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Johdanto
Tehtävänä oli suunnitella perhepuisto kulttuurihistoriallisesti ja luontoar-
voiltaan merkittävälle Porlan alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Lohjan 
kaupungissa keskustan läheisyydessä Lohjanjärven rannalla. Suunnitel-
ma laadittiin yleissuunnitelmatasoisena, joka mahdollistaa alueen kehit-
tämisen monipuoliseksi, vetovoimaiseksi ja viihtyisäksi perhepuistoksi 
Lohjan alueen asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. 

Työn tavoitteena oli luoda Porlaan uusia käyttötapoja, jotka sopivat alu-
een omaleimaiseen ilmeeseen ja historialliseen luonnonravintolammik-
komiljööseen. Perhepuisto suunniteltiin huomioiden alueen luontoarvot 
sekä alueella sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä suojelukohteeksi 
luokiteltu lehtoalue. Suunnitelmassa on huomioitu niin asukkaiden, turis-
tien, opetustoimen kuin alueella työskentelevien tarpeet.

Tämä työ on osa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (Luvy) ry:n ve-
sistötutkimuksen ja – kunnostuksen osaamiskeskittymä -hanketta. 
Hankkeessa tehdään esiselvitys Uudenmaan järvikeskuksen ja puiston 
sijoittumisesta alueelle. Esiselvitys tarjoaa kiinnostavan toteuttamisvaih-
toehdon, joka on hyödynnettävissä, kun Porlan alueen kaavoituksesta 
päätetään. 

Suunnitelman lähtöaineistona on käytetty alueen kaavoitustietoja, 
kalaviljelylaitoksen historiikkeja ja historiallisia valokuvia, rakennuskan-
nan kuntokartoituksia, rantaraitin ideasuunnitelmaa, alueen luontokar-
toituksia, hankkeessa tehtyjä muita selvityksiä kuten alueelle laadittua 
kalaviljelysuunnitelmaa (Kalavesi Konsultit Oy) ja diplomityönä tehtävää 
järvikeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnitelmaa liikennesuun-
nitelmineen. Näitä lähtötietoja on tarkennettu maastokäynnein ja inven-
toinnein.

Työn on laatinut konsulttityönä Studio Terra Oy projektijohtajana mai-
sema-arkkitehti Sarianne Silfverberg. Suunnittelijoina ovat toimineet 
maisema-arkkitehti Mervi Hokkanen ja suunnitteluhortonomi AMK Anna 
Ryymin. Työn on tilannut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, josta 
työtä ovat ohjanneet hankesuunnittelija Sanna Helttunen ja toiminnan-
johtaja Jaana Lehtonen, rakennusarkkitehti, arkkitehti yo Jari Prittinen, 
Lohjan kaupunginarkkitehti Katariina Haigh sekä hankkeen hankeryhmä.

Kartta. Porlan alue sijaitsee lähellä Lohjan keskustaajamaa. 
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PORLAN NYKYTILA

Suunnittelualueen sijainti ja rajautuminen

Maisemarakenteellisesti suunnittelukohde sijoittuu Salpausselän reu-
navyöhykkeen, Lohjanharjun, ja Länsi-Uudenmaan suurimman järven, 
Lohjanjärven, väliselle rantavyöhykkeelle. Suunnittelukohde sijaitsee 
Aurlahden poukamassa, jota rajaa luoteessa Liessaari. Järvinäkymiä 
rajaavat saaret ovat pääosin peitteiset. Pitkiä avoselälle avautuvia näky-
miä ei ole.

Suunnittelualue rajautuu luoteessa Lohjanjärveen ja kaakossa Lohjan-
harjuun. Koillisessa aluetta rajaa Auerlahden uima- ja virkistysalue sata-
mineen. Lounaassa alue rajautuu pienkerrostaloihin. Suunnittelukohde 
koostuu metsäisestä lehtomaisesta rinteestä ja 1900-luvun alkupuolella 
rakennetuista kalanviljelyaltaista. Suunnittelualueeseen sisältyy myös 
valtakunnallisesti merkittäväksi suojelukohteeksi luokiteltu lehto, joka on 
mukana valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmassa ainoana Lohjan 
kaupunkialueen lehtona (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). Alue 
on lähteikköaluetta ja tärkeää pohjaveden muodostumisaluetta. Alueella 
sijaitsee kaupungin Porlan vedenottamo.

Kaavoitustilanne ja kehittämissuunnitelmat

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa Porla on varattu taajamatoimintojen alueeksi. Alue 
on kokonaan pohjavesialuetta. Uudenmaan liitto on merkinnyt alueen 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Yleiskaava

Lohjan kaupungin ja maalaiskunnan yhteinen yleiskaava valmistui vuon-
na 1970. Se on sisällöltään jo vanhentunut ja vireillä oleva keskustan 
osayleiskaava tulee ottamaan kannan Porlan tulevalle käytölle. Ratkaisu 
on tarkoitus tehdä osana laajempaa Aurlahden ranta-aluetta. Keskustan 
osa-yleiskaavan laatiminen käynnistyi syksyllä 2007. Tavoitteena on, 
että kaava valmistuisi vuonna 2012.

Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1948. Se on sisäl-
löltään vanhentunut. 

Maankäytön suunnitelmat

Porlan käyttöä on hahmoteltu vuosien varrella lukuisissa eri maankäytön 
suunnitelmissa. 1970-luvulla alueelle ehdotettiin VI-kerroksista korkea-
luokkaista kerrostalorakentamista ja rantahotellia. 1990-luvulla alueelle 
luonnosteltiin asumista, rantahotellia ja rannan virkistyskäyttöä. 2000-
luvun alussa on nostettu esiin kansallinen kaupunkipuisto. Vuonna 2008 
on esitetty alueen kehittämistä puistona ja julkisena kulttuuri- ja hallin-
torakentamisena (esim. järvikeskus). Varsinaiset päätökset tehdään 
osayleiskaavan luonnosvaiheessa. (Haigh. 2.4.2009).

Maanomistus

Alue on Lohjan kaupungin omistuksessa.

Rakennuskanta

Alueen rakennuskanta on inventoitu keväällä 2009 (Liitsola 2009). 
Hankkeen yhteydessä tehtyjen selvitysten ja Lohjan museon kannan-
oton (museojohtaja Eero Ahtela 14.4.2009) mukaan Kalastusmestarin 
asuinrakennuksen säilyttämistä tulisi harkita, koska sillä on paikallishis-
toriallista arvoa ja se on pysynyt kohtuullisessa käyttökunnossa. Lisäksi 
sauna tulisi säilyttää. Muun rakennuskannan, hautomon, vesilaboratori-
on ja piharakennuksen, kunnostaminen ei ole taloudellisesti eikä toimin-
nallisesti kannattavaa. Lohjan keskustan rakennusinventoinnissa 2007 
Porlan lammikkoalueella ja kalastusmestarin rakennuksella osana sitä 
katsottiin olevan kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa.

Rantaraitti ja virkistyskäyttö 

Porla on suosittu kävelykohde. Alueen ranta on osa rantaraitin linjausta. 
Myllärinkadun ja Liessaarenkadun väliin rakennettiin raitti 1991. Porlan 
altaiden kohdalla raitti toteutettiin 1,5 m leveänä ja valaisemattomana.  

Suojelukohteet

Porlan lehtoalue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi suoje-
lukohteeksi. Porlan lehtokorven rajaus on mukana valtakunnallisessa 
lehtojensuojeluohjelmassa, jonka Valtioneuvosto vahvisti 1989. Alueen 
pinta-ala on 1,1 ha. Alueen vesitaloutta ei saa muuttaa. Harvinaisimpien 
lajien esiintymät ovat hävinneet viime vuosikymmeninä lähdevaikutuk-
sen vähentymisen vuoksi. Uhanalaisista ja harvinaisista kasvilajeista on 
jäljellä vain isotakiainen. Alueen suojelupäätös on vireillä Uudenmaan 
ympäristökeskuksen toimesta ja suojelu on lausunnolla Lohjan kaupun-
gissa. Lehdolle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka on laatinut 
Ympäristösuunnittelu Envire Oy vuonna 2005. Alue on pohjaveden suo-
jelualuetta tärkeänä pohjaveden muodostumis- ja ottamisalueena.

Uudenmaan järvikeskus-hanke

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (Luvy) ry luotsaa Uudenmaan 
järvikeskus-hanketta. Esiselvityshanke alkoi 1.11.2008 ja hanke päät-
tyy �1.1.2010. Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet luoda 
alueelle vesi- ja ympäristöosaamisen ja – palveluiden keskus, joka toimii 
lähialueen asukkaiden virkistäytymisen ja luontoelämysten keskuksena 
(perhepuisto), matkailijoita kiinnostavana tutustumis- ja virkistymiskoh-
teena sekä valtakunnallisena ympäristöosaamisen keskittymänä. 

