
 

 

Mitä paikka olisi mielestäsi sopivampi? 

124 vastausta 

 

Kävelykatu tarpeeton. Kehittäkää torin ympäristöä..terassi, ohjelmaa, kiinteitä kojuja ym 

Joku poikkikatu Laurinkadun ja Kauppakadun välissä 

Lohjan keskustaan ei nykyisessään muodossaan sovi kävelykatua 

Jokin poikkikatu, pääväylän sulku todella typerää! 

Joku poikkikaduista Kauppakadun ja Laurinkadun välillä, mutta torilla kunnon esiintymispaikka ja joutilasta 
tilaa.  

Café carnevalem kohdalla oleva katu ja joku toinen poikkikansalliset riittäisi 

Mielummin poikkikadut /yksisuuntaiset 

Yksisuuntainen katu mielummin  

Ei mikään, sillä Lohjalle ei tarvita kävelykatua. Täällä (Laurinkadulla) on leveät jalkakäytävät, jotka riittävät 
kävelijöille. 

Joku pienempi poikkikatu. Ei missään nimessä laurinkatu jota pitkin ajetaan jatkuvasti. Keskusta menee 
ruuhka-aikana tukkoon.  

Kauppakatu ja poikkikadut 

Jos on pakko semmonen johonkin tunkea niin esim. Kalevankalu 

Joku poikkikaduista. Lohjalla on kolme "pääkatua", ei näitä tule laittaa kävelykaduiksi. Tämä idea toimii 
isoissa kaupungeissa, ei täällä. 

Kauppakatu taikka Kauppakadun ja Laurinkadun rakennusten välissä oleva alue koko matkalta 



Tori / joku välikaduista 

Ilmari Sippolankatu, Torikatu ja väli Honorén tai vielä vieruskin 

Katuosuus, jonka varrella on muutakin kuin tyhjiä liiketiloja tai pankkeja. Kävelykatukokeluista hyötyi vain 
yksi ja ainoa yritys ja se on Cafe Carnevale. Olisiko tarpeen ottaa muita alueen (lue: keskustan) yrittäjiä 
suunnitteluun mukaan? Olisiko kävelukatuja mahdollista suunnitella rakenteilla tai suunnitteilla olevien 
kauppakeskusten yhteyteen?  

Ei tarvita kun on pieni kaupunki.torikatu jos tarvitaan 

ei ainakaan lohja keskustassa 

Mielestäni ei tarvita. Kaupungissa hyvät väylät jalankulkuun...Tori ja Aurlahti tapahtuma paikkoina loistavia. 

Torilta/harjulta Aurlahteen 

Lohjalle ei saa kaupunkisuunnittelunsa vuoksi järkevästi sijoitettua kävelykatua. Se on muutenkin turhake 
joka aiheuttaa silkkaa harmia yrittäjille kun ihmiset eivät sitä hyödynnä. 

Nahkurin torin ympäristö.  

Kohta missä olisi enemmän liikkeitä missä vierailla 

Kalliomäentie 

Joku välikatu kahden pääkadun välillä  

Tokman-nykyinen paikka 

Muu (15) 

 

 



 

 



 

 



 

 

Toiveita kävelykadun yrittäjille? 

111 vastausta 

Tapahtumia enemmän kävelykadulle (12) 

Erilaisia tempauksia päivittäin (3) 

- (2) 

Tsemppiä (2) 

Ei ole (2) 

Enemmän esille (2) 

Enemmän yrittäjät ulos liikkeistään. 

Tarjouksia 

Lisää popup kojuja 

Cafe Carnevalen terassi on aivan ihana. Lämmittimet vielä mukaan, niin kokemus paranee entisestään. 

Café carnevalen terassi mahtava! Tätä lisää! 

Enemmän asioita ulos.  

Levittäytyä ulospäin  

Enemmän yrityksen näkyvyyttä myös kaduille. Esimerkiksi kylttejä, rekkejä tms joka houkuttelee sisälle 

liikkeeseen. 

tuotteita ulos kojuihin myyntiin valvonnan alle 

Katua voisi paremmin hyödyntää. 



Parkkeeraus ilmaiseksi 

Ulkomyyntiä 

tsemppiä ja innokasta ideointia 

Lyhyt kokeilu ei välttämättä innosta yrittäjiä isommin liikkeelle. 

Tämän hetkisissä ei ollut vikaa, niitä ei vaan ollut kahvilan lisäksi  

Laajemmat aukioloajat 

Pääsisi autolla yrityksen eteen 

Lisää pieniä kojuja ja terasseja kadulle. 

Näkyvyys kadulle, mielestäni oikealla kävelykadulla yritysten ei välttämättä tarvitse tuoda itseään esille sen 

enempää kuin normaalisti. 

Enemmän esillä arkisin liikkeiden aukiolo aikoina 

Kehittäkää torin ympäristöä! Ottajaa mallia esim. Somerolta! Katutanssit viikottain ja ihmisiä todella paljon!  

En tiennyt kokeilusta, kävelin sattumalta siitä läpi, kivasti oli osin hyödynnetty katua, mutta olisi voinut 

enemmänkin olla. Uskon että tietoisuus ja käyttö lisääntyvät kokeilun loppua kohden edettäessä. 

Kävelykatu paikassa jossa ei ole kuin yksi yritys, heillä tosin ihan hyvä terassi. Sekin kuitenkin sillä Ilmari 

Sippolan kadulla, pitikö Laurinkatu sen takia sulkea? 

Enemmän kahvilatarjontaa mihin voi lapsetkin tulla, oli hiukan meluisa paikka tuo carnevalen paikka. 

Jos joku olis auki la iltapvällä ni vois jotain ostaakin 

Muuttakaapois vähentää todennäköisesti asiakkaita 

Voisi olla enemmänkin ohjelmaa ja rohkeammin tulla kadulle. Nyt tietysti on isoja kiinteistöjä tyhjinä... 

Kahvilat auki sunnuntaisin kun ihmisillä on aikaa kahvitella ulkona 

Sijoittakaa se hyvään paikkaan,missä siitä voisi oikeasti olla hyötyä. Toisen pääakadun katkaiseminen ei 

todellakaan ole minusta järkevää. Toivoisin että kävelykadulla olisi jotain tapahtumaa, eikä niin että siellä 

oli vain yhden kerran tapahtumaa että saatiin paljon väkeä sinne. Esim ruokakojuja kirpputorimyyjiä yms. 

Liikkeet avoinna myös iltaisin 

Olisivat enempi mukana, ulkomyyntiä ynm.. 

Tsemppiä! Koittakaa jaksaa vaikka näitä katuja suljetaankin. 

Mahdollisimman paljon ulos suuntautuvaa toimintaa. Tänään oli kivasti esim kahvilan terassi ja rekryfirman 

sohvaryhmä ja rekrytoija kadulla.  

Enemmän rekkiä, hyllyä, terassipöytää ulos 

Kojuja sinne :) 

Pidemmät aukioloajat ja enemmän tarjontaa  

Vois olla jotain liikkeitäkin kävelykadulla, nyt vain pari pankkia ja erikoisliikkeitä. Kahvila ja pizzapaikka kyllä 

on plussaa ja kuuluukin sinne. 



Pieniä myyntikojuja 

Enemmän kadun haltuun ottoa kojuina, laajennuksina tms 

Ehkä ensin pitäisi rakentaa joku katu jossa vain kävellään ja sen varrelle sopivia yrittäjiä eikä toisin päin. 

Ohjelmaa lisää ja tarjouksia  

Ainoa yrittäjä joka osuu nyt kävelykadun kohdalle, on jo tehnyt sen mitä pitää eli tehnyt lisäpaikkoja ulos 

Yrittäjien vaikutusmahdollisuuden ravintoloitsijaa lukuunottamatta ovat erittäin vähäiset. 

