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Brändi on ajankohtainen käsite ja merkittävä 

menestystekijä erityisesti nykyisessä yritys-

maailmassa. 2000-luvulla käsite on jalkautunut 

uusille aloille ammatillisesta henkilöbrändäyksestä 

eri aluetasojen brändäykseen, jolle vakiintuneempi 

yleistermi on sana paikkabrändäys.   

Alueiden brändäystä tapahtuu jo Suomessa 

huomattavasti kaupunkitasolla, mutta erityisesti 

matkailun kautta. Otetaan esimerkkinä vaikka 

Lapin Korvatunturi, jonka brändi tunnetaan 

maailmanlaajuisesti ja joka luo Savukosken 

kunnalle turismin kautta asukkaita ja 

elinkeinomahdollisuuksia.

Brändi ja sen jalkautuminen uusille aloille on 

herättänyt mielenkiintoni ja tahdoin tutkia sekä oppia 

aiheesta lisää opinnäytetyönä alani näkökulmasta. 

Työ laadittiin opintojeni valmistumisvaiheessa 

syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Tutkimukseen 

ja oppimiseen sain mahdollisuuden Lohjan 

kaupungin kaavoitukselta työharjoittelun 

jatkona.  Työni toimii esiselvityksenä Ventelän 

kehittämisohjelmaa varten. Tutkimuksen aikana 

en kohdannut vastaavia tutkimuksia aiheesta, 

missä paikkabrändin potentiaalin rakentumista 

tuettaisiin kaavoitustyön kautta, joka antoi työlleni 

innovatiivista lisäarvoa.

On selkeästi havaittavissa, että paikkabrändin merkitys menestymistekijänä on valtava. 
Yhteiskunnassamme nyt ja tulevaisuudessa pärjäävät kilpailijoitaan paremmin alueet, 
jotka vetävät puoleensa asukkaita, elinkeinoa ja matkailua omilla tunnettuustekijöillään.

TAUSTA

Brändin merkitys on havaittu 

myös Lohjalla. Kaupunki on 

mm. panostanut viestintäänsä 

ja teettänyt paikkabrändistä 

aiemman tutkimuksen, jonka 

tutkimus koski koko kaupungin 

paikkabrändiä. Tuon työn 

yksi jatkotoimenpide-ehdotus 

oli tutkia Lohjan imagoa 

brändin rakentamisen pohjaksi 

(Nuoranen 2010, 82), joka 

toteutui osin työssäni laaditun 

imagokyselyn kautta. 

Opinnäytetyöni aluksi tavoit-

teena oli teoriaosuudessa 

kuvata tutkimuksessa käsi-

teltävät pääaiheet: maankäytön 

kehitys ja brändi. Näiden 

aiheiden selkiydyttyä muodostin 

paikkabrändin rakentamista  

käsittelevä osion maankäytön 

kehityksen näkökulmasta, jota 

peilattiin aiheesta löytyvää 

sovellettavaa kirjallisuutta. Tämä 

osa työstä käydään tiivistetysti 

selvityksessä lävitse.

Työn teoriaosan kirkastuttua 

työssä kerättiin aineistoa 

tutkimuskohteen identiteetti- ja 

imagotekijöistä kokeellisesti. 

Tavoitteena oli luoda perusta 

paikkabrändin rakentamista 

varten maankäytön kehitystyön 

kautta. Tässä selvityksessä 

käydään lävitse pääosin 

kerättyä aineistoa, joka antaa 

kuvan alueen nykyhetkestä ja 

tulevaisuuden tavoitetilasta 

käyttäjälähtöisesti1.

Espoossa 8.8.2016

Jaana Kinnunen

1. Käyttäjä tarkoittaa opinnäytetyössäni alueella asuvaa, elinkeinoa harjoittavaa, työskentelevää, koulua käyvää, muutoin asioivaa tai alueen läpikulkevaa henkilöä.
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Kaavahierarkian tahot ja mittasuhteet

Maankäytön kehitys alkaa 

kaavahierarkian mukaisesti 

valtiotasolla. Valtioneuvosto 

päättää valtakunnallisista 

alueiden käyttötavoitteista, jotka 

luovat pohjan maakuntaliittojen 

laatimille maakuntakaavoille. 

Liittojen laatimat yleispiirteiset 

suunnitelmat ohjaavat kunnissa 

tapahtuvaa kaavoitusta ja 

viranomaisten muuta alueiden 

käyttöä koskevaa suunnittelua. 

(Ympäristöhallinto 2013.)

Kuntatasolla kaavoitusta 

ohjaavat myös sen omat 

strategiset tavoitteet. Alueen 

rakentumisen prosessi 

kaavoituksen näkökulmasta 

alkaa tarpeesta laatia alueelle 

maakuntakaavan ja kunnan 

strategisten tavoitteiden 

mukainen suunnitelma 

maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämin sisältövaatimuksin. 

Suunnitelma voi olla koko 

kunnan kattava yleispiirteinen 

yleiskaava, useamman 

kunnan yhteinen yleiskaava 

tai osaa kunnasta käsittelevä 

osayleiskaava. Yleiskaavoitusta 

varten voidaan myös laatia 

erilaisia ohjelmia, selvityksiä ja 

periaatteita alueen kehittymisen 

tueksi (Ympäristöministeriö 

2013; Lohjan kaupunki 2016).

Yleiskaavat ohjaavat 

asemakaavoitusta, jossa 

määritellään tarkemmin 

alueen tuleva rakentuminen: 

mitä halutaan rakentaa, mitä 

säilyttää ja millä tavalla. 

Määrittelyä varten laaditaan 

tarkempia selvityksiä, joilla 

vastataan maankäyttö- ja 

rakennuslain vaatimuksiin. 

Asemakaava voidaan laatia 

myös yleiskaavoittamattomalle 

alueelle, kun suunnitteluun 

otetaan huomioon yleiskaavan 

sisältövaatimukset soveltu-

vin osin. Asemakaava voidaan 

laatia laajallekin alueelle asuin-, 

työ- ja virkistysalueineen, 

mutta se voi myös koskettaa 

esimerkiksi vain yhtä tonttia. 

Ranta-alueiden rakentamista 

ohjaa ranta-asemakaava, 

jonka laatii poikkeuksellisesti 

maanomistaja.  (Ympäristö-

hallinto 2013.)

MAANKÄYTÖN KEHITYS 
TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Kunnan kaavoittajan tekemään alueiden käytön suunnittelua ohjaa kaavahierarkian ja kunnan  
tavoitteiden  lisäksi  maankäyttö- ja rakennuslaki.  Näitä tavoitteita kuvaavat pykälät  5§, 39§ ja 54§.
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Kansainvälisesti tarkasteltuna maankäytön kehityksen kansainvälisiä suunnittelutrendivaikuttimia olivat 

vuonna 2014 muun muassa kohtuuhintainen asuminen, julkinen terveydenhuolto, ilmaston muutos, 

korjausrakentaminen, joukkoliikennepainotteiden kehitys, puistot, käveltävyys ja tiheys. (Planetizen 

2014).Nämä trendit ovat havaittavissa myös osin maankäyttö- ja rakennuslain tavoitesisällöistä sekä 

ajankohtaisesta uutisoinnista. Alueiden kehityksessä on ollut selvästi myös nähtävissä suurien alueiden 

kasvaminen entisestään ja pienien alueiden katoaminen väestön kasvun ja sen sijoittumisen myötä. 

(Wilson 2012.)

Muut kaavoitusta ohjaavat tekijät ja kehityssuunnat

Tulevaisuudessa aluesuunnittelun kehityssuunta voi olla samansuuntainen kuin tämän päivän yrityksillä. 

Tekesin teettämän julkaisun mukaan (Arvonluonnin uusi aalto, 2014) tulevaisuudessa taloudellisen 

ja toiminnallisen arvon tuottaminen ei riitä markkinoilla menestymiseen. Sen mukaan yritysten olisi 

pystyttävä koskettamaan kohderyhmäänsä syvemmin muun muassa kokemuksilla ja merkityksillä, joista 

ryhmä on kiinnostunut ja valmis maksamaan. Tämän julkaisun näkökulma antoikin eväät tässä työssä 

tutkia käyttäjälähtöisiä aistikokemuksia tutkimusalueella. Tarkasteltavat aistikokemukset olivat näkö-, 

haju, kuulo- ja makuaisti. Viides aisti (tuntoaisti, sisältäen pääosin kosketusaistin) rajattiin ulkopuolelle 

työssä. Työssä halusin tutkia kuinka alue aistitaan nykypäivänä ja kuinka se toivottaisiin tulevaisuudessa 

aistittavan. Nämä kysymykset asettuivat hyvin työn imago-osioon. 

Aistikuvaikonit: Ramboll Finland Oy
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BRÄNDIN KÄSITTEET JA 
RAKENTUMISEN PROSESSI

Brändi on tavaramerkki, 

tuotelaji, -nimi, merkkituote 

(Suuri sivistyssanakirja 

2000). Yritysmaailmassa se 

muodostuu pitkäkestoisesta 

vahvasta maineesta, joka 

antaa käyttäjillensä lisäarvoa 

(Lampila 2013). Se tarkoittaa 

tunnistettavuutta, jolla on 

helppo erottautua tai erilaistua 

muista kilpailijoista (Rainisto 

2005, 15). Tunnistus- ja 

erottavuuselementtejä voi 

olla useita, mistä muodostuu 

luotettava mielikuvaketju 

(Siukosaari 1997, 262).

Sivistyssanakirjassa imago 

kuvataan hahmona, kuvana, 

mielikuvana ja maineena. 

Yritysnäkökulmasta se kuvataan 

yrityskuvana, tuotekuvana ja 

tuotteen luomana mielikuvana 

(Otavan uusi sanakirja 2005). 

Imago muodostuu monipuolisesti 

koetuista elementeistä, jotka 

voidaan jakaa kahteen ryhmään. 

Asiakkaan oma tausta ja sieltä 

syntyneet arvot, asenteet ja 

ennakkoluulot sekä kuulopuheet 

ja uskomukset muodostavat 

ensimmäisen kokonaisuuden, 

joihin on haastavaa vaikuttaa. 

Toisen kokonaisuuden 

muodostavat yrityksestä 

saatavat tiedot, kokemukset 

ja havainnot, johon yritys voi 

pyrkiä vaikuttamaan. ( Vuokko 

2003, 111). 

Kun ihminen on välittänyt aisti-

kokemuksesta muodostuneen 

mielikuvan (tai kerrytetyn 

tiedon) toiselle ihmiselle syntyy 

imagosta mainetta, tunnettuutta. 

(Lampila 2013). 

Käsitteelle identiteetti löytyy 

eri merkityksiä. Se kuvaa mm. 

ominaislaatua, ominta olemusta 

ja yksilöyttä. Psykologisesti 

se kuvaa yksilön käsitystä 

itsestään omien ja toisten 

ihmisten havaintojen kohteena 

(Otavan uusi sanakirja 2005). 

Yritysidentiteetti voidaan jakaa 

kahteen osaan. Ydinidentiteetti 

edustaa rakennettavan brändin 

sielua, sen arvoja, pääosaamista 

ja ideologiaa (Aaker 1996, 

85-87). Laajennettu osa 

identiteetistä taas kuvaa 

yritystä erityisesti visuaalisesti 

(symbolit, värit, fontit..) sekä 

viestinnällisesti (mitä ja kuinka 

halutaan viestiä...) (Aaker 2000, 

73). Identiteetti voidaan myös 

tarkentavasti jakaa sisäiseen ja 

ulkoiseen osaan, josta sisäinen 

kuvaa yrityksen henkilökunnan 

mielikuvaa, kun taas ulkoinen 

kuvaa ulkoisille sidosryhmille 

luotua kuvaa. (Isohookana 

2007, 22).

Käsitteet brändi, imago ja identiteetti ovat nykypäivänäkin toisiinsa sekoittuvia ja väärin 
tulkittuja. Ohessa käsitteiden tulkinnat näin aluksi pääosin yritysmaailman näkökulmasta.

Brändi, imago ja identiteetti

Esimerkkinä CocaCola 

yrityksen brändinä:

Millaisia faktisia 

ominaisuuksia 

tällä kyseisellä 

tuotemerkillä on? 

Millaisia mielikuvia 

ja mainetta näistä 

ominaisuuksista 

on rakentunut?
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Brändin rakentamisen perusosat

Isohookanan (2007, 21) mukaan identiteetin rakentamisessa yrityksen johto on avainasemassa. Sen 

määrittely auttaa pää-töksenteossa ja vahvistaa vetovoimaisuuden arviointia. Määrittely voi myös 

synnyttää uusia ideoita ja toimintamalleja kehitettäväksi (Aaker 2000, 101-102). Ydinidentiteetin tueksi 

voi kehittää viestinnällistä, erityisesti visuaalisia vertauskuvia, jotka vahvistavat toteuttamista sitä 

toteuttaville tahoille. (Aaker 2000, 124-125)

Kuten edellisillä sivulla todettiin, asiakkaan imagon muodostuksen ytimeen on haastavaa vaikuttaa. 

Lähtökohtana voidaan todeta, että jos asiakas ei pysty muodostamaan mielikuvaa, on kyse viestinnäl-

lisestä ongelmasta (Grönroos 2001, 390). Jos mielikuva on muodostettavissa, voi imagon rakentaminen 

tapahtua näiden tunnistettujen mielikuvien kautta tietoisilla toimintaratkaisuilla. Tunnistettuja tekijöitä 

voidaan korostaa ja niiden joukkoon voidaan lisätä tekijöitä, joita yrityksen brändillä ei vielä ole, mutta 

mitä tavoitellaan tulevaisuudessa olevan. Olennaista on, että mielikuvat perustuvat todellisuuteen 

(Rope 2005, 53). Näitä tunnistettuja tekijöitä yritys voi vahvistaa erilaisilla perinteisillä viestinnän ja 

markkinoinnin keinoilla, joihin sisältyvät liikemerkki, logo, kirjasintyyppi sekä värit (Rope 2005, 61). 

Tällaisilla toimintaratkaisuilla, kuten graafisella ilmeellä tai kampanjoilla, voi kuitenkin olla suppea tai 

jopa negatiivinen vaikutus, jos keinot perustuvat pinnallisuuteen. (Grönroos 2001, 389.)

Brändi muodostuu identiteetin ja imagon rakentamisen toiminnoista. Yritysnäkökulmasta tarkasteltuna 

Aaker (1996, 78-79) on esittänyt identiteetin rakentamisen prosessina, joka on tiivistetty ao. kuvioon. 

Prosessissa ensimmäisenä määritellään yrityksen nykytila sisäisesti ja ulkoisesti sekä sen asiakkaat ja 

kilpailijat. Kun tämä on tehty, voidaan määrittää yrityksen ydin- ja sitä tukeva laajennettu identiteetti. 

