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JOHDANTO

Kortteli 63, tontit 3, 4 ja 6, Lohja

Tämän rakennushistoriaselvityksen kohteena
ovat Lohjan Anttilassa sijaitsevan korttelin 63
tontit 3, 4 ja 6. Kyseessä on kolme pientaloa
talousrakennuksineen.
Pohjola Rakennus Oy Uusimaa on selvityksen
tilaaja. Laajuudeltaan ns. suppea rakennushistorian selvitys liittyy ajankohtaiseen kaavoitushankkeeseen. Raportin tarkoituksena on antaa
tietoja päätöksenteon pohjaksi.
Kortteli 63 sijaitsee Lohjan keskustassa Lohjanharjun rinteen alla. Pohjoisessa ja idässä korttelia rajaa Kullervonkatu, lännessä Karjalohjankatu ja etelässä Lohjanharjun virkistysalue. Alueen lähiympäristönä on pääasiassa asuinkerrostaloja, joita on rakennettu 1980-luvulta alkaen. Tonttien 3, 4 ja 6 kaavamuutoksen tavoitteena on asemakaavan muutos, jolla erillis-

pientalojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutostyötä varten on laadittu rakennusten historiaa, säilyneisyyttä ja arvoja tarkasteleva rakennushistorian selvitys.

tamista siten, ”että suojeltavien rakennusten
ympärille jää riittävästi väljyyttä ja että uudisrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan, sijainniltaan ja julkisivuiltaan suojeltaviin rakennuksiin.”

15.12.2015 päivätyssä lausunnossaan LänsiUudenmaan maakuntamuseo on esittänyt kantansa kulttuuriympäristön, kaupunkikuvan ja
rakennussuojelun näkökulmasta. Maakuntamuseon mukaan korttelin 63 alueella sijaitsee
rakennuksia, jotka tulee suojella kaavassa, ja
lausunnon mukaan kaavaratkaisu tulee suunnitella niiden ja pihapiirin arvot huomioiden. Karjalohjankadun varren ns. terijokelaishuviloiden
pihapiirit on lausunnon mukaan syytä jättää
nykytilaansa. Tontit 3, 4 ja 6 ovat syvät ja tonttien eteläosaan museo katsoo voitavan hahmotella kerrosluvultaan maltillista uudisraken-

Selvitykseen on koottu tiedot alueen historiasta ja rakennusten taustasta sekä muutos– ja
käyttöhistoriasta arkisto– ja kirjallisuusselvityksen pohjalta. Rakennusten nykytila on inventoitu ja dokumentoitu valokuvaamalla. Säilyneisyydestä, erityispiirteistä ja arvoista esitetään arvio raportin lopussa.
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Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n
ja Arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin laatiman selvityksen tekemiseen ovat osallistuneet
arkkitehdit Mona Schalin, Kristina Karlsson ja
Varvara Protassova.

SELVITYSKOHDE

Lohjan karttapalvelu

Selvityskohteet, kortteli 63:n kolme asuinrakennusta (tontit 3,4 ja 6) sijoittuvat Kullervonkadun varteen sen itäpäähän.
Kaupunki: Lohja
Kaupunginosa: Anttila
Kiinteistöt: 444-001-0063-0003, 444-001-0063-0004, 444-001-0063-0006
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sa merkitty kaavamerkinnällä Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Kaavamääräysten mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä
rakennettu ympäristö on lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.
Terijokelaisrakennusten pohjoispuolella Kullervonkadun kulmassa on 1993 valmistunut asuinrakennus. Kullervonkadun varrella on kaksi 1920-30luvun asuinrakennusta sekä perimätiedon mukaan
viimeistään 1930-luvulla rakennettu asuinrakennus, jota on sittemmin laajennettu eri vaiheissa.

Veljekset Karhumäki 1936, osa viistokuvasta. Kohdealueen rakennukset näkyvät puuston lomassa
taustalla keskellä.

Seuraavassa tarkastellaan kohdealueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaavoituksellisia lähtökohtia
eri vaiheissa laadittujen inventointien, kaavadokumenttien ja lausuntojen perusteella.
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on asemakaavan ja tonttijaon OAS:n yhteydessä esittänyt kantansa kulttuuriympäristön, kaupunkikuvan ja rakennussuojelun näkökulmasta 15.12.2015 päivätyssä lausunnossaan. Karjalohjankadun varrella
olevat, asemakaavassa suojellut rakennukset,
”Terijokelaishuvilat”, on keskustan osayleiskaavas-

Maakuntamuseo korostaa lausunnossaan, että
kaava-alue sijaitsee lähellä maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, Lohjan kirkon ympäristöä, ja että lähiympäristön kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita ovat
muun muassa 1920-luvun klassismia edustava
Harjulan seuraintalo sekä Lohjan helluntaiseurakunnan Betania-kirkkona tunnettu toimitila vuodelta 1960. Maakuntakaavan 8.11. 2006 liitekartalla on osoitettu maakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö 444-6 Kullervonkadun ympäristö, pientaloalue, jonka kanssa suunnittelualue lomittuu. Maakunnallisesti merkittävien alueiden
rajauksia on vuoden 2006 jälkeen tarkistettu, eikä
suunnittelualuetta ole enää luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi.
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Maakuntamuseon lausunnon mukaan suunnittelualueella sijaitsee rakennuksia, jotka tulee suojella kaavassa ja kaavaratkaisu tulee suunnitella niiden ja pihapiirin arvot huomioiden. Kaava-alueen
puuhuvilat edustavat Lohjan kauppalan syntyaikojen puutalovaltaista rakentamista, jota Lohjalla on
enää jäljellä rajallisesti. Karjalohjankadun Terijokelaishuviloiden pihapiirit on lausunnon mukaan
syytä jättää nykytilaansa. Kiinteistöjen 444-0010063-0004 ja 444-001-0063-0003 tontit (tontit 3
ja 4) ovat syvät ja tonttien eteläosaan museo katsoo voitavan hahmotella kerrosluvultaan maltillista uudisrakentamista. ”Mahdollinen uudisrakentaminen tulee suunnitella siten, että suojeltavien
rakennusten ympärille jää riittävästi väljyyttä ja
että uudisrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan, sijainniltaan ja julkisivuiltaan suojeltaviin
rakennuksiin.”
Maakuntamuseo on lausunnossaan esittänyt, että
Kullervonkadun varrella sijaitseva kiinteistön 444001-0063-0004 asuinrakennus, joka rakennus- ja
huoneistorekisterin mukaan on rakennettu 1930
ja on säilyttänyt rakennusaikansa tyylipiirteet, tulee osoittaa kaavassa suojelumerkinnällä. Kiinteistön 444-001-0063-0003 asuinrakennus on muuttunut ikkuna-aukkojensa ja vuorauksensa osalta
vuosikymmenien aikana tehdyissä muutostöissä,
mutta rakennuksen perusmuoto viittaa edelleen
voimakkaasti 1900-luvun alkuvuosikymmenille.

