalojen tarkkailun mahdollistavat vedenalainen, lasiseinäinen paviljonki sekä kirkas lähdevesi (kuva 6). Altaisiin istutetaan kattava otos vesikasveja, joita voidaan
hyödyntää myös opetuskäytössä.

Kuva 6. Havainnekuva Järvikeskuksesta ja lampitarkkailupaviljongista (Studio Terra Oy).
Alueelle on suunniteltu myös iso rengasmainen virtaavan veden allas, jonka keskelle jää saari, ja
sen viereen kosteikkoalue, johon alueen kaikki virtaavat poistovedet johdetaan (kuva 7). Yhdessä nämä muodostavat monimuotoisen elinympäristön myös erilaisille lintu- ja hyönteislajeille.
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Tavanomaisesta poikkeavia elämyksiä luodaan mahdollisuuksilla kohdata kaloja uudella tavalla,
kuten kesyyntyvien kalojen (mm. karpit) koskettaminen. Tätä varten suunnitelmassa on alueelle
sijoitettu laituri, johon laskeudutaan lähelle vedenpintaa, ja joka mahdollistaa kalojen lähemmän tarkkailun ja koskettamisen.

Kuva 7. Virtavesiallas, jossa voi laskeutua vedenpinnan tasoon upotetun laiturin kautta taputtelemaan kesyjä kaloja (Studio Terra Oy).
Kalanviljelyä varten alueelle on suunniteltu kaksi kapeaa poikasallasta ja kaksi hieman leveämpää emokala-allasta. Näyttelyaltaiden lisäksi alueella on myös tilaa vapaaseen toimintaan, opetukseen, hulevesien käsittelyyn ja varsinaiseen kalanviljelyyn. Historiallisen kala-allasalueen
avoin maisematila säilytetään. Allasalueen maaperä on savea ja pohjavesi on lähellä maan pintaa. Tämän johdosta alueen rakentamisessa tulee varautua esirakentamiseen.
Rantavyöhykettä kehitetään oleskelun ja luontotarkkailun näkökulmasta siten, että rantaraitilta
ja perhepuistosta avautuu järvelle näkymiä, veden ääreen pääsee ja rannan vyöhykkeisyyttä
on helppo tutkia. Puiston Aurlahden sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan laituri vierasveneitä
varten.

Kuva 8. Rantaraitilta avataan näkymiä järvelle sekä rakennetaan kulkureittejä järven puolelle
(Studio Terra Oy).
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010
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Kuva 9. Havainnekuva rantaraitilta, Aurlahden suunnasta katsottuna (Studio Terra Oy).
Rinteellä sijaitseva Porlan lehto on valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu lehtokohde, jonka
suojelu-arvot halutaan säilyttää ja alueen annetaan kehittyä rauhassa. Lehtoaluetta hyödynnetään kehittämällä alueen polustoa ja lounais-koillissuuntaista polkuyhteyttä täydentämään esitetään länsi-itäsuuntainen polkuyhteys sekä yhteys vanhainkodille. Puiston Aurlahden sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan laituri vierasveneitä varten.
Kalastusmestarin asunnon pihapiiriä kunnostetaan rakennuksen hengen mukaisesti istuttamalla sinne perinnepuutarhan kasvillisuutta mm. lohjalaisia omenapuulajikkeita ja lehtokasveja. Ojamonkadun varren metsikköä harvennetaan avaamalla näkymiä harjulta Lohjanjärvelle.
Lisäksi metsikköä kehitetään osana arboretumia. Kalastusmestarin asunnon pihapiiri liittyy allaspuistoon kiviportaikon välityksellä, joka koostuu oleskelusta, vesiputouksesta, amfiteatterista ja viherportaista. Rinteen portaikon yksi osa on varattu näyttävälle vesiputoukselle. Portaikko
rakennetaan lohjalaisista kivilajeista.
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Kuva 10. Alkulähteen ja Kalamestarin asunnon väliin on suunniteltu istutettavaksi Lohjalaisia
omenapuulajikkeita. Pihapiiri nivoutuu luontevasti yhteen allasalueen kanssa kiviportaiden välityksellä (Studio Terra Oy).
Yleissuunnitelman mukaan perhepuiston toteutussuunnittelu olisi mielekästä laatia yhtenä
kokonaisuutena ja yhtäaikaisesti päärakennussuunnittelun kanssa. Rakennuksen ja pysäköintialueiden toteutuksen yhteensovitus puistoalueen kanssa on ensiarvoisen tärkeää toimivan kokonaisuuden rakentamiseksi. Puiston eri osa-alueet mahdollistavat myös vaiheittaisen rakentamisen, jos sille on tarvetta. Toteutusaikataulussa tulee huomioida allasalueen esirakentamisen
vaatima aika, koska alue sijaitsee pohjavesialueella.

3.4 Porlan alueen liiketoiminnan mahdollisuudet ja organisointi
Tavoitteena on luoda Uudellemaalle muiden toimijoiden kanssa verkostoitunut, valtakunnallisesti merkittävä vesiosaamisen keskus, joka suuntautuu erityisesti hajakuormituksen hallintaan
sekä vesien kunnostukseen. Erityisesti Uudellamaalla vesistöjen sekä rannikkovesien tilan on
todettu olevan heikossa kunnossa ja vesipuitedirektiivi edellyttää vesien hyvän ekologisen tilan
saavuttamista vuoteen 2015 mennessä. Hyvä tilan saavuttaminen edellyttää entistä suurempia
panostuksia erityisesti hajakuormituksen hallintaan sekä uusia keinoja eri tahojen aktivoimiseksi ja kustannustehokkaiden keinojen löytämiseksi.
Osaamiskeskittymä tukee osaamisellaan alueen perhepuiston ja matkailupalveluiden erityisosaamisen tarpeita. Keskus tekee vahvaa yhteistyötä alan tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä tukee alan uuden liiketoiminnan kehittymistä.
Lohjanjärven ja koko Karjaanjoen vesistöalueen matkailulliset mahdollisuudet ovat osin hyödyntämättä. Porlan sijainti Aurlahden liikunnallisen ja vesiliikenteen keskittymän vieressä tukee
myös nykyisiä alueen matkailutoimintaa harjoittavia yrityksiä. Hankkeessa selvitettiin alustavasti, minkälaisia yritys- ja muita liiketoimintoja alueelle voidaan kehittää tähän konseptiin liittyen
eli uusia palveluita tai toimintoja, jotka perustuvat tai tukeutuvat Porlan järvikeskuksen rakenteisiin tai palveluihin.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010
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Kuva 11. Porlan elämää (Olli Mantere).
Kaukoviisas Oy:n laatima selvitys (Kaukoviisas Oy 2010) (kohdat 3.4.1-3.4.5) keskittyi alueen liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen ja alueen toimintojen organisointiin. Selvityksessä
asioita tarkasteltiin yritystoiminnan näkökulmasta siten, että Porlan alueelle saataisiin kehitettyä matkailullisesti vetovoimainen käyntikohde. Virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämisedellytyksiä tarkasteltiin sekä vesi- että luontomatkailunäkökulmasta. Selvityksessä huomioitiin
sekä matkailuelinkeinon tarvitsemat tukipalvelutarpeet, että välittömästi kalanviljelyyn ja kalastukseen liittyvät palvelutarpeet, jotka voisivat nojautua Järvikeskus Porlan toimintaan. Tarkasteluun otettiin osaamiskeskittymän mahdollistamien uusien palvelukonseptien (leirikoulut,
kalastuskurssit, kalastusretket tms.) tarkastelu ja potentiaalisten toimijoiden kartoitus.