Määritetyt tekijät kirkastavat yrityksen arvolupausta ja uskottavuutta, mikä luo mahdollisuuden brändi-

asiakassuhteeseen. Lopuksi identiteettikokonaisuus voidaan asemoida sen asiakkaille, toteuttaa ja 

tarvittaessa seurata sitä.

Brändi voi rakentua myös onnellisten sattumien kautta, mutta useinmiten se on vuosien      
työn aikaansaannosta.  
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BRÄNDIN SOVELTAMINEN 
MAANKÄYTÖN KEHITYKSEEN

Alueen paikkabrändi rakentuisi nykyistä 

selkeämmin, jos se rakentuisi maankäytön 

suunnittelussa tunnetun kaavahierarkian 

mukaisesti. Tämän suuntaista kehitystä on 

tapahtunutkin lähimenneisyydessä. Valtio 

perusti maabrändiryhmän, joka toteutti 

Suomelle kattavan maabrändiraportin. 

Raportissa esitellään havaintoja Suomesta ja 

sen vahvuuksista, jotka toimivat ohjenuorana 

aivan niin sanotulle ruohonjuuritasolle 

saakka    (Toolbox Finland 2010). 

Opinnäytetyössä pohdittua:

Millainen on Suomen 

valtakunnallinen  maabrändi 

nykyisällään verrattuna 

esimerkiksi pohjoismaihin, 

Eurooppaan tai maapallon 

muihin valtioihin?

Voisiko brändiä 

tarkentaa maakunta-

tasoittain (tai niiden 

kaltaisten rajausten 

kautta)? 

Esimerkiksi rajauksina 

voisivat toimia 

ilmastovyöhykkeet, 

murre, perinteet, 

pukeutuminen, 

paikannimet,     

yhteinen historia..

Kuinka kunnat/kaupungit 

erottuvat toisistaan 

tänä päivänä? 

Lohjan

brändi?

Paikkabrändihierarkia

Tämä kehityssuunta on oikea paikkabrändi-
näkökulmasta, ja se pitäisi jalkauttaa 
vahvemmin hierarkisesti käytäntöön.

Valtiotason identiteetti- ta imagoselvityksen 

jälkeen tarvitsisi nyt maakuntatasolla (tai  

sen tapaisilla muodostetuilla  aluerajauksilla) 

tarkentaa aluita erilaistavat ja omaperäiset 

ominaisuudet monipuolisemmin. Seuraavalla 

tasolla kunnat ja kaupungit voisivat 

maakuntabrändin avulla tarkistaa omaa 

identiteettiään ja imagoaan seudullisesti 

yhdessä tai erikseen. Myös kaupunginosa-, 

kylä- ja muut aluekohtaiset asukasyhdistykset 

ja jopa naapurustot voisivat toimia oman 

alueensa brändin rakentajina mahdollisesti 

kaupungin/kunnan tukemana.
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Ohjaavat tekijät - tuki sekä haaste paikkabrändille

   

Paikkabrändin rakentumisen näkökulmasta maankäyttö- 

ja rakennuslain tavoitteet edistää sosiaalisesti toimivan 

elin- ja toimintaympäristön luomista, rakennetun 

ympäristön kauneutta sekä kulttuuriarvojen vaalimista 

ovat merkittäviä ohjaavia ja alueiden omaleimaisuutta 

tukevia tekijöitä. Nämä tekijät myös toistuvat osin yleis- 

ja asemakaavoituksen sisältövaatimuksissa rakennetun 

ympäristön ja luonnonarvojen vaalimisessa. Nämä 

lain ohjaamat tavoitteet täyttyvät parhaimman mukaan 

käytännössä laadukkaan kaavoitustyön kautta.

Toisaalta maankäytön kehitystä ohjaavien lakien ja 

säännösten luoma haaste paikkabrändille on alueiden 

suunnittelu samalla sabluunalla. Yhdyskuntasuunnittelun 

professoria Pekka Virtasta jo vuodelta 1999 lainatakseni 

edelleen 

"...nyky-yhteiskunnassa on havaittavissa pyrkimystä 

yhdenmukaisuuteen. Viranomaisohjauksessa ohjaavuus 

tasapuolistaa ja säästää resursseja tapauskohtaiselta 

suunnittelulta".

Viitaten selvityksessä aiemmin kirjoitettuun (sivu 8), brändi 

tarkoittaa tunnistettavuutta, jolla on helppo erottautua tai 

erilaistua muista kilpailijoista. Näin ollen paikkabrändin 

tunnettuus- ja erottavuuselementit on haasteellisempaa 

muodostaa noudattaessa lakia. Haaste ei ole kuitenkaan 

mahdoton voitettavaksi.

Ohjaavat tekijät - tuki sekä haaste paikkabrändille
Entä jos/kun kunta on saavuttanut 

brändiaseman, ulottuuko se sen koko 

hallintoalueelle samanlaisena vai eroavatko 

esimerkiksi sen kaupunginosat ja kylät 

identiteeteiltään? 

Eroaako  esimerkiksi 

opinnäytetyön tutkimusalue 

identiteetiltään ja imagoltaan

niin että sillä on oma brändipotentiaali?
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SOVELTAVAN KIRJALLISUUDEN 
NÄKÖKULMA PAIKKABRÄNDIIN

Maa-alue ei ole verrattavissa yritykseen ja näin ollen yritysmaailmasta 

rantautuneiden käsitteiden sisältöä on tarkasteltava uudelleen maankäytön 

näkökulmasta. Sana paikkabrändi on tällä hetkellä alalle vakiintunein termi sitä 

käsittelevässä kirjallisuudessa, mutta käsitettä ei ole kuvattu missään suorasti. 

Paikkabränditohtorina tunnettu tekniikan tohtori Seppo Rainisto kuvaa käsitettä 

jakaen sen osiin. Sanaa paikka Rainisto kuvaa tarkoittavan alueita sen eri 

tasoilla, kuten muun muassa alue, kunta, maakunta, valtio. Sanan brändi 
Rainisto kuvaa sanoin kuin sivistyssanakirja (2015, 14).

Paikka ja brändi

Imago maankäytön kehityksen näkökulmasta tarkoittaa todellista kokemusta 

identiteetistä, jonka on perustettuva todellisuuteen. Vaikka imago olisi 

negatiivinen, on se mahdollista muuttaa postiviiseksi esimerkiksi huumorin 

keinoin (Rainisto 2001, 16; 2005, 17). Yhdyskuntasuunnittelun professorina 

toiminut tekniikan tohtori Pekka Virtanen (1999, 9) painottaa imagon tarkoittavan 

yleistä mielikuvaa, joka muodostuu alueesta myös ilman tietoista vaikuttamista. 

Rainisto (2005,16) mainitsee alueen imagon olevan vaikeasti hallittavissa, 

koska sen muodostuminen on passiivista. Rainiston mukaan mielikuva 

muodostuu ihmisen oman historian, aiempien kokemusten ja arvomaailman 

pohjalta. Sanaa maine ei soveltavasta kirjallisuudesta löytynyt, mutta maine - 

tunnettuus kuvaa mielikuvaa, joka on siirtynyt kokijalta seuraavalle.

Imago
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Identiteetti

Virtasen mukaan (1999, 7-8), paikan identiteetti tarkoittaa yksilöllisyyttä, jolla kohde erottuu muista. 

Näitä elementit syntyvät pääosin fyysisestä ympäristöstä, kuten esimerkiksi alueen vesistöistä, maaston 

muodoista ja rakennuksista. Paikkojen erottautumista toisistaan on tapahtunut jo pitkään historiassa 

ilman brändiajatteluakin. Virtanen (1999, 6;12) kertoo näitä erilaistavia, omaleimaisuutta lisääviä 

identiteettitekijöitä olevan nimen lisäksi useita. Paikan sijainti on Virtasen (1996, 19; 22; 25; 39) mukaan 

merkittävä identiteettitekijä. Maantieteellinen sijainti määrittää alueen luonnontieteelliset suhteet ja näin 

ollen toimii paikkabrändin perustana. Sijainti saavutettavuuden kautta vaikuttaa paikan syntytapaan, siitä 

kehittyvään ikään ja muodostumisen aikana tapahtuvaan monipuolisen yhteiskunnan muotoutumiseen 

historian kautta. Yhdyskuntaa rakentavana tekijöinä voidaan nähdä sen rakentumisen tapa ja alueelle 

muodostuneet toiminnot ja tapahtumat. Myös alueelle sijoittunut väestö määrittelee paikan identiteettiä 

koollaan ja rakenteellaan.

Fyysinen ympäristö voidaan tuntea eri aistein ja kuten yritysmaailmassakin se koetaan vahvasti 

visuaalisena. Ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (1998, 12) kertoo näköaistin olevan 

merkittävimmässä osassa ympäristön hahmottamisessa. Myös muiden aistien merkitystä ympäristön 

kokemisessa on tarkasteltu maankäytön kehityksen näkökulmasta (Knuuti, 1998, 8). Identiteetti syntyy 

myös paikallisten yhteishengestä ja -toiminnasta (Virtanen 1999, 7-8). Käsitteeseen identiteetti voidaan 

siis yhdistää myös käsite kulttuuri. Argeologiassa ja antropologiassa kulttuuri kuvaa tunnusomaisia 

merkkejä jättänyttä, muista erottuvaa asutusta. Historiassa ja etnografiassa käsite taas kuvaa 

ihmiskunnan henkisten, toiminnallisia ja aineellisia elementtejä, niiden saavutusten kokonaisuutta sekä 

perinnäisten elämänmuotojen ilmentymisiä, tapoja ja uskomuksia. Sosiologisesti käsite kulttuuri kuvaa 

eri ammatti- ja sosiaaliryhmien toisistaanerottavia erityispiirteitä ja niiden elämänmuotoja, kuten kieli, 

murre, pukeutuminen tai ikä (Suuri sivistyssanakirja, 2000). 
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Teoriaviitekehyksen lopputulema

PAIKKABRÄNDIN KÄSITTEET JA 
PROSESSIT TÄSSÄ TYÖSSÄ

Tässä työssä paikkabrändi 

tarkoittaa alueen pitkäkestoista 

positiivista mielikuvaa ja / tai 

tunnettuutta, joka kohdistuu sen 

nimeen. Niin sanottu paikka, 

voi olla valtio-, maakunta-, 

seutu-, kunta-, kaupunki-, 

kaupunginosa-, kylätasoinen 

tai pienempi alue (kuten 

esimerkiksi kadun osuus ja 

sen välitön ympäristö) ja tässä 

tapauksessa se on yksi osa-

alue kaupunginosasta. 

Alueen nimi toimii tavaramerkin 

kaltaisesti, joka tunnistettavilla 

ja erottavilla tekijöillään luo 

lisäarvoa aluetta käyttäville 

ihmisille.

Paikan imago tarkoittaa 

käyttäjälähtöisiä kokemuksia 

tutkitusta paikasta - näkö-, 

kuulo-, haju- ja maku- (sekä 

tunto-) aisteilla syntyviä 

mielikuvia alueen luonnon, 

rakennetun ja toiminnallisen 

ympäristön elementeistä. 

Imago tarkoittaa myös alueen 

eri elementtien tunnettuutta, 

mainetta. Se tarkoittaa alueen 

väestön kokemusta itsestään 

yhteisönä ja sen tuottamaa 

kulttuurista yhteistoimintaa. 

Työssä myös selvitetään paikan 

tulevaisuuden toivottua imagoa, 

joka kuvaa tilaa siitä, millaisena 

käyttäjät haluaisivat paikan 

tuntea ja kokea tulevaisuudessa. 

Paikan identiteetti merkitsee 

kyseisen alueen faktisesta 

olomuodosta ja elementeistä 

esiin nostettavia erottavia, 

omaleimaisia tekijöitä. 

Näitä tekijöitä etsitään sekä 

rakentumattomasta että 

rakentuneesta ympäristöstä. 

Myös alueen väestö ja sen 

muodostamaa toimintaa 

(mahdollisia kulttuuritekijöitä) 

tarkastellaan.

Näitä käsitteitä on kuvattu 

yhteenvetona alla olevaan 

kuvioon. Tarkastelukulma työn 

identiteettiosiossa on pääosin 

valtakunnallinen, kun taas 

imago-osiossa paikallinen.
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Paikkabrändin rakentamisen perusosat

Maankäytön kehityksen näkökulmasta brändin rakentamisen ns. yrityksenä voi toimia valtio-, maakunta-, 

kuntaryhmä- tai kuntataho yhdessä paikallisten kanssa. Esimerkiksi kaupunginosan brändin rakentamisen 

prosessi alkaa nykytilan monipuolisessa määrittämisessä, joka soveltuu hyvin kaavoitustoimen ja 

paikallista tahoa edustavan elimen (kuten asukasyhdistys) yhteistyössä alulle pantavaksi. On myös 

hyvä määrittää alueen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat (asukkaat, yrittäjät, työssä/koulussa käyvät 

ja asioivat ihmiset) sekä heistä kilpailevat alueet. Määrittelyiden jälkeen on kuitenkin tarkoin harkiten 

tehtävä päätöksiä seuraavaksi tehtävien askelten suhteen. On kiteytettävä identiteetin ydin ja sitä 

tukevat tekijät todellisten ominaisuuksien ja tavoitteiden pohjalta. Täysin trendejä ja yleistä mielipidettä 

seuraten voi muodostua riski erottautumattomuudesta, joka todennäköisesti ei johda brändiin. Kuten 

yritysmaailmassa painotetaan erottavien tekijöiden merkitystä, myös maankäytön kehityksen alalla 

korostetaan paikallisten omaleimaisuustekijöiden, sen omien lähtökohtien sekä erikoislaatuisten 

kehitysmahdollisuuksien tunnistamista (Tanner 1974, 53).

Paikalliselta taholta saadun perustan pohjalta kaavoitus voi tukea alueen brändin kehittymistä identiteetin 

rakentamisen kautta vaalimalla sen luonnonympäristöä sekä kehittämällä rakennettua ympäristöä. 

Se voi vaikuttaa alueen jo olemassa oleviin väreihin, muotoihin ja tiloihin vaalimalla niitä sekä luoda 

uusia sellaisia. Esimerkiksi kultturia edistävään paikallisten ihmisten yhteistoimintaan voidaan vaikuttaa 

suunnittelemalla yhteisöllisyyttä lisääviä toiminnallisia alueita ja myös kokemuksellisuutta lisääviä 

tekijöitä voidaan tukea muodostamalla niille suotuisia palvelualueita. Jos kaavoitukseen kuuluu 

myös tie- ja katu- ja liikennesuunnittelu, myös se tukee brändin muodostumista. Liikenneväylillä ja 

-opastuksella on osuutensa saavutettavuudessa ja tunnistettavuudessa. Aluetta voidaan kaavoittaa siis 

hyvin yksityiskohtaisestikin, mutta se voi lisätä toteutumattomuuden riskiä, koska se miten alue rakentuu 

lopulta maanomistajien ja hanketoimijoiden päätöksistä ja saamasta tuesta. 