Ei ole yrittäjiä nykyisellä kokeilupätkällä. Tyhjiä liikehuoneistoja ja kaksi pankkia, 

Yrittäjiä saisi olla enemmän - enemmän kahviloita, ravintoloita, vaikka pieniä popup -myymälöitäkin. 

Tsemppiä  

Verotoimisto auki 18.00 asti.  

Palveluhenkisyyttä kiitos 

Kannattaa tulla ulos, kun siihen on mahdollisuus 

Tarjouksia tai tapahtumia 

Ulkomyyntiä, special tarjouksia 

Hyvää jatkoa 

Kaikki liikkeet ja yrittäjät kadulle enemmän. Opteam oli toimistossa kadulla, hyvä! 

Enemmän kojuja 

Pidempi katu 

Levittäytykää kadulle :) ja tuokaa sinne jotain katsottavaa  

Enemmän kadulle näkyvyyttä 

Kävelykadulla kuuluu olla pikkuliikkeitä.  

jotain ulkopötiä olisi kiva olla ainakin kesällä.  

Tästä ei hyötynyt kuin kahvilayrittäjä 

Laajemmin terasseja ja ständejä kadulle. 

Kävelykadulle sopivat yrittäjät tulevat paikalle sen jälkeen, kun pysyvä kävelykatu on perustettu. 

Tyhjät myymälät täyteen laatua ja erikoisuuksia. Nyt ei ole yhtään mitään minulle! 

Jos alue suunniteltaisiin siten, että siellä olisi kävelukadulle soveltuvia yrityksiä voisivat yrittäjät (muutkin 

kuin Cafe Carnevale) hyödyntää ohi käveleviä ihmisvirtoja mm. ulkomyynnillä sekä erilaisilla tempauksilla. 

Pankit pois kävelykadun varrelta. Kävelykadulle ja keskusaukiolle ravintoloiden ja kahvioiden terasseja lisää. 

ei ole  

Säästöpankki voisi avata kahvila terassin jotta löytyisi kadun molemmin puolin 



Kävelykadulla oli monta yritystä mutta vain muutama oli näkyvä. Joitakin huomattiin vasta poistuessa ja se 

harmitti. Olisi ollut kiva käydä niissäkin 

Enemmän näkyvyyttä 

Pitäisi ottaa se enemmän haltuun ja tehdä tapahtumia eikä vain kyräillä. Panostaa liikkeen ulkonäköön, 

jotta liike olisi kutsuva.  

Tulkaa ja näkykää kadulla, käyttäkää kesä hyväksenne! 

Liikkeet esim urheiluliike ja Tekniset sekä kirjakauppa olisivat voineet hyödyntää kävelykatua esim erilaisten 

tempausten tai tarjousten muodossa. 

Tämän hetkiset yrittäjät eivät kohtaa kävelykadun kanssa. Siksi on vaikeaa antaa toiveita. Ajan myötä 

liiketilat vaihtuvat. Muutamilla oli erittäin hyvä meininki 

Carnevalen terassi voisi olla sivukadulla jatkossa koko kesän 

Älkää tyrmätkö ideaa heti kättelyssä! Joka kaupungissa käydään sama keskustelu, samoin argumentein - ja 

lopulta kävelykatuun on oltu tyytyväisiä. 

Toivottavasti yrittäjät vastustavat hanketta. 

Vähän enemmän panostusta... Toisaalta mitä voidaan olettaa kahdelta pankilta ja lukkoliikkeeltä. 

Mille yrittäjille? 

Tsemppiä, olisin tullut.... 

Enemmän yrittäjiä olisi voinut olla, etenkin tapahtumapäivinä 

Mille yrittäjille ainut kuka tätä oikeasti pystyi hyödyntämään on kulmassa oleva kahvila 

Edes istuimia liikkeen edustalle 

Vaikea toivoa kun katu oli sellaisessa kohtaa ettei moni yrittäjä ollut sen varrella 

Koittakaa saada tällainen älyttömyys jäämään tähän kertaan. 

Vaikutti siltä että yritykset tulivat ulos toimitiloistaan vasta kokeilun loppua kohden. Eli siis rohkeasti vaan 

ulos kadulle, miettiä omasta toiminnasta uusia muotoja jotka sopivat uuteen toimintaympäristöön.  

Ei se kahdessa viikossa ala toimia. Malttakaa 

Kahviloita ja katukeittiöitä kadulle 

Lisää terasseja, palveluita, ruokaa, juomaa. 

 

Millainen olisi sinun kävelykatu? 

143 vastausta 

Vilkas ja eloisa (12) 

Pidempi (6) 

Penkkejä, kukkasia kahviloita (3) 



Avajaiset olivat kivat 

Avajaiset olivat mukava, parkkipaikoilla huono opastus. 

Tapahtumarikas 

Katutaiteilijoita täyteen 

Paljon levähdyspaikkoja (invalidit ym.), kukkia, viihtyisyys 

Eloisa koko ajan. Penkkejä ja kukkia myös ajotien kohdalla. Kokeilun ajaksi liikennemerkit olisi voinut 

peittää esteettisemmin. Nyt oli mustat jätesäkit päällä. Värilliset pussit kauniilla rusetilla solmittuna olisivat 

olleet kauniimmat. Istuskelupaikkoja ja elämää saisi olla enemmän etenkin muina kuin tapahtumapäivinä. 

Paljon kukkia, penkkejä ja live-musaa 

Vähän pidempi. Enemmän terasseja. Jäätelökioski tms.  

Lämmitetty, Jyväskylän kävelykadun tyylinen  

Kävelykadulla saisi mielestäni olla enemmän penkkejä, jäätelökioski tai marjojen myyntikoju. Kukkia voisi 

myös olla enemmän jos tulee pysyvä kävelykatu.  

popup ravintolaita,kirpputoreja,lapsille pomppulinna,jäätelökioski,olutteltta  

Musiikkia voisi olla ja joku lapsia kiinnostava asia. 

Pidempi ja tapahtumia enemmän 

Kiinnostavia myyntikojuja,,kahviloita ja tapahtumaa 

Kadun molemmin puolin olisi liiketiloja, joissa ravintolatoiminta olisi mahdollista, jolloin voisivat pitää (isoa) 

terassia kadulla.  

Sellainen jossa oikeasti olisi yrityksiä. Toisella puolella katua on nyt pankki Tekniset ja tyhjä tila.  

se olisi voinut olla paljon pidempi 😊 

Enemmän pieniä myymälöitä ja liikkeitä, nyt enemmän Laurinkadun "virastopäätyä". 

Sellainen jossa tosiaan olisi aktiviteetteja 

Terasseja, ravintoloita, pikku putiikkeja, ruokakojuja 

Paljon pikkuputiikkeja, jäätelökioski, terassi, kahviloita, enemmän istumapaikkoja joista seurata menoa... 

Sellainen missä voi ajaa autolla 

Kadulla olisi liikkeitä josta voisi ostaa jotain,ei pankkeja,verotoimistoa yms ja penkkejä missä istua,kesällä 

jäätelökioski ja katutaiteilijoita sekä tapahtumia 

Pitkä, koko Laurinkatu ja tori siirrettäisiin tyhjälle tontille Laurinkadun varteen. Ajan myötä kehitettäisiin 

kaunis käveväylä rantaan asti. 

Katu, jonka varrelle olisi keskittynyt useita palveluita, joita haluan käyttää samanaikaisesti. Kauppoja, 

pankki, kahviloita/ravintoloita kesäterassilla, musiikkia, penkkejä, jäätelökioski. Esimerkiksi Turussa on 

toimiva kävelykatu.  