3.5 Osaamiskeskittymä
Porlaan on suunniteltu osaamiskeskittymärakennus, Järvikeskus, jossa olisi sekä kaupallista että
ei-kaupallista palvelutuotantoa. Järvikeskuksen päätavoitteita ovat korkeatasoinen vesi- ja ympäristöalan tutkimus ja neuvonta, kaloihin liittyvien elämysten tuottaminen ja Lohjan alueen
matkailun kehittäminen. Selvityksessä Lohjan Järvikeskukseksi nimetyn keskuksen liikeidea on
tarjota kaloihin liittyviä elämyksiä sekä tehdä vesi- ja ympäristöasioita ja muuta luontotarjontaa tunnetuksi suurelle yleisölle tarjoamalla ainutlaatuisia elämyksiä viihtyisällä Lohjan rantaalueella.
Osaamiskeskittymään sijoittuvan uuden kaupallisen toimijan, jota Kaukoviisas Oy:n laatimassa selvityksessä kutsuttiin nimellä Järvikeskus Oy, liiketoiminta-alueita ovat ravintolatoiminta,
pääsylipputulot mm. akvaario- ja näyttelytiloihin, järvikeskusmyymälä ja nettikauppa, kala-,
vesi- ja ympäristöosaamiseen liittyvät asiantuntijaluennot ja tuotteistetut elämyspalvelut sekä
alihankintana ostettavat ohjelmapalvelut. Järvikeskus Oy:n strategiset menestystekijät ovat uusimman kala-, vesi- ja ympäristöosaamisen popularisointi tuotteistustyöllä, helppo saavutettavuus maantieteellisesti väkirikkaalla alueella ja tiivis yhteistyö sidosryhmien ja ympärillä olevien toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutukseen saattaminen edellyttää tiiviin yhteistyön LUVYn
kanssa, koska yhdistyksen tietotaito ja osaaminen muodostavat Järvikeskus-idean tärkeimmän
vetovoimatekijän. Yhdistyksen toiminta jatkuu osaamiskeskittymässä itsenäisenä omana kokonaisuutenaan pääpiirteissään nykyisellä tavalla. Alueelle pyritään samaan myös muita vesi- ja
ympäristöalalla toimivia osaajia ja kumppaneita harjoittamaan alaan liittyvää liiketoimintaansa
tuoden alueelle lisäarvoa ja samoin kuin alaan liittyvää aluetta hyödyntävää yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoista tutkimusta ja koulutustoimintaa.
20
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Lohjan Järvikeskuksen palvelukokonaisuus rakentuu seuraavasti:
1. Rantaraitti ja Lohjanjärven ranta
		
- virkistysalue ulkoiluun
2. Kalanviljely ja allaspuisto
		
- virkistysalue ulkoiluun
		
- pienimuotoista kalanviljelyä
		
- kalastusta
3. Kalamestarin pihapiiri
		
- museopalvelut
4. Lehto, luonnonsuojelualue ja luontopolku
		
- virkistysalue ulkoiluun
5. Osaamiskeskus
		
- LUVY ry:n uusi toimipaikka
		
- ravitsemispalvelut (laadukas kalaravintola sekä kahvila)
		
- kokous- ja koulutuspalvelut ja asiantuntijaesitykset
		
- näyttely
		
- 3D-esitykset
		
- järviakvaariot
		
- luontokoulu
6. Muut ohjelmapalvelut
		
- Lohjanjärveen liittyvät kesä- ja talviaktiviteetit

Kuva 12. Väriloistoa Porlassa (Markku Levula).

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010

21

Uudenmaan Järvikeskus -hanke tarjoaa yhden vaihtoehdon Porlan alueen kehittämiseksi.
Kun Järvikeskuksen organisointia tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta, voidaan todeta
mm. seuraavaa (Kaukoviisas Oy):
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Uudenmaan Järvikeskus -hankkeessa laadituissa Porlan alueen suunnitelmissa ja ase-		
tetussa visiossa on sekä kaupallisia että ei-kaupallisia elementtejä.
Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että suunnitelman toteutuminen vaatii Lohjan		
kaupungin merkittävän taloudellisen panostuksen.
Lohjan kaupungin on vastattava alueen kunnostuksesta ja mahdollisesta kiinteistöin-		
vestoinnista. Kiinteistöinvestointi voidaan teoriassa toteuttaa myös kiinteistösijoittajan
avulla, jolloin vuokralaiset – LUVY ry, Lohjan kaupunki ja Järvikeskus Oy sekä muut yh-		
teistyökumppanit - sitoutuvat riittävän suuruiseen vuosivuokraan, jonka suuruus yleensä on minimissään 7 % kiinteistön kokonaisinvestoinnista.
Perusoletuksena voidaan pitää vaihtoehtoa, jossa Lohjan kaupunki sitoutuu alueen
investointeihin ja näkee kohteen kehittämisen yhteiskunnallisesti ja kaupungin asukkaiden näkökulmasta perusteltuna.
Lohjan kaupungin rooliin voivat kuulua ei-kaupallisina toimintoina matkailuneuvonta		
palvelujen ja luontokoulun tuottaminen osaamiskeskuksen tiloissa.
Järvikeskuksen kaupallisesta toiminnasta ja sen organisoinnista vastaa yksityisessä omistuksessa oleva Järvikeskus Oy, joka toimii Lohjan Järvikeskuksen tiloissa vuokralaisena.
LUVY ry, Lohjan kaupunki ja muut yhteistyökumppanit maksavat kiinteää vuosi vuokraa
käyttämistään toimitiloista.
LUVY ry jatkaa ja kehittää nykyistä työtään ja osallistuu Järvikeskus Oy:n tuotteistustyöhön omalla tietotaidollaan, josta Järvikeskus Oy maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen.
Kalanviljelyn, jonka ei oleteta olevan liiketaloudellisesti tuottavaa toimintaa, toiminnan
organisoinnista vastaa Järvikeskus Oy apunaan LUVY ry:n tuottamat tukipalvelut.
Kaupallisten asiakkaiden suuntaan alueen päätoimija on Järvikeskus Oy, joka tekee hyvin
tiivistä yhteistyötä LUVY ry:n kanssa.
Koska Järvikeskus Oy on esimerkkiyritys, joka ei ole vielä olemassa, on suunnitelmien ja
investointien jatkokehittämisessä oltava mukana kaupallisesta näkökulmasta tarkasteleva asiantuntijataho.
Lohjan Järvikeskuksen kaupallinen ja toiminnallinen päävastuu on Järvikeskus Oy:llä,
joka perustetaan ja joka tulee mukaan siinä vaiheessa kun alueen investoinnit ovat varmistuneet.
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Taulukossa 1. esitetään Lohjan Järvikeskuksen organisoituminen.
Taulukko 1. Lohjan Järvikeskuksen organisoituminen (Kaukoviisas Oy).
Alueen toimijat
Luvy ry

Lohjan kaupunki

Järvikeskus Oy
(kaupallinen toimija)

Alueen fyysiset kohteet
1. Rantaraitti
(virkistysalue)
Kuka investoi?

kaupunki

Kuka hyödyntää?

kaupunkilaiset

turistit

Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
2. Allaspuisto
(virkistysalue)
Kuka investoi?

ei

kyllä, tuotteistuksen
kautta

Kuka hyödyntää?

kaupunkilaiset

turistit

Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
3. Lehto‐ ja luontopolku,
Lehtojensuojelualue
(virkistysalue)
Kuka investoi?

ei

kyllä, tuotteistuksen
kautta

Kuka hyödyntää?

kaupunkilaiset

turistit

Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
4. Kalamestarin asunnon
pihapiiri (museo)
Kuka investoi?

ei

kyllä

Kuka hyödyntää?

kaupunkilaiset

turistit

Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
5. Osaamiskeskus
(kiinteistöyhtiö)
Kuka investoi?

ei

kyllä

Kuka hyödyntää?

kaupunkilaiset

turistit

toimii vuokralaisena

kyllä

Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
6. Lohjanjärvi
(virkistysalue)
Kuka investoi?