Vaikuttamalla identiteetin rakentumiseen kaavoitus voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa myös imagon 

rakentumiseen. Käytännössä imagoa rakentavat viestinnälliset ja visuaaliset päätoimenpiteet 

kuuluvat kuitenkin muille tahoille, kuten kaupungin markkinoinnille ja erityisesti paikallisille toimijoille. 

Hyvätahtoinen aate on, että alueella parhaiten menestyvät ja resursseiltaan parhaimmat paikalliset 

tahot ottavat vetovastuun yhteistuumin kaupungin tukemana paikkabrändin toteuttamista, ylläpidosta 

ja kehittämisestä, kun brändityön perusta on yhdessä kaavoituksen, paikallisten ja mahdollisten alan 

asiantuntijoiden kanssa laadittu.
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OSA 2. 
IDENTITEETTI- 
SELVITYKSET

16 Lohjan kaupunki | Paikkabrändin lähtökohdat alueen maankäytön kehittämisen tukena



Tämän tutkimusalueen 

erilaisia  identiteettitekijöitä 

on tarkasteltu työssä 

aiempien selvitysten, 

ajantasaisten tilastojen 

ja paikkatietoaineiston 

kautta. Päätavoitteena on 

ollut tutkia onko alueella 

koko Suomeen verrattuna 

erottavia tekijöitä tai 

miten se muutoi eroaa 

ympäristöstään.

Näitä identiteettiä kuvaavia 
tekijöitä voisi tarkastella 
vielä syvemminkin, mutta 
tässä työssä on pyritty 
muodostamaan aineisto 
enemmän  kaavoituksellisesta 
näkökulmasta.

Mainittakoon silti, että 
aikarajauksesta johtuen 
työstä jäi mielenkiintoisia 
osuuksia tutkimatta, kuten 
esimerkiksi maanomistajien, 
rakennuttajien sekä kiinteistö-
sijoittajien haastattelut.

PALVELURAKENNE

Paikallisuutta ja teollisuutta 
sekä kaupallinen keskittymä 
topografisesti korkealla.

TOIMINTA-ALUEET

Virkistysmahdollisuudet 
painottuvat harjumetsään ja 
koulujen tarjoamiin tiloihin.

LUONTOTEKIJÄT

Erityisesti maaperä, 
pinnanmuoto, vesiolosuhteet, 
ilmasto, sekä kasvillisuus.

SAAVUTETTAVUUS

Liikenteellinen 
saavutettavuus on muuttunut  
viime vuosikymmeninä.

TEKIJÄT

Erityisesti paikannimet, tie- 
ja rautatieyhteydet, kauppa, 
maatalous sekä teollisuus.

MAANTIETEELLINEN  
SIJAINTI JA 

HISTORIALLISET 
TALTIOIDUT

RAKENNE

Väestön tiheys ympäröivää 
aluetta vähäisempi. Ei erotu 
ikärakenteeltaan Lohjasta.

YMPÄRISTÖ

Rakennettu ympäristö ei 
pääpainoltaan muuta kuin 
asumista. Isoja rakennuksia.

VÄESTÖN RAKENNETTU

ELINKEINO- JA VIRKISTYS- JA LIIKENNEVERKKO/ 
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Laajassa maantieteellisessä perspektiivissä 

tutkimuskohde sijaitsee Euraasian mantereella 

Pohjois-Euroopassa pohjoisen 60.147 

leveyspiirin ja 24.033 itäisen pituuspiirin 

risteymässä. (Suomen astrologinen seura, 2009, 

6.) 

Tutkimusalueen 
maantieteellinen 
sijainti on uniikki, 
kuten tyypillisesti 
minkä tahansa muun 
paikan sijainti. 

Tämä sijainti luo 
kuitenkin puitteet 
erottaville identi-
teettitekijöille. 

Kallioperältään tutkimusalue on Suomelle 

tyypillistä ikivanhaa peruskalliota, ja se 

koostuu Suomen yleisimmistä graniittisista 

kivilajeista sekä muinaisesta merenpohjasta 

muodostuneesta liuskeesta, jota ei esiinny 

tyypillisesti etelärannikolla (Suomen Kansallinen 

Geologian Komitea, 2011; Paikkatietoikkuna, 

2015). Maaperä tutkimusalueella on poikkeavan 

uutta suhteessa koko maapalloon, jääkauden 

jälkeen muodostunutta ainesta, ja maalajiltaan 

Suomelle tyypillisestä maalajeista poikkeavaa 
soraa. Maa-aines on muodostunut alueelle 

syntyneestä harjumuodostelmasta, joka 

koostuu tavallisesti soravaltaisesta ytimestä. 

(Suomen Kansallinen Geologian Komitea 2011; 

Paikkatietoikkuna 2010)

MAANTIETEELLINEN SIJAINTI JA 
LUONTOTEKIJÄT

Alue sijaitsee ensimmäisen Salpausselän 

harjumuodostelmassa, joka luo alueelle 

erityisen lyhyellä matkalla suuresti kasvavan 

kaakkoisrinnepinnanmuodon (Geologian 

tutkimuslaitos 1994, 15). Näin ollen alueella 

ei sijaitse pintavesiolosuhteita, koska vedet 

kulkeutuvat harjun molemmin puolin sitä 

ympäröiviin vesistöihin. Yleisesti harjut ja niiden 

reunamuodostelmat tunnetaan pohjavesialueina 

parhaimpina (Ympäristöhallinto 2014). 

Ilmaston pääpiirteet muodostuvat pohjoisilla 

leveyspiireillä vaikuttavista ilmavirtausta 

mantereen rannikolla. Tutkimusalue sijaitsee koko 

maan vyöhykkeistä poikkeavan hemiboreaalisen 

vyöhykkeen rajalla, jolle ominaista ovat 

Suomen keskitasoa suuremmat lämpötilat ja 

sademäärät. Pienilmastollisesti Lohjanharjun 
ympäristöineen kerrotaan lisäksi olevan oma 
erikoisalueensa, jossa tutkitusti korostuu 
hemiboreaalisen ilmaston ominaisuudet. 
(Ilmatieteen laitos 2009, 9; 36). Tutkimusalueen 

kaakkoinen rinne on suotuisa lämpimälle ilmastolle 

ja sen tuuliolosuhteet ovat pääosin lounaisia 

kuten koko Suomessa. (Tuuliatlas 2016.) 

Tällä lauhkean sekametsän vyöhykkeellä 

menestyy yleisesti mm. tammi- ja muita 

vaateliaita lehtipuulajeja (Ilmatieteen laitos 

2009, 9). Kuitenkin harjun tuomat olosuhteet 

ovat muokanneet alueen kasvillisuusolosuhteita  

tämän vyöhykkeen ominaisuuksista poikkeaviksi. 
Tutkimusalueen rinneosuudet muodostuvat 

karummasta mäntyvaltaisesta kangasmetsästä 

(Lieviö-Paunio -alueen maisemaselvitys 2014), 

kun alueen alavimmat osuudet muodostuvat 

kuusivoittoisesta metsästä (Maastohavainto 

2016).
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Johtuen tiiviisti rakennetusta ympäristöstä alueella 

ei sijaitse erityisiä eläin- tai lintulajeja, mutta 

alueen läheisyydessä sijaitsee useita arvotettuja 
luontokohteita, jotka on kuvattu alla olevaan 
havainnekuvaan. Tutkimusalueesta etelään 

Haittulan läheisyydessä sijaitsevat paikallisesti 

arvokkaat kalliot sekä Kekoniitun puronvarsi, 

maakunnallisesti arvokkaat Kekoniitun kalliot, 

Haittulan puro sekä Ventelän vanha metsäosuus. 

Tutkimusalueesta länteen Laakspohjassa sijaitsevat 

lisäksi Laukkamäen maakunnallisesti arvokkaat 

kohteet. Valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi 

on arvotettu läntinen Laakspohjan kartanoalue, 

eteläinen Munkkaanoja-Kruotinojan lehtoalue 

ja pohjoinen Lohjanharju, joka toimii myös 

harjujensuojeluohjelmaan liitettynä Natura 2000 

kohteena.
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Torsti Salosen (Lohjan Asemanseudun kylä-

suunnitelma 2014, 2) mukaan paikka nimeltä 

Ventelä syntyi rautakaudella harjun itäpuolelle. 

Alueen nimen arvellaan muodostuneen Itämeren 

slaavilaisten Vendien kauppakansasta, jotka 

kävivät kauppaa myös Suomen etelärannikolla 

rautakauden lopussa ja mahdollisesti asettuivat 

myös asumaan alueelle Lohjanharjun ylängöillä 

sijainneen tärkeän kauppareitin varrelle. 

Muinaisjäännöshavaintoja asumisesta on tehty 

Laakspohjan puolelle (Lohjan vihreäselkäranka 

2007, 17).

1500 -luvulla alueella tiedetään sijainneen 

neljä maatilaa, joiden pellot sijaitsivat nykyisen 

Asemanpellon alueella. Ajan kuluessa harjun 

eteläpuolelle Lohjanjärven rannoille perustetun 

Laakspohjan kuninkaankartanon aatelisväki otti 

omistukseensa maatilat, joista kaksi yhdistettiin 

HISTORIALLISET TEKIJÄT

rustholliksi. Vuonna 1681 näitä tiloja kutsuttiin 

nimillä Nummela, Alitalo ja Ylitalo (Lohjan 

Asemanseudun kyläsuunnitelma 2014, 2-3). 

Alueen lävitse kulki myösvuonna 1783 valmistetun 

kuninkaankartaston aikainen tielinjaus (ao. ote 

Lohjan vihreästä selkärangasta, 2007). Salosen 

mukaan (Lohjan Asemanseudun kyläsuunnitelma 

2014, 3-4), merkittävän muutoksen alueen 

kehitykseen toi rautatieyhteyden rakennuttua 
1800-luvun loppupuolella. Sen myötä alueelle 

rakennettiin juna-asema ja asukasmäärät alkoivat 

alueella kasvaa. 

Kehitys vilkastui entisestään 1900-luvun 

alkupuolella ja alueen rakennettu ympäristö kasvoi 

monipuolisesti. Radan läheisyyteen rakennettiin 

muun muassa kookas tehtaan varastorakennus, 

uusi asemarakennus, meijeri- ja myllyrakennuksia, 

osuuskauppa sekä teurastuslaitoksia.

Kuvaote Lohjan vihreästä selkärangasta, alueen kulttuurihistoriakuvaus (2007)
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Teollisuus saapui alueelle noin 1900-luvun 

puolivälissä. Alueella rakentui muovitehdas, 

valmistaloja valmistava puusepäntehdas ja 

teurastustoiminnan päätyttyä lääketehdastoimintaa. 

Myös palveluiden tarjonta alkoi merkittävästi 

kasvaa alueella erilaisten liikerakennusten 

muodossa. Mäntynummesta muodostui alueen 

julkisten palveluiden keskittymä, johon koulun 

ja kirjaston lisäksi perustettiin kunnanlääkärin 

vastaanotto, päiväkoti sekä seurakuntatalo. 

(Lohjan Asemanseudun kyläsuunnitelma 2014, 4-5) 

Moni teollisen aikakauden vanhoista rakennuksista 

sijaitsee edelleenkin alueella (alla oleva kuva).
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Lohjan väestön kehitys  ja 

sen ennuste on ollut pääosin 

kevyesti kasvava viimeisen 

kymmenen vuoden aikana 

(viereinen kuvio, Lohja). 

Väestöennusteen mukaan 

se myös jatkuu positiivisena 

vuoteen 2025 mennessä. 

VÄESTÖN RAKENNE

Vertailtaessa kehitystä valta-

kunnalliseen  kehitykseen 

(viereinen kuvio, Koko maa) 

on väestön kehityksen 

tulos prosentuaalisesti 

samanlainen, vaikkakin eri 

määräluvuissa. (Väestön-

kehitysvertailu, Tilastokeskus 

2014)

Tilastokeskuksen tietojen 

mukaan (2014) Lohjan  

kaupungilla on havaittavissa 

selkeä eläkeikäisten rakenne-

kasvutrendi ennusteissa ja 

muiden ikäluokkarakenteiden 

hievoinen lasku vuoteen 

2025 mennessä (viereinen 

pylväsdiagrammi, Lohja).

Verrataessa  näitä ikäluokka-

rakenteita koko maahan 

voidaan havaita poikkeavuutta 

hieman laskusuhdanteisina 

alle 14 sekä 24-64-vuotiaiden 

ikäryhmäluokissa (viereinen 

pylväsdiagrammi, Koko maa). 

(Väestön ikärakennevertailu, 

Tilastokeskus 2014)

Yllä Lohjan ja koko maan väestön määrä ja rakennediagrammeja
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Tutkimusalueella asuu 

hieman päälle tuhat 

asukasta, joista valtaosa 

sijoittuu Mäntynummen 

kerrostaloalueille. Alue 

yleisesti ei ole asutukseltaan 

tiheä, verrattaen sitä 

ympäröiviin alueisiin (Perttilä, 

Asemanpelto, Lempola). 

Alueen väestö koostuu 

tällä hetkellä pääosin 

työikäisestä väestöstä (alla 

oleva pylväsdiagrammi) ja 

verrattaessa rakennetta 

aiemmin esitettyyn Lohjan 

väestöikärakenteeseen, se 

eroaa eniten 25-44-vuotiaiden 

luokassa. 

Analysoidessa koko Lohjan 

väestön ikärakenne-ennustetta 

(keltaiset pylväät) voidaan 

arvioida, että ikääntyvä väestö 

lisääntyy myös tällä alueella. 

Tutkimusalueen väestönrakenne
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Tutkimusalueen yhdyskuntarakenne on 

monivivahteista asumisen,  työpaikkojen, 

tuotantotoiminnan, palvelujen, vapaa-ajan 

alueiden kesken. Erityisesti elinkeinolliset 

rakennukset ja toisaalta pienet omakotitaloalueet 

erottuvat kartalla.

Rakennettu ympäristö eroaa muotokieleltään 

ympäröivästä ympäristöstä esimerkiksi 

Laakspohjan, Asemanpellon ja Perttilän 

suhteen. Rakennukset ovat suurempia  kooltaan 

ja hajanaisempia sijainneiltaan (ao. kartta).