Osaamiskeskittymän toteuttaminen alueelle edellyttää merkittävää uutta 
rakentamista. Alueelle on tehty suunnitelma kalanviljelystä ja luonnon-
ravintolammikoiden käytöstä, joka toimii tämän työn pohjana. Osaamis-
keskittymään tarvittava uudisrakennuksen arkkitehtuurisuunnittelu on 
tekeillä diplomityönä. Sen rakennus- ja liikennesuunnitelmat on otettu 
osaksi perhepuiston suunnitelmaa. Järvikeskuksen rakennussuunnit-
telun yhteydessä on tutkittu myös asuntorakentamista alueelle. Yleis-
suunnitelma perustuu kuitenkin siihen lähtökohtaan, että alue halutaan 
säilyttää kokonaisuudessaan järvikeskusperhepuisto –toiminnassa. 
Asuinrakentamisen mahdollisuus on huomioitu mm. jättämällä asuinra-
kentamiselle mahdollinen alue erityistoimintojen ulkopuolelle hoidetuksi 
lehtometsäksi.
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Inventointi 2009

Kasvillisuus

Suunnittelualueen koilliskulmassa sijaitsee valtakunnallisesti merkittä-
väksi luokiteltu lehtoalue, Porlan lehto. Lehto jakautuu pääpiirteisesti 
kahteen osaan, vankkapuustoiseen kuusilehtoon ja nuorempipuustoi-
seen lehtipuuvaltaiseen lehtoon. Lehtipuuvaltaisen lehdon arvo tulee 
kasvamaan puuston vanhetessa ja lahopuun määrän lisääntyessä. 
Porlan lehdon lähteisyys on vähentynyt, lehto on paikoin rakentamisen 
muuttamaa ja kaikkein harvinaisimmat kasvilajit ovat hävinneet. Se 
on silti arvokas lehtokohde. Se on viimeisiä jäänteitä Ojamon ainut-
laatuisista lähdelehdoista, lehto sijaitsee kalkkipitoisella maalla ja sen 
kasvillisuus on edustavaa ja kasvilajisto monipuolista. Porlan lehdon 
kasvillisuus on tarkemmin selostettu sen hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). 

Kalamestarin asunnon pihapiiri on melko perinteistä puutarhakasvilli-
suutta. Talon sokkelin ympärillä kasvaa perennoja ja yksivuotisia ko-
ristekasveja, kuten auringonkukkia. Piha-alue on suurelta osin nurmen 
peitossa. Pihapiiriä on vallannut jättipalsami; sitä kasvaa talon ympärillä 
ja altaan vierellä suurina kasvustoina. Alkulähde-altaan vieressä kasvaa 
vajaa kymmenen pientä omenapuuta ja mm. pyökin taimi. Pihapiirissä 
on kaksi toimenpiteiltä suojeltavaksi suositeltavaa havupuuta; mänty 
talon kulmalla ja kuusi hautomorakennuksen viereisten portaiden lähellä. 
Myös vesilaboratorion ja hautomon välinen pihapiiri on pääosin nurmel-
la. Laboratoriorakennuksen lähellä vasten metsänrajaa kasvaa alppiruu-
supensas.

Pihapiirin ja Alkulähde-altaan ympäristön metsäiset osuudet ovat suurel-
ta osin hienoa kuusivaltaista metsää. Kuusikko jatkuu kohti Porlan lehto-
aluetta. Kuusen lisäksi kuvioilla kasvaa koivua, vaahteran ja pihlajan 
taimia sekä mm. taikinamarjaa. Alkulähde-altaan ympäristössä kasvaa 
lisäksi kulttuurikasveja. 

Tarkastelualueen lounaisosa on lehtomaista lehtipuuvaltaista metsää. 
Puusto koostuu pääosin koivusta, vaahterasta ja kuusesta. Pensaistos-
sa edustettuna ovat mm. tuomi, taikinamarja, terttuselja ja pähkinäpen-
sas. Kenttäkerros on varsinkin lounaisimmassa osassa niukkaa, pääla-
jina valkovuokko. Kenttäkerros monipuolistuu kohti altaita ja pihapiiriä 
mentäessä, mm. saniaiset, käenkaali.

Altaat ja niiden kasvillisuus

Suuri osa altaista on kesäisin vesitetty. Nämä altaat ovat melko voimak-
kaasti kasvittuneita ja altaiden vesikasvillisuus vaihtelee altaittain; vitoja, 
järviruokoa ja istutettuja lumpeitakin. Vedettömät altaat ovat kasvillisuu-
den peitossa. Näitä ovat metsänrajan vastaiset pitkät altaat, sekä hau-
tomorakennuksen vastakkaiset pienet altaat. Kasvillisuus niissä koostuu 
mm. mesiangervosta, osmankäämistä, keltakurjenmiekasta, rentukasta, 
tervalepän taimista ja saniaisista. Myös Alkulähde-allas oli tyhjänä ke-
sällä 2009 ja kasvaa vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Altaiden penkereet 
ovat pääosin nurmipeitteisiä ja hoitamattomia.

Penkereillä kasvaa jonkin verran yksittäispuita; raitoja, koivuja ja terva-
leppää. Nämä ovat pääosin varsin edustavia yksilöitä.

Altaiden kasvillisuutta on tarkemmin inventoitu vuonna 1996 (Porlan ka-
lanviljelyaltaiden vesikasvillisuuskartoitus – seuranta-tutkimus syyskuu 
1996).

Kartta. Porlan alueen vesitilanne, 2009. 

Kartta. Porlan alueen kasvillisuus, 2009. 

Valokuvat 2009. 1. Altaissa ja niiden penkereillä on kasvillisuutta. 2. Kosteaa lehtokasvillisuutta rinteen alareunassa olevissa tyhjissä altaissa. 3. Kalamestarin 
asunto.  
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Reitistö

Pääkulkureitti, ”rantaraitti”, alueen läpi kulkee rantapenkerettä myöten. 
Se on kivituhkapintainen ja noin 1,5-2 m leveä. Käytävä alkaa Aurlahden 
ranta-alueelta, kulkee altaiden ja Lohjanjärven rannan välisellä penke-
reellä, kunnes kääntyy niiden jälkeen kohti etelää. Käytävältä pääsee 
jatkamaan lounaaseen kevyenliikenteen väylälle ja Kalkkivuorenkadulle. 
Toinen pääyhteys alueelle on Ojamonkadulta oleva sorapintainen ajotie 
Kalamestarin asunnon pihapiiriin. 

Alueella kulkee polkuja. Alkulähde-altaan lounaiskulmalta lähtee polku, 
joka kulkee melko suorana kohti ’rantaraitin’ päätepistettä. Polku kulkee 
entistä kalanviljelytoimintaan liittynyttä vesiputken linjaa myöten, joka on 
tarpeettomana poistettu. Polun varrella on jäljellä vanhan navetan kivi-
jalka, joka sijaitsee tulevan järvikeskuksen rakennuksen kohdalla. Polun 
keskivaiheilta lähtee polkuyhteys pohjoiseen altaille. Samalta kohti läh-
tee myös toinen polku kohti Ojamontietä.

Lisäksi alueella pystyy liikkumaan altaiden penkereitä pitkin, mutta ne 
ovat kapeita ja varsin voimakkaasti kasvittuneita. Lehtoalueella kulkee 
vaikeakulkuinen polku vanhaa allaspengertä pitkin kalamestarin asun-
non pihapiirille.

Maaperä, maastonmuodot ja vesitalous

Allasympäristö on vesijättömaata 1800-luvun Lohjanjärven veden pin-
nan laskun vuoksi. Maaperä tällä alueella on savea. Rinteen yläosissa 
maaperä on karkeaa savea ja silttiä. Alinna on tiivis kitkamaa tai moree-
ni. Alueen ympäristörakentamisessa, käytävissä ja pysäköintialueella 
tulee rakennettavuusselvityksen mukaan varautua esirakentamiseen. 
(H.Linna Oy 2000).

Vesijättöalue, jolla lammikot sijaitsevat, on melko tasaista vaihdellen 
välillä +��.20 - +��.60 m. Vanha Lohjanjärven rantapenger on selkeästi 
nähtävissä maastossa, noin +�4.00 m. Tämän jälkeen maasto nousee 
jyrkästi saavuttaen +4�.00 m suunnittelualueen rajalla Ojamonkadun 
varressa. Lammikoiden rakentamisessa 1900-luvulla on hyödynnetty 
rinteen maa-ainesta. Tämä näkyy suurina kuoppina metsässä, jotka nyt 
ovat luontaisesti kasvittuneet.