Tekemistä ja katsottavaa ympäri katua 



Kilpailuja, karaoke, katutaidetta,työnäytöksiä, musiikkia,yhteislaulua 

Lohjalla on leveät jalkakäytävät. Niille toimintaa!  

Monipuolisten palveluiden keskellä. Kahvila- ja ravintolakulttuuri vahvasti edustettuina terasseineen. 

Mahdollisuus markkinoiden järjestämiseen. 

Nahkurintorin kauppakeskuksen valmistuessa katutason liikkeiden osalta (mikäli kävelykatu tuossa kohden 

missä nyt kokeiluna) voisi olla mahdollisuus siihen että liikkeet mitä siinä katutasossa olisivat 

kävelykatukonseptista hyötyviä 

Paljon liikkeitä ja kirppismyyntiä, niinkuin todnäk laurinpäivillä tulee olemaan. 

Kauppoja, kahviloita. Penkkejä ja marjanmyyntiä. Jotka ois siis auki iltapvälläkin ja vkonloppuna 

Pitkä vaikka alkaisi jostain paikasta ja loppuisi rantaan ja siinä varrella kauppoja ja ravintoloita. 

Siellä olisi pysyvä esiintymislava, penkkejä ja istutuksia. Olisi ohjattua ohjelmaa, joka aktivoisi ja rohkaisi 

kaupunkilaisia oma-aloitteiseen toimintaan. Voisi olla kojuja, joita voisi vaikkapa vuokrata yksityiset ja 

yrittäjät pidemmäkai tai lyhyemmäksi aikaa. 

Sopivasti penkkejä ja istutuksia, luonnollisena torin jatkeena jossa palvelut jo valmiina. 

Kävelykadun varrella pitää olla ravintoloita, kahviloita ja baareja, jotka levittäytyvät siihen kävelykadulle, 

sekä pieniä putiikkeja, joihin on helppo horjahtaa. Silloin tällöin järjestettyä ohjelmaa, katusoittajia aina, 

kun joku jaksaa tulla paikalle rämpyttämään. Aurinko saisi tokikin paistaa myös aina :-) 

PopUp kirppiksiä ja muita myyjiä esim käsityöläisiä, esityksiä, esim katusoittajia jne taidetta 

Kiinnostavia liikkeitä ja kahviloita ja ravintoloita 

Erillaisia ruokapaikkoja, terasseja, lapsille omia juttujaan, elävää musiikkia. 

Yhden viikonlopun mittainen. 

Alkaisi siitä Nordean kulmalta mistä nytkin ja jatkuisi aina Prisman kulmalle asti. Kaikki liikehuoneistot 

olisivat käytössä ja kahviloita olisi kadulla useita. Katusoittajat ja muut taiteilijat olisivat löytäneet sinne. 

Kadulla olisi runsaasti erilaisia istuinryhmiä. Kadun ilme vaihtelisi vuodenajan mukaan esim 

ruukkuistutusten ja valojen avulla. Kansalaiset saisivat helposti pystyttää myyntipöytiä pitkin katua. Katu 

olisi kaikkien yhteinen elävä kävely- ja viihtymisalue. 

Aktiivinen, täynnä ravintoloita 

Pikku putiikkeja, kahviloita, jäätelökioski, kukkia, penkkejä 

Kahviloita,ruokapaikkoja 

Siellä olisi kauppoja ja toimintaa ja näkemistä ja kokemista  

Kahvilat kuuluvat sinne ja tietysti liikkeitä pitää olla. 

Olisi kahviloita, ruokapaikkoja. Vaikka popup myymälöitä, musiikkkia, erilaisia myyjiä. Enemmän toimintaa 

kuin nyt oli. 

Ei ainakaan kaupungin toinen pääkatu 

Viihtyisä viheralueiltaan, kauppakeskuksien välissä, kahviloita, ravintoloita, terasseja 



Enemmän kahviloita, ravintoloita ja kauppoja 

En tarvitse kävelykatua, etenkään tämänkokoisessa tuppukylässä. Kävelytiet on sitä varten että siellä 

kävellään ja Laurinkadulla ne on kyllä ihan riittävät leveät! 

Hieno ja kaunis  

Lohja ei tarvitse kävelykatua, liikkeet ja ravintolat ovat ripoteltuina kauas toisistaan. Lisäksi keskustassa 

asuvana on kyseinen kävelykatu hankaloittanut kulkemista kotiin. Myös ensi kesän kävelykadun sijainti 

hankaloittaisi kotiin kulkua vielä enemmän (Torikatu)  

Koko kadun mittainen eikä 5 metrin pikku pyrähdys niinkuin nyt. 

Lapsiystävällinen ja ohjelmapainotteinen 

terasseja ja myyntikojuja, ei missään nimessä kirppistä! 

Enemmän liikkeitä,kirpputorimyyjiä. Kuin kauppakatu markkina-aikaan. 

Hyödyllinen 

Sellaista ei olisi 

Tapahtumapaikka joka luontaisella sijainnillaan, toiminnallisuudellaan ja pysyvyydellään houkuttelisi 

ihmisiä. Katu ei ole itseisarvo vaan saman asian ajaa mikä tahansa paikka. 

Ei tarvita. 

Sellainen, jossa on kadun varrella liikkeitä (kuten ihana store ja lelukauppa minttu yms sisustus- ja 

vaatekauppaa), kahviloita ja ravintoloita esim. Amar tai Mikko Utter tms laadukas ravintola ja nuorisoa 

varten pitseria tai hampurilaispaikka, jäätelökioskeja sekä hienompi baari, jossa laaja cocktail valikoima. 

Tällainen kävelykatu siis pitäisi suunnitella alusta lähtien uudestaan ja sinne tulevat liikkeet pitäisi sopia 

kävelykadulle. Kävelykadulle ei kuulu pankkeja, veroroimistoja tms. 

Sillä olisi ravintoloita 

Reilusti pidempi, sellainen, jossa tarjolla olisi runsaasti vaihtoehtoja. Ensi kesänä kävelykatu voisi olla auki 

heinäkuun ja niin, että rantajamien aikana yrittäjät (ravintolat) pitäisivät putiikit auki aina klo 2:00 - 3:00 

myös jami aikaan. Nyt ainoa, joka lisämyynnin oli oivaltanut oli Ismet keksustassa☺ 

No ei ainakaan tuo pätkä. Enemmän kavila ja ravintola terasseja. Penkkejä. Jätskikoju ym.  

Vertaa Helsinki iso roba tai vasankadun kokeilu 

Hiidensalmeen voisi suunnitella kävelykadun joka kulkisi rantaviivaa pitkin ja toiselle puolelle kahviloita ja 

pikkuliikkeitä pari kymmentä ja huoltoasema autoille ja veneille.  

Bulevardimainen pääkaupungin puistokatu 

Se olisi katu semmoisessa kylässä Mis jotain tapahtuu. 

Ainakin ilman kielioppivirheitä, minun kävelykatuNI olisi sellainen, ettei se haittaa yleistä liikkumista ts 

pääkatu ei ole hyvä kävelykatu. Pieniä liikkeitä, pysyvä kävelykatu Porvoon tyyliin. 

Riityävän pitkä ja varrella runsaasti kauppoja ja kahviloita 

Pop up ravintoloita, pomppulinna, kirppispöytiä, kaljateltta 



Torin vieressä, enemmän kahviloita ja ruokapaikkoja 

Normaalisti vilkas, jossa on katsottavaa ja koettavaa 

Pop kahvilaa, myymälää, esiintyjiä 

Enemmän kävelyteillä hyötyä 

Pöydät ja penkit heti esille. Suora yhteys torille. 