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Alueella nykyiset liikenneväylät erottavat sen eri 

osuuksia visuaalisesti toisistaan, eikä näin ollen 

laajalle tutkimusalueelle synny yhtä yhtenäistä 

identiteettiä rakennetun ympäristön osalta. Toisaalta 

tutkimusalue on noin 70 hehtaarin kokoinen, joten 

tämän kokoisella alueella eroavaisuuksia täytyykin 

ilmentyä yksitoikkoisuuden välttämiseksi.

Erilaisia aluetiloja syntyy katsojalle visuaalisesti 

silmänkantaman verran, joille voi hahmottaa omaa 

identiteettiä. (Maastohavainto, 2016) Seuraavassa 

erottelua eri tekijöiden kautta.
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Esimerkiksi Lempolan Kauppapuiston muusta 

tutkimusalueesta erottaa rakennusten koko, 

käyttötarkoitus, suuri pysäköintialue sekä 

erityisesti yhdystie 1125 (ao. kuva). Myös 

selkeästi erottuva kokonaisuus muodostuu 

Mäntynummentien ympäristöön sijoittuvasta 

kerrostalokeskittymästä ja Puruskorventien 

läheisyyteen sijoittuvasta rivitalovaltaisesta 

alueesta. Myös erityisesti julkisia palveluita 

tarjoavat rakennukset muodostavat yhden 

kokonaisuuden perustueen valkoiseen 

tiilijulkisivuunsa. 

Alueella sijaitsee myös kaksi kirjavaa 

puuomakotitalokeskittymää Venteläntien ja 

Mäntynummentien varrella. Tutkimusalueen 

rakennetusta ympäristöstä koonsa tai 

muutoin ulkonäkönsä puolesta koonsa 

erottuvat myös yksittäiset rakennukset kuten 

suuri tiilitehdasrakennus ja vanha juna-

asema Venteläntien varrella, meijerin ja 

VPK:n rakennukset Mäntynummentiellä sekä 

suuret  varastorakennukset Venteläntien ja 

Mäntynummentien varrella, jotka luovat ilmettä 

ympäristöön. 
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Kuten alla olevasta kuviosta voidaan havaita, 

kaupungin tarjoamat julkiset palvelut sijoittuvat 

Mäntynummen ympäristöön, kun taas tiivein 

kaupallinen palvelukeskittymä on muodostunut 

Lempolan Kauppapuistoon. Kauppapuistossa 

ovat edustettuna pääosin tilaa vievät kaupan 

yksiköt, ketjutoimijat ja päivittäistavarakaupat, 

jotka saavat keskittymisestä synergiaetua. 

Paikalliset yksityiset toimijat sijoittuvat taas 

Venteläntien ja Mäntynummentien varrelle 

ripotellen painottuen Asemanrinteen risteykseen. 

ELINKEINO- JA 
PALVELURAKENNE

Pienet päivittäistavarakaupat sijoittuvat 

kerrostalokeskittymään. Muu toiminta sijoittuu 

merkittävästi näkyvyydeltään pääosin valtatie 

25:n läheisyyteen ja junaradan varteen. 

Tieliikenteen osalta valtatie 25:n varteen 

sijoittuvat toimijat edustavat julkisivullaan 

tutkimusaluetta siinä liikennöivälle liikenteelle ja 

radan varteen sijoittunut alue rautatieliikenteelle 

Venteläntien ja osittain Mäntynummentien 

varrelle sijoittuneen palvelurakenteen kanssa. 

Voidaan sanoa, että alueen palvelurakenne on 
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Kauppapuiston sijainti ei ole mahdollisesti 

tilaa vieville kaupoille potentiaalisin. Nykyinen 

sijainti valtatie 25:n varressa on huomattavasti 

sekä autoilijan että jalankulkijan katsekorkeutta 

korkeammalla  (alla oleva kuva jalankulkijan 

näkökulmasta), ja näin ollen tieto olemassa 

olosta voi perustua enemmän paikallisen 

tiedon varaan. Parempi sijainti erityisesti tilaa 

vievälle kaupalle olisi lähempänä vilkkaasti 

liikennöityä valtatie 1, jota tukee eurooppatie 

18. Myös päivittäistavarakaupoille sijainti 

tutkimusalueen korkeimmalla kohdalla voi olla 

epäedullinen ajateltuna lähialueen asukkaita ja 

tulevaisuuden ikärakennemuutosta, missä väestö 

ennusteen mukaan ikääntyy. Lempolan kaupat 

ei myöskään saa nykyisestä joukkoliikenteen 

reittisijoittumisesta etua.

Venteläntien ja Mäntynummentien osuudella 

nauhamainen rakenne luo mielenkiintoista 

vaihtelevaa paikallista palvelurakenteellista 

kaupunkikuvaa ja sitä potentiaalia tukevat 

pysäköintipaikat, nykyinen joukkoliikenteen ja 

rautatien sijoittuminen laajasti reitin varrelle.
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Alla oleva kuva osoittaa alueelta löydettyjä 

(ei kaupallisia) toimijoita ja paikkoja, jotka 

mahdollistavat virkistymis- ja vapaa-ajan 

toimintaa tutkimusalueen ympäristössä.

 Alueella sijaitsee virkistäytymiseen osoitettuja 

luonnon metsäisiä alueita, jotka johtavat 

suuremmille ulkoilualueille. Osa alueen 

kuntoradoista on myös valaistu. Virkistäytymistä ja 

toimintaa varten on rakennettu myös urheilualueita 

frisbeegolffaukseen, jalkapalloiluun, luisteluun 

sekä tenniksen pelaamiseen.

VIRKISTYS- JA TOIMINTA-
ALUEET SEKÄ TILAT

Myös rakennukset alueella tukevat virkistymistä 

ja aktiivista toimintaa alueella. Erityisesti alueen 

julkiset tilat, kuten koulut antavat mahdollisuuden 

erilaisille tapahtumille ja vapaa-ajanvietolle, kuten 

jumppiin, omatoimiseen opiskeluun ja myyjäisiin. 

Tämän lisäksi alueen kaupalliset toimijat  lisäävät 

alueen virkistymis- ja toimintamahdollisuuksia. 

Näitä toimijoita ovat alueen kauppakeskittymä 

(Lempolan Kauppapuisto), kahvilat, ravintolat 

ja tilat, jotka järjestävät toimintaa sekä lisäävät 

monipuolisuutta virkistäytymiseen ja toimintaan. 
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Virkistysmahdollisuuksista ilmoitetaan muun 

muassa paikallisen asukasyhdistyksen 

internetsivuilla, ajoittain lehdissä sekä 

Mäntynummen alueen ilmoitustaululla. Myös 

erilaisten toimijoiden tiloissa (kaupat, kahvilat, 

kirjasto, koulu) oli havaittavissa tiedotusta 

erilaisista tapahtumista.

Alueen ilmoitustaulu nykyisällään sijaitsee 

Mäntynummen julkisia palveluita tarjoavien 

rakennusten läheisyydessä, ei kuitenkaan 

esimerkiksi joukkoliikenne- tai muuten 

liikennemäärältään suuren reitin varrella.

Alueella on aloittanut toiminnan myös paikallinen 

asukasyhdistys, jonka toiminta vaikuttaa 

järjestämillään tapahtumilla virkistäytymiseen 

ja toimintaan. 

Koulujen sekä paikallisen asukasyhdistyksen 

järjestämät tutut jokavuotiset tapahtumat 

eri vuoden aikoina elävöittävät aluetta 

kaupallisten toimijoiden tempausten rinnalla, 

mutta kohdentuvat enemmän paikalliselle 

väestölle. Ohikulkevaa ulkopaikkakuntalaista 

tai esimerkiksi kesän turistia tapahtumat eivät 

pääosin mahdollisesti huomioi.
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Lohja sijaitsee keskellä Länsi-Uuttamaata 

pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä liikenteel-

isesti hyvällä sijainnilla (alla oleva kuva). Kunnan 

keskeltä lävitse kulkevat rinnakkain moottoritie 

E18 sekä valtatie 1 ja sen kaakkoista reunaa 

sivuavat valtatie 25 sekä Hanko-Hyvinkään 

rautatieosuus.

Valtatien 1 ja sitä tukeva eurooppatien 18 kautta 

matkaa Helsinkiin kertyy 57 km ja Turkuun 120 

km. Valtatie 25 taas on osa Kehä V:ttä, joka 

LIIKENNEVERKKO, 
SAAVUTETTAVUUS

yhdistää kantatie 2:n kanssa Porvoon, Mäntsälän, 

Hyvinkään, Nurmijärven sekä Raaseporin ja 

Hangon keskenään 200 kilometrin pituiseksi 

väyläksi.

Rautatie toimii nykyisellään tavaraliikenteelle 

Hanko-Hyvinkää välillä, mutta suunnitteilla on 

myös henkilörataliikenteen avaaminen Espoo-

Lohja välille, mikä vaatii kuitenkin merkittävän 

asukasmääräkasvun radan varrelle. (Länsiradan 

maankäytön kehityskuvaselvitys 2009)
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Tutkimusalue sijoittuu Lohjan kaakkoiseen osaan, 

ja kunnan merkittävimmät liikenneyhteydet ovat 

hyvin yhteydessä siihen. Hanko-Hyvinkään 

rautatieosuus sivuaa tutkimusalueen kaakkoista 

rajaa, jolle on suunnitteilla kehitystoimenpiteitä 

myös henkilöliikenteen osalta tulevaisuudessa. 

Myös vilkkaasti liikennöity valtatie 25 sivuaa 

tutkimusaluetta länsipuolella. Muun muassa 

Turkuun ja Helsinkiin vievät valtatie 1 ja E18 

sijaitsevat alle kahden kilometrin päässä alueesta 

kuten myös Lohjan keskusta lounaassa.

Muita tutkimusalueella sijaitsevia liikenneyhteyksiä 

ovat Lempolan kauppapuiston ja lopun 

tutkimusalueen erottava Lohjanharjuntie (yhdystie 

1125) sekä alueen halkova, koko taajaman lävitse 

kulkeva Venteläntien ja Mäntynummentien osuus, 

Asemanmäki, Puruskorventie sekä Immulantie. 

Alueen liikenneväylät ovat muuttuneet 

huomattavasti vuodesta 2005, mikä on vaikuttanut 

merkittävästi alueen kehitykseen viimeisen 

kymmenen vuoden aikana (alla oleva kuvio).
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OSA 3.1 
IMAGOKYSELY- 
TULOKSET
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Tutkimusalueen imago-

tekijöitä selvitettiin tässä 

työssä käyttäjälähtöisesti 

sähköisen eHarava-kyselyn 

kautta. Tunnettuudesta 

sekä mielikuvista tietoa 

kokeilevan monipuolisesti 

keräävien kysymysten 

lisäksi  aineistoa kerättiin 

a i s t i k o k e m u k s e l l i s i s t a 

tekijöistä, joita esitellään 

sivuilla 46-53.

Imagokysely oli julkisesti 
avoinna 30 vuorokautta 
vastaajille. Kyselyssä oli 
yhteensä 264 kävijää, joista 65 
ei ollut vastannut yhteenkään 
kysymykseen ja 52 vastannut 
vain ikä-, sukupuoli- ja alue-
suhdekysymykseen. Alueen 
imagoaineisto muodostettiin 
jäljelle jääneestä, 147 
vastaajan vastauksista. 

Vastaajat pääosin koostuivat 
alueella asuvista (42%) ja 
asioivista (41%) henkilöistä. 
10% koostui henkilöistä, 
jotka työskentelivät alueella 
ja loput 4% pääasiallisesti 
alueen ohikulkijoista. 
Vastauksia kerättiin 57% 
naisilta ja 43% miehiltä. 
Vastanneista valtaosa 
kuului ikärakenteeltaan 
työssäkäyvään väestöön. 

Kyselyssä oli vapaavalintaisia 
kysymyksiä, joissa vastaamat-
ta jättäminen oli mahdollista. 
Tämä tulkittiin työssä niin, 
ettei kysymys ollut vastaajalle 
oleellinen tai että siihen oli 
vaikea vastata.

MINTA, TAPAHTUMAT

Yli 70% vastaajista mielikuva, 
että virkistysmahdollisuuksia 
(kokemuksellisuutta?) on 
tarjolla liian vähän.

YHTEISÖT

Ei selkeää aluetta edustavaa 

henkilökuvaa. Mielikuva kasva-

vasta ja yhteisöllisestä väestä.

SAAVUTETTAVUUS

Tulevaisuuden 
mielikuva alueelle on 
joukkoliikennepainoit-
teisempi ja löydettävämpi.

YMPÄRISTÖ

Vanha asemarakennus 
tunnetuin rakennus. Suurin 
vastausaineisto mielikuvista.

HENKILÖT 
JA

RAKENNUKSET JA 
RAKENNETTU

TOIMIJAT

Valtakunnalliset toimijat 
alueella tunnistetuimpia 
Ekologisuus toivetavoitteena. 

PALVELUT

Muovituotteet tunnetuimpia 
alueella.

ALUEEN TUOTTEET JA

VIRKISTYMINEN, TOI- LIIKENNEREITIT JA 
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Imagokyselyssä lähdettiin avaamaan 

paikan mainetta tiedustelemalla kyselyssä 

alueen erilaisia tunnettuustekijöitä sekä 

mielikuvaa alueen väestöstä. Vastausaineisto 

tunnettuudesta muodostui vastaajien 

itse kirjoittamista vastauksista, joka loi 

tulkintaproblematiikkaa. Näin aineisto tulkittiin: 

Ensimmäinen osuus käsitteli alueella tunnettuja 

historian tai nykyhetken henkilöitä. Parhaiten 

tunnetuksi osoitettiin van der Palssin suku 

(+13%), myös kartanossa toiminut Anna Slang 

(+6%) sekä Aki Lehtonen (+6%). Myös Ant-

Wuorinen, Hjalmar Linder ja Eino Karrakoski 

tulivat vastauksissa mainituksi enemmän kuin 

kaksi kertaa. Vastausten vähyyden perusteella 

voidaan tulkita, ettei alueella ole vahvasti sitä 

edustavaa henkilökuvaa.

HENKILÖT JA YHTEISÖ

Tästä kyseisestä aineistosta voitiin lisäksi 

muodostaa havainto, että Laakspohja koetaan 

historiansa kautta osaksi tutkimusalueen 

identiteettiä, vaikka se nykyisin eroaa alueesta 

näkö- (harju) ja liikenneväyläesteellä (valtatie 

25).

Tunnetut henkilöt nyt?                 
61 vastausta 31 vastaajalta

Kyselyssä tiedusteltiin myös tulevaisuuden 

mahdollista tunnettua henkilöä – vastaukset 

olivat hajanaisia, mutta osa niistä oli tulkittavissa 

yhdistävästi luovan ja kehittävän luonteenpiirteen 

omaavaksi henkilökuvaksi.

