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1. Johdanto

Lohjalla aloitettiin vuonna 2013 uusi kuntalaisten 
osallistumista parantava lähidemokratiahanke. 
Lohjan kylät ry:n hallinnoiman Läntistä lähide-
mokratiaa -hankkeen puitteissa alueita kannus-
tettiin ja tuettiin kyläsuunnitelmien tekemisessä.
Kyläsuunnitelman tarkoituksena on tuoda esiin 
kirjallisessa muodossa kylän asukkaiden tahto ja 
toive siitä, millaisia he haluaisivat kylänsä tule-
vaisuudessa olevan. Suunnitelma sisältää myös 
konkreettisen toimenpidesuunnitelman. 

Yleensä kylällä tarkoitetaan erillistä, maaseudulla 
olevaa asuintaajamasta koostuvaa tiiviimpää kiin-
teistökokonaisuutta. Kirkniemen kylä on yksi Loh-
jan kaupunginosa, joka on rajoiltaan kiinni tiivisti 
toisissa kaupunginosissa. Kirkniemen osalta ei löy-
dy selkeää tarkkarajaisuutta muihin kaupungin-
osiin verrattuna. Tämän takia oli kyläsuunnitelman 
teossa yhtenä asiana määritellä Kirkniemen kylän 
rajat. Historiallisella katsannolla tarkasteltuna löy-
tyy kiinteistörekisteristä selkeitä osakokonaisuuk-
sia, jotka nykyaikana ovat muuttuneet kaavoituk-
sen ja rakentamisen myöstä. Kiinteistörekisterissä 
alue on Kukkumäen kylää. Tämä kehitys on joh-
tanut siihen, että Kirkniemen kylän rajojen mää-
rittäminen tehtiin kyläsuunnitelmatyöryhmässä. 

Kirkniemen kylän rajat ovat nykyinen Hanko – 
Hyvinkää valtatie 25 – Lohjansaarentie – Lohjan 
järvenranta – entinen kalkkitehdas – Kievarintie. 
Historian aikana kylää on nimitetty Jönsböleksi 
tai Kirkniemi-Jönsböleksi, mutta nykyisin aluetta 
kutsutaan Kirkniemeksi. Myöskin rautatieasema on 
nimeltään Kirkniemi. Nykyisin SAPPI Oy:n omis-
tama paperitehdaskin tunnetiin Kirkniemen pape-
ritehtaana. Kirkniemi löytyi myös postinumero-
luettelosta omalla numerollaan 08800 ja nimellään, 
kunnes Lohjan kaupunki yhtenäisti 2000-luvulla 
kaikkien postinumeroiden nimeksi Lohja. Nykyi-
sin alueen postinumero on 08800 Lohja. Kylän 
alue ja nimet ovat siis vuosien varrella muuttuneet. 

Kirkniemen kylä muodostuu edellä olevassa kappa-
leessa mainitusta alueesta ja tässä suunnitelmassa 
tästä alueesta käytetään nimeä Kirkniemen kylä.
Kirkniemen kartano ja Pikkujärvi sivuavat kylää 
ja sen historiaa niin oleellisesti, että myös niistä 
mainitaan tässä suunnitelmassa vaikka ne eivät 
suoranaisesti ole kylän alueen sisällä.

2. Miten kyläsuunnitelma  
    tehtiin? 

Kyläsuunnittelu käynnistyi 24.9.2013 kyläkoulul-
la järjestetyssä tilaisuudessa, johon oli kutsuttu 
asukkaita Kirkniemestä ja Kukkumäeltä. Tilaisuu-
dessa kerrottiin tarkemmin kyläsuunnittelusta ja 
sen toteutuksesta ja kartoitettiin alueen nykytilaa 
sekä osanottajien toiveita tulevaisuutta ajatellen. 
Asukkaat saivat tuoda esille niitä asioita, joiden he 
katsoivat koskevan erityisesti Kirkniemen kylää. 
Tilaisuudessa toimineiden työryhmien työn tulok-
sena saatiin hyviä ideoita kyläsuunnitelman sisäl-
lössä huomioitavaksi. Tilaisuuden vetäjänä toimi 
Lohjan kylät ry:n hallinnoiman Läntistä lähide-
mokratiaa hankkeen koordinaattori.

Tässä ensimmäisessä kyläsuunnitelmatilaisuudessa 
nimettiin kyläsuunnitelmatyöryhmä, johon kuulu-
vat Jukka Sassi, Paavo Pinomaa, Sinikka Oikari-
nen, Urho Kemppainen, Kaarina Kari ja Kimmo 
Leppäniemi. Työn edetessä on pidetty myös asu-
kasiltoja, joihin kyläläiset ovat saaneet osallistua 
sikäli kuin ovat tarpeelliseksi nähneet.

Kyläsuunnitelman perustaksi tehtiin kyläkysely 
keväällä 2014. Siinä kartoitettiin asukkaiden nä-
kemyksiä Kirkniemen kylän nykyisyydestä ja siitä 
mitä kehittämistarpeita nähdään tulevaisuudessa. 
Kyläkyselykaavake jaettiin paperisena kaikkiin 
alueen talouksiin, Kirkniemeen 300 kappaletta ja 
Kukkumäkeen 100 kappaletta. Lisäksi kyläkyse-
lyyn oli mahdollista vastata kyläyhdistyksen netti-
sivuilla olleen kyselykaavakkeen avulla. Vastannei-
ta oli 37 eli noin 10 % kaikista niistä, joille kysely 
kohdennettiin.