Ajantasa-asemakaava. Kortteli 63:n asemakaavat ovat
vuosilta 1987 ja 1999. Karjalohjankadun varrella samassa
korttelissa sijaitsevat kaksi 1900-luvun alussa rakennettua
tai nykyiselle paikalleen siirrettyä asuinrakennusta. Nämä
rakennukset on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr:
Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia
korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden taiteellista tai historiallista
arvoa (asemakaavan muutos v. 1986). Asemakaavassa alue
on erillispientalojen korttelialuetta AO.

Kuva: Kullervonkadun ympäristö, Lohjan keskustan
rakennusinventointi 2007, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus, Katariina Ockenström 27.2.2008
Numeerisen arvotuksen perustelut (Keskustan inventointi
2007, 6)
Arkkitehtoninen arvo 2
edustaa hyvää rakentamistapaa / toiminnallisesti ja rakennustaiteellisesti tasapainoinen kokonaisuus / rakentamisaikansa tai talotyyppinsä edustava esimerkki.
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Historiallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo 1
edustaa alueen vanhinta rakennuskantaa / liittyy kaavoituksen tai ympäristön rakentumisen historiaan / kertoo yhteiskuntahistorian tai talous- ja sosiaalihistorian ilmiöistä /liittyy
merkittävällä tavalla paikallishistoriaan
Säilyneisyys 2
rakennus tai alue on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan
Maisemallinen ja ympäristöllinen arvo 1
kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan tai maiseman kannalta
olennainen rakennus tai alue / luonteenomainen osa kokonaisuutta /tärkeä maamerkki

Koska rakennus on osa 1920-30-luvulla rakennettua kokonaisuutta, sille on maakuntamuseon mukaan syytä osoittaa sopivan tasoinen suojelumerkintä. (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
15.12.2015. Vastaanottaja: Lohjan kaupungin ympäristötoimi, kaavoitus. Viite: lausuntopyyntö
29.10.2015)
Selvitysalue on osa Uudenmaan maakuntakaavan
2006 inventoinnin mukaista maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä 444-6, Kullervonkadun ympäristö, pientaloalue. Uudessa nyt ehdotusvaiheessa olevassa neljännessä vaihemaakuntakaavassa on rajaus jätetty pois.
Keskustan rakennusinventoinnissa 2007, Lohjan
kaupunkisuunnittelukeskus, on Kullervonkadun
aluetta (5) kuvailtu seuraavasti: Harjun länsirinteellä sijaitsevan pientaloalueen vanhimmat rakennukset lienevät 1890-luvulta. Alue on kaupungin alueella ainoa, joka vielä antaa kuvaa vanhasta Lohjankylän taajamaluonteisesta pientaloasutuksesta. 1800-1900-lukujen vaihteen katutila on
mittakaavaltaan hyvin säilynyt. Suurehkoilla puutarhatonteilla sijaitsevia rakennuksia on uudistettu paikoin voimakkaasti. Joukossa on myös uudisrakentamista. Pientaloasutuksen lisäksi alueeseen
kuuluu Harjun seuratalo, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Koulukadun päätteenä. Harjula rakennettiin alun perin Lohjannum-

men suomenkielisten seurojen yhteiseksi seurataloksi vuonna 1929. Rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema rapattu tiilirakennus on aikansa tyypillistä klassismia.
KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA
Keskustan lainvoimaisessa osayleiskaavassa kortteli 63:n kaavamerkintä on A: Asuntoalue; alue on
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi pääasiassa
kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuntoalueeksi. Suunnittelun lähtökohtana on alueen liittyminen kaupunkikeskustan täydennysrakentamiseen ja rakentamisen sovittaminen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön.
Kortteli rajautuu harjun rinteeseen. Arvokas harjualue on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi
(VL2).
Karjalohjankadun varrella sijaitsevat rakennukset
on merkitty kaavamerkinnällä Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö: Alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö on lähtökohtana asemakaavaa laadittaessa
tai muutettaessa. Yksittäisten rakennusten rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo tulee selvittää
ja säilyttämisestä päätetään erikseen asemakaavassa. Suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Alueen numero (6) viittaa kaa9

vaselostuksessa olevaan kohdeluetteloon: Karjalohjankatu 1 (ja Karjalohjankatu 3):. Terijoelta
vuonna 1924 siirretty rakennus ja viereisellä tontilla sijaitseva , samankaltainen 1920-luvulta Terijoelta siirretty huvilamainen rakennus ovat paikallisesti merkittäviä rakennustyyppinsä edustajia, ja
muodostavat yhtenäisen miljöökokonaisuuden,
jolla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.
Karjalohjankadun toisella puolella sijaitsee 1920luvun klassismia edustava Harjulan toimintakeskus, joka on luetteloitu Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluetteloon rakennushistoriallisin
perustein edustavana esimerkkinä kookkaasta
seurain- ja kokoustalosta. Rakennus on asemakaavassa suojeltu ja keskustan osayleiskaavassa merkitty rakennussuojelulain nojalla suojeltavaksi
kohteeksi.
Keskustan osayleiskaavan kaavaselostuksen kartan mukaan kortteli 63 kuuluu harjun rinteen alla
olevaan kokonaisuuteen, joka on kaupunkikuvallisesti yhtenäinen ja katutilaltaan hyvin säilynyt
pientaloalue 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta
(Kaavaselostus s. 63).
Taajamaosayleiskaava
Taajamaosayleiskaava on kaupunginvaltuuston
hyväksymä 10.10.2012 ja 17.4.2013.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä alueista ja

Lohjan kaupunki, Keskustan osayleiskaava, lainvoimainen 5.1.2016
kohteista on laadittu kaavaselostuksen liitteeksi
erillinen yhteenveto 28.11.2011.Kullervonkatua ei
ole merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi ( Liite s. 53). Taajamaosayleiskaavan selostuksen liitteenä on yhteenveto Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet (28.11.2011),
jossa Kullervonkadun ympäristö (MK 5) kuuluu