Pitempi 

Elokuun mittainen tapahtumarikas "olohuone" Lohjalaisille 

Enemmän liikeitä/kojuja esim. Kahviloita tms. 

Paljon kahviloita ja käsityö yrittäjiä pieniä putiikkeja 

Ei kävelykatua Lohjalle! 

Puistomainen  

Kukkia, pikkuliikkeitä vieretysten, mihin pääsee autolla viereen 

Koko Laurinkadun pituinen 

paljon värejä ja musiikkia lapsia juoksemassa ja  

Lohjalla ei tarvita kävelykatuja! Tarpeeksi lyhyet välimatkat. 

Carnevalin terassi oli hyvä ja hyvällä paikalla, mutta muuten kävelykadun pitäisi olla paikalla missä 

luontevaa pistäytyä liikkeisiin tai pysähtyä istumaan.. Esimerkiksi Tammisaaren Kuninkaankatu on täysin 

toimiva ja riittävä kävelykatu ilman erillisiä ihme hulinoita ja tyrkytystelttoja tai kirpputoreja. 

baareja ja kahviloita kaipaisi sekä istuskelupaikkoja 

Sellainen kuin tänään Laurinpäivänä. 

Pysyvien liikkeiden kohdalla 

Kahviloita, istutuksia, ei autoja poikkikaduilla, lapsille riittävästi tilaa leikille ja juoksentelulle, tilaa 

kirppiksille 

Koko Laurinkatu päästä päähän 

kts. edell. kysymys ja vastaus 

Sellainen, jonka varrella olisi sopiva kattaus erilaisia liikkeitä, kahviloita, terasseja ja katupenkkejä. 

Suurlohjankadun kohdalta Laurinkatua pitkin kulkeva ja Linnaistenkadun risteyksestä torille päin jatkuva 

kävelykatu. Kauppakadulle torille johtava koroke, joka hidastaa autoliikenteen ja varmistaa pääsyn torille. 

Toinen vaihtoehto olisi Kauppakadun muuttaminen kävelykaduksi Prismalle saakka. Prisman kohdalla 

bussiliikenteen liikennejärjestelyt on suunniteltu ihan pieleen, mutta sille ei enää mitään voi. Noin yleisesi 

kävelykadulle terasseja, lasten leikkipaikkoja, penkkejä ja keskusaukiolle esiintymislava. 

ei toiveita 

Muu (25) 



 

Perustele 

101 vastausta 

Turha (3) 

Lohjalla on autoja lähes yhtä paljon kuin ihmisiä, ei täällä kävelykadulle ole edellytyksiä. Tampereellakin 

kokeilu on ollut fiasko. Kokeilu vähensi keskustassa kävijöitä, ostovoimaa. (2) 

en koe tarpeelliseksi 

Aika mitään sanomaton 

Tylsä. Enemmän kahviloita olisi kiva 

Enempi olisi pitänyt markkinoida kaupunkilaisia osallistumaan itse ,käsit yönäytöksiä,pop up 

kahvilaa,taiteen tekoa,muotokuvamaalausta....kävelykadun varella ei mitään kiinnostavaa liikettä vain 

kahvila Carnevale 

Pettymys. Lauantai keskipäivä ja kahvilan terassia lukuunottamatta siellä ei ollut mitään. Olisi luullut, että 

avajaisviikonloppuna olisi ollut ohjelmaa koko ajan. Lasten kanssa sitten ihmettelimme kuinka saa kävellä 

keskellä katua. 

Torin aluetta ja rantaa pitäisi ennemmin kehittää 

Kävelykatu voisi olla toimivampi eri sijainnilla, jotta sen varrella olisi enemmän palveluita.  

Lohjalla ei ole sellaista katua missä olisi kävelykadulle soveltuvaa liiketoimintaa 

Täällä ei ole sopivaa katua,ei ketään kiinnosta pankkien ikkunat,pitää olla kiinnostava ja liikkeisiin pitää 

saada ostvoimaa.Mikä tarkoitus on ollut tällä kävelykadulla?Siksi että muuallakin on vai....Asiat pitää 

miettiä kunnolla ennenkuin ne toteutetaan,tässä kokeilussa ei ollu järjen häiventä.pieni pala katua jossa ei 

ole mitään 

aivan turha 



Ei toiminut. Sijainti on huono, tyhmästi rajattu yhdestä pääkadusta. Naamiointi kävelykaduksi huono, koska 

katumerkinnät ym. hämäävät. Pitäisi selkeästi erottua muista kaduista. Palveluita liian vähän, keskustan 

palveluista iso osa pitäisi olla tällä kadulla. Ilman erityistä tapahtumaa kävelykadulla ei ole mitään mikä 

houkuttelisi ihmisiä. 

Ei tarvetta. Torilla riittävästi tilaa. Kehittäkää torin ympäristöä.  

ideana hyvä, mutta ei saa toimvaa kokonaisuutta kun muuttaa yhden tärkeimmistä keskustan väylistä 

kävelykaduksi 

Tylsä, mitäänsanomaton, turha.  

Ihan kivasti elävöitti yhtenä iltana (tulevista tapahtumista en vielä voi sanoa) 

Hölmöläisten hommaa. Jos tuon laittais vaiks nahkurinkadulle monkolan ja nahkurintallin väliin ja sinne 

sitten kojuja yms. Ni toimisi paremmin. 

Haittaa sujuvaa liikkumista. Jalkakäytävät riittävät. 

Kokeilualueella ei ole oikein sellaisia kivijalkaliikkeitä, jotka hyötyisivät tuosta katualueesta. 

Vaikea on saada toimivaksi, keskusta on niin hajallaan, panostetaan toriin ja sen ympäristöön ja kehitetään 

aurlahden aluetta se riittää. 

Ei ole tarvetta. Jos saman kadun varrella olisi useampia kahviloita ja ravintoloita niin se voisi olla kävelykatu 

ja voisi toimia, mutta Lohjalla esim Honore, Opus K, London, Caballo Bayo jne ovat kaikki eripuolilla 

keskustaa. 

Ei toimi 

Kävelykatu ei ole toimiva lohjalla.  

Epäonnistunut paikka,2 pankkia ja kodinkone liike ei toimi kävelykadulla. Cafe carneval onnistunut. 

Liian pieni paikka kyseiselle toiminnalle. 

Absurdi. Pienen kadun pätkän sulkemiseen laitettiin uskomaton määrä viranhaltijoiden tunteja. 

Kustannukset eivät tule vain rakennelmista tai ostetuista materiaaleista tai tuotetuista palveluista, vaan 

kallisarvoisesta työajasta, ja nyt se aika käytettiin pienen kadun pätkän sulkemiseen elokuussa, kun 

suurimman osan asukkaista ja mökkeilijöistä lomat ovat ohi. Jos ikinä enää suunnitellaan vastaavaa, niin 

tehdään se yhden tapahtumaviikonlopun aikana, ja loma-aikana, jolloin siitä voi olla iloa keskellä päivääkin.  

Ei ole tarvetta 

Kävelykadulla pitäisi olla paljon ravintoloita, terasseja, kahviloita ja tapahtumia. Tässä kokeilussa niitä ei ole 

vaan katu lähes tyhjänä. Lisäksi paikka ei sopiva koska kyseessä toinen pääkaduista. Pitäisi kehittää täysin 

uuteen paikkaan 

Koska pari viikkoa kerrallaan minusta ainakin riittää :) 

Ei muuta hyvää kuin yksi kahvila. 