Vastaajat olivat iältään pääsääntöisesti yli 40-vuo-
tiaita ja he edustivat yleensä 1-2 hengen talouksia. 
Tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että 
lapsiperheet eivät ole juuri vastanneet kyselyyn. 
Kyselyn alhainen vastausprosentti kertoo osaltaan 
siitä, että kylän asiat kiinnostavat lähinnä vart-
tuneempaa väkeä. Yhteiskunnassa nykyisin val-
litseva yleinen kiire ja ajankäyttö eivät aina mah-
dollista sitä, että aktiivisesti työelämässä olevat 
perheelliset asukkaat ehtisivät osallistua kyläyh-
distyksen toimintaan. He eivät liioin ehdi paneutua 
kylän asioihin saati että ehtisivät siihen aktiivises-
ti osallistumaan. Jos asukkaiden lähiympäristöön 
ei ole tulossa tavanomaista suurempia muutoksia, 
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ovat he kyläyhdistyksen kannalta katsottuna mel-
ko passiivisia. 

Alla esimerkki kyselyn kysymyksistä ja sen 
vastauksista graafisessa muodossa. Vastaa-
jista suurimman osan tavoittaa sähköpos-
tilla. Se onkin nopea ja helppo tapa välittää 
tietoa kyläyhdistyksen jäsenille. Sähköpostiosoit-
teita kaivataan yhdistyksen tietoon lisää, niin 
saadaan tiedotus toimimaan nykyistä paremmin.  

3. Jönsölen kylän historiaa

Jääkauden jälkeen, kun maa alkoi kohota, nousi 
Baltian jääjärvestä myös nykyinen Jönsbölen alue. 
Lohjan järvi erottui vuosisatojen saatossa merestä 
ja pikkuhiljaa muodostui nykyinen Itämeri. Uu-
dellemaalle muutti asukkaita noin 6500 vuotta en-
nen ajan laskumme alkua. Asukkaat elivät pitkään 
metsästäjä-keräilijöinä sekä kalastajina. Myöhem-
min kun maataloudesta tuli ihmisten pääelinkeino, 
syntyi myös pysyvämpää asutusta, koska ravinnon 
perässä ei tarvinnut muuttaa vaan ihminen alkoi 
muuttaa itse elinympäristöään. 

Jönsböle rajautuu nykyisin Han-
ko-Hyvinkää -tien, valtatie 25:n, 
Lohjansaarentien, Lohjan järven 
ja entisen kalkkitehtaan sisälle. 
Kylämme on Lohjan 17-kaupun-
ginosa. Jönsbölessä on ollut asu-
tusta jo pronssi- ja rautakaudella. 
Asutus on vakiintunut noin 800- 
ja 900-luvulla. Asutus muuttui 
yksittäisistä taloista pieniksi ky-
liksi. Jönsbölestä löytyy ensim-
mäinen maininta vuodelta 1442. 
Vuonna 1540 alueella oli kuusi 

Historiallisessa karttakuvassa näkyy kylän alue. Kuvassa vasemmalla on Osuniemen kylä ja alhaalla Jönsbölen kylä. 
Aivan alalaidassa näkyy lisäksi karttanimi Kyrkstad, joka siis tarkoittaa Kirkonkylää.

Miten teidät tavoittaa parhaiten kun tiedotetaan kylän tapahtumista?  
Vastaajien määrä: 36



     5

talonpoikien omistamaa tilaa, joissa asui yhteensä 
noin 40 aikuista. Vuosien saatossa on Jönsbölen 
alueella ollut muitakin tiloja, mutta lopulta niistä 
vakiintui viisi: Marila, Ers, Olars, Mangs ja Langi. 
Alueella on edelleen teiden nimissä nämä historial-
liset tilojen nimet. 

Jönsbölen tilat ovat olleet myös Kirkniemen karta-
non vaikutuspiirissä. Jönsbölestä tuli kartanon 
läänitys ja tiloista niin ollen lampuotitiloja, jotka 
joutuivat suorittamaan päivätöitä kartanolle. Ti-
lojen tuotto on vaihdellut vuosien saatossa. Joskus 
tuli katovuosia ja toisinaan tilat tuottivat hyvin. 
Tilakoko oli kuitenkin melko pieni, peltoalan olles-
sa 3-6 hehtaaria. Isojako vaikutti myös Jönsbölen 
tiloihin, kun erilliset ryhmäkylät hajosivat. Jöns-
bölen tilakeskukset pysyivät kuitenkin sijoillaan 
1900-luvun alkuun asti.

Etelä-Lohja on ollut vuosisatojen saatossa tärkeä 
liikenteellinen risteyskohta. Hanko-Hyvinkää 
rautatien rakentaminen vuonna 1873 on vaikut-
tanut alueen kehitykseen. Kirkniemen nykyinen 
asemarakennus on vuodelta 1906. Rakennus tosin 
on ollut käyttämättömänä alkuperäisessä tarkoi-
tuksessaan vuodesta 1983, kun henkilöliikenne 
rataosuudella lakkautettiin.   

Posti toimi rakennuksessa aina vuoteen 1990 asti. 
Rakennuksessa on ollut myös vuokra-asukkaita. 

Kirkniemessä on toiminut myös kyläkoulu, jonka 
tontti on saatu lahjoituksena Kirkniemen karta-
non silloisilta omistajilta Carl Gustaf  ja Louise 
von Christiersoneilta. Nykyinen koulurakennus on 
Lohjan vanhimpia säilyneitä kansakouluraken-
nuksia. 

Jönsbölen alueella on toiminut vuosien saatossa 
myös muutamia kyläkauppoja, pankki sekä eri-
laisia yrityksiä, joista osa on edelleen toiminnassa 
Kirkniementien varrella olevilla yritystonteilla. 
Sotien jälkeen Jönsbölen alueelle muodostui uut-
ta omakotitaloasutusta, kun Kirkniemen karta-
non maista lohkottiin rintamamiestontteja, joille 
rakennettiin ns. rintamamiestaloja. Vuoden 1980- 
luvun loppupuolella sekä 1990-luvun alkupuolel-
la alueelle rakennettiin kaavoituksen myötä lisää 
omakotitaloja. Jönsböle onkin nykyisin muodostu-
nut erityisesti omakotivaltaiseksi alueeksi, vaikka 
alueelle on rakennettu myös muutamia rivitaloja. 
2010-luvulla alueelle on rakennettu myös hieno 
asuinalue entisen lasitehtaan sekä konepajakoulun 
alueelle upealle mäelle järven rannalla. 