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet (28.11.2011). Taajamaosayleiskaavan selostuksen liite

alueeseen 5 Ydinkeskusta, Rantakantti, Porla ,
Metsola.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet (28.11.2011). Taajamaosayleiskaavan selostuksen liite
Sivulla 28 esitetyssä taulukossa Kullervonkadun
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ympäristöä( MK6) kuvataan seuraavasti: Harjun
rinteellä sijaitsevan pientaloalueen vanhimmat
rakennukset lienevät 1890-luvulta. Se onkin kaupunginosista ainoa, joka vielä antaa kuvan vanhasta Lohjankylän taajamaluonteisesta pienasutuksesta. Rakennuskanta on monilta osin uusiutunut, mutta toisaalta on myös säilynyt rakennuksia

muistona seuratoiminnasta. Liitetaulukossa viitataan keskustan inventointiin 2007 sekä alue 5:n
kohteisiin nrot 2a-c, 8, 11,18,37,46.
Taajamaosayleiskaavaehdotuksessa (2011) mainitaan muitakin 1900-l alun säilyneitä asuinalueita
Lohjan keskustassa ja kirkon ympäristössä, esimerkiksi Hiidensalmen pientaloalue ja Kiviniemi
(MK2), joista Hiidensalmen alue on rakentunut
1920-luvulla läheisen Lohjanvesistön Metsä Oy:n
sahatyöläisten asunnoiksi ja täydentynyt mm.
1950-luvun omakotiasutuksella. Kiviniemen entisen maatilan alueella on omaleimainen työväen
asuntoalue, joka on rakentunut 1920-luvulta alkaen. Vellamonkadun ympäristö (MK5) on 1900-l
alkupuolelta periytyvä, varsin yhtenäinen pientaloalue. Moision-Riistahteen laajan pientaloalueen
(MK7) rakennuskanta ulottuu 1900-l alusta 2000luvulle. Väljät puutarhatontit luovat vihreän, puistomaisen yleisilmeen.
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LOHJAN KAUPPALAN PERUSTAMISVAIHEET – KAAVOITUS JA RAKENNUSTOIMINTA

Seuraava teksti perustuu kolmeen, kirjassa Lohjan
kauppalan alkutaipaleelta julkaistuun artikkeliin:
Lohjan kauppalan perustamisvaiheet, kirj. Yrjö
Tiitola; Asemakaava ja mittaustyöt, kirj. Pentti Tuomi sekä Rakennustoiminta, kirj. I. Yrjölä.

LOHJANUMMEN TAAJAVÄKINEN YHDYSKUNTA
Kauppalan perustamisvaiheet juontavat alkunsa vuodelta 1907. Lohjankylän asukkaat olivat
vuoden kuluessa useita kertoja kokoontuneet
käsittelemään kyläläisten asuntotonttien lunastuskysymystä, ja lopulta päätettiin jättää Senaatille asiaa koskeva anomus. Tavoitteena oli, että
valtio lunastaisi Hjalmar Linderiltä Anttilan, Hakaskytän ja Monkolan tilat sekä äsken perustetun selluloosatehtaan tarvitsemia alueita ja että vuokraajat saisivat tämän jälkeen lunastaa
vuokratonttejaan valtiolta. Edelleen anottiin,
että Lohjankylästä erotettaisiin kauppalaksi
muodostettava alue. Senaatti ei puoltanut anomusta, mutta määräsi kuitenkin läänin kuvernöörin paneutumaan asiaan. Kuvernöörin toimesta Lohjan kuntaa kehotettiin laatimaan ehdotus Lohjankylän muodostamisesta taajaväkiseksi yhdyskunnaksi.
Lohjanummen taajaväkinen yhdyskunta perustettiin Senaatin päätöksellä 1910 ja toiminta jatkui Lohjan kauppalan perustamiseen saakka

1926. Ylimpänä kunnallisena elimenä toimiva
yhdyskunnan kuntakokous korvattiin valtuustolla
vuoden 1920 alusta. Toimeenpanevana elimenä
oli hallintolautakunta, lisäksi oli järjestys-, palo- ja
rakennuslautakunnat.
ENSIMMÄINEN ASEMAKAAVA
Kauppalan perustamisen kannalta ratkaiseva
käänne oli kunnanvaltuuston päätös 1919 ostaa
Anttilan, Hakaskytän ja Monkolan tilat Suomen
Finanssiosakeyhtiöltä, jolle Linderin oli myynyt
maaomaisuuttaan. Valtuuston 1919 asettaman
tilojen hoitokomitean tehtäväksi tuli mm. laatia
ostettujen tilojen kartta, hankkia asemakaava ja
rakennussuunnitelma Lohjankylää varten sekä
luokitella ja hinnoitella myytäviä tontteja.
Asemakaavan laatimista varten maanmittausinsinöörit F. O. Immell ja O. Jäämaa suorittivat
vuonna 1919 noin 300 hehtaarin suuruisen alueen mittauksen ja kartoituksen. Kartta piirrettiin kaavassa 1:1000. Hoitokomitea tilasi asemakaavan ja rakennus-suunnitelman laatimisen arkkitehti Birger Brunilalta. Asemakaava, joka piirrettiin mittakaavaan 1:2000, käsitti melkein kokonaan Monkolan, Hagaskyttän ja Anttilan talot,
jotka silloin jo olivat Lohjan kunnan omistamia,
sekä osia Kiviniemen talosta.
Vuonna 1921 maaherra vahvisti Lohjannum12

men taajaväkiselle yhdyskunnalle laaditun
»Lohjan
kylän
asemakaavan».
»Rakennusjärjestyssäännöt» astuivat voimaan
1923. Pääpiirteissään tätä asemakaavaa noudattaen erotettiin taajaväkisen yhdyskunnan alueella vuosina 1921—1925 lohkomalla noin 550
asuntotonttia.
Kaavan valmistuttua kaikki halukkaat vuokraajat saivat lunastaa tonttinsa omikseen, lisäksi
myytiin uusia tontteja.
KAUPPALAN PERUSTAMINEN
Vuonna 1923 kunnanvaltuusto asetti kauppalatoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella
Lohjannummen taajaväkisen yhdyskunnan ja
sen lähimmän ympäristön muodostamista kauppalaksi. Seuraavana vuonna jätettiin valtioneuvostolle asiaa koskeva anomus, jonka liitteenä olivat
mm. väestölaskelmat, ehdotus kauppalan perussäännöksi sekä Lohjannummen yhdyskunnan
vahvistettu asemakaava. Selvitysten ja aluetarkistusten jälkeen laadittiin asetus Lohjan kauppalan muodostamisesta vuoden 1926 alusta ja
sen erottamisesta Lohjan kunnasta.
Omaisuuden jakaminen Lohjan kunnan uuden
kauppalan ja jäljelle jäävän kunnan kesken annettiin jakokomitean ja komiteaa avustavan arviolautakunnan tehtäväksi. Arviolautakunta

määritteli kiinteän omaisuuden kokonaisarvon
lausunnossaan, jossa kaikki jaettavaan omaisuuteen laskettavat kiinteistöt, tontit, kadut,
torit y.m. maa-alueet oli arvioitu erikseen. Tämän arvion jakokomitea sitten hyväksyi sellaisenaan sillä muutoksella, että Lohjanjärven ja
harjun välillä olevat kadut, tiet, aukeamat ja
kauppatori jätettiin arvioinnin ulkopuolelle ja
siirrettiin Lohjanjärven ja harjun välillä olevien
myymättömien tonttien mukana ja niiden hintaan sisältyvinä kauppalan omaisuudeksi.
Jakokomitean työn pohjalta laadittiin mietintö,
jonka kunnan ja kauppalan valtuustot hyväksyivät 1926. Uuden kauppalan omaisuuteen kuului
yli 200 myytävää tonttia. Kauppalan asukasmäärä oli 1.1.1926 n. 3000 henkeä.
(Tiitola 1939, 6-17)