Ei hyvä. Turha ja tyhjä  

Ei kyllä kehuttavaa ole. 



Koska lohjan päättäjät ei osaa tehdä kuitenkaan oikein. "Hei perustetaan kävelykatu pankkien luo ja 

järjestetään tapahtumaa yhdeksi päiväksi niin ei tuu kalliiksikaan.. " oikeasti herätkää nyt ja kyselkää 

oikeasti ihmisiltä mitä haluavat ja suunnitelkaa sitten!!! 

Ei tarvita.. Tori rantaan olisi paras 

- 

Lyhyt, epäkäytännöllinen 

Idioottimainen yritys saada tuppukylästä suurkaupunki. Seuraavaksi varmaan Porin tapaan suunnitellaan 

lentokenttä suurlohjankadulle? Jotta kävelykatu ideana toimisi, tulisi sen ympärillä kaikkien yritysten olla 

mukana. Jos ei jumalauta torille saada toimivaa terassia, niin miten ihmeessä lohjan pääkatu voisi toimia 

kävelykatuna. Panostaisivat kaupungissa byrokratian kitkemiseen, jotta yrittäjät voisivat yrittää ja rakentaa 

sen tuottavan terassi edes siihen torin kupeeseen, ennen kun lain koura puree jollain idioottimaisella 

perusteella. 

En näe kysyntää täällä sellaiselle  

Aivan järjetön ajatus ja kuten huomattu täysin tarpeeton! 

Kävely katu ruuhkauttaa muita teitä ja kun kotoota lähtee joutuu kiertämään kauheen matkan...  

Vieressä asuvana olen seuraillut pari päivää kävelykatua, mopot ja autot ajavat jatkuvasti sen läpi. Ihmiset 

kerääntyivät torikadulle viikonloppuna hakemaan baarista porukkaa keskelle väylää niin että omalle 

parkkialueelle oli mahdotonta päästä. Tätä ongelmaa ei ollut Laurinkadun ollessa ajotienä.  

Paikkaa ei olisi voinut valita surkeammin. Avajaiset sitä samaa mitä jokaikisessä tapahtumassa. Lohjalle 

riittää tori "kävelykaduksi" ja torin voisi siirtää kesäksi aurlahteen. 

Suhteellisen turha 

Huono sijainti. 

Paska idea 

Lohja on nauhamainen pikkukaupunki jonka keskustassa on kaksi pääkatua poikkikatuineen. Muutenkin 

hiljaisen keskusta elävöittäminen katkaisemalla toinen näistä kaduista etenkin koulujen alkamis-/lomien 

loppumisajankohtana on mielestäni erikoinen ajatus. Nyt kyseessä on liikennettä häiritsevä autio 

kadunpätkä jonka sivustalla on yksi kahvila. Se että tulevana markkinaviikonloppuna paikalle saadaan 

tod.näk. ohjelman avulla ihmisiä ei tee siitä "kävelykatua". Lohjan keskustassa olisi tilaa "kaupunkilaisten 

kohtaamispaikalle" katujen ulkopuolellakin jos niin halutaan. Tämä edellyttäisi pientä panostusta ja ennen 

kaikkea riittävää ymmärrystä hakeutua kyseiseen paikkaan riittävän suurelta joukolta kaupunkilaisia.  

Lohjan keskustan väestöpohja aivan liian pieni kävelykadulle. 

Ei ollut kävelykatu fiilistä eli aivan väärä paikka. Ei ympäröiviä liikkeitä mitä kävellessä katsella, kulkea ja 

nauttia  

Koominen 

En usko,että asiakkaita riittäisi ulos istuskelemaantalvella. 

Liikennejärjestelyjen seurauksena sain 40€ pysäköintivirhemaksun, minulla on vammaispysäköintilupa, 

mutta olin pysäköinyt parkkiruutuun väärään suuntaan Tokmannin kohdalla olin kaupassa max10min ja siitä 

oli lyhyin matka asioida. Miten sieltä voi ketään tulla autolla ylös kun ilmarisippolan katu on suljettu 



Laurinkadun päästä joten en tule käymään kävelykadulla sen olemassaoloaikana enkä käytä keskustan 

liikkeiden palveluja, kiitos tuon älyttömän liikennejärjestelyn 

Liian pieni kaupunki siihen 

Mieluimmin kehitettäisi vastaavaa toimintaa torille ja rantaan ja ravintoloille mahdollisuus parempiin 

terasseihin 

Kadulla pitää olla itsestään toimintaa ja vilkasta. Kyseisellä pätkällä ei riittävästi sopivia toimijoita 

Huono sijainti, ei toimi niin kuin muissa kaupungeissa katso muut vastaukset...  

En käy, hankaloittaa asioimista. Käyn toisessa kaupungissa asioilla kunnes kokeilu päättyy 

Huonoin kävelykatu idea mitä oon eläissäny nähny 

Surkea esitys. 

Se puuttui mitä edellisessä kerroin toiveena kävelykadulle 

Ei tarvita. 

sama kuin aikaisempi 

Typerä pääväylän katkaisu, joka vaikeutti liikkumista 

Mielestäni kapealla saarekkeella harjun ja järven välissä ei liikennettä pitäisi siirtää vain toiselle 

pääkaduista. Nyt Kauppakadulla on ollut paljon enemmän liikennettä. Siinä on vaaran paikkoja, suojateitä 

ilman liikennevaloja ja torinkin vuoksi paljon kadun ylityksiä. Kaksi kertaa viikon sisällä katua ylittäessäni 

toisen kaistan auto antoi tietä, mutta toisella kaistalla auto ajoi jarruttamatta ohi. Koska Laurinkadulla on 

normaalisti vähän jalankulkuliikennettä muualla paitsi Prisman luona, ei todellista kävelykadun tarvetta ole. 

Avajaisissa oli esiintyjiä, mutta koska kunnon esiintymislavaa ei ole, en nähnyt heistä kuin päälakea. Torilla 

on jo kunnon esiintymislava melkein hyödyntämättä. 

En näe tarvetta kävelykadulle ympäri vuoden. Katu katkaistiin nyt kätevästi, saman tempun voi tehdä ensi 

kesänäkin. 

Ihan kiva kun on ohjelmaa, mut pysyvänä ei toimisi 

Tänään tapahtuma päivänä mukava ei tarvitse varoa esim. Autoja 

Ok 

Kokeilu oli erittäin hyödyllinen siinä mielessä, että ehkä tämä 20 vuotta jatkunut kävelykatuininä loppuisi 

nyt. Kokeiltu ja nähty turhaksi, joten se siitä. 

Pelkkä kahvila nähtävänä... köyhää. Tukkii pääväylänä liikenteen.  

Älytön 

Viitaten ed., lyhyet välimatkat. Enemmän pitäisi panostaa saamaan uusia yrittäjiä Lohjalle. Nyt suunta on 

toisinpäin; täältä on lähtenyt kauppoja pois. Suuntaan enemmän Nummelaan, siellä on tarjontaa ja lyhyt 

matka. 

Kokeilunakin ihan pepusta, järjetöntä, sotketaan koko kaupungin liikenne ilman mitään hyötyä 

"Paljon melua tyhjästä!"  



Epätoivoinen yritys saada Lohjan keskustaan jotakin sellaista, joka ei Lohjan keskustarakenteen takia sinne 

sovi.  