Kuva alueen näkymästä 
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4. Nykytilanne 
4.1 Kylä ja asukkaat

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty 
taajamatoimintojen alueeksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että alue tulee myös tulevaisuudessa pysymään ja 
kenties kasvamaan asuinalueena.

Alueen asukasmäärä 2000-luvulla  

Vuosi
Yh-
teensä

0 - 18v 19-39v 40-64v yli 65v

2000 871 272 241 284 74
2005 971 301 237 339 94
2010 930 255 209 366 100
2012 965 274 229 344 118

Taulukosta näkee, että kylän asukkaiden määrä 
on kasvanut vuosien saatossa. Lapsiperheiden jä-
senten tulo täysi-ikäsiksi ja muuttaminen kylästä 
pois vaikuttaa asukkaiden kokonaismäärään. Yli 
40-vuotiaiden osuuden kasvaminen kertoo osal-
taan siitä, että kun kerran kylään muuttaa, ei siel-
tä muuta pois.  

4.2 Toiminta ja palvelut
4.2.1 Yhdistykset

4.2.1.1 Kirkniemi-Jönsbölen  
kyläyhdistys ry

Kirkniemen puukoulu, Marskintie 4
www.kirkniemi.fi

Kyläyhdistys perustettiin kolmekymmentä vuot-
ta sitten nimellä Jönsbölen kyläyhdistys, Jönsböle 
byförening. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut noin 
60–80. Kun koulutoiminta päättyi Kirkniemen 
koululla keväällä 1993, yhdistys teki silloisen Loh-
jan kunnan kanssa käyttöoikeussopimuksen kivi-
koulun ensimmäisen kerroksen tilojen käytöstä. 
Samalla koulun piha-aluetta voitiin käyttää kesä- 
ja talvitapahtumiin. Vuosien mittaan toiminta siir-
tyi vähitellen vanhan puukoulun puolelle. Vuonna 
2007 yhdistys otti nimekseen Kirkniemi - Jönsbö-
len kyläyhdistys. Samaan aikaan uusittiin yhdis-
tyksen säännöt, ja yhdistys rekisteröitiin vuonna 
2008.

Kylä Lohjan kaupungin kartassa 
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Toiminnassa keskeistä on 
ollut Lohjan kunnan ja 
myöhemmin kaupungin 
suuntaan tehdyt esitykset 
kaavoituksesta, kunnallis-
tekniikasta, teiden päällys-
tämisestä ja valaistuksesta. 
Linja- autoliikenteestä on 
keskusteltu liikennöitsijöi-
den ja kaupungin edustaji-
en kanssa. 

Erityisesti yhdistystä on 
työllistänyt paperitehtaan 
alueelle suunniteltu jät-
teenpolttolaitos, jonka vas-
tustamiseksi mielipiteitä on 
jätetty niin tehdasalueen kaavamuutosesityksestä 
kuin maakuntakaavasta. Asian ratkaisi lopulta 
Kirkniemen paperitehtaan omistajan vaihtumi-
nen. Uusi omista Sappi Oy ilmoitti, että se ei halua 
jätteenpolttolaitosta tehdasalueelleen.

Kaikkea kaavoitukseen liittyvää ei ole vastustet-
tu. Vuonna 2006 aloitettuun taajamaosayleiskaa-
vasuunnitteluun yhdistys osallistui kokoamalla 
toiminta-alueeltaan tietoja siitä, mitä asukkaat 
arvostavat asuinalueellaan ja miten he käyttä-
vät asuinympäristönsä mahdollisuuksia. Taajama 
osayleiskaavan valmistelu jatkuu nykyisin maan-
käytön suunnittelun kautta. 

Kyläyhdistys esitti vuonna 1993 matonpesupaikan 
saamista Kirkniemeen. Matonpesupaikka saatiin-
kin, mutta vuonna 2006 sen toiminta uhkasi lop-
pua kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi. Kylä-
läisten keskuudesta kerätty adressi ja yhdistyksen 
vastustava mielipide olivat vaikuttamassa siihen, 
että säästötoimista sillä kertaa luovuttiin.

Yhdistys seuraa Lohjan kaupunginhallituksen ja 
lautakuntien esityksiä ja ottaa tarvittaessa kantaa 
ehdotuksiin. Monista kyläläisiä koskevista hank-
keista ja keskustelutilaisuuksista on tiedotettu yh-
distyksen toimialueella postilaatikkoon jaetuilla 
tiedotteilla.

Lisäksi kyläyhdistyksen toimintaan on kuulunut 
kiinteästi erilaisten yhteisten tilaisuuksien järjes-
täminen. Esimerkkeinä näistä karaokeillat, yhteis-
laulutilaisuudet, kokkikurssit, luontoretket sekä 
koulun ulkoalueen ja sisätilojen kunnostamistal-

koot makkaranpaistoineen ja kahvituksineen. Suo-
sittu perhepikkujoulu on järjestetty vuosittain. 
Ohjelmaan on kuulunut yhteisiä jouluaiheisia lau-
lu-leikkejä, joulupukin vierailu, arpajaiset ja jou-
luglögin tarjoilu pipareineen. 

Kyläyhdistyksen tärkein tehtävä myös tulevaisuu-
dessa on toimia kylän asukkaiden yhteisenä ääne-
nä kulloinkin esille tulevissa asioissa sekä järjestää 
yhteisiä tilaisuuksia kylän yhteisöllisyyden paran-
tamiseksi.

