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Lohjan Hiidensalmen alueen yleinen ideakilpailu 
22.8.2005 – 8.12.2005 
 
LEHDISTÖTIEDOTE 03.03.2006 
 
 
 
Lehdistötiedote ja kuvamateriaali ovat saatavilla 3.3.2006 lähtien sähköisessä muodossa 
kilpailun nettisivuilla: http://www.lohja.fi/hiidensalmi/pressi.htm 
 
 
Lohjan Hiidensalmen alueen ideakilpailun tulokset julkistettiin Laurentius-salissa perjantaina 
3.3.2006. Tilaisuuden avannut palkintolautakunnan puheenjohtaja Ilkka Lähteenmäki piti erittäin 
merkityksellisenä koko Lohjan kehitykselle sitä, että Hiidensalmen alue rakentuu selkeäksi 
jatkeeksi Lohjan keskustalle.  
 
Lähteenmäki piti Hiidensalmen alueen rakentumista selkeäksi jatkeeksi Lohjan keskustalle 
erittäin merkityksellisenä koko Lohjan tulevaisuuden kehitykselle. 
  
- Tänään voimme tässä tilaisuudessa julistaa Lohjan Hiidensalmen alueen yleisen ideakilpailun 
tulokset.  Me lohjalaiset tiedämme, että tämän ideakilpailun suuntaviivat antavat vahvan ilmeen 
koko Lohjan tulevalle kehitykselle. Mutta vasta edessä olevat vuosikymmenet tulevat 
näyttämään kuinka suuri merkitys Hiidensalmen alueella todella tulee koko Lohjalle olemaan.  
 
Lähteenmäen mukaan Lohjan uusi kaupunkistrategia antoi suuntaviivat ja tavoitteet 
Hiidensalmen ideakilpailulle 
 
-  Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lohjan kaupunkistrategia vuoteen 2013 asti. 
Strategiasta johdetussa visiossa todetaan mm., että ”Lohja on turvallinen järvenrantakaupunki 
ja tarjoaa viihtyisän asunympäristön”. Kaupunkistrategian eräs keskeinen johtoajatus on se, että 
”Lohjan kaupunkimaisuutta ja vetovoimaa kehitetään”.  
 
Näistä lähtökohdista luotiin myös Hiidensalmen ideakilpailun tavoitteet. Kilpailutehtävän 
tavoiteosassa todetaan mm., että ”Hiidensalmesta halutaan luoda toisaalta tehokkaasti 
rakennettu, toisaalta luontoarvoja kunnioittava, keskustaan ja Routioon tukeutuva 
kaupunginosa, joka hyödyntää uuden läntisen sisääntuloyhteyden tarjoamat mahdollisuudet 
sekä toteuttaa kaupunki- ja luontoympäristön vuoropuhelun.  Hiidensalmen alueen toteutuminen 
lisää Lohjan kaupungin vetovoimaa asuinpaikkana ja yritysten sijoituspaikkana, teollisuuden 
toimintaedellytyksiä vaarantamatta.” 
 
-  Nyt, kun työt on nähty ja arvioitu, ja tulokset julistettavissa, on ensinnäkin ilolla todettava, että 
suomalainen arkkitehtikunta on ottanut tämänkin haasteen vastaan suurella arvostetulla joukolla 
ja innolla. Töistä huokuu tämän päivän suomalainen arkkitehtuuri parhaimmillaan.  Lähes 
kaikissa töissä oli myös kilpailun tavoitteet otettu kiitettävästi huomioon.  Perusteellisen 
keskustelun ja monipuolisen arvioinnin jälkeen palkituista töistä syntyi yksimielinen päätös. 
Palkintolautakunta on työnsä tehnyt ja uskoo, että Hiidensalmen jatkosuunnittelu lähtee nyt 
rivakasti liikkeelle.   
 
 
Lisätietoja:  
Ilkka Lähteenmäki        palkintolautakunnan puheenjohtaja         p.  0440-318356 
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Palkinnon, lunastuksen ja kunniamaininnan saivat seuraavat tekijät  
 
I palkinto   40 000 €, nimimerkki "Verso"  (nro 5)  
 
Tekijät:    Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA 
  Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 
  Antti Lehto, arkkitehti yo 
 
 
II palkinto  22 000 €, nimimerkki "Motown" (nro 7)  
 
Tekijät:   Matti Jääskö, arkkitehti yo 
  Jussi Murole, arkkitehti SAFA 
  Tuomas Seppänen, arkkitehti SAFA 
  Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy 
 
Työryhmä:   Daniel Bruun, arkkitehti SAFA 
  Juha Pajakoski, arkkitehti yo 
  Ulla Kuitunen, arkkitehti SAFA 
  Miina Vuorinen, arkkitehti SAFA 
  Aleksi Niemeläinen, arkkitehti yo 
  Jenni Hölttä, arkkitehti yo 
  Paavo 
 