KAUPPALAN ASEMAKAAVA
Sekä maanmittaustoimessa että asemakaavan
laatimisessa ja toteuttamisessa asetettiin samat
vaatimukset eri kuntana olevalle kauppalalle
kuin kaupungeille. Lohjan kauppalan aloittaessa
toimintansa tuli asemakaavan laatiminen ajankohtaiseksi. Siitä huolimatta, että aiemmin
muodostetuista lohkotiloista oli rakentamattomia vielä noin puolet, todettiin, ettei taajaväkisen yhdyskunnan asemakaavaa sellaisenaan

voitu asettaa uuden asemakaavan pohjaksi.
Kaavoitettava alue oli nyt entistä laajempi.
Asemakaavan kantakartan laatiminen ja lisäalueiden mittaus annettiin maanmittausinsinööri
F. O. Immellin tehtäväksi. Kantakartta laadittiin
osittain muuttamalla vuoden 1919 kartta kaavasta 1:1000 tähän 1:2000 kaavaan ja täydentämällä sitä.
Asemakaavan laatimisesta vastasi jälleen arkkitehti Birger Brunila, joka suoritti työn vuosina
1928-1929. Valtuusto hyväksyi asemakaavan
14.3.1930 ja valtioneuvosto vahvisti kaavan
30.12.1931. Samanaikaisesti laadittua kauppalan rakennusjärjestystä ei vahvistettu, koska se
ei täysin vastannut seuraavana vuonna voimaan
astuvaa asemakaavalakia.
(Tuomi 1939, 60-63).

RAKENNUSTOIMINNAN VALVONTA
Rakennuslautakunnan tehtävänä oli kauppalan
omien rakennusasioiden hoitaminen sekä yksityisten rakennustoiminnan valvominen ja hallinta. Rakennustoimintaa sääteli asemakaavaa ja
voimassa oleva rakennusjärjestys.
Yksityinen rakentaminen oli vilkasta, ensimmäisenä toimintavuonna 1926 lautakunta myönsi 81
rakennuslupaa ja hyväksyi ko. rakennuspiirustuk13

set. Lupien myöntäminen jatkui yhtä vilkkaasti
vuoden 1929 puoliväliin saakka kunnes alkanut
pulakausi alkoi hillitä rakennustoimintaa.
Rakennuslupien myöntäminen ja rakennuspiirustusten hyväksyminen siirtyi vuoden 1931 alusta
järjestysoikeudelle.
(Yrjölä 1939 ,s 64-67)

ASEMAKAAVAT, RAKENTAMINEN JA MUUTOKSET

Lohjankylä eli Lohjannummi oli 1800-luvulle saakka Kirkon ympärille muodostunut maalaiskylä. 1800-luvun jälkipuolella kasvavaan kirkonkylään rakennettiin kauppoja ja kansakoulu. Asemakaavaa ei vielä ollut, mutta myöhemmät Laurin- ja Suurlohjankadut sekä Karstuntie kohtasivat kylän keskipisteessä, Kouluaukiolla.
Vuonna 1907 käynnistynyt selluloosatehdas toi kylään runsaasti uutta väestöä ja asuinrakentamista. Osittain siksi Lohjannummesta tuli vuonna 1911 itsehallinnollinen taajaväkinen
yhdyskunta. Kasvavan taajaman ensimmäinen asemakaava,
jonka laati arkkitehti Birger Brunila, vahvistettiin 1921. Asemakaava laadittiin ottaen huomioon olemassa oleva rakennuskanta.

Birger Brunilan v. 1920 laatima asemakaava / Lohjan kaupunki. Selvityksen kohteena
oleva kortteli on jo osittain rajautunut tulevien Kullervonkadun ja Karjalohjankadun
mukaisesti, mutta korttelin muoto ei vielä ole lopullinen. Kortteli on kartan perusteella
ollut vielä rakentamaton.
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Kun laajennettu Lohjannummi itsenäistyi kauppalaksi vuonna
1926, arkkitehti Birger Brunila sai tehdäkseen ajanmukaisen
asemakaavan. Asemakaavakartta on päivätty 1929 ja se vahvistettiin 1931. Kaavan ominaispiirteitä olivat keskustan umpikorttelit ja katunäkymän pääterakennukset. Brunilan oli kuitenkin katulinjausten osalta otettava huomioon jo rakennettujen talojen sijainti, tuloksena oli melko epäsäännöllinen katuverkko ja pienet korttelit.
Asemakaavatyön aikana 1920-luvulla oli Lohjan toinen rakennusvaihe, jolloin keskustan pääkatujen varsille nousivat ensimmäiset kivirakennukset ja puurakennukset saivat väistyä niiden tieltä. (Torsti Salosen tekstin perusteella laadittu tiivistelmä)

Birger Brunilan asemakaava 1929. Lohjan kaupunki
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Keskusta-alueen kaavakartta 1929, Birger Brunila. Tontilla 3 on ilmeisestikin nykyinen rakennus, tontti 4 on piirretty rakentamattomana (ilmeisesti rakennus 1928) ja tulevalla tontilla 6 on kapearunkoinen rakennus, jota on myöhemmin laajennettu. Lohjan kaupunki.
16

Ilmakuva Veljekset Karhumäki,1937.
MML

1959 peruskarttaote.
MML

1984 peruskarttaote.
MML
17

KORTTELI 63:N LÄHIYMPÄRISTÖN KERROSTALOT

Näkymä Nyyrikinkadulta, taustalla Kullervonkatu ja tontti 4:n puurakennus. Kerrostalot on rakennettu 1980-luvulla. Kuva P. Kellokoski
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Kortteli 63:n pohjois- ja itäpuolelle on 1980-luvulta 2000-luvulle
rakennettu kerrostaloja, alkaen Nyyrikinkadun ja Kullervonkadun
rajaamasta korttelista selvitysalueen pohjoispuolella. Alueen itäja kaakkoispuolelle on 1990-luvulta 2000-luvulla rakennettu kerrostaloja.
Lohjan karttapalvelu

Näkymä Nyyrikinkadulta kohti Kullervonkadun itäistä osaa, taustalla korttelin Näkymä Kullervonkatua pitkin länteen, oikealla 1980-luvulla rakennettu ker63 tontit 6 ja 4. Kuva P. Kellokoski
rostalo. Kuva P. Kellokoski
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KORTTELI 63:N RAKENNUSKANTA

Korttelialueella on voimassa asemakaava vuodelta
1987, paitsi tontilla 10, jolla on voimassa vuoden 1999
kaava. Asemakaavassa alue on erillispientalojen korttelialuetta AO.