Kyläkyselyyn vastanneista 75 prosenttia olivat 
valmiita osallistumaan kylän kehittämiseen käyt-
tämällä alueella tarjottavia palveluita ja osallistu-
malla järjestettäviin tilaisuuksiin. Yli puolet ilmoit-
tivat osallistuvansa alueen hyväksi järjestettäviin 
talkoisiin. Kyläyhdistyksen toimintaan osallistumis-
ta mahdollisena piti yli kolmannes vastaajista. 

Lisää tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta löytyy 
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
www.kirkniemi.fi. Kyläyhdistys tiedottaa toimin-
nastaan myös alueen sanomalehdissä eli Länsi-Uu-
simaassa, Ilta- Lohjassa, Ykkös-Lohjassa ja Suur-
Lohjassa.

4.2.1.2 Muita alueella toimivia yhdistyksiä

Maksjoen Martat 
kivikoulu,  Marskintie 4, Kirkniemi 

Svenska Seniorer käsityökerho 
kivikoulun yläkerta, Marskintie 4, Kirkniemi

Olisitko valmis osallistumaan kylän kehittämiseen? Vastaajien määrä: 35
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4.2.2 Aluetoimikunta

Lohjan alueiden kylä- tai asukasyhdistykset, jär-
jestöt tai vastaavat muodostavat omalta alueel-
taan aluetoimikunnan, joka on toimikaudeltaan 
valtuustokauden mittainen. Aluetoimikunnat jär-
jestävät kokouksia ja asukasiltoja kulloinkin ajan-
kohtaisista asioista sekä ottavat kantaa kaupungin 
toimielimissä valmisteilla oleviin asioihin, esimer-
kiksi maankäytön suunnitteluun. 

Kirkniemi on edustettuna Lohjan lähidemokra-
tiamalliin kuuluvassa Etelä-Lohjan aluetoimikun-
nassa. Aluetoimikuntien ääntä kuullaan alueiden 
johtokunnassa. Aluetoimikunnat nimeävät kukin 
kaksi edustajaa alueiden johtokuntaan. Siihen 
kuuluu myös valtuustoryhmien edustajat ja virka-
miesjohto sekä kaupungin johtaja. Johtokunta ko-
koontuu vähintään kahdesti vuodessa ottaen kan-
taa mm. talousarvion valmisteluun.

Lähidemokratiamallin tavoitteena on edistää asuk-
kaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan toimin-
taan ja palveluihin, vahvistaa ja edistää kunnan 
eri osien asukkaiden edunvalvontaa ja mahdolli-
suuksia tuoda esiin tärkeinä pitämiään asioita sekä 
edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliai-
suutta. Etelä- Lohjan aluetoimikunnasta saa lisä-
tietoja kotisivuilta (www.lohjanaluetoimikunnat.fi 
ja www.lohja.fi/lähidemokratia) sekä kirjastosta ja 
kirjastoautosta. 

4.2.3 Harrastusmahdollisuudet

4.2.3.1 Pallokenttä

Pallokenttää käyttää harrastamiseen lähialueen 
urheiluseurat ja erilaiset peliporukat. Kentällä pe-
lataan kesäaikaan usein ja se on suosittu eritysesti 
junioritoiminnassa.

Aikoinaan urheilukentän takaa meni siltarakennel-
ma uimarannalle. Syy tähän oli se, että nykyinen 
rantareitti kulki yksityisen alueen läpi ja maan-
omistaja kielsi kulkemisen rannalle oman kiinteis-
tönsä kautta. Nykyisin reitti rannalle kulkee Pal-
lotien puolesta välistä, josta pääsee myös yhdelle 
kaupungin ylläpitämistä venelaitureista. Uimaran-
nalle johtavaa tietä reunustaa komeat tervalepät 
ja alue on muutenkin hyvin rehevää kasvillisuuden 
osalta. 

4.2.3.2 Uimaranta

Uimarannalta löytyy hyppytorni ja lapsille hiek-
karanta. Uimarannalla on ollut vuosien saatossa 
erilaisia laitureita sekä kolmen ja yhden metrin 
ponnahduslaudat. Nykyisin laiturit ovat poissa 
eikä hyppylautoja ole uusittu. Rannalla on ainoas-
taan uimahyppytorni, jossa on viiden metrin sekä 
seitsemän ja puolen metrin hyppytasanteet. Vanha 
kolmen metrin hyppylaudan tasanne on edelleen 
paikalla, mutta itse hyppylauta puuttuu. Hiekka-
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ranta on suosittu erityisesti lapsiperheiden taholta, 
sillä rannalla on hyvälaatuista hiekkaa, josta voi 
tehdä hiekkalinnoja. Lisäksi ranta on matala ja sii-
nä on helppo valvoa lapsia.

4.2.3.3 Tietoliikenneyhteydet 

Internet, kaapeli-TV

4.2.4 Palvelut

Palveluliikenne
Palveluliikenne kulkee joka perjantai Lohjan kes-
kustasta Kirkniemen kautta Lohjansaareen ja ta-
kaisin. Linja-auto lähtee Lohjalta, Lohjantähdestä 
klo 10.00 ja ajaa Kirkniemen kautta Lohjansaa-
reen. Paluuliikenne lähtee niin ikään Lohjantäh-
destä  klo 13.00. 
Linja-auto kulkee Kirkniemen kautta päivittäin 
klo 6-16 välisenä aikana. 

Seniorikahvila 
Seniorikahvila toimii kyläkoululla joka maanantai 
klo 13–15 (Marskintie 4). Kahvia juodaan vasta 
paistetun pullan kera, vaihdetaan kuulumisia, käy-
dään läpi ajankohtaisia asioita, kuullaan asiantun-
tijaluentoja, lauletaan, harrastetaan tuolitanssia 
ja tuolijumppaa sekä pelataan välillä bingoa.
Leikkipuistot, ulkokentät  

Lapsille on Marilan puiston leikkipuisto ja Brotor-
pin ja Lasitehtaan ulkokentät.