kaupunki

kaupunki

kaupunki

alihankkijat
kaupunki
toimii
vuokralaisena

Kuka hyödyntää?
Synnyttääkö välitöntä
liikevaihtoa/tuloa?
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alihankkijat
kaupunkilaiset

turistit
kyllä tuotteistuksen
kautta
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3.5.1  Järvikeskuksen markkinat
Markkinoiden rakenne
Suomalaisen matkailuelinkeinon perusta on Kaukoviisas Oy:n selvityksen mukaan kotimaisessa
kysynnässä. Alan kehittymisen perusta, kasvu ja lisäarvo haetaan kuitenkin ulkomailta, ulkomaisesta matkailutulosta ja kotimaista matkailua parempikatteisesta kysynnästä. Ulkomaisen
kysynnän kehitykseen voidaan vaikuttaa lähinnä vapaa-ajan matkailutarjonnalla. Työmatkailu,
olipa sitten kysymys koti- tai ulkomaisesta, ei yleensä muuta suuntaansa matkailumarkkinoinnin ansiosta, vaan kansainvälisen kaupan tai muun taloudellisen yhteistoiminnan seurauksena.
Lohjan vahvuutena on sen keskeinen sijainti Uudenmaan metropolialueella. Lohjalle pääsee
puolessa tunnissa pääkaupunkiseudulta ja kolmessa vartissa lentoasemalta. Matka Turusta Lohjalle uutta moottoritietä pitkin vie aikaa ainoastaan noin tunnin.
Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona potentiaalista matkailijaa ja sieltä saapuvat ovat Lohjan matkailun tärkein asiakasryhmä. Pääkaupunkiseudun läheisyydestä johtuen Lohjalla kävijät
ovat pääasiassa päivämatkailijoita. Hiiden alueen päiväkävijöitä on noin 0,5 miljoonaa per vuosi. Eniten matkailutuloa alueelle jättävät yöpyjät, seuraavaksi eniten kesäasukkaat ja kolmanneksi eniten päiväkävijät.

Asiakaskohderyhmät
Menestyäkseen on yrityksen palvelukokonaisuuden, kapasiteetin ja muiden resurssien vastattava valitun asiakassegmentin odotuksia. Matkailukohteen imago vetoaa tietyntyyppisiin asiakkaisiin jolloin segmentoinnissa huomioidaan mm. kohderyhmän ikä, elämänvaihe, yritys- vai
yksityinen asiakas, ryhmä- vai perhematkailija sekä muut mahdolliset matkustustottumukset ja
motiivit.
Lohjan Järvikeskuksen potentiaaliset asiakkaat voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin:
-
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Lapsiperheet
Koululais- ja opiskelijaryhmät
Lohjan talousalueen asukkaat ja heidän vieraat
Yksittäiset kotimaiset turistit
Lohjan alueen kesäasukkaat
Yhdistykset ja eläkeläisryhmät
Kokousasiakkaat Lohjalla
Yritysasiakkaat
Alan ammatti- ja asiantuntijavieraat
Alan opiskelijat
Ulkomaalaiset turistit
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Segmentointi perustuu Järvikeskuksen tuotetarjontaan, imagoon ja tuotteistamistyön kautta
saavutettaviin asiakasryhmäkohtaisiin vetovoimatekijöihin. Asiakasryhmien merkitys vaihtelee
vuodenaikojen mukaan.

Asiakasryhmien tarpeet ja ostokäyttäytyminen
Lohjan Järvikeskuksen potentiaalisille kohderyhmille on yhteistä se, että he ovat asiakkaina kiinnostuneet Lohjan Järvikeskuksen alueesta, kalankasvatuksesta, vesistöön liittyvistä asioista ja
muista luonnonläheisistä asioista.
Asiakkaiden kiinnostus Lohjan Järvikeskukseen voidaan määritellä kolmella asiakastarvetasolla.
1.
		
2.
		
		
3.
		

Asiakas on kiinnostunut käymään kohteessa ja tutustumaan pintapuolisesti kohteen 		
palvelu- ja tuotetarjontaan. (Passiivinen asiakas)
Asiakas on kiinnostunut kohteesta, on halukas näkemään monipuolisen tuotetarjonnan,
on valmis kuuntelemaan kohteeseen liittyvää informaatiota ja osallistuu toiminnalliseen
palvelutarjontaan. (Aktiivinen asiakas)
Asiakas on hyvin kiinnostunut ammatillisesti tai muulla tavalla kohteesta ja käyttää paljon
aikaa saadakseen maksimaalisen hyödyn vierailustaan. (Ammatti/asiantuntija-asiakas)

Yksittäinen asiakas saapuu kohteeseen ilman ennakkovarausta ja ryhmäasiakkaat tulevat
yleensä ennakkovarausten perusteella.
Lohjan Järvikeskuksen asiakaskunta voidaan jakaa seuraaviin asiakassegmentteihin.
1.
		
		
		
		
		

Lapsiperheet
Lapsiperheet muodostavat käyntikohteiden merkittävän asiakaspotentiaalin.
Lapsiryhmät osallistuvat aktiivisesti käyntikohteissa olevaan toiminnalliseen palvelutarjontaan.
Lasten kiinnostusta lisää mahdollisuus koskettaa eläimiä tai jopa ottaa niitä syliin.
Lapset ovat valmiit ottamaan vastaan myös asiatietoa, kun se esitetään leikkien tai 		
muulla lapsille sopivalla tavalla.
Lapset ovat halukkaita viipymään kohteessa suhteellisen pitkään, mikäli heille on tar-		
jolla aktiivista toimintaa.
Tämä asiakasryhmä ei ole valmis maksamaan korkeita hintoja eikä käytä paljoa rahaa 		
lounas- ja muihin oheispalveluihin.
Paikalliset lapsiperheet tulevat alueelle viettämään vapaa-aikaa ja ovat valmiita osta-		
maan ravitsemuspalveluja

2. Koululais- ja opiskelijaryhmät
- Koululais- ja opiskelijaryhmien vierailut ajoittuvat yleensä kevätaikaan ja korostetusti 		
		 toukokuuhun.
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-

Oman ja lähikuntien koulujen osalta luontokoululla on käyttöä ympäri vuoden.
Opiskelijoilla on tarve tutustua kohteisiin myös ohjatusti, jolloin he saavat syväl lisempää
tietoa kalankasvatuksesta, vesistöön liittyvistä asioista ja muista luonnonläheisistä 		
asioista.
Ryhmän rahankäyttö on vaatimatonta ja mahdolliset lounasruokailut on toteutettava 		
edullisella hintatasolla.
Koululaisryhmät käyttävät jonkin verran rahaa matkamuistoihin.
Opiskelijoiden käynti ajoittuu päiväsaikaan.
Vierailukäynnin ostopäätöksen ja perillä käytettävän ajan päättää yleensä opettaja.

3.
		
		
		

Lohjan talousalueen asukkaat ja heidän vieraat
Ryhmä ei ole valmis maksamaan korkeita hintoja eikä käytä paljoa rahaa lounas- ja
muihin oheispalveluihin.
Ryhmä kokee Järvikeskuksen enemmän vapaa-aikaan liittyvänä käyntikohteena, jonne 		
voidaan tehdä useampia lyhytkestoisia vierailuja.
Vierailut painottuvat kesäaikaan ja niihin vaikuttaa mm. sääolosuhteet.
Tulevat uudelleen eri vieraiden kanssa, jos kohde on mielekäs tai saavat kiinnostavaa 		
uutta tietoa.

4.
		
		
		
		
		

Yksittäiset kotimaiset turistit
Yksittäiset kotimaiset turistit liikkuvat pääosin kesäaikana, erilaisten tapahtumien aika-		
na ja jonkin verran muina lyhyinä loma-aikoina.
Tämän kohderyhmän kiinnostuksen kohde on kalankasvatus, vesistöön liittyvät asiat ja 		
muut luonnonläheiset asiat.
Turisti on valmis opastettuun maksulliseen kiertokäyntiin, kun se viedään läpi lyhyessä 		
ajassa.
Kohderyhmä käyttää rahaa kahvilapalveluihin ja on valmis ostamaan myös laadukkaita 		
matkamuistoja.
Turistin liikkuminen ajoittuu päivän kaikkiin ajankohtiin ja yksittäinen turisti tulee ilman
ennakkovarausta.