Liian pieni kaupunki ei tarvita olen sitä mieltä. 

sekoittaa kaupungin liikennettä turhan paljon 

Minulle tärkeää asioinnin helppous...Arki hyvin kiireistä ja palvelut pitää saavuttaa helposti.Liikun jaloillani 

päivät-töissä.Viikon hölkkäkilometrit 50-70.+muu elämä...Mieluiten siis tavoittaisin palvelut autolla ja vielä 

ilmaisella parkkipaikalla...Tapahtumien järjestämis paikkoja kaupungita löytyy...Tori ja ranta...Näistä kun 

vielä saisi pikkaisen tavallista parempaa ruokaa,juomaa ja puitteita nauttia niitä..Katuja ei tarvitse 

sulkea.Yhä enemmän siis keskitän ostosmatkani muiden paikkakuntien suuriin ostoskeskuksiin...Lohjallakin 

pitäisi ymmärtää,että kun kerran tehdään-niin tehdään kunnolla ja isosti... 

Kesällä voisi olla poikittain pääkatujeb kanssa, ei koskaan pääkaduilla!  

Kokeiluna hyvä ja kenties suuntaa antava, kaupungin tienvarsisuunnittelunsa vuoksi ei lohjalle sovi koska 

asukkaat sen verran laiskoja että oven eteen saatava auto parkkiin.  

Pieni kylä 2pääkatua ei tarvii kävelykatua. Rantaan joku kojukatu ois hyvä. Ei keskustaan. Tori riittää 

Aivan perseestä 

Käyn töissä muuualla. Jos ne liikkeet olisivat auki klo 20:een ja eteen pääsee autolla, niin käyttäisin.  

Pysyvä kävelykatu ei mielestäni toimi mutta kesäaikana sellainen on oivallinen tapahtumien järjestämisessä 

ja kaupunki kuvan elävöittämisessä. Yrittäjiä ja muita tulisi infota aikasemmin jotta osaavat varautua. Nyt 

kaikki ilmoitukset sun muut olivat hyvin olemattomia ja suurin osa ei edes tiennyt kävelykadusta 

Ei toimi lohjalla. Ihmisiä ei kiinnosta ja kävelykatu sulki ison tien mitä ihmiset käyttävän paljon ja tämä 

haittasi kulkua jokapäivä.yrittäjän tai siis yrittäjä joka pystyi jollain tapaa hyödyntämään tätä katua on 

kahvila miten lukkoliikke tai esim sportia tätä oikeasti pystyy hyödyntämään. 

Täysin tarpeeton. Perustelu edellä. 

Lohjan kokoinen kaupunki ei mielestäni tarvitse kävelykatua, sillä sille ei löydy tarpeeksi järkevää sijaintia. 

Lisäksi kävelykadun kokeilu sijoitettiin mielestäni liian myöhälle elokuuhun, jolloin suurin osa ihmisistä on jo 

palannut kotikaupunkeihinsa (mm. Lohjalla mökkeilevät) sekä ihmiset alkoivat palailla töihin. Järkevin 

ajankohta olisi ollut kesä- heinäkuussa, jolloin vielä olisi ollut koulujen loma-aika sekä paremmat säät. Ehkä 

tällön olisi saatu enemmän ihmisiä liikkeelle.  

Huono. Vähensin asiointia kävelykadun ja koko Laurinkadun liikkeissä, paitsi Prisma ja Mehiläinen jossa oli 

pakko käydä. Ruuhkaannutti koko Lohjan, kun vielä Suurlohjankatukin ajoittain poikki. Jos jotain haluaa 

Lohjalla parantaa, niin poistakaa pysäköintimaksut. 

Täh 

Jos kävelykatu joskus toteutetaan, voisi sen laittaa vaikka nahkurintorin tielle, siellä ei vaikeuta liikennettä, 

eikä yrittäjiä jotka menettävät asiakkaita. Sekä jo vähissä olevat parkkialueet vähenivät vain lisää 

entisestään.  

Ainakaan ei ole järkevää tukkia toista pääkatua. Lohjalla ei ole sellaista kadunpätkää jossa olisi useampi 

kahvila ja pikkuputiikki joka voisi järkevästi kävelykatua hyödyntää. Ennemmin aktivoidaan toria. 



Mielestäni kävelykatu lohjalla on todellinen turhake. Jo nyt kadut ja kaupunki on hyvin helppo saavuttaa 

kävellen, enkä näe kävelykadun tuovan kaupungille enemmän vetovoimaa. Pyöräilijöiden huomioimista 

liikenteen käyttäjinä voisi parantaa.  

Koska se on mielestäni täysin epäkäytännöllinen ei siitä hyödy oikeastaan kukaan. Yritykset jonka varella 

tämä katu oli niin tekivät tappiota. Onko siinä mitään järkeä 

Ei toiminut ainakaan noin isolla kadulla, joka pääkatuja 

Heikko esitys, jopa haitallinen. 

Turha ja kokeilu oli myös turha. 

Eikö tori muka riitä 

Lohjalla on selvästi kysyntää istuskeluun keskustassa. Lisää terasseja ravistemusliikkeille, kyllä ihmisiä 

riittää. Joka paikassa ei ole pakko olla parkkipaikkaa suoraan liikkeen edessä, ei ole muissakaan 

kaupungeissa. Ravintolat yms. huomaisi paremmin, jos ne kesäisin levittäytyisivät kaduille, ulos hikisistä 

kopeistaan. Porukkaa ei ehkä riittäisi Lohjalla koko Laurinkadun mittaiseen kävelykatuun, mutta joku 

poikkikatu voisi olla kävelykatu, jos siihen saisi sopivia liikkeitä. Torikatua pitäisi kehittää siihen suuntaan. 

Tällöin myös Torikadun ja Sepänkadun välinen sisäpiha voisi tulla tehokkaampaan käyttöön. 

 

Mikä kävelykadusta jäi parhaiten mieleesi? 

215 vastausta 

Kaupunkilainen tunnelma (12) 

Tyhjyys (5) 

Istutukset (4) 

- (3) 

Avajaiset ja sen tunnelma (3) 

Carnevalen terassi (3) 



Tyhjä katu (3) 

Ei mikään (2) 

Avajaiset (2) 

Liikenteen tukkiminen (2) 

. (2) 

Rauhallisuus (2) 

Kahvila (2) 

Lohjalaisten negatiivinen palaute. 

En osaa sanoa 

Kiinni oleva verotoimisto 

Opteam 

hiljaisuus 

Kysely 

Muut ihmiset... Aikaa katsella... 

Monitoimikeskuksen kielikahvilassa oli hyvä tunnelma kuten myös Opteamilla (ihanat valkoiset koirat 

sohvalla), avajaispäivänä. Carnevalen terassi ehdottomasti paras! 

Turvallisuus 

Kahvilan iso terassi 

Bussiliikenteen häiriöt 

Liian lyhyt.  

Musiikkiesitykset 

Cafe Carnevale  

Carnevalen terassi ja kukkaistutukset  

Valitettavasti parhaiten mieleen jäi ihmisten (ja kadun yrittäjien) negatiivisuus. Minusta oli mukavaa, kun 

pätkä oli rauhoitettu autoilta ja lapsen kanssa sai huolettomasti kävellä. 

Se että autoja parkkeeras sinne 

Carnevalen tersssi 

Kukkaistutukset, muuta kun ei ollut. 

Surkea pituus. Oliko tarkoitus tehdä sellainen kokeilu joka varmasti epäonnistuisi..  

tunnelma avajaisissa 

Keskusaukion urheilujärjestöt 

Liikenteen tukkeutuminen 



Cafe Carnevalen "terassilaajennnus" oli tosi hyvä juttu. 

Tyhjyys, autius 

Vaatimattomuus 

Tyhjä kadun pätkä 

kauniit istutukset 

Kiva terassi ja mukava musiikkiesitys 

hyvä yritys, tulos nolla 

Avajaiset veti mukavasti ihmisiä. 

