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Yrittäjä,
me etsimme
sinulle parhaat
ratkaisut
nopeasti!
Kiinnostaako liiketoiminnan aloittaminen tai sen siirtäminen Lohjalle?
Pääkaupungin kupeessa sijaitseva
Lohja on elinvoimainen, tulevaisuuteen suuntautuva kaupunki, jossa
kannattaa yrittää ja asua.
Meillä on yritystontteja, liiketiloja ja
joustavia palveluja yrityksille. Voimakkaasti kehittyvä ja vireä järvikaupunki
tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
myös rakentamiselle ja mittaviin
liiketoimintoihin. Haluamme löytää
kanssasi yritystoiminnallesi ja työntekijöillesi parhaat ratkaisut.
Lohja kiinnostaa, kehittyy ja
kasvaa – tervetuloa menestymään!
Pekka Puistosalo
toimialajohtaja
pekka.puistosalo@lohja.fi
044 369 4321
Tapani Tapiola
yrityspalvelupäällikkö
tapani.tapiola@lohja.fi
044 767 4923
www.lohjanyrityspalvelut.fi

Rakenteilla yli

30 000 kem
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Suuntaa tulevaan,
investoi Lohjalle

Lohjan matkailutulot kasvoivat
vuosina
% 2015–2018

+36
Erinomainen
logistinen
sijainti

Uudenmaan suurin
työttömyyden
taittaja 2016–2019

–5,4 %

Yritysten
suosiossa

Kattavat
yrityspalvelut

Kehittyvät
kulkuyhteydet

Aktiiviset
yritysverkostot

Viihtyisä ja
luonnonläheinen

Kattavat
asukaspalvelut
työntekijöille

Lohjalla toimii yli
4 000 maaseutu-,
palvelu-, teollisuus- ja
teknologia-alan yritystä.

Kaupungin
Novago-yrityspalvelut
auttaa yritystäsi
sijoittumaan Lohjalle
mm. tuottamalla
maksutonta yritysneuvontaa ja -ohjausta.

Vielä sujuvampaa on
odotettavissa tunnin
juna -hankkeen ja
Hyvinkää–Hanko-radan
sähköistyksen jälkeen.

Tuhansien yritysten
kaupungissa on runsaasti
elinkeinoelämää
tukevia järjestöjä, kuten
Innocello, BNI, Apuomena,
Länsi-Uudenmaan
kauppakamari.

Lukuisat järvet,
retkeilyreitit ja
luonnonsuojelualueet
ovat kaikkien ulottuvilla.
Täällä on upeat puitteet
mm. kalastaa, golfata,
veneillä ja ratsastaa.

Monipuoliset asukas-,
koulutus-, kulttuuri- ja
hyvinvointipalvelut,
kaunis luonto ja hyvät
yhteydet rikastavat ja
sujuvoittavat jokaisen
lohjalaisen arkea.

Uusia asuinalueita:
Asuntomessut 2021
Upea Hiidensalmen asuntomessualue Lohjanjärven
rannalla vahvistaa hyvän asumisen teemaa. Alueelle
rakennetaan kerros-, rivi- ja pientaloja, jotka sopivat
kaikenikäisille ja erilaisiin elämäntilanteisiin.
Hiidensalmesta on lyhyt matka keskustaan ja alle
tunnin ajomatka Helsinkiin.

Vireät hankkeet
• Paloniemen Lohja Wellness Resort
Aluetta kehitetään ympärivuotiseen
loma-, matkailukeskus- ja hyvinvointikeskuskäyttöön.
• Karnaisten yritystonttialue
• Kauppakeskus Lohi ja Hiidenkaari
• Laurentiustalo
• Liikuntapuisto
• Tynninharjun eritasoliittymä
• Lempolan kauppapuisto
• Mondin ja Porlan alueiden kehitys
• Kerrostalohankkeita ja tonttialueiden laajennuksia

Lohja Wellness Resort, havainnekuva

Tilaa ja
puitteita
yrittää

Asiakasvirta
milj./
v

1,3

Järvikaupunki

Meillä on useita kasvavia teollisuus- ja liiketoiminta-alueita.
Kerro, mitä yritystoimintasi tarvitsee. Kartoitamme paikan,
joka parhaiten tukee yrityksesi liiketoimintaa.

NUMMI
Paikallistuottajien kauppaja palvelupaikka sekä
maaseudun matkailu- ja
lähiruokakeskittymä

PAPPILANKORPI
Lohjan keskustan
tuntumassa sijaitseva
teollisuusalue liiketiloineen

HEVOSKALLIO
Valmis asemakaava
logistiikkakeskuksen
sijoittamiselle

Kaksikielinen kaupunki Uudellamaalla,
n. 50 km Helsingistä
Yli 4 000 yritystä

E18

Noin 50 000 asukasta

MUIJALA
Teollisuustoimijoiden ja
logistiikan keskittymä

Pinta-ala 1 109,73 m2
Kunnallisvero 20,5 %

KARNAINEN
Tilaa vaativalle erikoiskaupalle
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LEMPOLA
Kaupan ja yritystoiminnan
keskittymä, jossa sijaitsee
suunnitteilla olevan tunnin
junan pysäkki

E1

HAARJÄRVI
Ihanteellinen kiertotalouden
yrityksille sekä ympäristöhäiriötä aiheuttavalle
teollisuustoiminnalle

Monipuolinen elinkeinorakenne,
esim. metsä-, metalli- ja muoviteknologiaa
sekä elektroniikkaa ja matkailua
Ammattikorkeakoulu Laurea ja ammattikoulu Luksia
Rikas luonto ja runsaasti järviä
Monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta

Loistavaa logistiikkaa
Yksi Lohjan valteista on sijainti. Pääkaupunkiseudun läheisyys, E18-moottoritie
sekä risteävät tiet eri suuntiin helpottavat logistiikkaa ja lisäävät asiakasvirtaa.
Lyhyet matkat Helsinki-Vantaan lentokentälle sekä Hangon, Inkoon ja
Vuosaaren satamiin tarjoavat lisäarvoa yrityksille. Suunnitteilla oleva
tunnin juna Turusta Helsinkiin Lohjan kautta sekä Hyvinkää–Hanko-radan
sähköistys lisäävät Lohjan vetovoimaa entisestään.

Lohjalla
on mukava
asua ja tehdä
työtä!
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Vihti

Nurmijärvi

E18
TURKU

Salo

LOHJA

1 h 15 min
Karjalohja

E12

HELSINKI-VANTAA
LENTOASEMA
45 min

E18
ESPOO
Karjaa

30 min
Kirkkonummi

Fiskars

Raasepori

Hanko

25
Inkoo

Menestyksen paikka

HELSINKI

LOHJAN KAUPUNKI
Karstuntie 4, PL 71, 08101 Lohja

40 min

www.lohjanyrityspalvelut.fi

Järvikaupunki