5.
		
		
		
		
		

Lohjan alueen kesäasukkaat
Kesäasukkaat muodostavat asiakaspotentiaalia, jossa tapahtuu vähemmän uusiutumista. Kesäasuntojen omistajat ovat vuosittain samoja kesävieraita. Kaupallisissa loma-		
asunnoissa tapahtuu jatkuvaa asiakkaiden uusiutumista.
Kesäasukkaat voivat olla uskollisia vakioasiakkaita, jos heidän ostotarpeet tulevat aina 		
täyttymään.
Kesäasukkaat ovat käyntikohteissa usein vain kerta-asiakkaita, jos vierailu rakentuu pelkästään kohteen katsomisesta.
Kesäasukkaille pitää olla uusiutuvaa tarjontaa mielenkiinnon ylläpitämiseksi.
Kesäasukkaat tuovat tullessaan omia vieraita ja sukulaisia käyntikohteeseen.
Kesäasukkaiden vierailut lähikohteissa ovat sääherkkiä, huonolla säällä ei lähdetä liik-		
keelle.
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6.
		
		
		
		
		
		
-

Yhdistykset ja eläkeläisryhmät
Yhdistykset ja eläkeläisryhmät järjestävät jatkuvasti lyhytkestoisia tutustumis- ja virkis-		
tysmatkoja jäsenilleen.
Ryhmien tavoitteena on päästä retkillään tutustumaan uusiin ennen kokemattomiin 		
kohteisiin. Erikoiskohteet ovat tämän asiakasryhmän suosiossa.
Ryhmillä on kiinnostus saada lyhyt kohdeinformaatio.
Retkiä järjestetään ympäri vuoden. Painopiste on kuitenkin kevät-, kesä- ja syksyajoissa.
Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset vaikuttavat myös retkien ajankohtiin.
Ryhmät käyttävät rahaa tasokkaisiin palveluihin ja ovat merkittävä asiakasryhmä 		
matkamuistomyynnissä.
Ryhmät viipyvät käyntikohteissa sen mukaan, mitä palveluja heille tarjotaan. Ajankäyttö
on väljää ja ryhmät käyttävät helposti kohteen kaikkia tarjottavia palveluja. Ruokapalvevelut kuuluvat usein ryhmän ostamiin palveluihin.
Vierailun ostopäätöksen tekee seurueen vetäjä tai joku muu avainhenkilö.
Ostopäätöksen voi tehdä myös bussiyhtiön edustaja, jolla ryhmä liikkuu.

7.
		
		
		

Kokousasiakkaat Lohjalla
Tämä asiakasryhmä on hyvin vaativa asiakaskunta.
Kaikki palvelut pitää tuottaa tasokkaasti, luotettavasti ja sovitun aikataulun mukaan.
Asiakasryhmä vaatii jatkuvasti huomiota itselleen eikä ole halukas toimimaan sellaisissa
tiloissa, joissa muut asiakasryhmät voivat aiheuttaa häiriötä.
Ryhmä on valmis käyttämään runsaasti rahaa, mikäli sille saa vastiketta.
Oheispalvelut, esim. ohjelmapalvelut, ovat kysyttyjä palveluja tässä ryhmässä.
Mahdollisuus tutustua laadukkaasti Järvikeskukseen on tämän asiakasryhmän kohdalla
kokousmatkailun järjestäjille yksi lisävahvuus.
Päiväkokousten yhteydessä ohjelmapalveluihin käytettävä aika on hyvin rajallinen.
Vierailun lopullisen ostopäätöksen tekee ryhmän edustaja. Ostopäätökseen vaikuttaa 		
vahvasti jakelukanavan suositus.

8.
		
		
		

Yritysasiakkaat
Yritysasiakkaat ovat usein samoja kuin kokousasiakkaat ja heidän ostokäyttäytyminen on
pääpiirteissään samanlaista.
Yritysasiakas voi olla myös asiakas, joka käyttää kokouspalvelujen lisäksi ennalta suunnitellun ajan ohjelmapalveluun. Siinä tapauksessa asiakas tutustuu ohjatusti käyntikohteeseen, haluaa kuulla asiantuntijaesityksen ja ostaa tasokkaita oheis- ja ravitsemispalveluja.

9.
		
		
-

Alan ammattilaiset ja asiantuntijavieraat
Ammattilaiset ovat vaativa ja suhteellisen pieni ryhmä. He huomioivat yksityiskohtaisesti
kohteen laatutason. Ryhmä on valmis vaikuttamaan sekä positiivisesti että negatiivisesti
ko. käyntikohteen suositeltavuuteen.
Alan ammattitapahtumia järjestetään yleensä ympäri vuoden.
Tutkijavierailuja voi olla myös tasaisesti ympäri vuoden.
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- Kansainväliset tutkijavieraat voivat viipyä kohteessa pitempään.
- Alan kokousten tai tutkijavierailujen yhteydessä ammattilaiset eivät tyypillisesti käytä ko		 vin paljoa rahaa matkamuistoihin ja saattavat odottaa palvelujen esittelyä maksutta.
10.
		
		
-

Alan opiskelijat
Opiskelijat tekevät mielellään ekskursioita eksoottisiin kohteisiin ja Järvikeskuksen voidaan olettaa olevan opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien kiinnostuksen kohde.
Opiskelijoiden vierailut ajoittuvat epäsäännöllisesti vuoden ympäri.
Opiskelijat ovat rahankäytöltään hyvin vaatimattomia.
Ulkomaiset opiskelijat saattavat käyttää vierailullaan jonkin verran rahaa matkamuistoihin.
Opiskelijat eivät ole valmiita maksamaan korkeaa lounashintaa.

11.
		
		
		
-

Ulkomaalaiset turistit
Tämä kohderyhmä tulee käyntikohteeseen yleensä osana jotain isompaa matkareittiä tai
-pakettia.
Ryhmässä liikkuvat ulkomaalaiset ilmoittavat tulonsa etukäteen. Ryhmille sovitaan kaikki
palvelut etukäteen ja he käyttävät rahaa myös matkamuisto-ostoksiin.
Ulkomaalaiset asiakkaat vaativat vähintään englanninkieliset ohjeet ja informaation.
Ryhmämatkailussa vierailun ostopäätöksen tekee matkanjärjestäjä.
Yksittäinen ulkomainen vapaa-ajan matkailija liikkuu kesäaikana ja käy käyntikohteissa 		
ilman ennakkoilmoitusta.
Ulkomaalaiset vieraat tulevat usein suomalaisen isännän tuomina.

Myyntikanavat
Matkailuteollisuudessa käydään kauppaa joko suoraan loppukuluttajan kanssa tai jonkun jakelukanavan välityksellä. Jakelukanavina voidaan ymmärtää esim. matkatoimistot, matkanjärjestäjät, alueelliset matkailuorganisaatiot, kuljetusyhtiöt ja muut matkoja satunnaisesti järjestävät
tahot. Yksittäisen vierailijan kohdalla kaupankäynti toteutuu lähes aina suoraan palveluntuottajan kanssa. Ryhmämatkailussa jakelukanavien rooli on merkittävä ja ulkomaalaisten ryhmien
kohdalla kauppa tehdään lähes aina jakelukanavan välityksellä.
Internet, joka ymmärretään sähköiseksi viestintäkanavaksi, mahdollistaa sähköisen kaupankäynnin. Internetin rooli matkailupalvelujen viestintä- ja myyntikanavana on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Kuljetuspalveluissa, esim. lentoyhtiöt, pääosa kaupasta toteutuu jo Internetin välityksellä. Käyntikohteiden osalta Internet ei ole vielä saavuttanut merkittävää roolia
lopullisessa ostotapahtumassa.
Järvikeskuksen asiakkaista voidaan kokemusperäisesti arvioida, että 15 – 25 % vuotuisesta kokonaiskävijämäärästä tulee jakelukanavien – ei Internet - välityksellä.
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Järvikeskuksen tärkeimpiä jakelukanavia ovat:
-

Eteläsuomalaiset oppilaitokset
Lohjan talousalueella toimivat yritykset ja yhteisöt
Vesi- ja ympäristöalan asiantuntijaorganisaatiot
Kalatalousalan asiantuntijaorganisaatiot
Lohjan seudun matkailuyritykset ja -organisaatiot
Eteläsuomalaiset liikennöintiyhtiöt
Pääkaupunkiseudulla toimivat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät

Lisäksi on olemassa satunnaisesti toimivia jakelukanavia, jotka voivat olla hyödyllisiä, mutta
eivät panostuksen arvoisia yhteistyökumppaneita.