Karjalohjankadun terijokelaistalot on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi:
”Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden taiteellista tai historiallista arvoa.”
20

Korttelijulkisivut Kullervonkadulle (ylhäällä) ja Karjalohjankadulle (alhaalla) 1986, Lohjan kaupunginarkisto
Korttelijulkisivut liittyvät nurkkatontin rakentamiseen 1990-luvun alussa.
21

TONTTI 3

RAKENNUS– JA MUUTOSVAIHEET

Tontin 3 vaiheista on niukasti tietoja. Rakennus näyttää olevan paikallaan 1930luvun alussa. On mahdollista, että sekin on rakennettu tai siirretty paikalleen 1920luvulla.
Vuonna 1960-luvun vaihteessa, kun rakennukselle haettiin korjauslupaa, rakennus
käsitti 90,5 neliömetriä, ja sisälsi kaksion sekä kaksi ”erillishuonetta”. Muutoksen
tarkoituksena oli muuttaa asuntojakoa ja tuoda uuteen kolmioon ja yksiöön WC:t
sekä komerot. Talo oli jo yhdistetty vesijohto– ja viemäriverkkoon.
Ikkunoita suurennettiin 1. kerroksessa. Muuten rakenteisiin, puuverhoukseen tai
peltivesikattoon ei tehty muutoksia. Rakennusmestari Torvinen suunnitteli korjauksen.
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RAKENNUSKORTTI, Lohjan kauppalan rakennustoimisto
Lupa myönnetty 21.6.1960
loppukatselmus 9.12.1960
Asuinrakennus. Muutos. pää- ja työpiirustusten
laatija: rkm A. Torvinen.

määrä komeroita.
1. krs ikkunoita suurennetaan.
3.6.1960 Lohjalla piirt. Arvo Torvinen
Tähän liittyy asemapiirros, jossa pihan puolella
kuisti, portaat länteen ja itään.

Rakennuslupa 21.6.1963 § 126
”rakennusselitelmä”
Ala 90,15 m2 tilavuus 425 m3
Kerrosten lukumäärä 2
Puurakennus
Asuintalo
1h + k 47 m2
3h + k 64 m2
Rakennuttaja Lohja-Kotka Oy
Betonisokkeli (vanha)
Ulkoseinät: puuta (vanha)
Savupiippu: poltettu savitiili
Julkisivun käsittely: Öljymaalaus
Alapohja: puu (vanha)
Välipohjat: puu, vanha
Vesikate: peltikatto, vanha
Painovoimainen ilmanvaihto
1.krs lämminilmalämmitys (Coleman), 2 k uunilämmitys
Liedet: 1k sähkö, 2k puuliesi
Muutokset: 1.k nyk. 2h+k asunto muutetaan 3h +
k asunnoksi
2. k nyk. 2 erillishuonetta muutetaan h+k asunnoksi.
Molempiin asuntoihin tehdään WC ja tarpeellinen

Rakennusmestari Torvinen
Lohjalla toiminut rakennusmestari Arvo Eelis Torvinen. tunnetaan mm. 1952 valmistuneen Makkeksin tehtaan suunnittelijana.
Torvinen piirsi Trallalan työväenasunnon muutospiirustukset 1955 (kohde 44, inventointi 2007).
Trallalan rakennukset olivat Hjalmar Linderin perustaman selluloosatehtaan työväenasuntoja, 16
vuosina 1906-1907 rakennettua kahden perheen
taloa. Rakennuksissa oli asunnot kahdelle perheelle, kummassakin kyökki ja kamari sekä ullakkohuone ja vinttikamari. Säilynyt rakennus sijaitsee
Karnaistenkadulla. Kaikki muut Trallalan rakennukset purettiin 1960-luvulla.
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TONTTI 3

NYKYTILA JA SÄILYNEISYYS

Julkisivu pohjoiseen, osa 1980-luvulla piirrettyä korttelijulkisivua
Ullakkokerros

1.kerros

Rakennuksen sisätiloja ei ole inventoitu, eikä pohjapiirustusta ole löytynyt arkistossa tarkastellusta rakennuslupapiirustuskokoelmasta. Seuraavassa esitetään inventoinnin yhteydessä tehdyt havainnot.
Rakennuksessa on umpinainen, muottilaudoitettu betonisokkeli ja käyttökellari. Ainoa
savupiippu sijaitsee rungon keskellä. Julkisivun perusteella päävolyymin väliseinät jakavat
ensimmäisen kerroksen siten, että siellä on ainakin kolme asuinhuonetta ja keittiö. Pihan
puoleisessa poikkipäätyosassa on mahdollisesti ullakkoportaat tai pesutilat. Oletettu tilajako on esitetty oheisessa pohjakaaviossa katkoviivalla. Ullakkokerroksen asuintilojen ikkunat ovat päädyssä ja kadun puolella, mutta tarkempaa huonejakoa ei ole inventointikäynnin yhteydessä voitu selvittää. Ullakkokerros on mahdollisesti toiminut erillisenä
asuntona, jossa on huone ja keittiö, vrt. muutoslupa 1963.
Julkisivuverhous on nurkissa jiirattu vaakalimilaudoitus, 1930-luvulta 1960-luvun alkuun
käytetty tyypillinen omakotirakennusten ulkovuoraus.
Ikkunat on varustettu kapealla tuuletuspuitteella. Jakopuitteita ei ole. Ikkunamalli on neliömäinen ja suhteessa julkisivupintaan huomattavan matala, mikä on ollut tyypillinen piirre jo 1930-luvulla, mutta varsinkin jälleenrakennuskauden omakotitaloissa.
Vesikatteena on punaiseksi maalattu saumattu peltikate.
Oletettu rakennusaika on 1920-luvun loppu. Inventoinnin perusteella rakennuksen julkisivut on muutettu alkuperäisen rakentamisen jälkeen, ainakin muuttamalla ikkunoiden
mittasuhteita ja jakoa sekä uusimalla ulkoverhous.

kellari
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Pihan perällä on perinteinen, lautavuorattu ja punamullattu, harjakattoinen talousrakennus
portteineen.