Koulut 
Ristinkoulu ala-aste, Järnefeltin koulu yläaste, 
ruotsinkielinen koulu

Terveydenhoito
Terveydenhoitopalveluja saa Virkkalan terveysase-
malta virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella päi-
vystävät Lohjan alueella Tynninharjun terveysase-
man päivystysvastaanotto.

Kirjasto 
Virkkalassa toimii myös kirjasto. Kirjastoauto py-
sähtyy Kirkniemessä (Lasitehtaantie 37) aina pa-
rittomina torstaina klo 15.00–15.25 ja Brotorpissa 
(Pikkukyläntie 4) parittomina torstaina klo 15.30–
16.00. Kirkniemen koulun luona on julkinen, lähte-
vän postin postilaatikko.

Matonpesupaikka
Kirkniemen matonpesupaikka on hyvin suosittu. 
Alue on rauhallinen ja kuivumassa olevat matot 
saavat olla rauhassa. Keskeinen sijainti jätepisteen 
kanssa samassa paikassa tuo osaltaan jatkuvaa sil-
mälläpitoa pesupaikalle. 

Muut julkiset palvelut
Lähimmät julkiset palvelut löytyvät Virkkalan 
keskustasta ja lähiympäristöstä.
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Nimi Osoite Puhelinumero

Sappi Oyj paperitehdas Kirkniemi  010-4642999

Presso Center Kirkniementie 5, 08800 Lohja  019-340451

Sähkö-Sinssi Kirkniementie 4, 08800 Lohja 019-33241

Teollisuusapu Oy Kirkniementie 6, 08800 Lohja 02-9006220

Kuljetusliike Hottinen Ky, Kirkniementie 7, 08800 Lohja
019-343047

Kirkniemi Logistics Oy  
(Kuljetusliike Markus Hänninen Oy) 

Fersinkuja 1, 08800 Lohja

Suomen Viljava Oy Kuninkaantie 53, 08800 Lohja 044-2846687

KJR-tuote
Arontie 1, 08800 Lohja

Josefiinan aitta, kesämyymälä Arontie 1, 08800 Lohja
044-0121164

GVN Palvelut Oy
Marskintie 11, 08800 Lohja

Waloplast Oy, Suomen monipuolisin 
ensiaputalo

Kuninkaantie 4, 08700 Lohja 019 387908

Puutarhamyymälä Silmu Kuninkaantie 2, Virkkalan risti 019 342412

Mikäli oma yrityksesi ei löytynyt listasta, voit ilmoittaa yhteystiedot osoitteeseen 
kaarina.kari@dnainternet.net seuraavaa päivitystä varten. 

4.2.5 Alueella toimivia yrityksiä
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4.3 Ympäristö

4.3.1 Kirkniemen luonto

Lohjanjärvi on eteläisen Suomen suurin järvi. Sen 
pinta-ala on 89 neliökilometriä ja suurin syvyys 54 
metriä. Lohjanjärven alue on tunnettu rehevästä 
luonnostaan, johon vaikuttaa kalkkipitoinen maa-
perä, suuri sademäärä ja järven lämpöä tasaava 
vaikutus. Näistä johtuen syksyt ja talvet ovat 
leutoja. Lohjanjärven ympäristö poikkeaa kas-
villisuudeltaan muusta Etelä-Suomesta. Alueelle 
tyypillisiä pähkinäpensaslehtoja on myös Kirknie-
messä. Aluskasvillisuutena on mm. sini- ja valko-
vuokkoja, kieloja, kevätlinnunherneitä sekä vuohen-
putkia. Pähkinäpensaiden ansiosta alueella viihtyy 
muualla Suomessa harvinainen pähkinähakki.

Lohjan kaupungin luettelon mukaan Kirkniemes-
sä on yksi suojelluksi määritetty kohde: ns. öljy-

puristamon jalopuumetsä. Tämä metsä sijaitsee 
Kirkniemen ja Iso-Teutarin rajalla, valtatie 25:n 
ja viljavaraston välisellä alueella.  

 
Alue mainitaan myös Lohjan kunnan 1990-luvul-
la laatimassa selvityksessä, jonka mukaan lehto 
kasvaa mm. pähkinäpensaita, taikinamarjaa ja 
lehtokuusamaa. Lohjan kunnan selvityksessä 
vuodelta 1992 on nimetty toinenkin kohde, Munk-
kikallion koillisrinne rautatien, Lohjansaarentien 
ja valtatie 25:n välisellä alueella. Munkkikallion 
kasvillisuudesta mainitaan mm. haapa, raita, 
pihlaja, vaahtera, pähkinäpensas, lehtokuusama 
ja taikinamarja. Tämä alue oli luokiteltu valta-
kunnallisesti suojeltavaksi erityisesti epifyytteinä 
kasvavien sammal- ja jäkälälajien vuoksi. Muita 
nimettyjä kallioalueita ovat Storskogsberget Pik-
kujärven koillispuolella ja Kohagabergen Pikku-
järven eteläpuolella.
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4.3.2 Arvokkaat luontokohteet

4.3.2.1. Pikkujärvi

Arvokkain ja arvostetuin luontokohde alueella 
on suojaisa Pikkujärvi. Se kuuluu lintujärvenä 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja 
Euroopan Unionin Natura 2000-ohjelmaan. Pik-
kujärvi on loppukesällä vesilintujen sulkimisalue 
ja syysmuuton levähdyspaikka. Jyrkät rannat ja 
ympäröiviltä kallioilta avautuvat näkymät teke-
vät Pikkujärvestä myös maisemallisesti arvokkaan 
kohteen. 

4.3.2.2. Kukkumäki 

Alueella sijaitsevaa omakotialuetta kutsutaan 
usein nimellä Kukkumäki. Kukkumäki on myös 
alueen keskellä sijaitseva korkea mäki, jonka hui-
pulta on näköala kaikkiin ilmansuuntiin.
Taajamaosayleiskaavan yhteydessä Kukkukal-
lio sai suojelumerkinnän, jonka yhtenä syynä oli 
pähkinäpensaita kasvava kallionaluslehto. Sieltä 
löytyy myös luola, jossa lepakot pitävät asun-
toaan. Lisäksi Kukkukallio on tunnettu paikka 
lintubongaukseen.