Lohjanharjulla kulkee päävedenjakaja. Suunnittelualueen keskellä ja 
lounaispuolella kulkevat paikalliset sivuvedenjakajat lähes kohtisuoraan 
harjua vasten. Suunnittelualue on tärkeää pohjavesialuetta ja sitä koske-
vat normaalit pohjaveden suojausmääräykset ja pilaamiskiellot. Pohja-
veden korkeudeksi on mitattu + �6,96 - +�7,1� vuonna 2009 vedenoton 
käynnistymisen jälkeen. Aikaisemmin alueella on ollut runsaasti lähtei-
syyttä, mutta harjualueen rakentamisen ja pohjavedenoton vuoksi se on 
vähentynyt huomattavasti. (Kivimäki 2009).

Suunnittelualueella on Porlan vedenottamo, joka on otettu uudelleen 
käyttöön keväällä 2009. Suunnittelualueen lammet sijaitsevat Porlan ja 
Myllylammen ottamoiden paineellisen pohjaveden luontaisen purkauma 
alueen alapuolella (virtaussuunnassa) ja Lohjanjärvestä lampiin johdet-
tavan veden laatu on suunniteltu pidettäväksi mahdollisimman hyvänä 
ilmastus- ja suodatuskäsittelyillä sekä kierrättämällä vettä jatkuvaa 
virtaamaa ylläpitäen. Altaiden vesityksiin on koko niiden olemassaolon 
ajan käytetty sekä pohjavettä että Lohjanjärven vettä. Näin ollen voidaan 
olettaa, että lammet eivät aiheuta merkittävää uhkaa pohjavedenotta-
moiden veden laadulle. (Kivimäki 2009).

Lohjanjärven vedenpintaa säännöstellään ja sen pinta vaihtelee välillä 
+�1,00 .. +�2,40. Tulvaraja on Lohjanjärvellä + �� mpy. Vedenlaatu on 
pysynyt hyvänä, joskin matalat lahtialueet rehevöityvät hitaasti.

Tilallisuus

Rantapuuston ja tiheän metsän rajaama allasalue on edelleen avointa 
maisemaa, alueen jakaa osittain hautomon kohdalla olevat puut. Myös 
Kalamestarin asunnon pihapiiri ja Alkulähde-allas ovat avointa maise-
matilaa, jota rajaavat tiheät kuusikot. Olevat näkymät avautuvat pääosin 
altaiden myötäisesti tai Lohjanjärvelle rantapuuston lomitse. Merkittä-
vät metsänreunat ovat lehto- ja metsäalueiden reunoilla altaita sekä 
Ojamonkatua vasten. Metsäalueet ovat pääosin varsin tiheitä ja siten 
sulkeutuneita.   

Kartta. Porlan alueen tilallisuus, 2009. 

Kartta. Porlan alueen nykytila, 2009. 

Valokuvat 2009. 1. Rantaraitti. 2. Altaiden penkereillä on polkuja. 3. Allasalue on avoin, jota ranta- ja rinnekasvillisuus rajaa voimakkaasti. 4. Rantakasvillisuutta on 
paikoin harvennettu näkymien avaamiseksi Lohjanjärvelle.  
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Kalanviljelylaitoksen historiaa

Kalanviljelylaitos altaineen on Hugo Lagusin perustama. Hän osti läh-
dealueen vuonna 1916. Alueella oli 1800-luvun karttojen perusteella 
ollut mylly ja siihen liittyviä patopenkereiden jäänteitä. Alueen lähteet oli 
tuolloin nimetty ”Porolähteiksi” veden sekaisuuden vuoksi.

Alueen ensimmäinen allas, Alkulähde, on kalamestarin asunnon vieres-
sä oleva allas. Enimmillään lammikoita oli ollut 19, mutta yhdistelemäl-
lä niiden lukumääräksi tuli 16. Nämä lammikot oli sovitettu paikalleen 
lähteiden sijainnin, harjun mutkien ja maaperän laadun mukaan. Ensin 
lammikot oli rakennettu kapeiksi ja pitkiksi vallinneen ohjeistuksen mu-
kaan. Myöhemmin lammikoiden koko ja muoto muutettiin, koska luon-
nonravinto mahdollisti poikkeavan allasmuodon. Ensimmäinen lammikko 
rakennettiin vuonna 1919 ja viimeinen 1927. Porlan kalanviljelylaitos oli 
tällöin maan suurin, ainakin lammikoiden pinta-alan suhteen. Viljelylai-
toksessa kasvatettiin taimenta, rautua, lohta, sikaa ja kuhaa luonnon 
järviin ja jokiin.

Vuonna 1925 Kokemäenjoen Lauttausyhtiöstä (myöhemmin Kokemä-
enjoen Uittoyhdistys) tuli Ab Porla Oy:n pääosakas ja v. 1927 Ab Porla 
Oy siirtyi kokonaan Kokemäenjoen Lauttausyhtiön omistukseen. Ko-
kemäenjoen Uittoyhdistys vuokrasi Porlan Kalataloussäätiölle v. 1949 
kymmeneksi vuodeksi ja Porlasta  tuli tutkimuskalanviljelylaitos. Kala-
taloussäätiö vuokrasi Porlaa edelleen vuoteen 1978 asti vuosittaisella 
vuokrasopimuksella.  Porla on ollut Lohjan kaupungin omistuksessa 
vuodesta 1981 lähtien. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vuokrasi 
Porlan vuodesta 1978 aina vuoteen 1995 asti. (www.porla.fi/pages/tie-
toa-porlasta/porlan-historiaa.php. 2010). Vuosien 1987 ja 1994 välillä 
RKTL:ssa asetettiin yhteensä viisi Porlan peruskorjausta suunnitellutta 
työryhmää. Vuonna 1995 tehtiin kuitenkin päätös laitoksen lakkauttami-
sesta. Valtion kalanviljelyn loputtua Porlassa on laitos ollut yksistyisen 
kalanviljely-yrityksen hallinnassa. Porlassa on jatkettu pienessä mitta-
kaavassa kalan- ja täpläravunviljelyä, mutta alueen kaavoituksen ja sitä 
koskevien suunnitelmien ollessa auki ei investointeja Porlaan ole voitu 
tehdä. (Kaukoranta, Järvenpää 1995).

Suurin osa alueen rakennuskannasta on valmistunut 1920-luvulla. 
Rakennuskanta muodostuu kalamestarin asunnosta (1916), saunasta, 
puuliiteri/varastorakennuksesta ja maakellarista. Hautomorakennuksen 
ensimmäinen osa valmistui 1925, mutta se korvattiin uudella 1920-luvun 
lopulla valmistuneella rakennuksella. Myöhemmin valmistunut rakennus 
on hautomorakennuksen pohjoispuolella oleva vesilaboratorio (1949). 
Alueella oli myös 1920-luvun lopulla rakennettu navetta, joka on palanut 
ja purettu 1980-luvulla. Sen kivijalka on edelleen jäljellä. 

Kalanviljelylaitos lammikoineen ja rakenteineen on pysynyt alkuperäi-
sessä muodossaan. Alueen eri omistajilla ovat pidättäytyneet rakentei-
den ylläpidosta ja laajemmista kunnostuksista avoimina olevien tulevai-
suussuunnitelmien vuoksi. Tämän vuoksi alue on pääpiirteittäin sellainen 
kuin 1920-luvulla oli rakennettu, mutta osin rappeutunut. Pienimuotoi-
nenkin toiminta on pitänyt suurimman osan altaista mm. puustottomana 
ja estänyt ympäristön nopeamman rapistumisen.

YHTEENVETO JA TAVOITTEET SUUNNITELMALLE
Porlan alueen erityispiirteitä ovat melko vähän lähes sadan vuoden 
aikana muuttunut kalanviljelyalue ja lehtokasvillisuus. Järvi ja harju an-
tavat paikalle voimakkaan topografisen ilmeen. Alue on ympäristöstään 
sulkeutuva rehevän kasvillisuuden ja alueella olleen toiminnan vuoksi. 
Uudenmaan järvikeskuksen myötä alue tulee avautumaan niin toimin-
nallisesti kuin maisemallisesti. Vesi- ja ympäristöosaamisen ja – palve-
luiden keskuksen tavoitteena on toimia lähialueen asukkaiden virkis-
täytymisen ja luontoelämysten keskuksena (perhepuisto), matkailijoita 
kiinnostavana tutustumis- ja virkistymiskohteena sekä valtakunnallisena 
ympäristöosaamisen keskittymänä. Yleissuunnitelma perustuu siihen 
lähtökohtaan, että alue halutaan säilyttää kokonaisuudessaan järvikes-
kus-perhepuisto –toiminnassa. Asuinrakentamisen mahdollisuus on 
huomioitu mm. jättämällä asuinrakentamiselle mahdollinen alue erityis-
toimintojen ulkopuolelle hoidetuksi lehtometsäksi.

Perhepuiston suunnitelman lähtökohdiksi on otettu alueen luonto, kala-
altaat ja paikallisuus. Tavoitteena on säilyttää ja turvata lehtokasvillisuu-
den kehittyminen mahdollisimman laajana. Lehtokasvillisuuden rinnalla 
on haluttu korostaa myös järvi- ja rantaluontoa että altaiden mahdolli-
suutta kosteikko- ja vesikasvillisuuden esittelyssä. Näitä esittelemään on 
suunniteltu luontopolku, joka palvelee myös koulujen opetuskäyttöä. 