Kuva 13. Heijastuksia (Markku Levula).

Kilpailijat
Lohjan Järvikeskus voidaan määritellä kuuluvaksi Matkailun Edistämiskeskuksen luokituksen
mukaisesti kahteen matkailukohdeluokkaan: tiede- ja opetuskohde ja muu eläinkohde. Vesi- ja
ympäristöosaaminen liittyy tiede- ja opetuskohteeseen ja kalat/kalanviljely muuhun eläinkohteeseen.
Lohjan Järvikeskuksen kilpailijat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: ydinkilpailijat ja tarvekilpailijat. Ydinkilpailijoita ovat kohteet, jotka tarjoavat samantyyppisiä palveluja ja jotka tarjo-
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ustilanteessa saavat todennäköisesti saman tarjouspyynnön. Tiede- ja opetuskohteet ja muut
eläinkohteet voidaan lukea ydinkilpailijoiksi valtakunnallisessa kilpailukentässä. Uudenmaan
alueella ydinkilpailijoiksi voidaan lukea myös maantieteellisesti Lohjan Järvikeskusta lähellä olevat vapaa-ajankohteet.
Tarvekilpailijoiksi, jotka tyydyttävät samaa vapaa-ajan tarvetta, mutta eivät sotke markkinoita,
voidaan nimittää valtakunnallisesti kaikki merkittävät erikoiskäyntikohteet. Kilpailijoiden tarjoamia kaupallisia päätuoteryhmiä ovat pääsylipputulot, ravitsemispalvelut, matkamuistomyynti
ja muut oheispalvelut. Niitä on tarjolla useimmissa kohteissa.
Tiede- ja opetuskohteiden kävijämäärä on korkeimmillaan kesäaikana. Useista muista käyntikohteista poiketen tiede- ja opetuskohteiden kävijämäärä on suhteellisen hyvä ympäri vuoden.

Kuva 14. MEK:n tilasto: tiede- ja opetuskohteiden kävijämäärät (Lainattu Kaukoviisas Oy:n raportista).

Kilpailukeinot
Järvikeskuksen kilpailuetuja ovat kalat, vesi- ja ympäristöasiat ja niiden ympärille rakennettu
palvelukokonaisuus. Järvikeskuksen kaupallinen toiminta perustuu asiakkaille tarjottavaan elämystuotantoon, jossa hyödynnetään Järvikeskuksen alueen tietotaitoa ja osaamista. Palvelukonseptit tuotetaan siten, että niissä huomioidaan aina ko. asiakasryhmän tarpeet ja erityistoiveet.
Kilpailukeinoihin voidaan lukea myös Järvikeskuksen imagon avulla toteutettava tuotteistaminen eli tuotteiden markkinakelpoisiksi tekeminen. Tuotteistamisessa ja tuotekehitystyössä kala,
vesi ja ympäristöasiat muodostavat ydinosan, jonka tulee olla markkinaviestinnässä aina johtoajatus. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n asiantuntemus ja erikoisosaaminen ovat kilpailukeinoja kaikkien asiakasryhmien tavoittelussa.
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Järvikeskuksen rakennustekninen toteutuspa voi olla myös kilpailuetu. Kiinteistö voi edustaa
erittäin pitkälle vietyä ekologista rakennustapaa tai poikkeuksellista ulkonäköä. Järvikeskuksen
vetovoimaisuuden perusedellytys on alueen kunnostaminen viihtyisäksi ja toimivaksi vierailukohteeksi.

3.5.2  Liikeidea
Lohjan Järvikeskus Oy:n liikeidea on tarjota kaloihin liittyviä elämyksiä sekä tehdä vesi- ja ympäristöasioita ja muuta luontotarjontaa tunnetuksi suurelle yleisölle tarjoamalla ainutlaatuisia
elämyksiä viihtyisällä Lohjan ranta-alueella. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat kokous- ja ravitsemis- ja oheispalvelut, joista osan toteuttaa alihankkijat. Esittelyissä ja näyttelyissä käytetään
viimeisintä esitystekniikkaa. Lohjan Järvikeskukseen liittyy paljon ei-kaupallista toimintaa ja palvelutuotantoa, joihin ei tässä liiketoiminnallisessa selvityksessä oteta kantaa, eli toimintaa, joka
tulee mahdollisten yhteistyökumppaneiden kautta.

PERUSLIIKEIDEA
IMAGOLLINEN
MERKITYS

Erittäin suuri

KAUPALLINEN
MERKITYS = LIIKEVAIHTO
KALAT, VESI- JA
YMPÄRISTÖOSAAMINEN

Suuri

Ei kovin suurta merkitystä

ASIANTUNTIJAESITELMÄT

RAVINTOLA- JA
OHEISPALVELUT

Merkittävä (=pääsylipputulot)

Ei kovin suurta merkitystä

Hyvin merkittävä

Kuva 15. Järvikeskus Oy:n liikeideat sekä niiden imagollinen ja kaupallinen merkitys.
Järvikeskus Oy:n liikeidean huipun muodostaa kaloihin ja vesi- ja ympäristöosaamiseen liittyvä yrityskuva eli imago. Näistä elementeistä syntyy kohteen vetovoimaisuus, joka kaupallistetaan muiden tarjottavien palvelujen avulla. Kaupallisesti tärkeimmät palvelut ovat ravintola- ja
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oheispalvelut sekä pääsylipputulot. Oheispalvelut käsittävät matkamuistomyynnin, kala-, vesija ympäristöosaamisen tuotteistamisen sekä erilaiset aktiviteettipalvelut, joiden tuottamisessa
käytetään myös alihankkijoita. Asiantuntijaesitelmät pitävät sisällään sekä alan henkilöstölle
että alan opiskelijoille tarjottavat koulutuspaketit.

3.5.3  Lohjan Järvikeskuksen tulevaisuuden näkymät
Lohjan Järvikeskuksen tulevaisuuden näkymät ovat Kaukoviisas Oy:n laatiman selvityksen mukaan suotuisat. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla järven rannalla ja on potentiaalisen asiakaskunnan helposti saavutettavissa. Alueen kehittämistä on tarkasteltava sekä yhteiskunnallisesta
että kaupallisesta näkökulmasta. Kaupallisen toiminnan alulle saattaminen ja kasvattaminen
edellyttävät selkeitä kannanottoja Lohjan kaupungilta. Lohjan Järvikeskuksen toteutuminen
vaatii Lohjan kaupungin vahvan tuen ja osallistumisen alueen investointeihin. Lohjan kaupungin
kehittämisstrategioissa ja – suunnitelmissa on suhtauduttu positiivisesti Porlan alueen kehittämiseen. Kaupunkisuunnittelussa ja Lohjan alueen matkailun kehittämisstrategioissa Lohjanjärven ranta-alue on nähty tärkeäksi kehittämiskohteeksi.
Järvikeskus Oy:n liiketoiminta vaatii alueen täydellisen kunnostamisen, kaavaillut kiinteistöinvestoinnit ja monipuolisen tuotteistustyön. Tuotteistustyön vastuu on kaupallisesti toimivalla
yrityksellä – Järvikeskus Oy:llä.
Matkailuteollisuudessa käyntikohteet, joiden toiminta perustuu korkeaan osaamiseen ja suurta
yleisöä kiinnostavaan aiheeseen, tulevat määrällisesti kasvamaan ja saavuttamaan yhä suurempaa suosiota päivittäisvieraiden keskuudessa. Käyntikohteiden monipuolinen ja usealle asiakassegmentille soveltuva tarjonta ovat elintärkeitä valtakunnallisesti johtavissa matkailun käyntikohteissa. Lohjan järvikeskuksella on edellytykset täyttää tämä vaatimus.
Järvikeskus Oy:n tulevaisuus perustuu hyvin pitkälle Lohjan Järvikeskuksessa olevan tietotaidon
jatkuvaan tuotteistamiseen. Markkinoille on tarjottava säännöllisesti uusia tuotteita, jotta asiakkaiden mielenkiinto säilyy ja kasvaa. Luvy ry:n tietotaito ja kala-aiheet ovat tärkeä osa tuotteistamistyötä.