Kukkumäellä on ollut viime sotien aikana ilmator-
juntatykkejä suojaamassa Virkkalan sementtiteh-
dasta lentopommituksilta. Tykin jalusta on vielä 
tallella.

Näkymä Kukkumäeltä etelään päin. Taustalla näkyy Sappi Kirkniemen tehtaat. 
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4.3.3 Kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kohteet

4.3.3.1 Kirkniemen kartano

Kirkniemen kartano on yksi Suomen ylhäisaatelis-
ton kartanoista ja sen historialliset vaiheet liittyvät 
suurvalta-ajan mahtisukuihin ja toisaalta Marsalkka 
Mannerheimin viimeisimpiin vaiheisiin. Edustava kar-
tanokokonaisuus rakentuu pää- ja talousrakennuksista, 
puistosta sekä puutarhasta ja viljelyksistä.

Kirkniemen kartano oli aatelissukujen omistuk-
sessa keskiajalla, aikana jolloin suomi oli liitettynä 
Ruotsin valtakuntaan. Merkittävimpiä omistajia 
olivat Hästesko-, Tott-, Fleming-, ja Adlercreuz- 
suvut. Rälssitila oli säterinä 1500-luvulta vuoteen 
1695, jolloin se muodostettiin kaksinkertaiseksi 
säteriratsutilaksi. Kirkniemi kuului Marsalkka 
Mannerheimille 1945–1951.

Jönsbölen kylä, myöhemmin Kirkniemi on kuulu-
nut vahvasti kartanon vaikutuspiiriin. Jaakko 
Henrikinpoika Hästesko, joka omisti kartanon 
1550- luvulla, pyrki voimakkaasti kasvattamaan
kartanon maita. Hän hankki 1500-luvulla kunin-

kaalta verovapaan alueen suuruuden määrittele-
vän rälssikirjeen Osuniemen neljään, Jönsbölen 
kuuteen ja Piispalan kahteen tilaan sekä asu-
mattomaan Pensaareen. Hästesko ei kuitenkaan 
ilmeisesti saanut ostetuksi näistä tiloista aluksi 
kuin osan. Osuniemestä ja Jönsbölestä tuli kuiten-
kin kartanon läänityksiä ja kylissä olevista tiloista 
lampuotitiloja.

Sotien jälkeen asutus kasvoi Jönsbölessä. Kirk-
niemen kartano joutui luovuttamaan metsä- ja 
peltomaata Karjalan ja Porkkalan siirtolaisille 
sekä omakotitontteja rintamamiehille.
Kirkniemen kartanon osti vuonna 1945 Suomen 

Kartanon päärakennus kunnostettiin vuosina 1990 - 1992 
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marsalkka Mannerheim, jonka pyynnöstä ja kus-
tantamana laadittiin Lohjan kunnan ensimmäinen 
rakennussuunnitelma. Suunnitelma vahvistettiin 
1946.

1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa Jöns-
böleen / Kirkniemeen rakennettiin useita oma-
kotitaloja erityisesti nykyisen Lasitehtaantien 
ja Marskintien varrelle. Marsalkka Mannerheim 
teki kartanossa ollessaan usein ratsastusretkiä 
Kirkniemen kylän alueella, joten Marskintie on 
oikeutetusti nimetty hänen mukaansa – johtihan 
tie Kirkniemen aseman suunnalta kartanoon juuri 
Marskintietä ja Keinumäentietä pitkin. 

Vuonna 2000 Metsäliitto-yhtymä osti kartanon 
edustustiloikseen, joihin ei vierailijoita päästetä. 
Myös kartanon puistoalue on kokonaan suljettu 
ulkopuolisilta. Nykypäivänä kartano on vieläkin 
Metsäliiton omistuksessa. Kartano on rakennus-
suojelulain perusteella valtakunnallisesti suojeltu 
kohde. 

4.3.3.2 Kirkniemen kansakoulu

Kirkniemen kartanon omistajat Carl Gustaf  
von Christierson ja hänen puolisonsa Louise von 

Christierson käynnistivät 1875 kartanossa käsi-
työkoulun, joka kudonnan, ompelun ja puu- ja 
tuohitöiden harjoittamisen lisäksi antoi opetusta 
lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskennossa. Kou-
lussa oli keskimäärin 30–40 oppilasta. 

Vuonna 1885 päätettiin perustaa ruotsinkielinen 
koulu Jönsböleen / Kirkniemeen. Kirkniemen 
kartano antoi koulun käyttöön n. 1,5 ha alueen 
omistamansa Marilan tilan mailta ja lahjoitti 
hirret koulun rakentamista varten. Luokkahuo-
neen ja veistoluokan lisäksi koulurakennukseen 
tuli kolme huonetta opettajan asunnoksi. Ulko-
rakennuksina olivat aitta, liiteri, navetta ja lato. 
Tontilla oli myös perunamaa ja puutarha, jonka 
marjapensaat ja hedelmäpuut Louise von Chris-
tierson siirrätti Kirkniemen kartanosta. Alkuvuo-
sina oppilasmäärä oli noin 40. 

Oppilaiden ikä ja tiedot kouluun tultaessa olivat 
varsin vaihtelevat. Erään opettajan kertoman mu-
kaan vuonna 1885 ensimmäiselle luokalle tulevien 
35 oppilaan iät vaihtelivat kahdeksasta viiteen-
toista ikävuoteen. 

Carl Gustaf  ja Louise von Christierson lahjoittivat 
kansakoulutontin Lohjan kunnalle 16.5.1905 alle-
kirjoitetulla lahjakirjalla, jossa lisäehtona mää-

Kirkniemen kansakoulu
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rättiin, että koulutoiminnan 
päättyessä maa-alue on 
palautettava Jönsbölen / 
Kirkniemen kylään.