Lammikoissa on esillä monipuolisesti eri kalalajeja, jotka käyttäytymi-
sensä ja ulkonäkönsä puolesta ovat mielenkiintoisia tutkittavaksi. Näihin 
lajeihin tutustuminen ja lähelle pääsy on haluttu tehdä mahdollisimman 
monipuoliseksi. Kalaviljelyn säilyminen alueella on toivottavaa ja sen 
toimintaedellytyksiä on tutkittu hankkeen aikana erillisselvityksenä. 

Olemassa olevasta rakennuskannasta on esitetty säilytettäväksi kunnos-
tuskelpoiset kalamestarin asunto ja sauna. Suunnitelmassa on haluttu 
tuoda myös lohjalaisia erityispiirteitä alueelle, näitä ovat esimerkiksi 
omenapuulajikkeet ja paikallinen kivi osana ympäristörakentamista. 

Porlan alue sijaitsee lähellä Lohjan keskustaa, osana ranta-alueen 
virkistysaluetta. Keskeinen sijainti ja liittyminen ympäristöön on huomi-
oitu ympäristörakentamisen ratkaisuissa ja reittien liittymisenä olevaan 
reittiverkostoon.

Kartta. Kala-altaat vuonna 1900-luvun alkupuolella ja sinisellä tämän hetken 
altaat. Muutoksia on hyvin vähän. 

Valokuva, Lagus 1930. Porlan ensimmäinen kala-allas, Alku-
lähde.  

Valokuva Lohjan Museo.  Allasaluetta talviaikaan.
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Suunnitelmakartta. Porlan perhepuiston yleissuunnitelma 1:1500. Järvikeskus, ajoneuvoliikenneyhteydet sekä pysä-
köintijärjestelyt ovat rakennusarkkitehti, arkkitehti yo Jari Prittisen suunnittelemia.
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SUUNNITELMASELOSTUS
Suunnitelma jakautuu neljään osa-alueeseen: järvikeskuksen ja kala-
mestarin asunnon pihapiiriin, allasalueeseen, rantavyöhykkeeseen ja 
lehtoalueeseen. Näitä eri osa-alueita yhdistää järvi- ja kalateema sekä 
alueella kiertävä luontopolku.

Järvikeskus lähiympäristöineen toimii pääsisäänkäyntinä puistoon. Ra-
kennuksen joka sivulta on lyhyt yhteys kala-altaille ja niiden tarkkailuun. 
Lisäksi alueelta on lähtöpiste luontopolulle. Vastaparin järvikeskukselle 
muodostaa vanha kalamestarin asunto ja sen pihapiiri. Tämä alue toimii 
puiston infokeskuksena järvikeskuksen ollessa kiinni. Näiden rakennus-
ten välistä aluetta on kehitetty piha-puisto-teemalla, jossa yhdistyvät pe-
rinneperennat, lohjalaiset omenapuut ja lampi. Alueelta avautuvat myös 
näkymät Lohjanjärvelle ja puiston muihin osiin.

Kalaviljelyalueesta on muodostettu allasalue, jossa esitellään luon-
nonravintolammikoissa erilaisia kalalajeja. Näitä lammikoita täydentää 
virtavesiallas, jossa esitellään virtaavassa vedessä eläviä lajeja. Alueella 
on myös varattu tilat vapaaseen toimintaan, opetukseen, hulevesien 
käsittelyyn ja kalanviljelyyn. Alueelle aikaisemman toiminnan myötä 
luonteenomainen avoimuus on haluttu säilyttää, joten puistoa hallitsevat 
vesi-, nurmi- ja kosteikkokasvillisuuspinnat. Tilaa rajaava kasvillisuus 
sijaitsee reunoilla.

Rantavyöhykettä on kehitetty oleskelun ja luontotarkkailun näkökulmas-
ta. Näkymiä Lohjanjärvelle on avattu paikoin koko puiston pituudelta. 
Kapeita pitkospuumaisia laitureita pitkin pääsee tutustumaan rantakas-
villisuuteen ja sen vyöhykkeisyyteen. Keskeisen laiturin kohdalla on 
ruovikkoa perattu, jotta vesipinta tulee lähemmäs puistoa.

Rinteellä sijaitsee järvikeskuksen ja kalamestarin asunnon lisäksi Porlan 
lehto, joka on valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu lehtokohde. Leh-
don suojeluarvot halutaan säilyttää ja alueen annetaan kehittyä rauhas-
sa. Lehtoaluetta hyödynnetään kehittämällä alueen polustoa siltä osin, 
kun se on mahdollista suojeluarvoja vaarantamatta.

Havainnekuva. Ojamonkadulta avataan näkymiä Lohjanjärvelle puunrunkojen lomitse.
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Leikkaus C. Allasalue ja järvikeskus 1:500.

Leikkaus E. Allasalue, Lohjanjärven rannan laituri ja lampitarkkailu ympäristöineen 1:500.

Leikkaus F. Allasalue, Lohjanjärven rannan laituri ja kalamestarin asunnon pihapiirin omenatarha 1:500.

Leikkaus K. Ruovikon ja rantakasvillisuuden välissä laituripolku luontotarkkailuun. Virtavesiallas ja grillausalue. Rinteessä valtakunnallisesti arvokkaaksi merkitty Porlan 
lehtokorpi 1:500.

Leikkaus A. Pysäköintialue ja säilytettävä lehtometsärinne 1:500.
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Reitistö ja pääsisäänkäynnit

Alueen pääreitti on suunniteltu rinteen alareunaan lähelle järvikeskusta. 
Tällöin myös yhteys ympäristön olevaan reitistöön on luontevin. Tämä 
reitti on hyvin valaistu ja talvikunnossapidetty. Raitti on kivituhkapintai-
nen ja �,5 m leveä. Rannan reittiä on parannettu rantaraitiksi. Raitti on 
kivituhkapintainen ja himmeästi valaistu pollarein. Pollarivalaisinmalliksi 
ehdotetaan Poulsenin Waterfront-valaisinta, joka on todettu olevan hyvin 
kestävää ilkivallalle. Raitti on suunniteltu �,5 m leveäksi. Näiden raittien 
välillä on kapeampia polkuja, jotka yhdistävät puiston eri osat toisiinsa. 
Osa poluista on kivituhkapintaisia ja osa astinkivityyppisiä. Polkujen 
leveydet vaihtelevat 1,2-2,0 m välillä.

Pyöräilijöiden pääreitti sijaitsee Ojamonkadun varrella. Polkupyörien 
pysäköinnille on varattu paikat kalamestarin asunnon pihapiiristä, järvi-
keskuksen allastasanteen puoleisen sisäänkäynnin yhteydestä ja Aur-
lahteen johtavan rantaraitin varrelta.

Puiston pääsisäänkäynnit ovat järvikeskukselta, kalamestarin asunnon 
pihalta, Aurlahdelta rantaraittia pitkin ja lännen pysäköintialueiden luota. 
Näkymiä näiltä alueilta puistoon avataan olevaa kasvillisuutta harventa-
malla. Ojamonkadulta avataan näkymiä puiden runkojen lomitse puis-
toon ja paikoin Lohjanjärvelle asti. Aurlahden sisäänkäynnin yhteydessä 
rantaraitin viereen muodostetaan porttiaihetta pylväsrivistöllä, joka ohjaa 
katsetta kohti puistoa ja järvikeskusta. Pysäköintialueen suunnalta oleva 
kasvillisuus ja köynnösseinät muodostavat portit puistoon. 

Kartta. Liittyminen ympäristöön ja olevaan kevyen liikenteen verkostoon.
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Suunnitelmakartta. Järvikeskuksen ja kalamestarin asunnon pihapiirin ympäristö 1:500.
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Uudenmaan järvikeskuksen ympäristö ja pysäköinti

Uudenmaan järvikeskuksen päärakennusta on tehty arkkitehtiopiskelijan 
opinnäytetyönä. Rakennus on sijoitettu Ojamonkadun varteen ja se tulee 
muodostamaan uuden keskuksen Porlan alueella. Järvikeskuksen suun-
nitelmista on tässä yhteydessä esitelty asemapiirros. Järvikeskuksesta 
löytyy alueen palvelut ja se toimii mm. luontopolun lähtöpaikkana. 

Rakentamisen myötä alueen maisema tulee muuttumaan merkittävästi. 
Jos myös asuinrakentaminen toteutuu, tulee rinteessä oleva lehtometsä 
kokonaisuudessaan poistumaan. Ojamonkadun varressa oleva kasvilli-
suus joudutaan uudistamaan lähes kokonaan rakentamisen myötä. Tilal-
le kehitetään arboretum, joka esittelee alueen lehtolajistoa. Arboretumin 
perustamisessa huomioidaan näkymät Lohjanjärvelle ja järvikeskuksen 
näkyminen katuympäristössä. 