26

Pihan puoleinen poikkipäätyosa on todennäköisesti alkuperäisen rungon laajennus.
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TONTTI 4

RAKENNUS– JA MUUTOSVAIHEET

1926
Tontin 4 päärakennus rakennettiin todennäköisesti 1920-luvulla. Rakennuslautakunnan lupaluettelon 1926-32 (26/10) mukaan kirvesmies Martti
Järvinen hyväksytti 1926 piirustukset asuinrakennukselle, ulkorakennukselle ja autotallille. Alkuperäisten pääpiirustusten säilytyspaikka ei ole kuitenkaan vielä selvinnyt.
1937
Martti Järvinen haki 5.3.1937 lupaa muutokselle
ja laajennukselle. Lupa myönnettiin sillä ehdolla,
että rakennettaisiin kaksi käymälää lisää ja että
vesikattoon pihan puolelle asennettaisiin paloluukku, tikapuut ja kattoaskeleet. Lupahakemukseen liitettiin rakennusmestari J. Koskisen laatimat piirustukset. sekä työselitys.
1949 viranomaiset puuttuivat Järvisen luvattomaan rakentamiseen sota-aikana. Sementtisokkelille perustettu 16 kanan kanala ja puurunkoinen
kasvihuone määrättiin purettavaksi, vaikka omistaja halusi säilyttää kasvihuoneen. Kiistan lopputuloksesta ei ole varmuutta.
TYÖSELITYS 1949
Vuonna 1949 laadittu työselvitys sisältää viitteitä
siitä, millainen rakennus on ollut ennen muutosta.
Selityksen on laatinut Matti Lahti 26.3.1949.
(konekirj. arkki, nyk. omistajan arkisto)

Muutosrakennustyö
Perustus samoin kuin entinen. WC-tiloista johdetaan viemäri saostuskaivoon, joka rakennetaan eri
piirustuksen mukaan.
Seinät tehdään samoin kuin entiset, paitsi verannan, joka samalla muodostaa ullakkokerroksen
portaan. 2x4” soirokehikkoon lyödään ulkopuolelle pysty, sahattu ponttilaudoitus peiterimoineen,
jonka alle tulee huopa. Sisälaudoitus tehdään panelista. Väliin voidaan laittaa kuiva sahanjauhotäyte.
Katot ja välipohjat eivät muutu.
Savupiiput ja tulisijat evät muutu.
Keskirakennuksessa kaksi asuinkeittiötä muuttuu
huoneeksi, täten vapautuu kummastakin poistoilmahormit länsipään wc:tä varten. Itäpään wc:in
tehdään poistoilmahormit sementtiasbestikanavista.
1968
Öljylämmityksen asennus, katsastuspöytäkirja
12.6.1968. Maanalainen säiliö 5000 l., kattilahuoneen katto ja lattia palonkestävät.
1975-1976
Rakennusluvat 15.5.1975 §128 Autokatoksen rakentaminen ja 16.6.1976 §147 Olemassa olevan 4
asunnon wc-tilojen muutos ja portaikon uusimi28

nen. Lupahakemukset jätti autoilija Kalevi Johannes Järvinen, suunnittelijana oli rakennusmestari
Matti Murtola Virkkalasta.
Kellaria laajennettiin kaakkois– ja eteläpuolelle.
Toisen kerroksen suihku- wc-tilat rakennettu pihan puolelle poikkipäädylliseen laajennukseen
parvekkeen molemmin puolin) Loppukatselmus
pidettiin 25.3.1981.
1986
1986 haettiin lupaa öljysäiliöiden sijoittamiseksi
kellariin.

Uudelle autokatokselle haettiin lupa 1975. Pääpiirustus 8.5.1975, piirt rkm Matti Murtola.
Neljällä autotallinovella varustettu, pitkänomainen rakennus neljälle autolle, pituus n 12
metriä, Betoni- tai teräspilarirunko, julkisivut aaltolevyä, leveällä räystäällä varustettu
poimu- tai aaltolevykate.
Osa vanhasta talousrakennuksesta haluttiin kuitenkin säästää ja se jätettiin purkamatta.

Tonttikartta 1976
29

Muutos– ja laajennuspiirustukset 1976. Muutokset on esitetty punaisella. Lohjan kaupunginarkisto
30

Päivitetyt piirustukset/ viemäripiirustukset/ 1977. Lohjan kaupunginarkisto
31

TONTTI 4 —PÄÄRAKENNUKSEN OMINAISPIIRTEET

Päärakennus on puolitoistakerroksinen, pohjamuodoltaan suorakaiteen muotoinen harjakattoinen päävolyymi, johon on rakennettu poikkipäädyllä varustettu laajennus pihan puolelle.
Rakennus vaikuttaa olevan alun perin rakennettu
käsittämään useita asuntoja, joissa on yleensä ollut kyökki ja kamari ts. keittiö ja huone. Sisäänkäynti on kaikesta päätellen ollut pihan puoleiselta kuistilta, joka on myöhemmin purettu laajennuksen alta. Huoneet ovat samankokoiset ja pohja-alaltaan neliömäiset
Rakennus on ominaispiirteiltään 1910- 1920luvulle tunnusomainen. Runkorakenne on mahdollisesti lamasalvottua hirttä, mutta tätä ei ole
voitu todentaa inventoinnin yhteydessä, koska
kaikki runkorakenteet on peitetty levytyksellä,
myös komeroissa.
Runkosyvyydeltään ja kattokulmaltaan rakennus
näyttäisi edustavan Lohjalla yleisesti 1920-luvulla
käytettyä syvärunkoista usean perheen asuinrakennusta, kuten v. 2007 inventoinnissa mainittu
Tavastinkatu 2. Mittasuhteiltaan rakennusta voidaan verrata esimerkiksi 1927 rakennettuun
Moisionkatu 17:ssa sijaitsevaan rakennukseen,
jonka suunnittelijana oli arkkitehti Uno Moberg.
Moberg toimi Helsingissä mm. Länsi-Käpylän samanaikaisten rakennusten tyyppiratkaisujen suun-