Tunnetut henkilöt tulevaisuudessa?  
17 vastausta 17 vastaajalta
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Kyselyssä kysyttiin myös, millaisena alueen 

väestö koetaan alueella. Vahvin vastauskanta 

kerättiin mielikuvasta, jossa miltei 60% 

vastaajista koki alueen väestön nyt ja 

tulevaisuudessa kasvavana. Kukaan vastaajista 

ei mieltänyt alueen väestöä vähenevänä 

tulevaisuudessa. Noin 15% kaikista vastaajista 

koki alueen väestön koostuvan erityisesti 

lapsiperheistä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 

Väestö koettiin myös koostuvan eläkeläisistä 

nykyhetkessä (10% kaikista vastauksista). 

Väestöä kuvaileviksi sanoiksi nousivat eläinten 

omistajat (yli 10% vastaajista), kuntoilevat 

(vastaajista 9%) sekä luonnonläheiset (7% 

vastaajista), joista erityisesti luonnonläheisen, 

kuntoilevan sinkuista ja pariskunnista koostuvan 

väestön osuus nähtiin tulevaisuudessa 

kasvavana. 

Merkittävin havainto prosentuaalisesti tehtiin 

kysyttäessä väestön yhteisöllisyydestä tai 

erakkomaisuudesta. 6% vastaajista koki alueen 

väestön nykytilassa yhteisöllisenä ja 3% 

erakkomaisena, kun taas tulevaisuudessa miltei 

13% toivoi väestön miellettäväksi yhteisöllisenä 

ja alle prosentti erakkomaisena.  Vastaajien 

aineistosta myös luonnonläheisyys  yhteisön 

ominaisuutena oli nouseva trendi.

Millaisena väestö koetaan nyt?       
440 vastausta 99 vastaajalta

Millaisena väestö koetaan tulevaisuudessa? 
541 vastausta 93 vastaajalta

Kuvituskuvait: Ramboll Finland Oy
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Toinen osuus kyselyssä käsitteli alueen tunnettuja 

rakennuksia (alla oleva kuvio).  Vastausaineisto 

muodostui itse kirjoitetuista vastauksista, joka loi 

tulkintaproblematiikkaa. Näin aineisto tulkittiin: 

Parhaiten tunnetuksi osoittautui alueella 

sijaitseva vanha punainen asemarakennus (28% 

vastauksista), tutkimusalueen rajalle sijoittuva 

vesitorni (13%) sekä Lempolan kauppapuisto 

(8%), mutta koska vastaus ei identifioitunut 

tiettyyn rakennukseen vastausten edelle siirtyi 

seuraavaksi eniten vastauksia keränneet meijeri- 

ja VPK:n rakennukset (7%). Vastauksissa myös 

Laakspohjan kartano ja Immulan Orthex koettiin 

kuuluvan osaksi alueen rakennetun ympäristön 

imagoa.

Tunnetuimmat rakennukset nyt?   
197 vastausta 83 vastaajalta

RAKENNUKSET JA 
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Mielikuvat tulevaisuuden tunnetuimmista 

rakennuksista osoitettiin myös vanhaan 

asemarakennukseen, vesitorniin sekä Lempolan 

Kauppapuistoon. Lempolan kauppapuisto ei 

kuitenkaan täsmentynyt myöskään näissä 

vastauksissa mihinkään tiettyyn rakennukseen, 

joten jaetulle sijoille nousivat entinen 

Shellin huoltoasemarakennus, vanha tiilinen 

veturivarikkorakennus (sijaitsee tutkimusalueen 

ulkopuolella radan läheisyydessä) sekä 

Plastexin punatiilinen tehdasrakennus.

Tunnetuin rakennus tulevaisuudessa? 
48 vastausta 48 vastaajalta
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Kyselyssä selvitettiin myös sitä millaisena alueen 

ympäristö koetaan. Kyselyn merkittävimmän 

määrän vastauksia kerännyt aineisto-osuus 

koottiin rakennetun ympäristön aineistosta alla 

olevaan pylväsdiagrammiin.

Kymmenen eniten vastauksia keräänneen 

sanan perusteella voidaan tulkita, että 

rakennettu ympäristö nykyisellään koetaan 

erityisesti vanhana, perinteisenä, väljänä ja 

matalana, vahvasti omakotitaloista, mutta myös 

rivitaloista ja kerrostaloista koostuvana alueena. 

Alue mielletään rakennusmateriaaleiltaan 

puuvaltaisena ja ympäristöltään tasapainoisena 

ja monipuolisena. Seitsemän alle 10% vastauksia 

keränneen sanan perusteella aluetta ei koeta 

tällä hetkellä erityisen ekologisena, korkeana, 

modernina, suurena, harmonisena, yksivärisenä 

tai -puolisena rakennettuna ympäristönä. 

Vastauksista voidaan myös tulkita, että alueella ei 

sijaitse tällä hetkellä kovinkaan paljon luhtitaloja.

Millaisena rakennettu ympäristö koetaan nyt?   
800 vastausta 99 vastaajalta

Tarkasteltaessa vastauksia tulevaisuus-

näkökulmasta kymmenen eniten vastauksia 

keränneen sanan perusteella alue halutaan 

mieltää erityisesti perinteisenä, väljänä, 

hyväkuntoisena, kauniina ja ekologisena omakoti- 

ja rivitaloalueena. Myös tulevaisuudessa alue 

halutaan kokea monipuolisena, tasapainoisena 

ja rakennusmateriaaliltaan puuvaltaisena. 

Yhdeksän alle 10% vastauksia keränneen sanan 

perusteella aluetta ei haluta missään nimessä 

mieltää tulevaisuudessa huonokuntoisena, 

rumana, harmaana, yksivärisenä, hajanaisena 

tai epäpainoisena. Ei myöskään erityisen 

yksipuolisena, suurena tai elementeistä 

rakennettuna. 

Tulkintaa näistä vastauksista ja niiden välisistä 

suhteista analysoitiin tarkemmin tämän 

selvityksen päätelmäosioon, esimerkiksi mihin 

erityisesti kannattanee kiinnittää huomiota 

tulevaisuuden aluesuunnittelussa.

Millaisena rakennettu ympäristö koetaan 
tulevaisuudessa? 777 vastausta 91 vastaajalta
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Kyselyssä pyrittiin selvittämään myös alueen 

toimijoiden tunnettuutta ja mielikuvaa. 

Tunnetuimmiksi toimijoiksi kyselyssä 

osoittautuivat altakunnallisesti toimivia 

ketjumyymälöitä Lempolan Kauppapuiston 

alueelta. K- ja S-market keräsivät yhteensä 

21 % vastauksista, sekä Motonet, Tokmanni ja 

Kodintavaratalo -myymälät 18% vastauksista. 

Paikallisista toimijoista tunnetuimmiksi nousivat 

kolmen kärkeen muoviteollisuusyritys Plastex Ab, 

ravintola Veli Kebab sekä erikoisliike Kukkatalo 

Muotikukka (ao. piirakkakuvio).

Tunnetuimmat toimijat alueella nyt?   
327 vastausta 109 vastaajalta

ALUEEN TOIMIJAT

Tiedustellessa mielikuvaa tulevaisuuden 

tunnetuimmasta yrityksestä saivat vastauksia 

eniten Plastex Oy sekä Lempolan Kauppapuiston 

kokonaisuus. Uusina yrityksinä mm. nähtiin 

ympärivuorokautinen huoltoasema, erilaisia 

kahviloita ja kauppoja, Alko, teollisuus/

teknologiayritys sekä pienyritystalo. 

Vastauksista voidaan päätellä, että alueen 

identiteetti nojaa nykyisällään pääosin 

valtakunnallisiin ketjutoimijoihin, mutta 

tulevaisuudessa tunnettuus perustuu muille kuin 

ketjutoimijoille vastaajien mielikuvissa.

Tunnetuin toimija tulevaisuudessa?  
39 vastausta 39 vastaajalta
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Kysyttäessä tunnetuinta julkista toimijaa tässä 

hetkessä alueelta, tunnetuimmaksi osoittautui 

(lakkautettu) Mäntynummen terveysasema 22% 

osuudella vastauksista (ao. kuvio).  

Tunnetuin julkinen toimija alueella nyt?  
109 vastausta 109 vastaajalta

Myös alueen toimijoista muodostuvaa mielikuvaa 

tiedusteltiin kyselyssä. Viiden eniten vastauksia 

keränneen sanan mukaan alueen toimijat koettiin 

nykyisällään erityisesti pieninä tai keskisuurina, 

kasvavina, ekologisina ja teollisina. Toimijoiden 

ei koettu olevan kehittyviä tai palvelullisia (ao. 

kaavio). Vapaan sanan osiossa oli myös maininta 

vaikeasti saavutettavuudesta.  

Millaisena toimijat koetaan alueella nyt?  
346 vastausta 93 vastaajalta

Terveysasema haluttiin myös tuntea tule-

vaisuudessa alueen julkisena palveluna. Lisäksi 

(juna)liikenneyhteys esiintyi vahvasti vastauksissa 

tulevaisuuden mielikuvana (ao. kuvio).

Tunnetuin julkinen toimija alueella nyt?  
59 vastausta 59 vastaajalta

Tulevaisuudessa alueelle koettiin erityisesti paikka 

kasvaville, kehittyville keskisuurille teollisille sekä 

ekologisille toimijoille. 

Vastausten mukaan toimijoiden halutaan olevan 

myös huomattavasti enemmän kiinnostusta 

herättäviä, helposti lähestyttävissä ja 

palvelullisempia. 

Tunnetuin julkinen toimija alueella nyt?  
364 vastausta 89 vastaajalta
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Myös alueen tunnetuinta tuotettua tuotetta 

pyrittiin selvittämään vastaajien vapaan sanan 

aineistosta. Kysyttäessä nykyhetken tunnetuinta 

tuotetta ei tuloksissa esiintynyt yhtä joukosta 

erityisesti poikkeavaa vastausta. 

Tarkasteltaessa tuloksia muodostettujen 

ryhmäjaotteluiden mukaan nousivat kolmen 

kärkeen Plastexin (ja tutkimusalueen ulkopuolelle 

sijoittuvan Orthexin) tuottamat muovituotteet, 

Bonnen mehu-, kiisseli- ja sosetuotteet sekä 

Virtasen ja Herkkukonditorian leipomo- ja 

konditoriatuotteet. Myös vastauksia alueella 

tuotetuista palveluista kerättiin 7% verran, mikä 

osoitti sen, että kyselyssä olisi pitänyt kysyä 

myös alueen palveluiden tunnettuutta (viereinen 

piirakkakuvio). 

Tunnetuimmat tuotteet alueella?   
164 vastausta 78 vastaajalta

Kysyttäessä mielikuvaa nykypäivän ja 

tulevaisuuden tuotteista ja palveluista kolme 

eniten vastauksia kerännyttä sanaa osoittivat, 

että tuotteet ja palvelut nykyisellään koetaan 

hyvinä, perinteisinä ja helposti saatavina. 

Millaisena koet alueen tuotteet/palvelut nyt? 
174 vastausta 94 vastaajalta

Tulevaisuudessa tuotteiden (ja palveluiden)

haluttiin enevimissä määrin tämän lisäksi olevan 

innovatiivisempia jopa perinteisyyden sijaan.

Millaisena koet alueen tuotteet/palvelut nyt? 
213 vastausta 87 vastaajalta

TUOTTEET JA PALVELUT
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Tunnettuutta ja mielikuvia kysyttiin myös 

virkistymis- ja toimintapaikoista. Myös yhteisölliset 

tapahtumat kuuluivat olennaisesti virkistäytymiseen 

ja toimintaan sisältönä. Kysely sisälsi muun 

muassa niin sanottuja vapaan sanan kenttiä, joiden 

aineistosta muodostettiin ryhmät, jotka kuvasivat 

virkistäytymis- ja toimintapaikkoja ulko- sekä 

sisätiloissa ja itse tapahtumia.

Pääasiallinen virkistäytymispaikka ulkona luonnossa 

sijaitsee vastausten pohjalta harjun ympäristössä 

(esimerkiksi Lohjanharjuntien pohjoispuolella) 

ja sen kuntopoluilla. Myös frisbeegolfkenttä 

miellettiin vahvasti virkistäytymispaikkana. Muita 

virkistäytymispaikkoja vastaajien mukaan olivat 

nykyisällään koulujen urheilukentät, alueen 

leikkipuistot, pulkkamäki kierrätyspisteen vieressä, 

"kaatopaikan" (nykyinen jätteen lajittelukeskus)

läheiset metsäosuudet, lähimmät vesialueet sekä 

Venteläntien ja Mäntynummentien (Asemanraitin) 

välinen kevyen liikenteen osuus. Virkistäytymistä 

ja toimintaa sisätiloissa miellettiin eniten 

koulurakennuksissa, liikuntasaleissa ja kirjastossa. 

Tämän lisäksi alueen kahvilat ja ravintolat koettiin 

virkistäytymispaikkoina Lempolan Kauppapuiston 

rinnalla.

Alueen tapahtumina tunnistettiin parhaiten 

asukasyhdistyksen ja koulujen järjestämät 

tapahtumat Lempolan Kauppapuiston tapahtumien 

lisäksi. Myös aseman höyryveturi-tapahtuma 

keräsi vastauksia. Muita mainintoja alueen 

tulevaisuudessakin tunnettavista tapahtumista 

olivat Outlet-myyjäiset, Marian päivän markkinat 

sekä tanssit.

Millaisia virkistysmahdollisuuksia nyt?  
149 vastausta 67 vastaajalta

VIRKISTÄYTYMINEN, TOIMINTA 
JA TAPAHTUMAT
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Kysyttäessä alueen tulevaisuuden 

virkistäytymis- ja toimintapaikoista sekä 

tapahtumista oli tulkittavissa nykyisten lisäksi 

haluttavan kehitystä vanhan asemarakennuksen 

sekä "asemanraitin "ympäristön kehitykseen. 

Tulevaisuuden mielikuvina nousivat alueella 

myös uudet kahvila- ja ravintolamahdollisuudet 

kuntoilu- ja viihdetoiminnan rinnalla sekä 

parkour-kenttä ja laavupaikka läheiseen 

metsään. Nykyisten tapahtumien rinnalle 

toivottiin lisäksi ulkoilmakonserttitapahtumia.

Tulevaisuuden virkistysmahdollisuuksia? 
297 vastausta 92 vastaajalta

Lopuksi kyselyssä pyrittiin  lisäksi 

selvittämään, millaisena virkistymis- ja 

toimintamahdollisuudet sekä tapahtumat 

alueella mielletään. 