Asiantuntijat:   Teemu Kurkela, Arkkitehti SAFA, JKMM Oy 
  Jouni Ikäheimo, WSP LT-konsultit Oy 
 
 
III palkinto 18 000 €, nimimerkki "Riviera" (nro 23)  
 
Tekijä:    Reijo Jallinoja, arkkitehti, professori SAFA 
 
 
Lunastus   10 000 €, nimimerkki "Kruunu" (nro 2) 
 
Tekijä:   Timo Veijonsuo, arkkitehti SAFA 
  
Avustajat:   J-P Lehtinen, arkkitehti SAFA 
  Janne Kangasvieri, arkkitehti SAFA 
 
Lunastus   10 000 €, nimimerkki "Hiidenkirnu" (nro 21)  
 
Tekijät:   Pia Sopanen 
  Ilkka Svärd 
Kunniamaininta,    nimimerkki  "Joutsenten laulu" (nro 3) 
 
Tekijä:   Mauri Korkka, arkkitehti SAFA 
 
Avustaja:   Kirsti Rantanen, arkkitehti SAFA  
 
Kunniamaininta,    nimimerkki  "Tuulantei"  (nro 22) 
 
Tekijät:   Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti yo 
  Jussi Palva, arkkitehti SAFA 
  Riina Palva, arkkitehti SAFA 
  Ilkka Juhani Salminen, arkkitehti-yo 
  Verstas arkkitehdit 
  Jari Saajo, arkkitehti SAFA.  
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TAUSTAA 
 
Lohjan kaupunki järjesti Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n sääntöjen mukaisesti Hiidensalmen 
alueen suunnittelusta yleisen ideakilpailun. Alue on Lohjan keskustan tuntumassa - 
keskiaikaisen kirkon, kaupungintalon, Laurentius-salin ja Roution kaupunginosan 
läheisyydessä, kaupunkikuvallisesti erittäin haasteellisella paikalla. Kilpailun tarkoituksena oli 
löytää toimivat perusratkaisut innovatiivisen uudisalueen rakentamiselle. Rakentamistavaltaan 
alueen tuli olla kaupunkimainen, tehokkaasti rakennettu kaupunginosa, jossa on panostettu 
erityisesti asumisviihtyvyyteen, viheralueisiin, liikuntamahdollisuuksiin ja järvimaisemaan. 
Asuntorakentamisen määrän tuli olla noin 100 000-200 000 kerrosalaneliömetriä, mikä 
tarkoittaa noin 2000-3000 uutta asukasta. Kilpailu oli avoin kaikille Suomen sekä muiden 
Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa 
olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. 
 
Kilpailuaika oli 22.8.2005 - 8.12.2005. Kokonaispalkintosumma oli 100 000 euroa.  
 
Kilpailun ratkettua kaikki ehdotukset ja palkintolautakunnan pöytäkirja asetetaan näytteille 
Lohjan uuden pääkirjaston Järnefelt-saliin (näyttely on avoinna ke 8.3.- la 1.4.2006 ma-to klo 
15-20, pe klo 12-20 ja la klo 10-15). Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi 
kilpailun tuloksen perusteella. Kilpailun jälkeen laaditaan koko aluetta koskeva tarkistettu 
yleissuunnitelma. Asemakaavat ja tarvittavat asemakaavan muutokset laaditaan osa-alueittain 
rakentamisen etenemisen edellyttämässä aikataulussa.  
 
Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 29 kilpailuehdotusta, mitä suunnittelutehtävän 
vaikeuteen nähden voidaan pitää hyvänä lukumääränä.   
 
 
PALKINTOLAUTAKUNTA 
 
Ilkka Lähteenmäki, kaupunginvaltuutettu (puheenjohtaja) 
Leo Rintanen, kaupunginvaltuutettu (varapuheenjohtaja) 
Miia Ajo, kilpailusihteeri (sihteeri) 
Erkki Alhopuro, kaupunginvaltuutettu 
Erkki Eskola, kiinteistöinsinööri 
Katariina Haigh, kaupunginarkkitehti 
Risto Iivonen, vs kaupunginarkkitehti (8.3.05-18.4.06) 
Leena Snellman-Kihlman, asemakaava-arkkitehti 
Teuvo Laine, kaupunginvaltuutettu 
Elina Lehto, kaupunginjohtaja 
Hannu Makkonen, kaupunginvaltuutettu 
Heikki Rouvinen, kaavoitusjohtaja 
Reijo Siltasaari, kaupunginvaltuutettu 
Antti Tuomainen, kaupunkisuunnittelujohtaja 
 
sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä 
Matti Anttila, arkkitehti 
Timo Hintsanen, arkkitehti 
 
 
 
Lisätietoja kilpailusihteeriltä; Miia Ajo puh. 044- 374 0105, miia.ajo@lohja.fi 