3.5.4  Strategiset valinnat
Lohjan Järvikeskuksen perusstrategia on, että kiinteistön omistaa kiinteistöyhtiö, joka vuokraa
tilat LUVY ry:lle ja muille ko. tiloissa toimiville yhteisöille ja matkailuyritykselle. Lohjan Järvikeskuksen ulkoalueet kuuluvat Lohjan kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Lohjan Järvikeskuksen
alueella toimintaa pyörittävän kaupallisen yhtiön - Järvikeskus Oy - omistavat yrittäjä pääosakkaana ja mahdolliset muut sidosryhmät pienosakkaina. Alueen muut matkailuyritykset voivat
olla myös pienosakkaina mukana yritystoiminnassa.

32

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu nro 204/2010

Liiketoiminta-alueet
Järvikeskus Oy:n liiketoiminta-alueita ovat:
- Ravintolatoiminta
- Pääsylipputulot
• 3D-esitykset ja elokuvat auditoriossa
• akvaariot ja näyttelytila
• kalamestarin museo
- Järvikeskusmyymälä ja nettikauppa
- Kala-, vesi- ja ympäristöosaamiseen liittyvät asiantuntijaluennot ja tuotteistetut
elämyspalvelut
• alihankintana ostettavat ohjelmapalvelut

Kilpailuedut ja menestystekijät
Järvikeskus Oy:n strategiset menestystekijät ovat uusimman kala-, vesi- ja ympäristöosaamisen
popularisointi tuotteistustyöllä, helppo saavutettavuus maantieteellisesti väkirikkaalla alueella
ja tiivis yhteistyö sidosryhmien ja ympärillä olevien toimijoiden kanssa.
Pitkälle jalostettu tuotteistustyö yhteistyössä alueen muiden matkailuyritysten kanssa ja jakelukanavien tehokas hyödyntäminen vahvistavat Lohjan alueen pitkäjänteistä matkailun kehitystyötä. Taulukossa 2 on Järvikeskus Oy:n strategiayhteenveto.
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Taulukko 2. Strategiayhteenveto Järvikeskus Oy.
Yrityksen

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

 Kalat ovat kiinnostavia
 Vesi- ja ympäristöosaaminen
 Kohteen sijainti ja helppo
saavutettavuus
 Oma asiantuntemus
 Rakennusteknisesti kiinnostava
kohde
 Uusin tekniikka käytössä (3Dteatteri)
 Erikoisravintola (=kala)
 Tarjontaa sekä alan
ammattilaisille että turisteille

 Erikoiskohde, joka ei
välttämättä houkuttele suuria
asiakasmassoja
 Vuokranmaksukyky
 Tuotteistustyö vaatii
pitkäjänteisyyttä
 Toiminnan kausiluonteisuus
 Taloudellinen riski suuri
 Näyttelyjen/esitysten
uusiminen voi sitoa
huomattavia pääomia
 Riippuvainen kaupungin
poliittisista ratkaisuista ja
toimenpiteistä

Hyödynnä

Kehitä

Kala-, vesi- ja ympäristöosaamista
aktiivisella tuotteistamistyöllä

Yhteistyötä
alueen
muiden
toimijoiden
ja
jakelukanavien
kanssa riittävän asiakasvolyymin
saavuttamiseksi

Ympäristön ja tulevaisuuden
tarjoamat

MAHDOLLISUUDET
 Kansainväliset
asiantuntijakontaktit
 Kansainväliset
erikoismatkanjärjestäjät
 Yhteistyö matkanjärjestäjien
kanssa
 Lohjan alueen muut toimijat =
yhteistyö
 Lohjan kaupungin panostus
alueen kehittämiseksi

Omaa osaamista tiiviillä alueellisella
yhteistyöllä.

UHKATEKIJÄT

Ennakoi

 Vuotuinen asiakasmäärä jää
huomattavasti alle tavoitteet
 Lohjan alueen
majoituskapasiteetti ei kehity
 Lohjan kaupungin toimenpiteet
eivät tue Järvikeskuksen
kehitystyötä

Riittävän
saavuttaminen
tuotteilla
ja
markkinoinnilla

Torju/Vältä

asiakasmäärän
korkeatasoisilla
määrätietoisella

Suunnitelmia ja toimenpiteitä,
joiden ratkaisut ovat riippuvaisia
kaupungin päätöksistä

3.6 UUDISRAKENNUS
3.6.1  Uudisrakennuksen suunnitelmakuvat
Jari Prittinen laati Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntaan, diplomityönsä alueelle sijoittuvasta Järvikeskuksen uudisrakennuksesta.
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Prittinen laati myös uudisrakennuksen osalta tilaohjelman. Työhön sisältyi lisäksi esiselvitys
uudisrakennuksen, huollon ja pysäköintijärjestelyjen sijoittumisesta alueelle. Uudisrakennus
sijoittuisi Ojamonkadun varteen. Ehdotettu sijainti käy ilmi myös alueen yleissuunnitelmasta
(liite 1).
”Pääperiaatteina Järvikeskus-rakennuksen suunnitteluun ovat olleet ympäristön kunnioittaminen, ihmisläheisyys ja luontoelämysten tarjoaminen. Rakennusmateriaaleina korostuvat puu,
luonnonkivi, lasi ja betoni.” (Prittinen 2010).
Rakennus sisältää tärkeimpinä tiloinaan Järvikeskuksen näyttelytilat, järvikala- ja virtavesiakvaariot, kalanviljelyn hautomotilat, auditorion, kahvilatilat, ravintolan sekä Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry:n toimitilat laboratorioineen sekä eri yritysten tiloja. Tiloja on osoitettu
myös opetustoimintaan sekä tutkimukseen.” (Prittinen 2010). Tilaohjelma on tehty siten, että
siinä rakennukseen on sijoitettu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tilat todellista tarvetta vastaavassa laajuudessaan (n. 1600 m2). Lopullinen uudisrakennuksen koko ja kustannukset
muodostuvat sen jälkeen, kun on löydetty toimivat kokonaisuus ja sitoutuneet kumppanit.

Kuva 16. Ulkonäkymä Jari Prittisen suunnittelemasta Järvikeskus-rakennuksesta (Jari
Prittinen).
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3.6.2  Järvikeskuksen investointikustannukset
Jari Prittisen suunnitteleman osaamiskeskuskiinteistön koko on n. 4.700 m2. Uudisrakennuksen osata tarvittavan investoinnin suuruus on noin 10,3 milj.€ (alv 0 %) (Taulukko 3). Lopulliset
kokonaiskustannukset tarkentuvat suunnitelmien kehittyessä. Puistoalueiden kustannusarvio
laajimmalla versiolla on noin 3,2 milj.€ (alv 0%). Erityisrakenteita ei ole huomioitu kustannusarviossa rakennuksen osalta. Porlan alueen alustava kokonaisinvestointi on kokonaisuudessaan
noin 13,5 milj.€ (alv 0 %). Karkea kustannusarvio laskettiin Lohjan kaupungin tilahallintopäällikkö Jorma Kaasisen toimesta.
Taulukko 3. Karkea arvio Porlan alueen investointikustannuksista.