Kahvila Carneval 

Carneval kahvila 

Tyhjä katu suurimman osaa ajasta!  

hienot kukat! 

Helppous 

Valitettavasti jäi mieleen tyhjyys. 

Kahvion terassi 

Kovaääninen laulu 

Hyvä tunnelma 

Tyhjä, autio katu 

Ei mikään. Kävin muualla asioimassa. 

Avajaispäivänä ihmisten iloinen mieli kuunnellessa musiikkia ja katsoessa esityksiä. 

No nyt on kokeilu kesken, mutta avajaisten kuorosessio ja Jyrkin laulanta oli tosi hieno juttu! 

Nordean hassut ämpärit, tyhjät penkit esiintymislavan edessä, narun takana istuvat kuoharinjuojat. 

Avajaisissa oli paljon porukkaa kuvien perusteella mutta nyt parina päivänä ollut muuten hyvin kuollutta... 

Onneton paikka. Avajaiset eivät mitenkään poikenneet esim. markkinoista, yksi pääkatu on katkaistu, mutta 

mitään pysyviä ja oikeasti kävelykadulle ominaisia palveluja ei yhden ainoan olemassa olevan kahvilan 

lisäksi ole. Kun ohjelmaa ei ole, näkymänä on vain autio, turhaan suljettu kadunpätkä. Torikadulla on 

valmiiksi liiketilaa (joskin hyvin pitkälti tyhjää tällä hetkellä). Ainaisesti kritiikin kohteena olevia 

parkkipaikkoja ei siitä montaa häviäisi, lisäksi kyseessä ei ole autoliikenteen kannalta mitenkään merkittävä 

kadunpätkä. Omasta pienestä kävelykadusta voisi saada oikeinkin toimivan, ja sehän voisi ehkä laajeta 

sivuilleen, jos tarve vaatii.  

Kauniit kukkaistutukset 

Viihtyvyys 

Liikuntakeskuksen ständi 



Tylsyys  

En tiedä. Se oli hauska kokemus! 

Cafe carneval 

Käsittämtön veivaus ja uskomaton työtuntimäärä, jota suunniteluun laitettiin, vaikkei kaupungin tehtävänä 

ole olla mikään ohjelmatoimisto. 

Hyvä alku mutta liian lyhyt. 

Todella lyhyt pätkä 

. 

Turhuus 

Ne laulajat silloin ja kiva kävellä siellä 

Liian vähän palveluita minun makuuni. 

Kauniit kukat ja ruukut  

Typerä sijoitus. 

Jyrki anttila 

Pankkiin oli hankala mennä 

carnevalen terassi 

Tyhjyys, tila jätetty hyödyntämättä. 

Tyhjä katu, toimimaton liikenne. 

Sen floppaus 

Sen huono sijainti 

Kukkaistutukset noita riepoteltiin jo ensimmäisenä perjantaina 😉 

Se että se oli liian lyhyt ja tylsä 

Hassu ajankoht 

Tyhjä katu ja vaikeus liikkua lohjalla 

Tyhjyys ja kävelykadun epäonnistuminen 

Rohkeus kokeilla sitä vastustuksesta huolimatta. 

Ei mitään 

Vitutus 

Katkaistu katu 

Tyhjä katu, ei ihmisiä. 

Teennäinsyys 



Ettei siellä ollut mitään muuta kuin Carnevalen terassi 

Edelliseen vastauksena: toivon lisää aktivitteetteja. / Parhaiten jäi mieleen kadun pätkän tyhjyys😦. Olisiko 

ollut väärä sijainti?  

pysäköintisakko 

Kukat, farssi 

Toimimattomuus 

Keinotekoisesti henkiin herätetty 

Lähes autio päivittäin.  

Muu (83) 

 

Kommentteja kävelykadun järjestäjille 

100 vastausta 

Hyvä tapahtuma, väärä sijainti (3) 

- (2) 

Mahtava idea, kivat avajaiset. Carnevall cafe tuonut tosi hyvin ulos toimintaa. Saa muilta. Joku muu juttu 

carnevalin lisäksi miks sinne kantsis tulla tai viettää aikaa.  

Kiitos kokeilusta. Toivottavasti homma etenee, että joskus saisi lämmitetyn kävelykadun niin kuin 

Jyväskylässä.  

Mietin myös että onko kävelykadun kohdalla tällä hetkellä tarpeeksi pienyrittäjiä? Olisi hienoa jos 

kävelykadun alueelle saataisiin tuotua enemmän pieniä yrityksiä ja kivijalka kauppoja kuin mitä tällä 

hetkellä. 

kävelykadulla pitää olla aktiivista toimintaa että se vetäisiä ihmisiä puoleensa 



Hienoa, että järjestitte kokeilun kaikesta negatiivisuudesta huolimatta. 

Markkinointia kaupunkilaisille osallistumaan 

Tuo pätkä ei ole mikään katu eikä houkuttele ketään. Kävelykadulla pitäö olla penkkejä jne. Käykääpä 

katsomassa mallia vaikka helsingistä. 

olisi rohkeammin voinut tehdä vielä pidemmälle ylettyvän kadun 

Parempi organisointi 

Ideana ihan ok, mutta kävelykatukokeilu on turha alueella missä ei ole tarjontaa 

Pieneen kaupungiin ei välttämättä sovi samat asiat kuin isoihin, tulos voi olla surkuhupaisa. 

miettikää tarkemmin toimintoja ja sijaintia 

Kokeilupätkä oli hieman liian pieni ja ihmisiä ja yrityksiä olisi voinut kannustaa pienyrittäjyyteen ilmaisilla 

kojupaikoilla. Kirppikset olisi pitänyt siirtää kokonaan kävelykadulle. Paikalliset kuvataidekoulun oppilaat 

somistamaan katua vaikka maalaten. 

ihan hyvä kun kokeilitte 

Kiva idea, mutta toimivaa kävelykatuja ei luoda noin vaan. Samaan aikaan pitäisi siirtää palveluita kadun 

varrelle ja kehittää kaupungin infrastruktuuria. 

Suunnitelkaa enemmän osallistuvaa ohjelmaa 

Keksikää muuta...  

Alussa aina hankalaa, mutta siihen nähden näytti kivalta ja virkeältä 

Tuli jo laitettua aiempaan kohtaan 

Yritys hyvä kymmenen, paikka vaan täysin väärä 

Uuden alla pitäisi olla ehkä enemmän esimerkkinä ja aktivoida kaupunkilaisia.  

Hyvä yritys. 

En kaipaa kultturipitoista ohjelmaa, siihen riittää torin lava. 

Surkea toteutus ja tylsä 

Siitä pisteet, että kokeiltiin, ja siitä ettei kokeilu kestänyt koko elokuuta. 

Hyvällä tiellä ollaan. Kehitetään eteenpäin vastustuksesta huolimatta. 

No,yritetty on.... 

Toinen paikka ja aika ja tekemistä enemmän. 

Pitäisi ottaa kävelykaduista oppia jo toimivista kaupungeista ja tarkastella palvelut. 

Koska lohjan päättäjät ei osaa tehdä kuitenkaan oikein. "Hei perustetaan kävelykatu pankkien luo ja 

järjestetään tapahtumaa yhdeksi päiväksi niin ei tuu kalliiksikaan.. " oikeasti herätkää nyt ja kyselkää 

oikeasti ihmisiltä mitä haluavat ja suunnitelkaa sitten!!! Tapahtumia, esiintyjiä, trubaduureja, katukeittiöitä, 

kirppismyyjiä, enemmän kahviloita, ruokapaikkoja. Markkinamyyjiä, lasten tapahtumia yms.. 