Alkulähde-allas toimii niin Järvikeskuksen kuin kalamestarin asunnon 
pihapiirin edusympäristönä ja liittää ne yhteen. Alkulähteessä on lampi-
tarkkailu, rakenne, joka mahdollistaa vedenalaisen maiseman tarkkailun 
lasin lävitse.

Havainnekuva. Alkulähteen ympäristöä ja omenatarhaa Järvikeskukselta kalamestarin asunnon pihapiirin suuntaan.
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Suunnitelmakartta.Pysäköintialue länsipäässä, 1:1000. Alueen pysäköintijärjes-
telyt Jari Prittisen suunnittelemia.

Suunnitelmakartat.Hankkeen aikana on tutkittu, kuinka mahdollinen asuinrakentaminen olisi sijoitettavissa alueelle. Alueella 
pyritään kuitenkin säilyttämään oleva rinnelehtometsä, jonka läpi luontopolku ohjattaisiin. Asuinrakennukset Jari Prittisen suun-
nittelemia.

Havainnekuvat. Järvikeskuksen havainnekuvia, tekijä rakennusarkkitehti, arkkitehti yo Jari Prittinen.

Järvikeskuksen arkkitehtisuunnittelun yhteydessä (rakennusarkkitehti, 
arkkitehti yo Jari Prittinen) on tutkittu myös asuntorakentamisen mah-
dollisuuksia suunnittelualueen lounaiskulmaan. Tämä rakentaminen 
on yleissuunnitelmassa siten, että kyseisellä alueella säilytetään rinne-
lehtokasvillisuus. Asuinrakentamisen toteutuessa puiston pääkäytävä 
ja asuntotalon piha-alue rajataan toisistaan matalalla tukimuurilla tai 
luiskalla, pensasaidanteella ja muutamilla puuryhmillä.

Pysäköintialueen suunnitelma on otettu Jari Prittisen laatimista suun-
nitelmista. Alueella on pysäköintipaikat järvikeskuksen työntekijöille, 
perhepuiston kävijöille ja alueella on myös varauduttu mahdollisen kaak-
koiskulman asuinrakentamisen asukaspysäköintiin. Pysäköinti on sijoi-
tettu allastasanteen länsipäähän. Mitoitus tarkistetaan jatkosuunnittelun 
yhteydessä. Mikäli pysäköintitilan tarve on vähäisempi, otetaan loppu-
alue osaksi perhepuistoa. Pysäköintialue on rajattu köynnösseinillä ja 
matalilla pensasaidanteilla, jottei pysäköinti näy puistoon. Köynnösseini-
en tukena on kolmilanka-aita, jota vasten erilaiset köynnökset kasvavat. 
Köynnöslajeina käytetään perhosia houkuttelevia lajeja. Pysäköintialuet-
ta rajaavat köynnösseinät ovat noin kolme metriä korkeita. Pensasaidan-
teen korkeus on noin 1 m.

Pysäköintialueen hulevedet käsitellään pysäköintialueella. Pysäköin-
tialue on verrattavissa asuinkortteleiden pysäköintiin, jolloin alueella 
voidaan käyttää läpäiseviä pinnoitteita kuten soraa. Maaperän savipitoi-
suuden vuoksi alueella ei voida hulevesi imeyttää, vaan hallinnan kei-
noina käytetään viivytystä. Pysäköintialueen rakennekerrokset toimivat 
luontaisesti viivyttävänä ja kiintoainesta pidättävänä rakenteena, jota 
salaojitus tukee. Kiintoaineksen pidättävyyttä voidaan lisätä rakenneker-
rosten alle asennettavalla suodatinkankaalla. Hulevedet ohjataan raken-
nekerroksista öljynerotuskaivon tai vastaavan käsittely-yksikön kautta 
pysäköintialueilla oleviin kasvitettuihin viherpainanteisiin, joista vedet 
johdetaan Lohjanjärveen. Viherpainanteet hidastavat hulevesien kulkua 
ja pidättävät mukana olevaa kiintoainesta.
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Kalamestarin asunnon pihapiiri

Kalamestarin asunnon pihapiiri palvelee perhepuiston keskuspaikkana 
järvikeskuksen ollessa suljettu. Asuinrakennukseen kehitetään aluees-
ta ja sen historiasta kertovaa info- ja museotoimintaa. Saunarakennus 
on suunniteltu kunnostettavan ja siinä toimisi tilaussauna. Alkulammen 
rannalla on varattu paikka vilvoittelulle. Nykyisen varaston tilalle raken-
netaan wc-tiloja. Ojamonkadulta olevaa pihatietä levennetään huoltoajon 
mahdollistamiseksi. Pihalla on pyöräpysäköinti. Infopisteestä voi vuok-
rata talviurheilu- ja leikkivälineitä, jos tämä toiminta ei muodostu muualle 
alueella.

Pihapiiriä kunnostetaan rakennuksen hengen mukaisesti ja piha kehi-
tetään esittelemään perinnepuutarhan kasvillisuutta. Pihalle istutetaan 
laaja valikoima erilaisia lohjalaisia omenapuulajikkeita. Omenapuiden 
alle tehdään viihtyisiä oleskeluryhmiä penkkeineen. 

Ojamonkadun varrella olevaa pientä metsikköä harvennetaan niin, että 
Ojamonkadulta avautuu näkymiä Lohjanjärvelle. Lisäksi metsikköä ke-
hitetään osana arboretumia. Pihapiirin ja Porlan arvokkaan lehtoalueen 
välistä metsikköä kehitetään istuttamalla lehtokasveja. Istutukset myös 
pehmentävät visuaalisesti alueiden liittymistä.

Rakennuksen luoteispuolella on kiikarointialue, josta voi tarkkailla ympä-
ristöä. Pihapiirin ja allaspuiston liittävät toisiinsa portaikko, joka koostuu 
oleskelusta, vesiputouksesta, amfiteatterista ja viherportaista. Rinteen 
portaikon keskiosa on varattu kululle puiston alatasanteen ja kalames-
tarin pihapiirin välille. Osaan portaista on suunniteltu oleskelukatsomoa, 
jonka porraskorkeus mahdollistaa istumisen. Esteetön yhteys yläpihan ja 
alatasanteen välillä on suunniteltu rakennuksen yhteyteen. Rinteen por-
taikon yksi osa on varattu näyttävälle vesiputoukselle. Talvisin samalla 
kohtaa on näyttävä valoteos, jolloin kohdalla on aina jotain katseltavaa. 
Vesiputouksen vesi johdetaan altaaseen. Pääkäytävä ylittää altaan gra-
niittipaasisillalla. Rinteen portaikon rakentamisessa käytetään lohjalaisia 
kivilajeja. Portaikko toimii samalla kivipuutarhana, jota voidaan koulun 
opetuksessakin hyödyntää tunnistamalla ja tutustumalla eri kivilajeihin. 
Amfi ja sen edusta mahdollistaa opetuksen ja pienet esitykset/esitelmät. 
Viherportaikko liittää avoimen puistoalueen rinteen lehtoon.

Ideakuvia. 1. Vesiportaat tehdään kivilohkareista, sivukivestä ja kivikoreista. 2. Kalamestarin asunnon pihapiiristä on hyvät kiikarointimahdollisuudet alueelle. 3-4. Portaikkoalue rakennetaan erilaisista kivimateri-
aaleista, jossa osin hyödynnetään lohjalaista kiveä. (Kuva 4 Sanna Helttunen). 5-6. Vesiputousaltaan ylittävä silta tehdään kivestä.

Suunnitelmakartta. Kalamestarin asunnon pihapiirin ja allasalueen välinen portaikko, joka muodostuu vesiputouksesta, oleskelusta, 
amfista ja viherportaista,1:500.

Leikkaukset G ja H. Amfi ja viherportaat1:250.
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Suunnitelmakartta. Kala-altaat ja niiden ympäristö,1:500.
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Kala-altaat

Kala-altaisiin on suunniteltu näyttäviä kaloja kalanviljelysuunnitelman 
mukaisesti. Näyttävyydet perustuvat lajin värikkyyteen, käyttäytymiseen 
tai kokoon. Kalanviljelysuunnitelmassa esitettyjä kalalajeja ovat mm. 

karppi, joka on iso ja pitkäikäinen kala. Sitä on helppo totuttaa 
kädestä syömiseen. 

koristekarppi, joka on jalostettu väriltään kirkkaan oranssiksi, 
valkoiseksi tai kirjavaksi.

kullanhohtoinen kultasäyne, joka liikkuu parvissa ja ”kisailee” 
pintavesissä, 

toutain, joka on myös isokokoinen kala ja jonka poikaset hyppivät 
ilmassa ravintoa (hyönteisiä) pyydystäen. 