Kansakoulurakennuksessa 
aloitti vuonna 1886 toi-
mintansa myös kansakou-
luasetuksen edellyttämä 
lainakirjasto, joka oli aluksi 
ilmeisesti vain oppilaiden 
käytössä. Avustuksena 
kirjasto sai mm. Svenska 
Folkskolans Vänner- yh-
distykseltä 50 mk vuonna 
1890. 

Lohjankylässä oli jo vuodesta 1864 alkaen yksi-
tyishenkilöiden perustama ja mm. säätyläisrouvi-
en ompeluseuroilta tukea saanut kansankirjasto, 
joka vuonna 1886 siirtyi kunnan hallintaan ja 
tulevaksi pääkirjastoksi. Vuonna 1893 Jönsbölen 
ruotsalainen koulun kirjastonhoitaja sai kunnalta 
20 mk suuruisen määrärahan. Tämän kunnalta 
saadun määrärahan perusteella voidaan katsoa, 
että Jönsbölen kirjastosta oli tullut kunnan ensim-
mäinen piirikirjasto. Kirjastoon koottiin erityisesti 
ruotsinkielistä kirjallisuutta. Kaikkiaan kirjastos-

sa oli 295 nidettä. Kirjasto siirrettiin Virkkalaan 
vuonna 1907.

Kansakoulun tontille päätettiin vuonna 1937 
rakentaa toinen koulutalo kunnallista alakoulua 
varten. Tässä ”kivikoulussa” opetus alkoi vuon-
na 1939 ja se tuli korvaamaan aiemman karta-
non pikkukoulun. Kirkniemen kansakoulu toimi 
Etelä-Lohjan ruotsinkielisenä kouluna vuoteen 
1982 asti, jolloin se muutettiin suomenkieliseksi. 
Vuonna 1993 Kirkniemen koulu asukkaiden vas-
tustuksesta huolimatta kuitenkin lakkautettiin ja 
oppilaat siirrettiin Ristin kouluun.

Kyläkyselyn perusteella asukkaat kannattavat kylätalon käyttöä seuraaviin 
tarpeisiin (vastaajia 33)

Kuninkaantie
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Kirkniemen kansakoulu, puukoulu tarjoaa edel-
leen hyvät tilat  kyläyhdistyksen toiminnalle ja 
piha-alue ulkotapahtumille. Kyläkyselyssä sel-
vitettiin asukkaiden näkemyksiä kansakoulun 
käytön laajentamisesta. Suurin osa vastaajista 
kannatti kylätalon käyttöä perhejuhlien järjes-
tämiseen tai lähiruoan myyntiin. Myös kylätalon 
käyttö kahvilana, kylätoimistona tai kylän omana 
kirjastona saivat kannatusta. 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

Luonnonläheinen rauhallinen alue
Isot tontit ja puhdas asuinympäristö
Järven ja uimarannan läheisyys
Pitkä historia

Paikallispalvelut puuttuvat
Julkista liikennettä vähän - tarvitaan oma auto
Nuorisolta puuttuu harrastus- ja toimitilat
Säästöt heikentävät kylän tiestöä ja valaistusta
Yhteishengen puute

MAHDOLLISUUDET UHAT

Ympäristön hyödyntäminen liikunta- ja harras-
tusmahdollisuuksiin
Järven läheisyyden hyödyntäminen, uimaranta ja 
veneily
Hyvä ja laadukas tonttitarjonta
Kyläkoulun tilojen käyttömahdollisuudet erilai-
seen toimintaan

Palvelujen karkaamisen myötä alueen sijainti 
koetaan syrjäiseksi, josta saattaa seurata  kiin-
teistöjen hinnan lasku
Alueen liikenneväylien heikkeneminen erityisesti 
kevyen liikenteen osalta
Julkisen liikenteen palvelujen heikkeneminen
Järveä mahdollisesti kohtaavat ympäristöongel-
mat

4.3.3.3. Kuninkaan tie

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Berge-
nistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhami-
naan ja edelleen saaristomeren kautta Turkuun ja 
sieltä Etelä-Suomen kautta Viipuriin. Suomessa 
tieosuutta Turusta Viipuriin on nimitetty suureksi 
rantatieksi. 

Tietä alettiin raivata aikoinaan kuningas Maunu 
Eerikinpojan käskystä. Reitin varrella olevien 
talonpoikien piti raivata hevoskyydille sopiva 
väylä ja samalla ylläpitää sitä ajettavassa kunnos-
sa. Alkuperäistä Kuninkaan tien osuutta on vielä 
jäljellä pieni pätkä Kukkumäen ohittavaa tietä.

5. SWOT-analyysi

Syksyllä 2013 Kirkniemen kyläkoululla järjestetyssä kaikille kyläläisille avoimessa kyläsuunnitteluillas-
sa pohdittiin alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia eli tehtiin alueen SWOT-analyy-
si (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths). 
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6. Visio 

Millainen Kirkniemi on 20 vuoden kuluttua? 

Kirkniemen kylällä asuu kahdenkymmenen vuo-
den kuluttua nykyistä enemmän asukkaita. Yhteis-
kunnallisen muutoksen johdosta erilaiset sähköiset 
palvelut ja niihin liittyvä logistiikka on kehitty-
nyt. Asukkaiden tarve käydä erilaisissa kaupoissa 
on vähentynyt, sillä tavaroita ja palveluita pystyy 
tilaamaan internetissä ja ne toimitetaan suoraan 
asiakkaalle. Alueelle on kaavoitettu lisää tontteja, 
joiden suuren koon vuoksi ne ovat erittäin suosittu-
ja mahdollistaen monipuolisen ja omavaraisen asu-
misen puhtaassa ympäristössä luontoystävällisesti.