nittelijana.
Pohjakerros on jaettu kuuteen lähes neliömäiseen
huonetilaan, joista keskimmäisen keskellä nousee
portaat ullakkokerrokseen. Porrashuoneen lisäksi
molemmissa kerroksissa on viisi huonetta. Märkätilat on pääasiassa sijoitettu pihan puoleiseen,
poikkipäädylliseen laajennusosaan.
Rakennuslupapiirustusten 17.9.1986 mukaan kellarissa on kadun puoleisessa osassa kattilahuone,
jossa öljysäiliöt; sen vieressä takkahuone ja koilliskulmassa sauna. Pihan puoleiseen osaan kuljetaan
länsipäädyn eteisen kautta. Kellarikerrosta on syvennetty ja kaakkoiskulmaan on rakennettu. Pihan puoleisen laajennuksen alle on rakennettu
löyly- ja pesuhuone, jonne on porrasyhteys 1. kerroksen asunnosta.
1970-luvun muutospiirustuksissa on esitetty pihajulkisivu ja päätyjulkisivu itään, 1. ja 2 kerroksen
pohjat sekä leikkaus. Ensimmäisessä kerroksessa
on kaksi asuntoa, joiden sisäänkäynnit ovat pihan
puolella. Länsipäädyssä ja kadun puolella on 2h +
keittiö, rungon keskellä on WC-tila ja vaatehuone.
Käytävältä on yhteys kellarissa sijaitsevaan saunaan ja pesuhuoneeseen.
Itäpäädyssä on huone ja keittiö, sekä pihalaajennuksen puolella suihku- ja wc-tila.
Ullakkokerroksen länsipäädyssä on huone ja keittiö. Portaiden vieressä on käytävämäinen eteinen,
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josta kuljetaan laajennusosaan sijoitettuun wc- ja
suihkutilaan. Itäpäädyssä on vastaava järjestely.
Keskellä pihajulkisivua on laajennusosaan tehty
parveke.
Ensimmäisen kerroksen itäpäädyn asunnossa on
säilynyt puuhella, 1910-1920-luvulta periytyvät
peiliovet karmeineen ja vuorilistoineen sekä viistoprofiililla höylätyt ikkunapuitteet, joiden helat
ovat 1950-luvulta. Sisäkatoissa on rakennusajalta
säilynyt stp-tyyppinen pyöristetty ponttipaneelikatto profiilihöylättyine kattolistoineen. Ulkoseinien sisäpinta on levytetty.
Länsipäädyn asunnossa on laakaovet ja uudehkot
vuorilistat. Ikkunat on arviolta uusittu 1950luvulla, heloituksen perusteella. Kiinteät komeronovet ovat kehysovia. Alkuperäiset lämmitysuunit on purettu kun on asennettu keskuslämmitys.
Toisen kerroksen länsipäädyn asunnossa on säilynyt kiinteiden komeroiden kehyspeiliovia. Porrasovet on uusittu laakaovina, mutta seinää vasten nojaa alkuperäinen peiliovi.
Pääpiirustusten leikkauksen perusteella laajennusosan välipohja on teräsbetonilaattaa. Vanhemmissa, puurakenteisissa välipohjissa on eristetäyte. Vuonna 2007 laaditussa kuntoarviossa kuvataan rakenteita seuraavasti:

Perustukset Betonisokkeli
Alapohja maanvarainen betonilaatta
Puurunko, purueristys,
Julkisivut pystypeiterimavuoraus, kertoman mukaan
uusittu 1975-1976.
Kellarin katto: suora teräsbetoniholvi, valettu lautamuottiin
Yläpohja: puurakenteinen, purueriste
harjakatto, Rivipeltikatto ilma aluskatetta
Lämmitys: Öljykeskuslämmitys, vesikiertopatterit, 1.
kerroksen märkätiloissa vesikiertolattialämmitys
Painovoimainen ilmanvaihto
Öljysäiliö on muovinen, asennettu 1980. Öljysäiliötilalle on haettu lupaa 1986.

2.kerros
Nykytilannekaaviot perustuvat pääpiirustuksiin.
Vuoden 1976 muutosalue on merkittyvihreällä.

Yläpohja: purutäyte, päällä puhallusvilla
1965 liitetty vesijohtoverkostoon.
(Kiinteistön kuntokatselmus 30.5.20017 Rakennustekninen toimisto P.Kuisma Ky)

1.kerros

kellari
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Vanhinta rakennusvaihetta edustavat säilyneet peiliovet, sisäkattopaneeli profiloituine listoineen ja
itäpäädyn asunnon säilynyt puuhella.

36

Ullakolle on lisätty puhallusvillaa.
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TONTTI 6

RAKENNUS– JA MUUTOSVAIHEET

Tontilla 6 näkyy jo asemakaavassa 1931 kapearunkoinen rakennus. Todennäköisesti 1920-luvulta periytyvää Sundvallin taloa kutsutaan perimätiedon
mukaan arpajaisvoittotaloksi, koska talo joko rakennettiin arpajaisvoittovaroilla tai itse rakennus oli palkintona. (Juha Anttilan sähköpostiviesti
4.10.2016).

Rakennus– ja rakennuslupatiedot

- Kapearunkoinen pienehkö rakennus näkyy v. 1929 asemakaavakartassa olemassa olevana rakennuksena., Alkuperäinen rakennus käsitti huoneen ja
keittiön.
- Päärakennuksen laajennuspiirustukset 24.4.1955; vanhan osan huoneistoala 23 m², laajennus 43 m², loppukatselmus hyväksytty 20.10.1961
- Päärakennuksen laajennuspiirustukset 30.9.1972 (pukuhuone, pesuhuone
ja sauna), hyväksytty 23.10.1972.
- Autotallirakennuksen rakennuslupa on hyväksytty 29.5.1958

Vasemmalla 23.4.1957 päivätty tonttikartta, jossa on esitetty rakennuksen
rungon laajennus syvyyssuuntaan. Tontin päähän on suunniteltu L-muotoinen
iso talousrakennus.

Kapearunkoinen rakennus
näkyy v. 1929 asemakaavakartassa.
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Päärakennuksen laajennuspiirustukset, 2 julkisivua, pohjat ja leikkaus,
ovat vuodelta 1955. Rakennuttaja Väinö Sundvall allekirjoitti piirustukset.
Vanhan osan (23m2) eteläpuolelle ja toiseen kerrokseen oli suunniteltu
yhteensä 43 m² asuintilaa. Alkuperäisen huoneen ja keittiön käsittävän
rakennuksen kylkeen rakennettiin uusi huone, wc ja komerot, itäpäätyyn
sijoitettiin eteinen ja ullakkoportaat, päätyyn rakennettiin kuisti. Ullakolle
rakennettiin päätyhuone ja kellariin säilytystilaa. Rakennuksen pohja-ala
oli laajennuksen jälkeen n. 9 m x 9m.

Ensimmäisen kerroksen uudessa päätyhuoneessa oli kolmiosainen ikkuna, samoin pitkällä sivulla. Ullakkohuoneessa oli kolmiosainen vaakaikkuna.
Rakennustyöt alkoivat 29.12.1955, 1 krs. valmistui 8.5.1956 ja loppukatselmus
pidettiin 20.10.1961.
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Seuraava laajennusvaihe käsitti pukuhuoneen, pesuhuoneen ja saunan. Laajennukselle myönnettiin rakennuslupa 3.10.1972. Suunniteltu pinta-alaltaan 15,5
m2 oleva lisärakennus oli osaksi asemakaavassa määrätyn rakennusalan ulkopuolella. Hakijoina olivat Väinö ja Sirkka Sundvall., suunnittelijana rakennusmestari
Heimo Pirilä.
Rakennustapaselostus on päivätty 2.10.1972 .
Perustamistapa: teräsbetoniantura
Kivijalka: Betoni 8 cm ja styroxlevy 5 cm
Ulkoseinät: pystylauta, ilmarako, bituliitti, puurunko 10 cm ja vuorivilla, kuitulevy,
alumiinipaperi tai muovikalvo, ilmarako, paneli
Sisäseinät: paneli, pesuhuoneessa muovikalvo, runko 7 cm ja vuorivilla, paneli
Vesikatto: galvanoitu pelti, alusrakenne harva lauta
Välipohjat:
vuorauspaperi
puuristikkorakenne ja vuorivilla 20 cm
harva lauta ja muovikalvo
paneli
Kellarin lattia
teräshierretty betoni
10 cm Styroxlevy ja muovikalvo
tiivistetty sora
Kosteus- ja vedeneristykset:
bitumihuopa
Painovoimainen ilmanvaihto
Sähkölämmitys
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Piirustusten mukaan päätyyn rakennettiin yksikerroksinen aumakattoinen laajennus, jossa oli tuulikaappi, pukuhuone,
pesuhuone ja sauna. Vanhassa osassa oli huone, keittiö, olohuone, wc, komero, eteinen ja porras.
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TONTTI 6