Altaita kehitetään myös ns. vesipuutarhoiksi, joissa esitellään moni-
puolisesti erilaisia vesikasveja. Vesikasvillisuuden suunnittelussa on 
huomioitu niiden yhteensopivuus kalalajiston kanssa. Kasvillisuuden 
vyöhykkeisyys altaissa tulee hyvin esiin, jota voidaan hyödyntää myös 
opetuksessa. Altaiden päälle rakennetaan laitureita ja astinkiviä, jotta 
kaloja pääsee tarkastelemaan läheltä. Laitureiden suunta on sama kuin 
rakennuksella ja lisäksi ne suuntaavat länteen, alueen aurinkoisimpaan 
suuntaan. Altaiden ääressä on tällöin myös miellyttävä oleskella. Lai-
tureiden vieressä on kosteikkokasvillisuusvyöhykkeet. Altaiden munkit 
luovat omaperäistä äänimaisemaa.

•

•

•

•

Ideakuvia. 1-3. Kala-altaisiin perustetaan vesipuutarhat, jotka korostavat kaloja, esittelevät samalla lampien ekologiaa ja ovat visuaalisesti kauniita. 4-5. Alueelle perustetaan erilaisia oleskeluryhmiä. Sama 
kalustesarja tuo yhtenäisyyttä (esimerkiksi Lappsetin non-stop -kalustesarja).

Leikkaus D. Kala-altaat ja niiden ympärillä olevat oleskelualueet ja kosteikkokasvillisuus istutukset 1:250.

Karppiallas

Karppialtaan rakenne muistuttaa rakenteeltaan kultasäyneallasta; sitäkin 
pääsee tarkastelemaan laiturilta kosteikkokaistaleen vierestä. Laituriin 
on kiinnitetty kirjaimin teksti ”Karppi – Cyprinus carpio” ja sen penkit ovat 
rakennettu puusta yhdeksi aaltoilevaksi kokonaisuudeksi. Karppialtaan 
kasvillisuus on kukinnoiltaan keltaista. Vesikasveja ei tässäkään altaas-
sa juurikaan ole, sillä kalat pitävät pohjan tonkimisesta. Lisäksi niiden 
hauska ulkonäkö tulee hyvin esiin vapaan vesipinnan alta. Rannalla 
kasvaa rentukkaa (Caltha palustris) ja keltakurjenmiekkaa (Iris pseuda-
corus). Lisäksi vedessä voi kasvaa yksittäisiä ulpukkaryhmiä (Nuphar 
lutea). 

Vesiputousallas

Allas sijaitsee vesiputouksen alapuolella. Altaan ja putouksen välis-
tä pääsee kulkemaan graniittipaasista tehtyä siltaa pitkin. Altaassa ei 
ole kaloja ja sen pääteemana ovat lumpeet sekä muut valkokukkaiset 
vesikasvit. Pääosan altaan vesikasvillisuudesta muodostavat erilaiset 
lummelajit, kuten suomenlumme (Nyphaea alba ssp. candida) ja pohjan-
lumme (Nyphaea alba). Rannoilla kasvaa lisäksi vehkaa (Calla palustris) 
ja matalassa vedessä mm. sarjarimpiä (Butomus umbellatus).

Toutainaltaat

Toutainaltaan jakaa kahteen osaan kannas, jonka päällä on kivituhkapin-
tainen jalankulkuväylä. Käytävän pinnan tasoon asennetaan graniittisia 
astinkiviä, joiden pintaan kaiverretaan teksti ”Toutain –Aspius aspius”.  
Altaan ja rantakäytävän väliin sijoitetaan oleskelualue, jonka divaanit 
(esim. Lappsetin valmistama Nonstop Reading-divaani) asetellaan va-
paasti. Toutainaltaan kasvillisuus esittelee punaisena ja vaaleanpunaise-
na kukkivia vesi- ja rantakasveja. Rannalla kasvaa mm. pohjanrantakuk-
kaa (Lythrum salicaria) ja vesikasveina käytetään vaaleanpunakukkaisia 
allaslumpeita (Nyphaea ssp.).

Kultasäyneallas

Altaan hienoja kullanhohtavia kaloja pääsee tarkastelemaan kosteikko-
kaistaleiden välisiltä laitureilta. Suuremman laiturin pintaan on kiinnitetty 
metallisilla irtokirjaimilla teksti ” Kultasäyne – Leuciscus idus”. Tekstin 
taakse sillalle tulee kolme penkkiä, joiden malli on pitkänomainen sel-
känojallinen ja käsitueton (esim. Lappsetin valmistama Nonstop Talking-
penkki). Selkänojattomia penkkejä (esim. Lappsetin valmistama Nonstop 
Watching-penkki) tulee altaan ja rantakäytävän väliselle kaistaleelle 
vapaasti sijoiteltuna. Kultasäynealtaan kasvillisuus keskittyy rantavyö-
hykkeille, jolloin kalojen hieno väri tulee hyvin esille. Kasvillisuus ei 
myöskään koreile hienolla kukinnalla. Kasvillisuus koostuu vesikuusista 
(Hippuris sp.), vihvilöistä (Juncus sp.), raatteesta (Menyanthes trifoliata), 
saroista (Carex sp.) ja ratamosarpiosta (Alisma plantago-aquatica).
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Havainnekuva. Kala-altaat ja niiden ympäristö katsottuna kalamestarin asunnon pihapiirin suuntaan.
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Havainnekuva. Maakumpu-veistos -alue ja virtavesiallas nurmialueen suunnalta.
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Suunnitelmakartta. Virtavesialtaan ja kosteikon ympäristöä,1:500.

Leikkaus K. Kosteikkoalueelle muotoillaan eri syvyyksiä, jotta vesipintaa olisi mahdollisimman usein näkyvillä 1:250.
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Virtavesiallas

Virtavesiallasta on hieman pienennetty kala-allaskonsultin suunnitel-
masta. Altaan keskellä on saari, jonka kasvillisuus on suunniteltu olevan 
nurmea ja niittyä. Niittykasveina suositaan tuoksuvia kukka- ja heinäla-
jeja. Saarella on upotettu laituri, jolloin kaloihin voi tutustua vedenpinnan 
tasolla. Saari on liitetty osaksi muuta puistoa neljällä sillalla.

Virtavesialtaaseen on liitetty maakumpu- ja veistosalue, joka toimii 
järviaiheisena seikkailupaikkana. Altaan rannan ja veden rajapintaa on 
monipuolistettu rantaviivan mutkittelulla ja sijoittamalla kiviryhmiä ja 
matalia pölkkyjä sen varrelle. Alue mahdollistaa myös pienimuotoista 
rantaleikkiä. 

Maakumpu- ja veistosalueen vieressä on nurmialue. Alue on varattu va-
paaseen leikkiin ja oleskeluun, joka mahdollistaa myös erilaisten tapah-
tumien järjestämisen. Alue on oiva myös lumirakentamiselle talvella.

Grillaus

Virtavesialtaan ja rinnelehdon väliin on suunniteltu katettu grillausalue. 
Alueella on useita ulkotulipaikkoja pöytineen ja penkkeineen. Osa ryh-
mistä on katettu laavumaisesti. Alueelle varataan mahdollisuus ongittu-
jen kalojen savustamiseen. Alueella on myös mahdollisuus koululaisten 
ryhmätyöskentelylle. Alueelta avataan näkymät Lohjanjärvelle. 

Grillausalueen viereen on suunniteltu pieni leikkialue, jonka välineistö 
on samaa kuin maakumpu- ja veistosalueella. Osa välineistä voisi olla 
suuria puusoittimia. 

Grillaus- ja leikkialue on rajattu pääkäytävästä matalalla paasikivimuu-
rilla, joka estää lasten varomattoman juoksun keskelle raittia ja toimii 
myös istuimena.

Kosteikko

Kosteikko on suunniteltu alueen altaiden vesien sekä hulevesien hallin-
taan sekä kosteikkojen havainnointiin osana opetusta ja luontopolkua. 
Alueella voidaan pitää myös opetusmielessä kosteikkoniittoa ym. toimin-
taa. Kosteikko on esitetty kala-allas konsulttien suunnitelmassa. Sitä on 
siirretty suunnittelualueen reunaan, jotta keskemmälle aluetta saadaan 
laajempi oleskelu- ja leikkialue. Kosteikon poikki on suunniteltu laituri-
polku, jota pitkin pääsee kosteikon yli. Kosteikon profiili on suunniteltu 
vaihtelevan syvyiseksi, jolloin vettä on havaittavissa myös kuivempina 
aikoina. Alueelle on esitetty myös pientä patoa viivyttämään vettä.  

Koillispuoleinen metsikkö, joka ei kuulu suunnittelualueeseen, on muissa 
alueeseen liittyvissä suunnitelmissa esitetty pysäköintialueena. Puiston 
rajaan on suunniteltu köynnösseinä, etteivät autot näy perhepuiston 
alueelle. 