 



Kiva ajatus, toteutus ei tämän hetkiseen keskustarakenteeseen sopiva 

Keskittykää johonkin oikeasti tärkeisiin asioihin ja lopettakaa tällainen järjetön puuhastelu!!! 

Älkää kokeilko uudestaan... 

Jotain järkeä touhuihinne 

Alue laajemmaksi, aika pidemmäksi, enemmän ohjelmaa ja mainontaa. En meinannut löytää avajaispäivän 

ohjelmaa/ aikataulua. Ja seuraavankin viikonlopun osalta olen epätietoinen. Kojuja ja myyjiä kaipaisin. 

Miettikää seuraavalla kerralla loppuun asti 

Parempi pätkä käyttöön 

Lopettakaa moinen turha touhu. 

Paremmalla onnella seuraavan kerran? 

Toivon uutta kokeilua toiseen paikkaan, jossa luonnollisesti olisi kahviloita, ravintoloita, putiikkeja... 

Kävelykatua ei pitäisi järjestää ohjelmanumeroidrn varaan vaan niitä kutsutaan toimivalle suunnitellulle 

kadulle lisäksi 

Katso edelliset kommentit. Kävelykadun tulisi myös houkutella kävelemään eikä vaan asioimaan 

Kehittäkää muita virikkeitä lohjalle, ei pakolla kävelykatua, liikenne ei toimi ja tori lava samaan aikaan tyhjä. 

Kävelykatu on ajankohtainen kun ihmismassat eivät mahdu jalkakäytäville.  

Miksi?  

Ei enää tämmösiä järkeä saa käyttää 

Ei tiet mitään papukaija merkki saa. 

Hyvä yritys mutta ei tuollaisena toimi 

Muutama kukkaruukku ei riitä kävelykadun toteutukseen. Liian kolkko katu kävelykaduksi. 

ei ole loppuun ajateltu. Aktiviteetit puuttuu. lapsia ei ole ajateltu yhtään 

Kuukauden kokeilu olisi ehkä ollut parempi. 

Enemmän liikkeet ulos 

Hiljemmalle musiikkia 

Hiljentäkää musiikia 

Pidetään tästä kiinni. Pystykadut torille päin käyttöön.  

Enemmän myyjiä ulos 

Hyvä tempaus 

Liian lyhyt katu ja aika 

Penkit plussaa 



Kiitos kaupungille, joka vastasi äänekkäiden rutisijoiden huutoon. Järjestelyt toimivat hienosti, mutta 

tarvetta kävelykadulle ei kukaan voi keinotekoisesti luoda. 

Koska Suomen säät ovat mitä ovat, olisi pysyväisemmällä kävelykadulla hyvä olla jonkinlaisia suojaavia 

katoksia tms. 

Ei voi tukkia liikenteen pääväylää. Oletteko ajaneet 4-5välillä päivittäin keskustassa? Siellä on ruuhkaa. 

Pelkkä kauppakatu ei riitä  

Tämä oli hieno idea! 

Lopeta hölmöily 

Toivottavasti kävelykatu jatkuu 

Jos seuraavalla kerralla edes hiukan mietittäisiin ensin. 

Poikkikadut Kauppa-ja Laurinkaduille olisi pitänyt olla reilusti suljettuina autoilta. Nyt myyntipöytiä 

jalkakäytävällä ja autoja aika paljon heti parin metrin päässä. Olisi kiva jos olisi tämän kokeilualueen lisäksi 

ulottunut siten, että koko alue tämän ja torin välillä olisi kävelyaluetta. Kävelykeskusta. 

Ottakaa touhuun järki mukaan! 

Torikadulle voi sen laittaa mutta kyllä Laurinkatu pitää pitää liikenteelle vapaana. 

Ei aina pidä olla kuin muut kaupungit,eihän Järvepääkään halua elämus kaivosmuseota!!!!!!!!!!!! 

Keskittykää kaupunkia kehittäessä Lohjan kahteen ylivoimaiseen vahvuuteen...Järvi rantoineen ja harju 

maisemineen. 

Kävelykatu olisi saanut jatkua ihan Suurlohjan kadulle asti. Keskusaukiota saisi vähän karsia isoista puista, 

niin näkyy myös sen takana olevat liikkeet.  

Terasseja saisi laajentaa niin ei olisi niin ahdasta. Jäätelökioski puuttui 

Yritykset pitäisi saada enemmän mukaan. Osa oli ottanut kadun hyvin haltuun, mutta jokaiselle liikkeelle 

vaikka oma teemapäivä lisäksi, niin saisi ne jäyhätkin mukaan.  

Toivon, että kokeilua jatketaan ensi kesänä laajempana ja yrittäjät ja kuntalaiset yritetään saada vielä 

aktiivisemmin mukaan.  

Kokeilussa ihmisten eli asiakkaiden lomat menee järjestäjien lomien edelle. 

Haluttiinko Lohjan kaupunkikeskusta todella autioittaa!  

Pitkäjänteisyyttä! Ei tätä voi näin vähällä kuitata, Kävelykatu lisää ilman muuta keskustan viihtyisyyttä, 

mutta aihetta kannattaa kehitellä huolellisesti. 

Kiitos. Hyvä että kokeiltiin. 

Ehkä sitä paikkaa kannataisi harkita vähän enemmän ja kysyä kaupunkilaisilta ja yrittäjiltä mikä on hyvä 

paikka. Tämä oli farssi pahimmasta päästä aiheutti vain ruuhkaa ja loisti tyhjyydellään. Miksi ei 

Laurinpäivillä kirpputorimyyjät saaneet olla myymässä kävelykadulla? Turhaa veronmaksajien rahojen 

tuhlausta. 

Järjestäjille? Siis kaupunginhallitukselle? Älkää enää tehkö mitään tällaista. 

? 



Ei kiitos 

Annoin ykkösen, koska nollaa ei ollut asteikossa. 

Olisi hienoa saada Lohjalle pysyvä, kaunis kävelykatu. Ja tori viihtyisäksi ja eläväksi. 

Järjestetty ohjelma oli hyvä, muuten kävelykadut ammottivat tyhjyyttään. Enemmän esimerkiksi penkkejä 

tai pientä ohjelmaa jokaiselle päivälle. Kävelykadun varrella olevat liikkeet olisivat voineet järjestää jotain 

erikoista kävelykadun kokeilun aikana, mikä saisi ihmiset pysymään liikkeessä. 

Ohjelmat voi järjestää torillakin. Tämä 2viikon kokeilun ohjelmamäärä ei ollut yhtään todellisuutta 

Kiitos  

Ottakaa järki käteen pojat! 

Turhake!  

Ottakaa koppi valmiista infrasta, meillä on toria ja rantaa ja keskusaukio sekä kävelijöille sopivia katuja jo 

nyt. Tehkää niistä yrittäjille houkuttelevia. Tapahtumat tuovat piristystä arkeen.  

Yrityksiä pitäsi vissiin sparrata paremmin etukäteen. Nyt tuntuu, kommenttien perusteella, että aika iso osa 

oli ajatellut että kävelykatu itsessään tuo liikevaihtoa. Kävelykatu on iso mahdollisuus, mutta vain jos se 

osataan hyödyntää, eikä jäädä sinne tiskin taakse kärkkymään.  

Voisiko sen kävelykatuosuuden vaikka maalata jollain tilapäisvärillä että se erottuisi paremmin? Esimerkiksi 

Jyväskylässä kävelykatu ei ole asvalttia vaan katukiveystä 

Enemmän häppeninkejä. 

Älkää pls enään järjestäkö 

Herätti paljon ajatuksia ja keskustelua Lohjan keskustan kehittämisestä. Hyvä! 