71%:lla vastaajista oli mielikuva, että virkistymis- 

ja toimintamahdollisuuksia sekä tapahtumia on 

alueella nykyhetkessä vähän. Tulevaisuudessa 

virkistusmahdollisuuksien lisääntymisen 

toivottiin niiden kehittyvän monipuolisemmiksi, 

eloisammiksi ja viihtyisimmiksi. Myös sanat 

kokeileva ja motivoiva keräsivät vastauksia.

Millaisia virkistysmahdollisuuksia nyt? 
195 vastausta 89 vastaajalta 
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Liikenteestä kerätyn jo huomattavasti 

runsaamman mielikuva-aineiston mukaan alue 

mielletään niin nykyhetkessä helppokulkuisena, 

hyvin saavutettavana ja erityisesti autoilevana. 

Tulevaisuudessa näiden tekijöiden vielä toivottiin 

paranevan entisestään (alla oleva taulukko).

Vapaan sanan osiossa tiet miellettiin nykyhetkessä 

joiltain osin huonokuntoisina ja tulevaisuudessa 

alueelle toivottiin henkilöliikenteelle osoitettua 

junayhteyttä. Alue selkeästi toivotaan  mm. 

tulevaisuudessa helposti löydettävämmäksi.

Huomattavaa aineistossa on myös pyöräilyn ja 

jalankulun kasvu liikennemuotona tulevaisuuden 

mielikuvissa.

Millainen liikenneimago alueella on nyt?           
414 vastausta 95 vastaajalta     
Millainen tavoiteimago tulevaisuudessa?            
439 vastausta 88 vastaajalta  

LIIKENNEREITIT JA 
SAAVUTETTAVUUSMIELIKUVAT

Kyselyssä selvitettiin myös tunnettuja (eniten 

käytettyjä) reittejä eri liikennemuodoin, 

mielikuvaa alueen liikenneoloista ja kehitettävistä 

kohteista.

Kysyttäessä käytetyimpiä reittejä kartta-

pohjaisessa tehtävässä vastauksissa painottui 

autoliikenne, mutta sinäänsä reittimerkinnöistä 

ei syntynyt (opinnäytetyöntekijälle) merkittäviä  

maankäytön kehitystä edistäviä tulkintoja.  

Joukkoliikenteen, jalankulkijoiden sekä 

pyöräilijöiden  reittimerkintöjä karttatehtävään 

ei kerätty kyselyssä sellaista määrää mistä olisi 

voinut muodostaa järkevää tulkintaa. 

Vastaukset karttatehtävissä:   
Autoliikenne: 69 reittimerkintää  
Joukkoliikenne: 24 reittimerkintää  
Polkupyöräilijät: 11 reittimerkintää   
Jalankulkijat: 26 reittimerkintää
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Ryhmittymässä 3 koettiin tarve viralliselle 

kulkuväylälle ostoskeskusalueelle. Alueen 

hidasteen ja suojatien tilalle toivottiin muutosta 

ja helppokulkuisuutta. 

Ryhmittymä 4 keräsi eniten merkintöjä ja 

sisälsi vastauksia tien huonokuntoisuudesta, 

hidasteista ja tienylityksistä erityisesti 

koululaiset huomioiden.

Kehitysmerkintöjä kartassa:   
45 kappaletta 18 vastaajalta

Kysyttäessä kehitettäviä liikenteen kohtia 

muodostettiin vastausaineistosta ryhmittymät 

1, 2 ja 3 tutkimusalueen sisälle ja ryhmittymä 4 

Asemanpellolle (ao. kartta). 

Vastausryhmittymässä 1 koettiin, että on tarvetta 

joko kiertoliittymälle tai liikennevaloille.

Ryhmittymä 2 sisälsi mainintoja vaarallisesta 

risteyksestä, johon kaivattiin parempaa 

näkyvyyttä, liikennevaloja tai hidasteita nykyisten 

suojateiden lisäksi. Reitti myös mainittiin ahtaaksi 

ja huonokuntoiseksi alueella. 

1

2

3

4
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OSA 3.2
AISTIKOKEMUS- 
TULOKSET
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Työssä henkilökohtaisin 

tavoite oli tutkia alueen 

luomaa kokemuksellisuutta 

nykytilassa ja tavoite-

mielikuvana tulevaisuudessa.

Tarkasteltavat aistit työssä 

olivat näkö-, kuulo-, maku 

ja hajuaisti, joista kerättiin 

vastaajilta mielikuvavastauksia 

vastaavan kaltaisesti kuin 

aiemmissa kysymyksissä. 

Tuntoaistimielikuvaa kyselyssä 

ei otettu huomioon.

Ensimmäinen osuus muodostaa 

kuvaa vastaajien kokemuksista 

nykyhetkessä ja toinen osuus 

tavoitemielikuvaa (tai mutu-

tuntumaa) tulevaisuudesta.

Vastauksista visuaalinen 

(näköaistilla havaittu) aineisto 

osoittautui merkittävimmäksi 

aistiksi vastaajien keskuudessa 

mikä vahvisti aiempaa luettua 

teoriaa työssäni.

Karttatehtävistä (joista pääosin 

aistihavaintoaineistoa kerättiin)

oli tulkittavissa, että vastausten 

määrä väheni huomattavasti, 

joka saattoi johtua teknisistä 

haasteista. Toisin sanoen 

karttatyökaluja ei mahdollisesti 

osattu/viitsitty käyttää.

AISTIHAVAINTOJA

Positiivista asemanseutu, 

puutaloalueet ja luonto. 

Negatiivista paikoin epäsiisti 

ympäristö.

AISTIHAVAINTOJA

Hyviä ääniä (ja hiljaisuutta) 
harjun metsässä. Melua 
erityisesti valtatien varrella.

NÄKÖ- KUULO-

AISTIHAVAINTOJA

Huomattava mielikuva entisen 
kaatopaikan aiheuttamista 
hajuista.

AISTIHAVAINTOJA

Leipomuksistaan tuttu alue?

HAJU- MAKU-
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Vastaajia pyydettiin merkitsemään alueen 

kauniita, säilytettäviä ja korostettavia paikkoja 

kyselyn sähköisellä kartalla, josta muodostettiin 

ao. havainnekartta. 

Tutkimusalueelle muodostui kaksi selkeästi 

positiivisesti erottuvaa kohtaa, johon sijoittuvat 

1.) asemarakennukset ja 2.) puutaloryhmittymät. 

Myös tutkimusalueelle kuulumattomalle 

Asemanpellon ympäristöön sijoittui huomattavasti 

merkintöjä (havainnekartan alaosaan). Yleisesti 

koko tutkimusalueella kauniina pidettiin harjun 

näkymiä ja puisto/metsäalueita. 

NÄKÖAISTIHAVAINTOJA

Säilytettäviksi ja korostettaviksi paikoiksi 

tutkimusalueella mainittiin erityisesti kauniina 

pidetyt vanhat juna-asemarakennukset, 

puutaloalueet sekä alueen harjumetsä. Myös 

maininnat Venteläntien ja Mäntynummentien 

kylätiemäisyyden sekä alueen metsien 

säilyttämisestä nousi aineistosta. 

Positiivisia näköhavaintomerkintöjä:  
133  kappaletta 24 vastaajalta                       
Säilytettäviä ja/tai korostettavia merkintöjä: 
55 kappaletta 19 vastaajalta

1

2
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Myös kehitettäviä paikkoja kartoitettiin, josta 

muodostettiin ao. havainnekartta. Merkintöjä 

huomattavasti muodostui neljään eri kohtaan. 

Alueella 1 epäsiisti romuinen ympäristö ja vanha 

varastorakennus keräsivät eniten merkintöjä 

kehitysmielessä. Alue 2 taas koettiin ympä-

ristöltään epäsiistinä, joka juontuu teollisesta 

luonteesta. Alueen 3 sisällä vasemmalla puolella 

pääosin merkinnät koskettivat asemarakennuksen 

romuista ympäristöä, kun taas oikella puolella 

Sähköttäjäntien ympäristön rakennuksia yleisesti. 

Alueella 4 taas kunnostamattomat kerrostalot 

koettiin epäsiisteinä.

Uutta rakentamista koettiin soveltuvan  alueella 

1 eteläosaan uutta asuin- ja pienteollisuus/

palvelutoimintarakentamisen muodossa. Alueella 

3 toivottiin taas uutta rakentamista alueen ilmeen 

yhtenäistämiseksi. Muutoin uutta rakentamista 

katsottiin sopivan erityisesti Lempolan 

Kauppapuiston alueelle, sen läheisyyteen 

yhdystien varteen sekä Kyröniityntien 

läheisyyteen.

 Negatiivisia näköhavaintomerkintöjä:  
 149  kappaletta 35 vastaajalta                       
 Uutta/lisää rakentamista -merkintöjä:            
 38 kappaletta 18 vastaajalta

1

2 3

4
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Aluetta tutkittiin myös kuuloaistihavannoin aiemman 

osion kaltaisesti. Merkinöistä muodostettiin alla 

oleva äänimaailmaa kuvaava havainnekartta. 

Positiiviset merkinnät osoitettiin metsäisille alueille, 

mutta myös radan varteen, joissa mainittiin, että 

junan äänet kuuluvat alueen luonteeseen. Junan 

äänistä oltiin myös toista mieltä, mutta erityisesti 

negatiivisiä merkintöjä osoitettiin valtatien varteen 

ja sen liikenneympyrään liikennemelusta.

Tulevaisuudelle uusia ääniä osoitettiin Lempolan 

Kauppapuiston sekä Mäntynummen koulun 

alueelle, mutta myös junaradan (ja asemanseudun) 

varteen painottaen junaraideliikenteen ääntä. 

KUULOAISTIHAVAINTOJA

Samalla kuitenkin nauhamaisesti koko 

Venteläntien ja Mäntynummentien varrelle 

toivottiin hiljaisuutta juurikin raideliikenteeltä. 

Pääosa hiljaisesta äänimaailmasta 

osoitettiin selkeänä ryhmittymänä Lempolan 

Kauppapuiston viereiselle metsäalueelle. 

Miellyttäviä äänihavaintomerkintöjä:  
6  kappaletta 3 vastaajalta                       
Epämiellyttäviä äänihavaintomerkintöjä: 
33  kappaletta 17 vastaajalta   
Tulevaisuuden uusia äänimerkintöjä: 
13  kappaletta 10 vastaajalta   
Hiljaisuutta osoittavia merkintöjä:  
22  kappaletta 10 vastaajalta
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Vastaajia pyydettiin myös tekemään merkintöjä 

hajuaistihavannoista, joista muodostettiin ao. 

havainnekartta. 

Hyvät tuoksut, kuten raikas ilma ja metsä 

muodostuivat luonnonympäristöissä sekä 

Venteläntien ja Mäntynummentien väliseen 

ympäristöön leipomoiden, kahviloiden ja 

ravintoloiden tuottamista tuoksuista. 

Pahoja hajuja osoitettiin Asemanpellon alueelle 

kaatopaikkaa (jätteenkäsittelylaitosta) osoittaen. 

HAJUAISTIHAVAINTOJA

Myös liikenteen tuottamat saasteet saivat 

merkintöjä teiden varsille.  Kysyttäessä millaisia 

uusia tuoksuja alueelle voisi muodostua ja minne 

merkinnät osuivat erityisesti Venteläntien varrelle 

sekä Lempolan Kauppapuistoon. Toivottiin muun 

muassa lisää kukkien sekä kahvin ja pullan 

tuoksua.

Hyviä tuoksuja: 30  havaintoa 18 vastaajalta 
Pahoja hajuja: 37  havaintoa 20 vastaajalta 
Uusia tuoksuja: 9  merkintää 9 vastaajalta
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Myös alueen makumaailmaa pyrittiin 

kartoittamaan kysymällä miltä alue mielletään 

maistuvan nykyhetkessä ja miltä se voisi maistua 

tulevaisuudessa. Vastauksista muodostettiin 

ao. kuvio. 

Aineistosta voitiin tulkita, että aluetta kuvastaa 

makuna mielikuvissa erityisesti kakut ja 

leivonnaiset sekä leivät ja leivonnaiset. 

Vapaan sanan osiossa vastauksia saatiin myös 

ravintolatuotteista sekä siitä, että aluetta ei 

kuvaa mikään makutuoteryhmä. 

MAKUAISTIHAVAINTOJA

Tulevaisuudessa kakkujen, leivosten, 

leipien ja leivonnaisten lisäksi alueelle 

miellettiin makuaistitarjontaa selkeässti myös 

liha- ja kalatuotteista sekä marjastus- ja 

sienestystuotteista. 

Mikä kuvaa alueen makua nyt?  
146  kappaletta 75 vastaajalta   

Mikä kuvaa alueen makua nyt?  
177  kappaletta 75 vastaajalta

52 Lohjan kaupunki | Paikkabrändin lähtökohdat alueen maankäytön kehittämisen tukena



Ohessa sanapilvikoonti 
aistikokemusvastauksista. Siniset pilvet 

kuvaaja positiivisia kokemuksia ja punainen 
ukkospilvi asioita jotka vaikuttavat 

negatiiviseen kuvaan alueesta. 
(Mitä suurempi sana on, sitä merkittävämpi se 

on näkö/haju/kuuloaistitekijänä alueella)
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OSA 4. 
ANALYSOITUJA 
PÄÄTELMIÄ
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IDENTITEETTIALUEJAKO

Tutkimusalue voidaan jakaa eri identiteettejä 

kantaviin alueen osiin alla olevan esimerkkikuvan 

mukaisesti. Jakavina tekijöinä voivat esimerkiksi 

toimia nykyiset pinnanmuodot, paikan nimet, 

liikenneväylät, rautatie, näkyvyys, alueen 

käyttötarkoitus tai visuaalinen ilme. Alueiden 

jaottelun tavoitteena  on selkeyttää tulevaisuuden 

maankäytön kehitystä erityisesti kaavoitukselle 

ja paikalliselle taholle.

Seuraavien lukujen maankäytön kehitykseen 

sovellettavat keskeiset pohdintatulokset ja 

muut alueen kehitysideat ovat muodostettu 

esimerkkikuvan mukaisella aluejaottelulla 

opinnäytetyöntekijän näkökulmasta. Osa 

ideoista on sovellettavissa maankäytön 

suunnitteluun, osa sovellettavissa paikallisille 

tahoille, kuten alueen maanomistajille, 

yrittäjille ja asukkaille.
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MAANTIETEELLINEN SIJAINTI 
KEHITYKSEN PERUSTANA

Alueen sijainti on uniikki erityisen 

harjumuodostelman ympäristössä minkä 

esimerkiksi voisi huomioida maankäytön 

kehityksen perustana jatkossa rakentaessa 

sijaintiinsa ja maaperäänsä pohjautuvaa 

paikkabrändiä. Nykyinen pinnanmuoto olisi hyvä 

pyrkiä estämään maisemavaurioilta kieltämällä 

alueella jatkossakin soramaa-ainesten 

otto. Harjurinnettä voisi jopa alleviivata sitä 

korostavalla rakentamisen muodolla esimerkiksi 

pientalojen ja paikallisten palveluiden nauha-

alueella. Näin näkymä rautatieltä rinteeseen 

vetovoimaistuisi entisestään. Myös rinteestä 

avautuvan potentiaalisen pitkän laaksomaisen 

näkymän Asemanpellolle voi ottaa huomioon 

maankäytön kehityksessä. Tavanomaista 

jyrkempi kaakkoisrinne luo  lisäksi  potentiaalin 

esimerkiksi aurinkovoiman hyödyntämiseen, 

mikä voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa, 

jos se ei aiheuta riskiä toteutumiselle. 