Havainnekuva. Saapumisnäkymä Aurlahden suunnalta perhepuistoon. 

Ideakuvia. 1. Virtavesialtaan ympärillä oleva seikkailualue palvelee myös talvella.2-3. Alueelle tuodaan järvihenkisiä veistok-
sia. 4. Metsänreunan leikkialueelle ehdotetaan myös suuria puusoittimia.

Leikkaus I. Maakummuista ja veistoksista seikkailualue virtavesialtaan vieressä 1:250.
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Kalanviljely

Alueelle on suunniteltu kaksi kapeaa poikasallasta ja kaksi hieman 
leveämpää emokala-allasta. Ne on sijoitettu pitkittäin rinteen suuntaises-
ti, jotta rinne varjostaisi niitä mahdollisimman paljon. Altaiden ympärille 
on suunniteltu istutettavan altaita valolta suojaavaa kasvillisuutta. Alue 
on osin rajattu pensasistutuksilla ja osin kolmilanka-aidalla, jota vasten 
istutetaan köynnöksiä. Tarvittaessa alue voidaan rajata voimakkaammin 
kulun estämiseksi alueella. Etelä- ja länsisivuille istutetaan lisäksi pui-
ta antamaan suojaa ja varjostusta altaille metsän poistumisen vuoksi. 
Kalanviljelyaltaat on sijoitettu lähelle järvikeskusta, jossa sijaitsee myös 
hautomo. Altaat ovat kuitenkin sen verran sivussa, että järvikeskukselta 
on suorempi yhteys puistotoimintaan liittyviin kala-altaisiin ja oleskeluun.

Jos kalanviljelytoiminta ei toteudu, voidaan altaisiin sijoittaa muita kaloja, 
jolloin alue toimii kuten kala-allasalue. Tällöin myöskään rajauksen tar-
vetta ei ole, joten pensas- ja köynnösaidanteita voidaan poistaa ja alue 
liittää kiinteämmin osaksi muuta puistoa.

Suunnitelmakartta. Kalanviljelyaltaat ja niiden suojaistutukset,1:500.

Havainnekuva. Köynnösseinäke ja sen edustan pensa-
sistutukset.

Leikkaus B. Kalanviljelyalue ja säilytettävä lehtometsärinne 1:500.
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Lohjanjärven ranta-alue

Lohjanjärven ranta-aluetta on kehitetty niin, että sen läpi avautuu jär-
vinäkyviä, veden ääreen pääsee ja rannan vyöhykkeisyyttä on helppo 
tutkia. 

Puiston keskeisellä kohdalla on suunniteltu rantaan laituri, joka mah-
dollistaa järven rannalle pääsyn. Alueella olevaa ruovikkoa niitetään, 
jotta vesipinta tulee lähelle. Laituri on tarkoitettu oleskeluun ja ongintaa. 
Laiturille rakennetaan leveitä penkkejä hieman mattolaiturien tyyliin. 
Laiturilta on yhteys luistelu-, hiihto-, kelkkailu- ja pilkkireiteille sekä mah-
dollisuus avantouinnille. Avantouinnin tukipaikkana toimii kalamestarin 
asunnon pihapiirissä oleva sauna. Laituri on lähellä järven pinnantasoa 
ja se yhdistetään puiston käytäviin portailla ja luiskalla. Laiturille on 
käytäviltä myös esteetön yhteys luiskaa pitkin. Käytävän tasossa laituriin 
on myös suunniteltu kaksi tasannetta, jotka mahdollistavat oleskelun ja 
kiikaroinnin järvelle.

Ranta-alueelle on suunniteltu kaksi kapeaa laituria. Pohjoisempi laituri 
muodostuu koko rantavyöhykkeet läpäisevästä polusta, johon liittyy ran-
nansuuntainen, oleskelulaiturille johtava polku. Ruovikon läpi työntyvän 
laiturin päässä on näköalalaituri, joka on tarkoitettu Lohjanjärven maise-
man katseluun ja oleskeluun. Eteläinen laituri kulkee rantavyöhykkeen 
läpi. Kapeiden laitureiden varrella on levennyksiä pysähtymistä ja ohi-
tusta varten. Laiturit ovat osa luontopolkua. Luontopolulla havainnoidaan 
järven rannan vyöhykkeisyyttä ja alueen linnustoa sekä eläimistöä. 

Suunnitelmakartta. Ranta-alueelle sijoitetaan keskeisesti laituri. Rantakasvillisuutta harvennetaan paikoin niin, että Lohjanjärvelle avautuu näkymiä ja linnuille jää pesintäpaikkoja. Rantavyöhykkeelle raken-
netaan laituripolkuja luontotarkkailua varten. 1:500.

Ranta-alueen puustoa harvennetaan harkitusti näkymien avaamiseksi 
järvelle ja alueen liittämiseksi Aurlahden alueeseen hieman avoimempa-
na. Puustoa harvennetaan niin, että muodostuu muutamia näkymäyh-
teyksiä runkojen lomitse järvelle. Muilta osin harvennetaan huonokun-
toista puustoa ja pensaikkoa.  Joitakin kaadettuja puita jätetään alueelle 
lahopuuksi monimuotoistamaan rantaluontoa. Alueella halutaan säilyttää 
lintujen pesintämahdollisuus, joten pensaikkoisuutta ja ruovikkoisuutta 
tulee säilyttää.

Puiston Aurlahden sisäänkäynnin yhteyteen ehdotetaan rakennettavan 
laituri vierasveneitä varten.
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Suunnitelmakartta. Luontopolku kiertää koko perhepuiston alueen.
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Porlan lehto

Porlan lehtoalueella noudatetaan vielä vahvistamatonta hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa. Lehtoalueelle perustetaan luontopolku. Alueelle laaditus-
ta hoito- ja käyttösuunnitelmasta on poimittu lounais-koillissuuntainen 
polkuyhteys, joka on sijoitettu olevalle penkereelle. Tätä täydentämään 
esitetään länsi-itäsuuntainen polkuyhteys, joka myös kulkisi olevalla 
penkereellä. Lisäksi on esitetty yhteys vanhainkodille. Luontopolun 
varrella esitellään alueen luontoa opastein. Erityisesti havaittavissa on 
lehdon vyöhykkeisyys rinnettä vasten. Esitetyille uusille polkuyhteyksille 
pyydetään hyväksyntä ympäristökeskukselta.

Olevaa lehtoa täydennetään rinteen alla olevalla kasvittuneella kala-
altaalla. Lehdon hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan kasvittuneeseen 
kala-altaaseen on muodostumassa hieno kostea lehto. Tämän alueen 
annetaan kehittyä edelleen, jolloin se täydentää viereistä lehtoaluetta ja 
monipuolistaa osaltaan luontopolun sisältöä.

Lehdolle muodostetaan suojavyöhykettä grillipaikan ja kalamestarin 
asunnon pihapiirin kohdilla. Näihin rajautuvat metsänreunat ovat suo-
jelurajauksen ulkopuolella. Metsänreunoja hoidetaan monikerroksisina 
lehtoina.

Luontopolku

Alueelle on suunniteltu kiertämään luontopolku, joka esittelee alueen 
erilaisia elinympäristöjä. Luontopolun lähtöpaikka on järvikeskuksen 
itäpäädyssä. Luontopolun rastit ovat:

Alkulähde-altaan ja Ojamonkadun väliin muodostettava lehtoar-
boretum

Alkulähde-altaan lampitarkkailu

Kalamestarin asunnon pihapiirin perinneperennat ja lohjalaiset 
omenapuulajikkeet

Valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu lehtoalue ja sen rinteen 
vyöhykkeisyys

Lehdon alarinteeseen kala-altaan kohdalle kehittyvä kostea lehto

Kosteikko

Järven vyöhykkeisyys: rantakasvillisuus, ruovikko, eläimistö

Kalanviljely

Kala-altaiden kalalajit, kasvillisuus ja vyöhykkeisyys

Järvikeskuksen näyttelyt

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ideakuva. 1. Laituripolun päässä olevasta näköalapaikasta aukeaa näkymät Lohjanjärvelle.

Valokuvia. Olli Mantereen ottamia kuvia Porlan alueelta.



SUUNNITELMASELOSTUS PORLAN PERHEPUISTON YLEISSUUNNITELMA

28

Suunnitelmakartta. Tuoksupolku kiertää koko perhepuiston alueen. Suunnitelmakartta. Äänipolku kiertää koko perhepuiston alueen.
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Ideakuvia. Alueen talviasua ja -toimintoja.

Teemat

Porlan alueelle on suunniteltu myös teemapolkuja, joilla voi enemmän 
keskittyä alueen ääni- tai tuoksumaailmaan. Polut kiertävät osin samoja 
reittejä.

Tuoksupolku

Kalamestarin asunnon pihapiiri: Pihapiiri toimii perhepuiston 
keskuspaikkana osaamiskeskuksen ollessa suljettu. Rakennukseen 
kehitetään alueen info- ja museotoimintaa. Tuoksupolun reitti on 
osoitettu opastetaulussa.