Perhepuisto (sis.altaat ym)
Arvioitu kustannus (alv 0%) M€
Yhteensä

3,2

Uudisrakennus
10,3
13,5

Puistoalueen toteuttaminen on lähinnä kaupungin vastuulla, mutta osaamiskeskittymään sijoittuvat vuokralaiset vastaavat luonnollisesti oman tilansa vuokra- ja muista kustannuksista.
Kaukoviisas Oy:n selvityksen mukaan investoinnin rahoitus voidaan toteuttaa joko kaupungin
investointina tai kiinteistösijoittajan avulla, jolloin vuokralaiset sitoutuvat riittävän suureen vuosivuokraan (minimissään 7% investointikustannuksista/vuosi).

Kuva 17. Porlan alueen hyönteisiä (Olli Mantere).

4 Uudenmaan järvikeskus-hanke
4.1 Hankkeen budjetti ja rahoitus
Järvikeskus-hankkeen kokonaisbudjetti oli 86 585 €. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat
86 845,16 €. Julkinen rahoitus hankkeessa oli yhteensä 90% (EU-rahoitus 45%, valtio 35% ja
kuntarahoitus 20%) ja yksityinen 10%, josta noin puolet koostui talkootyöstä. Hankkeen rahoitus haettiin Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, Ykkösakseli ry:n kiintiöstä. Yhdistykseltä
vaadittiin hankkeessa omarahoitusta ja talkootyötä (10%).
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4.2 Hankkeen seuranta
Hanketta ohjasi hankeryhmä, joka kokoontui yhteensä 8 kertaa. Tämän lisäksi hankkeen aikana pidettiin yhteensä 55 kokousta, palaveria ja yleisötilaisuutta. Alla on poimittuna muutamia
hankkeen aikana järjestettyjä kokouksia ja yleisötilaisuuksia.
Workshopit
12.6.2009 workshop- Luonnonravintolammikot ja kalatalous
9.10.2009 workshop- Perhepuiston yleissuunnitelma
11.9.2009 workshop- Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet Porla-Aurlahti alueella
Muita tilaisuuksia
Bench-marking matka 11.9.2009 Kotkan Maretariumiin ja Kotkan puistoihin
Yleisötilaisuudet
• 25.8.2009 Elojuhla Porlassa. Osallistujia n. 200 henkilöä. Hankkeen yleisötilaisuus.
• 21.1.2010 Järvikeskus Lohjalle! Hankkeen loppuseminaari. Osallistujia n. 90 henkilöä.

4.3 Uudenmaan järvikeskus-hanke mediassa
Hankkeen selvitykset saivat aikaan runsasta ja positiivista keskustelua mediassa. Paikalliset
asukkaat ovat olleet erittäin kiinnostuneita järvikeskuksen suunnitelmista. Myös paikallisten
poliitikkojen taholta on herännyt kiinnostusta: Lohjan kaupunginvaltuutetut tekivät huhtikuussa 2010 aloitteen Järvikeskuksen jatkoselvityksestä.

Lehdistötiedotteet
LEHDISTÖTIEDOTE 11.1.2010. Järvikeskus Lohjalle! - tule ja vaikuta!
LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2009 ”Uuden liiketoiminnan mahdollisuudet Porla-Aurlahti alueella”
LEHDISTÖTIEDOTE 18.8.2009. ”Elojuhla Porlassa”
LEHDISTÖTIEDOTE 16.6.2009. ”UUDENMAAN JÄRVIKESKUS -HANKE KÄYNNISTYY – työpajat ja
yleisötilaisuudet kutsuvat pohtimaan Lohjan Porlan alueen tulevaisuutta”

Lehtiartikkelit
Erä-lehti 13/2010: ”Porlassa puree viisipiikki”
Suomen Kalastuslehti 7/2010. ”Porlaan suunnitteilla vesiluontokeskus”
Helsingin Sanomat 20.6.2010. ”Lohjalaiset tahtovat järviluontokeskuksen”
Lohjan Saaristo-lehti 2010. ”Järvikeskus Porla –huippuhanke vailla vertaa!”
Länsi-Uusimaa 30.1.2010 "Haloo Lohja- meillä on järvi"
Länsi-Uusimaa 29.1.2010. Pari sanaa. ”Porla”
Länsi-Uusimaa 28.1.2010. Mielipide. ”Järvikeskus Lohjalle”
Ilta-Lohja 27.1.2010. Uutisharava. ”Porlan järvikeskukselle kannatusta”
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Länsi-Uusimaa 26.1.2010. Pääkirjoitus. ” Järvikeskus kiinni rahasta”
Keski-Uusimaa 26.1.2010 "Uudenmaan Järvikeskuksessa ainekset matkailun huippukohteeksi
Lohjalla"
Länsi-Uusimaa 25.1.2010. ”Porlan sivuilla voi tutustua Järvikeskus-suunnitelmiin”
Länsi-Uusimaa 23.1.2010. ”Peukut pystyyn Järvikeskukselle”
Länsi-Uusimaa 23.1.2010. ”Uudenmaan Järvikeskuksessa ainekset matkailun huippukohteeksi
Lohjalla”
Turun Sanomat 22.1.2010. " Lohjan Porlaan kaavaillaan Uudenmaan järvikeskusta"
Länsi-Uusimaa 16.1.2010. Sekalaista. ”Kutsu. Järvikeskus Lohjalle- tule ja vaikuta”
Länsi-Uusimaa 19.1.2010. ”Porlan Järvikeskuksen toteutus maksaisi liki 14 miljoonaa euroa”
Ykkös-Lohja 13.1.2010. ”Porlan alueen suunnitelmista asiantunteva yleisötilaisuus”
Ilta-Lohja 13.1.2010. ”Järvikeskus Lohjalle- mahdollisuus vaikuttaa”
Länsi-Uusimaa 10.11.2009. ”Porlan alueen esisuunnittelu on nyt kiihkeimmässä vaiheessaan”
Länsi-Uusimaa 10.11.2009.”Porlan Järvikeskus nostaisi Lohjan imagoa luontokohteena”
Länsi-Uusimaa 26.8.2009. ”Järvikeskus-hanke keräsi lohjalaisten mielipiteitä Porlan alueen kehittämisestä”
Länsi-Uusimaa 26.8.2009. ”Järvikeskus-hanke keräsi lohjalaisten mielipiteitä Porlan alueen kehittämisestä”. ”Porlan tulevaisuus kiinnosti”
Länsi-Uusimaa 25.8.2009. ”Elojuhla Porlassa ti 25.8.2009 klo 17.30”
Länsi-Uusimaa 21.8.2009. ”Porlan elojuhlassa kaivataan asukkaiden näkemyksiä alueen jatkosta”
Aquarius. 1/2009. ”Vesiluonnon osaamiskeskittymä Lohjanjärven rannalle?”
Länsi-Uusimaa 22.6.2009. ”Porlan järvikeskuksen esiselvitys nytkähti viimein liikkeelle Lohjalla”
Länsi-Uusimaa 9.6.2009. Mielipide. ”Porlan aluetta ei pidä museoida”

Kuva 18. Sinisorsakoiraat ravinnonhakupuuhissa (Markku Levula).
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5 Hankkeen päättymisen jälkeen
Hankkeen päättymisen jälkeen LUVY perusti viestintätiimin pohtimaan Järvikeskuksen jatkovalmisteluja sekä tiedottamista. Vapaaehtoisvoimin toimivaan viestintätiimiin kuului edustajia
LUVY sekä viestintäalan ammattilaisia, paikallisia vaikuttajia ja asiasta kiinnostuneita tahoja. Järvikeskukselle laadittiin viestintäsuunnitelma, perustettiin Facebook-sivusto, suunniteltiin logo
sekä työstettiin hankkeen jatkotoimia. Viestintätiimi järjesti myös paikallispoliitikoille suunnatun tilaisuuden hankkeen jatkotoimiin liittyen. Lohjan järvipäivillä kerättiin n. 300 nimeä Järvikeskuksen jatkotoimien puolesta ja avattiin Porlan luontopolku. Keväällä 2010 paikalliset poliitikot tekivät aloitteen määrärahasta Järvikeskuksen jatkoselvitystä varten.