Alueella esiintyvien pohjavesivarantojen 

vuoksi voisi esimerkiksi olla hyvä jatkoselvittää 

perinteisen huoltoaseman tilalle vaihtoehtoinen 

tämän kaltaisia palveluita tarjoava asema. 

Olisko esimerkiksi tällä alueella sähköautojen 

latauspiste mahdollinen?

Harjulle muodostunutta erityistä mäntykankaista 

kasvillisuutta on pyrittävä vaalimaan säilyttämällä 

viheralueita rinteessä ja merkitsemällä alueelle 

selkeitä reittejä maanpinnan korroosion 

estämiseksi.  Tätä reittiohjausta voi tehdä 

esimerkiksi puunrungoilla ja kivillä.

Tutkimusalueen ympärillä sijaitsevat vaalitut 

luontokohteet tukevat hyvin luonnonläheiseksi 

tunnustautuvaa väestöä. Näin ollen esimerkiksi 

Kauppapuiston laajentuminen tulisi tarvittaessa 

suunnata tulevaisuudessa vilkkaasti liikennöityä 

E18 -liikenneväylää kohti, josta näkyvänä se voi 

poimia lisää asiakasvirtaa alueellensa.
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VIVAHTEITA 
HISTORIASTA

Jos tarinat Vendien kauppakansasta ja 

Lohjanharjun ylängöillä sijainneesta tärkeästä 

kauppareitistä pitää paikkaansa, voidaan se ottaa 

huomioon maankäytön kehityksessä identiteettiä 

vahvistavana tekijänä. Esimerkiksi Asemanraittia 

voidaan korostaa paikallisten erikoisliikkeiden, 

kahviloiden ja ravintoloiden nauhamaisena 

kauppareittinä kuninkaankartaston aikaista 

tielinjausta mukailevana.

Tutkimusalueen kehitykselle mahdollisesti   
hyvinkin merkittävä rautatieyhteys on 
otettava huomioon myös ajatellen näkyvyyttä. 
Millaisena Lohjan Asemanja Mäntynummen 
eteläisen osan radanvarsi halutaan 
nähdä ohikulkevan henkilöraideliikenteen 
näkökulmasta tulevaisuudessa? 

Historiallista kerroksellisuutta voidaan myös 
suojelemalla tai kehittämällä alueen hyvin säilyneitä, 
merkittävimpiä ja tunnusomaisia rakennuksia. 
Viitaten sähköisen kyselyn tuloksiin näitä 
rakennuksia alueella olisivat erityisesti vanhan juna-
aseman rakennukset. Kyselyssä oli myös maininta 
"maalaismaisuudesta", jonka toivottiin säilyvän. Tätä 
piirrettä voisi korostaa rakentamisessa materiaalein 
ja muotokielellä.

Alueella on myös selkeä teollisuushistoria, mikä 
on osin nykyisällään taantunut teknologisesta 
kehityksestä. Vaikka toiminta taantuisi, sen 
identiteetti voi olla edustettuna myös merkittävimpien 
ja tunnusomaisimpien rakennusten julkisivun kautta, 
vaikka sisätilat olisivat modernisoitu uuteen ajalle 
sopivampaan käyttötarkoitukseen.

PAIKALLISET 
YLÖS, ULOS JA ESILLE!

Myös historian tunnettuja henkilönimiä voi ottaa 

huomioon, jos alueelle suunnitellaan esimerkiksi 

uusia puistoja, teitä tai merkiitäviä rakennelmia. 

Erityisesti nykyinen ja tuleva väestö on 

huomioitava maankäytön kehityksessä. Itse 

tutkimusalueella on vähän väestöä, mutta sekä 

tilastokeskuksen että sähköisen kyselyn tulosten 

mukaan väestö koetaan kasvavaksi, johon 

voidaan varautua kaavoittamalla lisää asuintilaa 

alueelle. On hyvä tutkia, millaisille ikäryhmille 

asuinrakentamista suunnitellaan mahdollisimman 

pitkällä, identiteettiä juurruttavalla elinkaarella. 

Kyselystä erityisesti nousi yhteisöllisyys, mikä voidaan 

huomioida suunnittelemalla ja vaalimalla jo olemassa 

olevia yhteisöllisyyttä edistäviä tiloja. Tälläisia voisivat 

olla esimerkiksi erilaisille toiminnoille ja tapahtumille 

suunnitellut monikäyttöiset ulkoilma-alueet tai 

rakennukset katutasossa alueen keskiössä.
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RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
TULEVAISUUDEN SUUNNAT

Vastausten suhteita toisiinsa vertaamalla 

voidaan muodostaa tulkintoja tutkimusalueen 

rakennetunympäristön tavoiteimagosta. 

alueen rakennettu ympäristö pitäisi 

kehittyä ensisijaisesti ekologisemmaksi eli 

ympäristöystävällisemmäksi (2%→34%). 

Sellaisia toimenpiteitä, jolla kaavoittajat 

voi tukea ekologisuuden toteutumista ovat 

tiiviimmän rakennetun ympäristön kaavoitus. 

Tiiviimpi rakennettu ympäristö tarkoittaa 

rakennusten sijaintia lähempänä toisiaan ja 

useampikerroksisuutta. Ekologisuutta voidaan 

lisätä osoittamalla kaavaan rakennuksille 

energiatehokkuusvaateita, lisätä kierrätys- 

ja jätehuoltopisteitä tai merkitsemällä 

alueet sellaiselle toiminnalle, joka ei luo 

ympäristöongelmia.

Se, mihin kaavoittaja ei voi vaikuttaa, on kuinka 

yksittäiset ihmiset toimivat tai millaisia ekologisia 

ratkaisuja he tekevät elämässään. Kaupunki 

ja alueen yhteisö voivat ottaa edistysaskelia 

ekologisuuteen erilaisin tapahtumin. On myös 

huomioitava, että maankäytön kehityksen 

toteutuminen on kiinni alueen maanomistajista, 

rakennuttajista ja rakennusvalvonnasta.

Huomattavaa muutosta rakennettuun ympäristöön 

kyselytulosten mukaan pitäisi tapahtua myös 

sen nykyisen kunnon (-29%→0%), ulkonäön 

(-26%→0%) sekä osin iän (51%→27%) suhteen. 

Rakennetun ympäristön kuntoon, ulkonäköön ja 

ikään kaavoittaja voi vaikuttaa, jos sen omistaja 

haluaa nykytilanteeseen muutosta, kuten uutta 

rakentamista tai toisenlaista käyttötarkoitusta. 

Muutoin alueen kaunistaminen ja kunnostaminen 

kuuluvat sen omistajataholle. Hyvässä hengessä 

yhteiset talkoot ja kaupungin mahdollinen tuki 

voivat olla apuna alueen kehitykselle tässä 

asiassa. 

Tuloksista tulkittavissa myös oli, että rakennettu 

ympäristö koetaan joltain osin hajanaisena 

(30%→0%) sekä epätasapainoisena (27%→0%). 

Kaavoittaja voi parhaiten vaikuttaa alueiden 

kokonaisuuksiin, kun kaavoitus koskee suurempia 

maa-aloja tai jos alueelle on määritetty visuaalinen 

ja toiminnallinen luonne. Tällä tavoin alueella 

on mahdollisuus rakentua osissa muotoutuen 

suurempana tasapainoisena ja harmonisena 

kokonaisuutena omistajien toimesta.

Alla pylväsdiagrammi rakennetun ympäristön 

tuloksista havainnollistamaan analysointeja.
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Alueelle halutaan uutta (29%→29%) 

rakentamista vanhan (51%→27%) tilalle 

huomioiden silti hyvin nykyinen historiallinen 

ympäristö (17%→22%). Säilytettäviksi 

kohteiksi miellettiin kyselyssä erityisesti 

juna-asemarakennukset ja puutaloalueet. 

Puuomakotitalojen alueet ylipäätään nousivat 

selkeästi imagokyselyssä yhdeksi alueen 

identiteettiä korostavaksi elementiksi, minkä 

vuoksi oletettavasti valtaosin yksityisomisteisten 

rakennusten kunnossapitovastuun merkitys 

kasvaa rakennukset omistaville tahoille.

Millaista rakentamista kaavoittajan olisi 
hyvä suunnitella alueelle maanomistajien ja 
rakennuttajien kanssa? 

Tulosten mukaan alueelle ominaisen perinteisen 

rakentamisen rinnalle (47%→43%) toivotaan 

myös modernia rakentamista (2%→18%). 

Rakentamisen halutaan tulevaisuudessa olevan 

huomattavasti enemmän pienimuotoista kuin 

suurta (21%↔5%), mutta se voi olla hieman 

nykyistä korkeampaa (2%→10%). Voidaan myös 

muodostaa tulkinta, että matalaa rakentamista 

halutaan alueella tulevaisuudessa olevan 

nykyistä vähemmän (36%→27%). 

Suuntaa antava havainto vastauksista oli, 

että alueelle mielletään sopivaksi nykyistä 

vähemmän omakotitalo- (58%→45%) 

ja kerrostalorakennuksia (32%→23%).  

Vaihtoehtoina rivitalo- (37%→36%) ja 

luhtitalorakentaminen (6%→14%) saivat 

enemmän kannatusta. Vaihtoehdoista jäivät 

puuttumaan paritalot ja townhouse-talot. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa voi rohkeasti 

suosia värejä (15%→26%) ja vihreää 

(15%→28%) ja rakennusmateriaaleissa selkeästi 

puuta (35%→39%) ja kiveä (13%→17%). 

Tiilestä (28%→21%) ja erityisesti elementeistä 

(15%→3%) rakennettuja rakennuksia voitiin 

tulkita haluttavan nähdä tulevaisuudessa 

nykyistä vähemmän. 

Yleisesti rakennettu ympäristö halutaan 

nähdä enemmän nykyisen maaseutumaisena 

(20%→21%), mutta samalla jopa voimakkaammin 

hieman kaupunkimaisempana (15%→26%) 

ja monipuolisempana (33%→43%). Kuitenkin 

rakennetun ympäristön halutaan pysyvän miltei 

nykyisen kaltaisena väljyydeltään (46%→43%) 

eikä täytenä (13%→11%).
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ERI TOIMIJOIDEN 
JOUKKUEPELAAMINEN

Yleisesti kaavoitus voi tukea erityisesti alueen 

lisärakentamista tarvittaessa kaavoittamalla. 

Myös liikennesuunnittelu voi parantaa 

alueen saavutettavuutta viitaten sivujen 44-

45 havaintoihin. Muutoin alueen positiivinen  

imagollinen kehittyminen on enemmän 

siellä toimivien toimijoiden kuin maankäytön 

suunnittelun käsissä. Ohessa aivoriiheilyä 

toimenpiteistä, jotka voisivat tukea alueen 

kehittymistä paikkabrändiksi. Keinot yleisesti 

ovat positiivinen tunnettuus erilaisten 

visuaalisten syötteiden ja kokemuksellisuuden 

kautta.

Esimerkiksi Lempolan Kauppapuiston alue 

voisi toimia erityisesti suurten tunnettujen 

kaupallisten toimijoiden keskiönä. Erityisesti 

näkyvyyttä liikenneväylille tulisi edistää ja 

yhdystien väylää kehitettävä helpommin 

kuljettavaksi eri liikennemuodot huomioiden. 

Kauppapuistossa voisi sijaita aluetta palveleva 

infopiste, joka kertoisi myös paikallisista 

yrittäjistä lyhyen matkan päässä. Suorassa 

näköyhteydessä sijaitseva vesitorni voisi 

lisäksi kerätä synergiaetua Kauppapuistosta 

opastuksen kautta. Myös alueen luonto ja 

kuntoilumahdollisuudet voisi olla potentiaalista 

ottaa huomioon alueen kehittämisessä 

imagollisessakin merkityksessä.

Valtatie 25:n varsi on näkyvin osa 

tutkimusalueesta sitä liikennöivälle suurelle 

määrälle autoliikennettä, joka pitäisi ottaa 

huomioon nykyisessä ja mahdollisessa 

tulevaisuuden rakentamisessa. Nykyinen 

julkisivu ei ole osin edustava sen yrityksille tai 

yleisesti tutkimusalueella sekä opastus alueelle 

perin puutteellinen ulkopaikkakuntalaisen 

näkökulmasta erityisesti Lohjanharjuntien 

liikenteen siirtyessä uuden valtatie 1 varrelle.

Valtatie 25:n potentiaali esimerkiksi asuin/

teollisuus/toimistorakentamiseen ja/tai 

mainostamiseen tutkimusaluerajauksen 

sisällä voisi olla myös hyödyllistä tarkemmin 

selvittää. Liikennemääriensä perusteella 

alueen tulevaisuus voitaisiin tulkita ehkä 

parhaiten elinkeinopainotteiseksi. Tällä 

alueella myös liikenneväyläsuunnittelulla 

voitaisiin saada mahdollisesti lisäpotentiaalia 

(rakennettavaa maa-aluetta valtatien varteen) 

elinkeinorakentamiselle.

Alue voisi toimia vetovoimaisena yrityksille, 

joita kiinnostavat valtatien varren näkyvyys, sen 

tarjoamat suotuisat logistiset liikenneyhteydet, 

alueen jo nykyisin tarjolla olevat monipuoliset 

palvelut ja miellyttävät harjumetsänäkymät. 
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Venteläntien alkupääty (alla oleva kuva), 

toimii alueen selkeänä käyntikorttina / 

sisääntuloporttina etelästä saapuvalle auto-, 

joukko- ja raideliikenteelle. Tällä hetkellä alueelle 

läjitetyt romut ovat sekä visuaalinen haitta, että 

mahdollisesti ympäristöriski, joka ei ole hyväksi 

alueen imagolle. Aluetta voisi tulevaisuudessa 

kehittää toiminnoille, jotka tukisivat nykyistä 

elinkeinorakennetta. 

Ilmeeltään siistityt, kauniit julkisivut ja 

yhtenäinen ilme sekä toiminta voisivat 

tukea elinkeinoa. Myös asuinrakentamisen 

potentaalia voitaisiin tutkia erityisesti 

puutaloaluetta koskettavan alueen puolella. 