Grillipaikka: Savun tuoksua.

Maakumpu- ja veistosalue: Tervatut puupölkyt tuoksuvat.

Virtavesialtaan saari: Kukkaniityt tuoksuvat.

Kosteikon tuoksumaailma: Kaikki tuoksut eivät ole aina miellyttä-
viä.

Ruovikko: Järvellä, ruovikon keskellä on oma hajumaailmansa.

Perhosseinäke: Tuoksut houkuttelevat perhosien lisäksi ihmisiä.

Luonnonravintolammikko: Vesikasveista löytyy monia kukkivia ja 
tuoksuvia lajeja.

•

•

•

•

•

•

•

•

Äänipolku

Kalamestarin asunnon pihapiiri: Pihapiiri toimii perhepuiston 
keskuspaikkana osaamiskeskuksen ollessa suljettu. Rakennukseen 
kehitetään alueen info- ja museotoimintaa. Äänipolun reitti on osoi-
tettu opastetaulussa.

Linnusto: Reunametsään ja ruovikkoon asennetaan puihin lin-
nunpönttöjä eri lintulajeille. Äänipolulla voi kuunnella alueen lintuja ja 
tunnistaa niitä.

Luonnonsuojelualue: Metsikössä on oma äänimaailmansa kuin 
avoimella.

Virtavesiallas: Virtaava vesi luo omat äänensä.

Laituri: Laiturilla kuuluu järven aaltojen liplatus ja osuminen laitu-
riin.

Ruovikko: Ruovikon maailmassa suhisee.

Kala-altaat: Kala-altaiden tekniikkaan liittyvät munkit, jotka pul-
puttavat.

Vesiputous: Veden kuohuntaa ja solinaa.

Lampitarkkailu: Tekniikan avulla päästään myös kuulemaan, 
miltä veden alla kuulostaa.

Arboretum: Eri puulajit kuulostavat erilaiselta, esim. haapojen 
havinan tunnistavat kaikki.

Leikkialue: Alueelle rakennetaan tuulikelloja ja soittimia, joita voi 
jokainen vierailija itse soittaa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Talvikäyttö

Kalamestarin asunnon pihapiiri: Pihapiiri toimii perhepuiston 
keskuspaikkana osaamiskeskuksen ollessa suljettu. Rakennukseen 
kehitetään alueen info- ja museotoimintaa. Infopisteestä voi vuokrata 
talviurheilu- ja leikkivälineitä, jos tämä toiminta ei muodostu muualle 
alueella. Luontopolun lähtöpaikka on pihalta. Luontopolku esittelee 
talviluontoa ja sen varrelle on myös mahdollista rakentaa vuoden 
aikaan sopivaa satupolkua.

Luonnonsuojelualue: Alueen luontoa tarkkaillaan myös talvella.

Laituri: Laiturilta on yhteys Lohjanjärven luistelu-, hiihto-, kelkkai-
lu- ja pilkkireiteille.

Ruovikko: Ruovikkoon ajetaan talvella labyrintti. Luonnonravinto-
lammikot ja vesipuutarhat sekä istutusalue. Kasvien talvitarkkailua.

Vesiputous: Talvella vesiputous muodostuu valoputoukseksi.

Nurmialue: Alueelle asennetaan talvella napakelkka. Alueella on 
myös tilaa järjestää lumiveistosten rakentamistapahtumia, jotka voi-
vat laajeta myös muihin puistoalueille kuten virtavesialtaan saarelle.

Grillialue: Palvelee myös talvella.

Lampitarkkailu: Lammen elämää talvella.

Arboretum: Puulajitunnistusta talviasussa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Suunnitelmakartta. Voimakkain valaistus sijoitetaan rinteen alla olevan käytävän varrelle1:1500.
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Valaistus

Alueen valaistus on suunniteltu hillityksi ja sen voimakkuuden sää-
tömahdollisuuksia tulee tutkia jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen 
pääkulkuyhteys rinteen alareunalla on valaistu, jotta kulku alueella on 
turvallista mihin vuorokauden ja vuodenaikaan tahansa. Järvikeskuksen 
ja kalamestarin asunnon pihapiirit sekä niiden välisen Alkulähteen ym-
päristön käytävät on valaistu. Rantaraitin varrelle on suunniteltu himmeä 
pollarivalaistus, joka on mahdollista sammuttaa tarvittaessa. Kala-altai-
den yhteydessä olevien laiturin ympäristöä valaistaan esimerkiksi laituri-
rakenteisiin upotettavilla valaisimilla. Valaisimet toimisivat ajastimella. 

Kohdevalaistus on suunniteltu vesiputouksen kohdalle. Talviaikana puto-
uksessa ei ole vettä, joten vesi korvataan valaistuksella. Muina aikoina 
valaistus toimii yhdessä veden kanssa. Järvikeskuksen ja kalamestarin 
asunnon pihapiirin ympäristössä kohdevalaistaan rakennusten ohella 
myös muutamia näyttävimpiä puita ja omenapuita.

Ideakuvia. 1. Laiturien ympärillä oleva valaistus kohdistetaan osin kos-
teikkokasvillisuuteen. 2-3. Ehdotuksia alueen valaisin malleiksi, ’Nyhavn 
park’ ja ’Waterfront’ Poulsenin mallistosta.
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Kustannukset

Perhepuiston rakentamisen kustannuksiksi, ilman alueelle sijoittuvien 
uusien rakennusten tai nykyisten rakennusten kunnostuskustannuksia, 
on arvioitu �,4 miljoonaa euroa (Infra Ryl hankeosalaskentamenetelmä). 
Arvio pitää sisällään Kalavesi konsultit Oy:n laatimat kala-altaiden ja 
rakenteiden kustannusarviot sekä koko pysäköintialueen rakentamisen 
kustannusarvion.   Puistoalueen toteutussuunnittelun ja rakennuttamisen 
kustannukset ovat arviolta yhteensä 500 000 e.  

Kustannukset on lisäksi jaoteltu osa-alueittain:
Järvikeskuksen ja kalamestarin asunnon pihapiirit  469 000 €
Portaikko ja vesiputous     467 000 €
Vesipuutarhat ja kala-altaat     511 000 €
Virtavesiallas, maakummut ja kosteikko   453 000 €
Lohjanjärven ranta-alue     362 000 €
Pysäköinti       325 000 €
Kalanviljely       183 000 €
Käytävät       392 000 €
Lehto             3 500 €
Metsät           64 000 €

Jatkotoimenpiteet

Toteutussuunnittelun käynnistyessä alueelta tulee hankkia lähtötiedoiksi 
ainakin maastomalli, pohjatutkimukset ja puustokartoitus suunnittelijan 
osoittamilta alueilta. Myös luonnonsuojelulain suojaama lajisto tulee 
kartoittaa.

Perhepuiston toteutussuunnittelu olisi mielekästä laatia yhtenä kokonai-
suutena ja yhtäaikaisesti talonrakennussuunnittelun kanssa. Rakennuk-
sen ja pysäköintialueiden yhteensovitus puistoalueen kanssa on ensiar-
voisen tärkeää toimivan kokonaisuuden rakentamiseksi. 

Toteutussuunnittelun yhteydessä tarkennetaan suunnitelman sisältöä 
ja mitoitusta. Jatkosuunnittelun yhteydessä voidaan tutkia mm. toisen 
kapean virtavesialtaan toteutusta alueella esimerkiksi kalanviljelyalu-
een kohdalla tai pysäköintialueen osalla. Nämä osa-alueet ovat olleet 
yleissuunnittelun aikana toivottavimmat, mutta jatkossa niiden toteutu-
mismahdollisuudet tarkentuvat. Tarvittaessa niiden tilalle tulee kehittää 
uutta, puistoon soveltuvaa toimintaa.

Mikäli suunnittelu ja toteutus kuitenkin halutaan vaiheistaa, tulee ratkai-
suissa huomioida mm. koko alueen johtovaraukset. Puiston käytettä-
vyyden kannalta olisi mielekästä toteuttaa puisto kokonaisuudessaan 
samaan aikaan niin, etteivät puiston eri osat valmistu useiden vuosien 
erolla. Puiston eri osa-alueet muodostavat luontevimman kokonaisuudet 
vaiheittaiselle rakentamiselle, jos sille kuitenkin on tarvetta. Osa-alueet 
ovat järvikeskuksen ja kalamestarin asunnon pihapiiri, allasalue, ranta-
vyöhyke ja Porlan lehdon luontopolku. Pihapiirin ja allasalueen rakenta-
misen järjestys ja töiden vaiheistus on sovitettava yhteen järvikeskuksen 
rakentamisen ja esirakentamisen kanssa. Toteutusaikataulussa tulee 
huomioida allasalueen esirakentamisen vaatima aika.
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