Kuva 19. Ruskohukankorento (Esa Ervasti).
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6 Lopuksi
Järvikeskus Porla toisi toteutuessaan Lohjalle valtakunnallisesti merkittävän vesialan osaamiskeskittymän. Lohjanjärvi on Etelä-Suomen suurin järvi ja osa lohjalaista identiteettiä. Samalla se
on myös suuri mahdollisuus ja toistaiseksi varsin vajaasti hyödynnetty. Järvi kaipaa yhteyteensä
lisää palveluita sivistyksen, koulutuksen, matkailun sekä yhteisöllisen viihtyvyyden tarpeiden
tyydyttämiseen. Lohjalla on luonteva paikka järvitutkimuksen keskittymälle, sillä järvitutkimus
on alkanut Lohjalla. Porlan historia on myös osa limnologian ja kalanviljelyn historiaa Suomessa:
Porlan 90 vuotta vanhan kalanviljelylaitoksen puitteet ja altaat ovat yhä olemassa.
Lohjan Järvikeskuksen liikeidea on tarjota kaloihin liittyviä elämyksiä sekä tehdä vesi- ja ympäristöasioita ja muuta luontotarjontaa tunnetuksi suurelle yleisölle tarjoamalla ainutlaatuisia elämyksiä viihtyisällä Lohjan ranta-alueella. Lohjan kaupungin matkailun suuntaviivoissa
yhdeksi vahvuudeksi on määritelty järvi-, lehto- ja harjuluonto monine mahdollisuuksineen ja
toisaalta heikkoutena on todettu huippukohteen puute ja talvimatkailun vähäisyys. Lohjan jo
olemassa olevat matkailukohteet tarvitsevat niitä tukevan kokonaisuuden, jolloin alueellinen
matkailuyritysverkosto toisi erittäin vahvan lisän koko läntisen Uudenmaan matkailulle.
Lohjanjärvi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen, joka purkaa vetensä Pohjanpitäjänlahteen ja
edelleen rannikkovesiimme. Itämeri tarvitsee valuma-alueiltaan tulevan kuormituksen hallintaa. Lohja ja Länsi-Uusimaa tarvitsevat rakenteita, joilla turvataan tehokkaasti alueen vesivarojen suojelu. Ympäristöasioissa vastuu on meillä kaikilla. Tämän yhteisen ymmärryksen osoittamiselle Järvikeskus Porla tarjoaa toteutuessaan ylivertaisen näytön paikan ja mahdollisuuden.
Uudenmaan Järvikeskus-hanke pyrki herättämään Porlan alueen ainutlaatuisuuden laajemmin
lohjalaisten tietoisuuteen ja onnistuikin siinä hyvin. Tarkoitus olisi myös näyttää, mitä kaikkea
alueelle voisi sijoittaa alueen luontoa kunnioittaen ja siten, että konsepti olisi myös liiketoiminnallisesti järkevä. Tässäkin onnistuttiin hyvin. Hanke halusi myös herättää keskustelua alueen
käytön eri vaihtoehdoista. Keskustelua ja muita vaihtoehtoja nousi esiin yllättävänkin vähän.
Vaikuttaakin siltä, että monen mielestä ainoa vaihtoehto on kehittää alueelle jotain järvikeskuksen tyyppistä toimintaa. Tämä tarkoittaisi kaikelle kansalle tarkoitetun viihtyisän perhe/
luontopuiston, luontokoulutoiminnan sekä vesiluontoa hyödyntävän liiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan sijoittumista alueelle. Päätavoitteena onkin saada alueelle korkeatasoista vesi- ja
ympäristöalan tutkimusta ja siihen liittyvää liiketoimintaa sekä kehittää Lohjan alueen matkailua. Liiketoiminnan ja perhepuiston yhdistelmällä Porlan alue saadaan turvattua kaikkien iloksi
ja hyödyksi. Alueen kaavoitustyö on käynnissä osayleiskaavatasoisena. Se rinnalla tulee käynnistää välittömästi järvikeskushankkeen ideoiden jatkojalostustyö eli löytää alueelle sijoittumisesta kiinnostuneet toimijat ja toteutuksen rahoituslähteet. Lisäselvitysten jälkeen tulee tehdä
toteutuksen tarkennetut suunnitelmat ja käynnistää alueen rakentaminen vaiheittain kokonaissuunnitelman pohjalta.
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Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n luotsaama Uudenmaan järvikeskus‐hanke laati esiselvityksen
Lohjanjärven rannalle, Porlaan, toteutettavasta osaamiskeskittymästä ja perhepuistosta. Alue on Lohjan
kaupungin omistuksessa ja se on kooltaan noin 6 ha. Porlan alueella on toiminut 1990‐luvun alkuun saakka
Riista‐ ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitos ja alue on luontoarvoiltaan ja sijainniltaan
poikkeuksellisen arvokas; alueella sijaitsevat vanhat kalanviljelyaltaat, Porlan lähteikkö ja valtakunnallisesti
arvokas suojeltu Porlan lehto. Hankkeessa selvitettiin keskuksen toteuttamisen reunaehdot, kartoitettiin
alustavasti kiinnostusta keskuksen toteuttamiseen mahdollisten kumppaneiden kanssa ja tuotettiin
tarpeelliset selvitykset toteuttamista koskevaa päätöksentekoa varten. Esiselvityksessä on painotettu
erityisesti perhepuiston ja matkailullisten mahdollisuuksien lisäämiseksi tarvittavia selvityksiä sekä niihin
liittyvien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia.
Selvityksen mukaan alueelle voisi syntyä vesi‐ ja ympäristöosaamisen keskus (Järvikeskus Porla), joka
toimisi valtakunnallisena ympäristöosaamisen keskittymänä sekä Uudenmaan vesienhoidon ja
kunnostuksen osaamiskeskuksena. Alue voisi toimia myös lähialueen asukkaiden virkistäytymisen ja
luonto‐elämysten keskuksena (perhepuisto), matkailijoita kiinnostavana tutustumis‐ ja virkistymiskohteena
sekä kaupunkipuiston ytimenä ja opastuskeskuksena. Syntyvä osaamiskeskittymä tekisi vahvaa yhteistyötä
alan tutkimuslaitosten, ammatti‐korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä tukisi omalta osaltaan alan
uuden liiketoiminnan kehittymistä alueelle. Alueen voimavarana ja mahdollisuutena olisi nimenomaan
uuden tutkimustiedon ja siihen pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden yhteensovittamisessa.
Järvikeskus toisi toteutuessaan Lohjalle valtakunnallisesti merkittävän vesialan osaamiskeskittymän ja
järven yhteyteen lisää palveluita sivistyksen, koulutuksen, matkailun sekä yhteisöllisen viihtyvyyden
tarpeiden tyydyttämiseen. Lohjan jo olemassa olevat matkailukohteet tarvitsevat niitä tukevan
kokonaisuuden, jolloin alueellinen matkailuyritysverkosto toisi erittäin vahvan lisän koko läntisen
Uudenmaan matkailulle. Matkailun lisäksi osaamiskeskittymään sijoittuisi myös muita yrityksiä.
Lohjanjärvi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen, joka purkaa vetensä Pohjanpitäjänlahteen ja edelleen
rannikkovesiimme. Itämeri tarvitsee valuma‐alueiltaan tulevan kuormituksen hallintaa. Lohja ja Länsi‐
Uusimaa tarvitsevat rakenteita, joilla turvataan tehokkaasti alueen vesivarojen suojelu. Ympäristöasioissa
vastuu on meillä kaikilla. Tämän yhteisen tahtotilan osoittamiselle ja työn turvaamiselle Järvikeskus Porla
tarjoaa toteutuessaan ylivertaisen näytön paikan ja mahdollisuuden.
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