Kylän läheisyydessä sijaitseva Pikkujärvi on kun-
nostettu ja avattu yleisön käyttöön. Järven rannal-
le on rakennettu lintutorni, jossa voi käydä seuraa-
massa lintujen elämää.

Lohjan järven ranta-alueelle on tehty erillinen 
veneilijöitä palveleva alue. Alueelle on tehty ve-
nelaituri, veneen laskupaikka ja veneille tank-
kausmahdollisuus sekä pienehkö kioskimyymälä. 
Kioskista saa hankittua erilaisia järvimatkailuun 
ja kalastamiseen liittyviä tarvikkeita ja palveluita. 
Veneenlaskupaikka toimii Lohjan järven kalastus-
kilpailujen lähtöpaikkana ja kioski toimii myös in-
fopisteenä järvimatkailuun liittyen.

Alueella asuu nykyistä enemmän lapsiperheitä. 
Lasten koulukuljetukset on kehitetty vastaamaan 
kaupungin uutta palveluverkkoa. Lapset viettävät 
päivät kunnallisen opetuksen ja harrastusmahdol-
lisuuksien parissa. Iltaisin ja viikonloppuisin per-
heet pystyvät viettämään yhteistä aikaa suurilla ton-
teillaan ja harrastaen alueen hienossa luonnossa.

Alueelle on syntynyt jossain määrin uutta elin-
keinotoimintaa, jotka tarjoavat erilaisia palveluja 
asukkaille. Osan palveluista asukkaat hankkivat 
kaupungilta saatavilla palveluseteleillä. Alueen 
pienteollisuus pysynee todennäköisesti nykyisen 
suuruisena.

Vanhusväestön terveydenhoitoon kehittyy uusia 
menetelmiä. Internetin kautta mahdollistuu poti-
laan ja lääkärin sekä muun terveydenhuollon hen-
kilöstön ja potilaan välinen yhteydenpito. Kehit-
teillä on mm. lääkepakkaus, jonka käytön avulla 
terveyskeskuksessa nähdään onko potilas ottanut 
lääkkeensä. Kiertävä lääkäribussi helpottaa van-
husten hoitoa, kun vanhusten ei tarvitse lähteä 
huonojen liikenneyhteyksien päähän lääkärin vas-
taanotolle.    

Alueelle on kehittynyt erilaista harrastustoimin-
taa, jonka keskuksena toimii kyläkoulu.

7. Tavoitteet ja toimen-
piteet 

Asukkaiden osalta tavoitteena on saada kylän asu-
kasmäärä kasvamaan hienoisesti. Tämä edellyttää 
kaupungilta alueen kaavoittamista siten, että oma-
kotivaltainen isoilla tonteilla asuminen on edelleen 
mahdollista. Tavoitteen saavuttamiseksi kylän 
asukkaiden ja kyläyhdistyksen on osallistuttava 
kaavoituksen seuraamiseen ja näiden tulee vaikut-
taa lainvoimaisen kaavan syntymiseen demokraat-
tisella tavalla.

Jotta kylällä olisi edelleen yhdistystoimintaa, tulee 
kyläläisten osallistua aktiivisesti esimerkiksi ky-
läyhdistyksen toimintaan. Samalla säilyy kylän si-
säinen yhteistyö kuin myös yhteistoiminta muiden 
vastaavien yhdistysten kanssa. Kylän vähäisen pal-
velurakenteen säilyttäminen edellyttää asukkaiden 
aktiivisuutta palveluiden käyttämiseen. Toiminta 
saattaa tarvita myös kaupungin tukea rahallisesti.

Kyläsuunnitelma pitää sisällään kaksi melko suur-
ta hanketta, joiden toteuttamisesta vastaa kylätoi-
mikunta. Hankkeiden valmistelua ja toteuttamista 
varten laadittavan yksilöidymmän suunnitelman 
tekemistä varten nimetään kaksi työryhmää. 
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Tavoite 1:  
 
Pikkujärven parempi tavoitettavuus myös muille kuin kylän asukkaille. Hanke edellyt-
tää toteutuakseen kaupungin mukaan saamista ja aktiivista toimintaa sekä ulkopuolista 
rahoitusta. Hankkeeseen voisi olla saatavissa EU-tukea. 

Tavoite 2:  
 
Järven nykyistä parempi hyödyntäminen, venelaiturin ja veneen laskupaikan rakentami-
nen sekä palveluja tarjoamaan pienehkö kioskimyymälä. 

 

Molemmat projektit edellyttävät työryhmän pe-
rustamista ja rahoituksen selvittämistä. Yleis-
hyödylliseen, koko aluetta hyödyttävään hankkee-
seen voidaan hakea Leader-tukea. Se muodostuu  
EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Euroopan 
Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta. 
Lohjalla hankkeiden tulee toteuttaa vuosille 2014 
- 2020 tehtyjä sekä Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaa että paikallisen Leader-ryhmä 
Ykkösakseli ry:n paikallista kehittämisstrategiaa 
”Lisää kierroksia”.

8. Johtopäätökset ja suun-
nitelman päivittäminen 
Kyläsuunnittelutyön yhteydessä todettiin ylei-
sesti, että asukkaiden aktivisuus osallistua kylän 
yhteiseen toimintaan on vuosien saatossa laske-
nut. Yhteiskunnallisesta murroksesta johtuen ovat 
monet aiemmin kylissä olleet palvelut siirtyneet 
osaksi suurempia taajamakeskuksia. Palveluraken-
teen tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuva 
muutos voi mahdollistaa sen, että kylissä asumi-
nen kokee eräänlaisen uudenlaisen tulemisen.

Kyläsuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi ni-
metään kaksi työryhmää heti vuoden 2015 alussa. 
Työryhmien työtä seurataan kylätoimikunnassa 
aktiivisesti ja koko suunnitelman toteuttamista 
vuosittain. 
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www.kirkniemi.fi