Mitä tiiviimpi tutkimusalueen yhdyskunta on, 

sitä potentiaalisempi se on sitä kehittävälle 

tulevaisuudelle elinkeinon näkökulmasta.
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Venteläntien ja Mäntynummentien välille 

sijoittuneeseen kaupalliseen nauhaan paikalliset 

toimijat voivat saada tukea yhteistoiminnasta 

ja ostovoimaa sitä ympäröivästä asutuksesta. 

Ohikulkevan joukkoliikenteen nykyinen 

potentiaali ja mahdollinen tulevaisuuden 

näkysyys rautatiliikenteelle kannattaa 

ottaa huomioon maankäytön kehityksessä. 

Miellyttävä, yhtenäinen julkisivu vetovoimaistaa 

keskittymää entisestään. Alueella tai sen 

lähiympäristössä voisi toimia myös alue, jossa 

voisi järjestää esimerkiksi erilaisia tapahtumia 

tai toimintaa. Jos alueesta toivotaan 

kaupunkimaisempaa, on tulevan rakentamisen 

oltava tiiviimpää ja teollisuuden sijoittumista on 

tarkasteltava uudelleen.

Mäntynummen julkisten palveluiden 

keskittymän palveluiden pysymistä alueella 

voi tukea lisäämällä asukkaiden määrää 

asuinrakentamisella. Alueen palvelut luovat 

puitteet niin lapsiperheiden kuin eläkeläisten 

tarpeisiin lyhyellä kävelyetäisyydellä. 

Jos alueelle tai sen ympäristöön 

tulevaisuudessa suunniteltaisiin lisä-

rakentamista, voisi huomioon ottaa 

alueella vallitsevaa visuaalista ilmettä ja 

esimerkiksi imagokyselyssä esiinnousseen 

yhteisöllisyyden näkökulman.
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Kerrostalojen keskittymässä erityisesti 

Mäntynummentien sekä Lohjanharjuntien 

ympäristössä alueen visuaaliseen ilmeeseen 

voidaan kiinnittää huomiota kunnostustöillä 

ja mahdollisella uudella rakentamisella. Myös 

yhteisöllisyyttä voidaan edistää esimerkiksi 

rakentamalla alueelle yhteinen toiminta-alue 

lapsille. Alueen kärkeen, Mäntynummentien 

päätyyn sijoittuva palvelualue saa tukea alueella 

toimivien Siwan ja Salen rinnalla alueen tiheimmin 

sijoittuvasta asukasmäärästä. Tutkimusalueen 

itäiseen osaan sijoittuvaan pientalojen alueelle 

ei sijoittunut mielipiteitä imagokyselyssä. Tämä 

Puruskorventien länsipuolelle sijoittunut alue 

on rakentunut yhteneväisenä rakennusten 

ryhmänä. Suuri teollisuustontti radan varren 

läheisyydessä luo vahvaa teollista leimaa 

alueelle. Rautatieliikenteen kehittyessä myös 

tämän alueen ilmettä voi ottaa huomioon.

Tulevaisuuden näkökulmasta radan varsi 

on haasteellinen kehityksen kohde. Alueelle 

selvästi odotetaan rautatieliikennöintiä, jonka 

toteutuminen on pääosin väestön määrästä 

kiinni. Käytännössä väestö kasvaa alueella 

saadessaan asukkaita kunnan ulkopuolelta 

uusiin asuinrakennuksiin. Ja uutta väestöä 

voidaan houkutella vetovoimaisella alueella 

ja rakentamisella markkinoinnin avuin. 

Toteutuessaan raideliikenne kohdistaisi 

alueelle myös nykyistä suuremman määrän 

liikenteen ääntä, ja tästä syystä meluja 

tärinäsuojauksen voisi ottaa huomioon jo 

nykyisissä rakennuksissa. Alue voisi pysyä 

nykyisen kaltaisenaan avarana, joka loisi 

tulevaisuuden ohikulkevalle raideliikenteelle 

käyntikorttimaisen näkymän Venteläntien ja 

Mäntynummentien monipuolisesta alueesta.
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VIRKISTYMIS-, TOIMINTA-
ALUEET JA TAPAHTUMAT

TUOTTEET JA PALVELUT

Kaavoitus voi vaikuttaa osin siihen, millaisia 

tuotteita tai palveluita maaalueella tuotetaan 

tulevaisuudessa osoittamalla alueita 

tietyntyyppiseen toimintaan. Se voi tukea myös 

menestyvää yritystä tarpeen tullen kaavoittamalla 

toimintaa tukevaa maankäyttöä sen ympäristöön 

riippuen maanomistuksesta. Myös liikenteen 

ohjauksen ja opastuksen suunnittelulla voidaan 

tukea toimijoita saavutettavuus näkökulmasta.

Luonto tarjoaa itsessään alueelle 

virkistymismahdollisuuksia, joista on pidettävä 

kiinni kaavoittamalla alueet jatkossakin suotuisaksi 

tälle toiminnalle. Alueelle ei sijoitu puistomaisia 

alueita ja jos sellaisia alueelle toivottaisiin, 

sijoittamista voisi tarkastella esimerkiksi 

alueille, jonne muu rakentaminen on muutoin 

mahdotonta, mutta sijainti saavutettavuudeltaan 

ja näkyvyydeltään keskeinen. 

Muutoin toimijoiden tuote- ja palvelukehitys 

on yritysten omissa käsissä. Tästä 

selvityksestä voi löytää kultahippuja myös 

siihen mihin suuntaan paikalliset, ehkä 

asiakkaat kauempaakin toivovat tuote- ja 

palvelukehitykseltä.

Toiminta-alueita alueella sijaitsi nykyisellään 

erityisesti liikunnan näkökulmasta. Aluetta 

voisi tutkia myös tulevaisuudessa paikalle, 

jossa voisi yhteisöllisesti ja monipuolisesti 

sijoittua toimintaa ja tapahtumia muustakin kuin 

liikunnallisesta näkökulmasta. Seuraavalle 

sivulle on poimittu vastauksia nykyisistä 

(ylempi) ja tulevaisuuteen (alempi) toivotuista 

virkistymis- ja toimintamahdollisuuksista.
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LIIKENNEREITIT JA 
SAAVUTETTAVUUS

Liikenteellinen saavutettavuus koettiin 

vastaajien keskuudessa alueen tärkeimmäksi 

menestystekijäksi, joka voi juontua historian 

liikenneväyläkehityksestä. Alue tuntui taantuvan 

henkilöraideliikenteen lakkautuessa, ja nyt 

lähihistoriassa rakentunut eurooppatie 18 on 

vaikuttanut liikennemääriltään alueeseen.

Tutkimusalueen tieosuuksia tuskin voi enää 

muuttaa entiseensä käyttöönsä, mistä syystä 

nykyisen joukkoliikenteen reitin ylläpitäminen 

alueen lävitse sekä ajoliikenteen ohjauksen 

sujuvoittaminen ja opastuksen merkitys 

kasvavat maankäytön kehityksen näkökulmasta. 

Analysoidessa vastausaineiston tuloksia 

keskenään voidaan havaita, että suurinta 

muutosta toivotaan alueen löydettävyyteen 

ja nopeusrajoituksiin. Alueesta ei haluta 

helposti ohitettavaa, joka voidaan esimerkiksi 

tulkita niin, että alueen lävitse halutaan 

jatkossa liikennettä. Alueelle opastaminen 

ja paikallisista palveluista infoaminen voisi 

sijoittua valtatie 25:n varteen, jolloin se tukisi 

mahdollisesti vastaajien toiveita.

Myös jalankulun ja pyöräilyn trendi nousi 

kyselyssä tulevaisuuden mielikuvissa, joka on 

hyvä ottaa huomioon liikennesuunnittelussa.
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KOKEMUKSELLISUUS 
MAANKÄYTÖN KEHITYKSESSÄ

Imagokyselyn vastausten perusteella voitiin tulkita 

näköaistilla koettavat havainnot vahvimmiksi, mitä 

voisi tulevaisuuden maankäytön kehityksessä 

painottaa aiemmin analysoidun suuntaisesti 

rakennetun ympäristön kannalta. 

Muita havainnevastauksia aisteista kerättiin 

kyselyssä selkeästi vähemmän. Kuuloaistilla 

tehdyt havainnot osoittivat liikenteestä 

syntyvän meluntorjunnan maankäytön 

kehityksen mahdolliseksi toimenpiteeksi, kun 

taas hajuaistihavainnot antavat pohdittavaa 

vastaajien mainitseman kaatopaikan (nykyinen 

jätteenlajittelukeskus) hajuimagon kehittämisessä.

Makuaistihavainnoista voidaan tulkita, että 

alueella leipomoteollisuus toimii tai ainakin voisi 

toimia imagollisena tekijänä, mutta alueelle 

voisi mahdollisesti myös jatkoselvittää tarvetta 

tiloille, missä paikalliset saisivat enemmän 

mahdollisuuksia kokea muitakin makuelämyksiä. 

Voisiko esimerkiksi pop-up toritapahtuma 

olla toimiva ratkaisu sille kehitetylle alueelle? 

Tämän tyyppisen toiminnan kautta uudet 

pienyrittäjät voisivat ponnahtaa vakiintuvaksi 

elinkeinotoiminnaksi alueelle.

Kokemuksellisuutta voisi myös lisätä alueella 

tapahtumien kautta sille osoitetuissa paikoissa.
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LOPPUSANAT

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 

paikkabrändin rakentamista maankäytön 

kehityksen näkökulmasta. Erityisenä 

intohimona työn alkaessa oli tutkia jo olemassa 

olevaa brändiohjeistusta hierarkisesti soveltaen 

maankäytön suunnitteluun, mutta tämä osuus 

rajautui työn edetessä ulos resurssisyistä.

Teoreettiseksti tavoitteeksi muodostui 

maankäytön kehityksen sekä brändin 

rakentamisen pääkäsitteiden ja prosessien 

selvittäminen ja tutkitun teorian soveltaminen 

käytännössä. Teorian avautuessa työssä 

henkilökohtaisesti mielenkiintoisin osuus avautui 

imagokysely- ja aistikokemusaineistosta. Myös 

monipuolinen kehityssuunnittelu alueelle vei 

mukanaan, mutta aikataulullisista syistä jäi 

vähemmälle osuudelle.

Aineistoa tässä opinnäytetyössä syntyi 

monipuolisesti, mikä vaikuttaa olevan 

maankäytön kehitystyössä hyvin ominaista. 

Keskeisimmät (ja mielenkiintoisimmat) tulokset 

syntyivät imagokyselystä, joita yhdessä 

identiteettiaineiston kanssa sovellettiin lopulta 

maankäytön kehityksessä ehdotettaviksi 

toimenpiteiksi.  Paikkabrändin rakentumisen 

näkökulmasta näitä toimenpiteitä olivat mm. 

yhteisöllisyyden lisääminen (jo olemassa 

olevan ja uuden kehittyvän paikalliskulttuurin 

monipuolinen tukeminen) alueella kaavoituksen 

keinoin, visuaalisen kokemuksen merkityksen 

huomioiminen niin rakentumattomassa kuin 

rakennetussa ympäristössä sekä liikenteellisen 

saavutettavuuden (tunnettuus) tarve alueen 

menestystekijänä. 

Opinnäytetyön keskeisin päätelmä oli lopulta 

se, että maankäytön kehitystyötä tekevät 

ammattilaiset yhteistyössä paikallisen tahon 

kanssa ovat ensisijainen tekijä paikkabrändin 

potentiaalin rakentamiselle, mutta sen 

toteutumista se ei takaa. Toteutuminen on 

kiinni summasta erilaisia tekijöitä, joista 

korostuvat maanomistajjien, rakentajatahojen 

sekä alueen paikallinen väestön toimista ja 

päätöksistä. 

Toisena päätelmänä voidaan pitää sitä, että 

yritysmaailman kaltaista brändin rakentamista 

ei voida suoraan soveltaa maa-alueisiin, mutta 

sen jalkauttamiselle on selvästi syntynyt  viime 

vuosikymmenen aikana tarve. 

Esimerkiksi monella kunnalla löytyy jo 

graafinen ohjeistus, mutta lähtökohdiltaan 

mihin perustuen ja tuottaako se sille halutulla 

tavalla lisäarvoa? 

Opinnäytetyössä opittuun perustuen, tohtisin 

väittää, että pelkkää graafista ohjeistusta  

menestyksekkäämmin kunnan paikkabrändi 

aluekohtaisesti kehittyy nykyisellään 

matkailupainotteisesti (poimintoina vaikkapa 

Himos, Tuuri, Korvatunturi, Suomenlinna, 

Powerpark - paikat jotka tarjoavat 

käyttäjilleen positiivista, merkityksellistä 

kokemuksellisuutta). Näitä elementtejä 

kuuluisi tutkia ja soveltaa  aluesuunnittelussa 

laajemminkin (graafisten ohjeistuksien ja 

muiden brändin rakentamiseen kuuluvien 

markkinointitoimenpiteiden tukemana). 
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Lopuksi sananen mitä tässä työssä olisi 

voinut tehdä vielä paremmin.

Kehittämis- ja jatkohankemahdollisuuksia 

työlle olisi ollut paljon. Työtä olisi voinut 

syventää esimerkiksi laadullisesti 

haastatteluin eri tahoille, kuten 

kiinteistövälittäjille, rakennusliikkeille 

ja kaupungin viranomaisille, mikä olisi 

antanut lisäarvoa tuloksiin. Myös kyselyn 

pohjalta muodostettu työpaja esimerkiksi 

kaavoittajille ja paikallisille asukkaille 

ja toimijoille olisi ollut hedelmällinen ja 

käyttäjälähtöisyyttä työlle antava tekijä. 

Opinnäytetyö olisi voinut olla myös 

vertaileva tapaustutkimus, jos resursseja 

olisi ollut enemmän, mutta jatkoa ajatellen 

tämä työ voi toimia suuntaa antavana 

tapaustutkimukselle seuraaville tutkimuksille. 

Alueen identiteettiä olisi esimerkiksi 

voinut tarkastella myös perinteisemmin 

kaavahierarkian kautta. Esimerkiksi 

valtakunnalliset maankäyttötavoitteet 

sekä nykyiset ja valmisteilla olevat 

maakuntakaava, taajamaosayleiskaava tai 

asemakaavat olisivat voineet tuoda vielä 

yhden lisänäkökulman työn sisältöön.

Kaiken kaikkiaan mahdollista seuraavaa 

tutkimusta varten sain kaikesta tehdystä 

työstä itselleni selkeämmän ohjevuoran 

siitä mihin kiinnittää erityisesti huomiota ja 

mitä mahdollisesti voisi jättää vähemmälle 

huomiolle. 
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