NYKYTILA JA SÄILYNEISYYS

Julkisivuverhouksena on vaaleankeltaiseksi maalattu peiterimavuoraus, jonka alla näkyy pihan puolella vanhempaa, valkoiseksi maalattua
lautaverhousta.
Vesikatteena on vihreäksi maalattu saumattu peltikate.
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2.kerros

1.kerros

Nykytilannepohjat perustuvat piirustuksiin, ei mittauksiin tai inventointiin.
Vihreällä on merkitty laajennus 1955-61 ja punaisella laajennus 1972
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23.4.1957 tonttikartassa esitettiin L-muotoinen isohko talousrakennus. Talousrakennuksen pääpiirustuksen mukaan harjakorkeus oli
3,40 m ja pohja-ala 5,60 x 11,50 m. Syvärunkoisessa osassa oli päätypariovella varustettu varasto, sen jatkeena oli kaksi rinnakkaista
varastotilaa. Talousrakennuksen pinta-ala oli 59 m2. Piirustuksen
allekirjoitti Väinö Sundvall.
Piirustukseen on jälkikäteen lisätty päätyovi, merkinnän päivämäärä on 14.11.1977.
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KORTTELI 63 – KAUPUNKIKUVALLISET OMINAISPIIRTEET
YHTEENVETO

KAUPUNKIKUVALLISET OMINAISPIIRTEET
Pohjoisessa ja idässä kortteli 63:n pientaloasutusta rajaa Kullervonkatu ja lännessä Karjalohjankatu.
Rakennuskanta kadun pohjoispuolella on muuttunut kerrostalovaltaiseksi 1980-luvulla ja kohdealueen itäpuolella 1990-2000-luvulla, sen sijaan puutalojen muodostama korttelijulkisivu Kullervonkadun eteläpuolella on säilyttänyt perinteisen mittakaavansa ja ilmeensä. Kadun varrella olevat asuinrakennukset pihan perällä sijoittuvine talousrakennuksineen muodostavat kerrostaloympäristöstä erottuvan, pienimittakaavaisen rakennusryhmän, joka etelässä rajautuu Lohjanharjun puistorinteeseen.
1900-LUVUN ALKUPUOLEN PIENTALOASUTUS
OSANA LOHJAN KAUPUNKIRAKENNETTA JA KAUPUNKIKUVAA
Katariina Ockenström on Lohjan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman yhteydessä 2009 tarkastellut
Lohjan kaupunkirakenteen ja asuntoarkkitehtuurin ominaispiirteitä. Teollistumisen myötä Lohjan
pitäjään syntyi kaksi tiiviimmin rakennettua taajamaa, joista Lohjanummi oli luonteeltaan palvelukeskus. Ensimmäiset taajamien asuinalueet rakentuivat ilman asemakaavasuunnitelmia ja joitakin
esimerkkejä tästä omatoimisesta rakentamisesta
on säilynyt mm. keskustassa harjun rinteellä.
Lohjan keskusta-alueelle valmistui 1920-luvulla

Moisionkatu, tyypillinen 1920-30-luvulla rakennettu
puolitoistakerroksinen asuinrakennus.
Lähde: Lohjan kaupunki Asuntoalueiden typologia (2007).

kaksi arkkitehti Birger Brunilan laatimaa asemakaavaa. Virkatehtävänsä ohella lukuisia asemakaavoja eri kaupunkeihin ja kauppaloihin laatinut Birger Brunila toimi Helsingin kaupungin apulaisasemakaava-arkkitehtina 1912 – 1917 ja asemakaava-arkkitehtina 1917 – 1948.
Lohjan vuonna 1931 vahvistetussa asemakaavassa
ydinkeskustaan sijoitettiin umpikortteleita ja tiiviin keskustan ympärille puutarhakaupunginosia.
Näistä toteutuivat mm. Rantakantin ja Moision
asuinalueet. Puutaloalueisiin kuuluivat katujen
varsilla olevat asuinrakennukset ja korttelien sisäosien puutarhat piharakennuksineen.
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Kurjenkatu Lähde: Lohjan kaupunki Asuntoalueiden typologia (2007).

VERTAILUKOHTEENA 1920-1930-LUVUN PIENTALORAKENTAMINEN LOHJALLA
Lohjan keskustan rakennusinventoinnissa 2007
todetaan, että Kullervonkadun alue on kaupunginosista ainoa, joka vielä antaa kuvan vanhasta
Lohjankylän taajamaluonteisesta pienasutuksesta.
Kullervonkadun alueen säilyneen rakennuskannan
ominaispiirteet muistuttavat muuallakin Lohjalla
1900-luvun alkupuolella rakentuneita alueita, joiden tyypillisiä ominaispiirteitä on analysoitu taajamaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Vertailukohteena voi olla esimerkiksi Lohjanharjun rinteen ja Pappilanmäen peltoalueen väliseen peltolaaksoon rakennettu Moision pientaloalue, joka

typologiatarkastelun mukaan parhaiten edustaa
pientalorakentamisen kehitystä 1900-luvun alusta
nykypäivään. Kuten Kullervonkadun ympäristö,
Moision alueen varsinainen rakentaminen alkoi
1920-luvulla. Palstoitus suoritettiin noin vuosina
1926-1927. Vanhin rakennuskanta sijoittuu harjun
rinteeseen. Yleensä tontin päärakennus sijaitsee
kadun varressa, sen takana on suuri puutarhapiha
ja tontin perällä on usein piharakennus. Tyypillinen päärakennus on puuverhoiltu, harjakattoinen
1,5-kerroksinen pientalo.
RAKENNUKSET TONTEILLA 3, 4 JA 6 - HISTORIA,
SÄILYNEISYYS JA OMINAISPIIRTEET
Rakennushistoriaselvityksen kohdekäyntien ja
saatavilla olevan, melko niukan lähdeaineiston
perusteella voidaan todeta, että korttelissa 63 ja
tontilla 3,4 ja 6 sijaitsevat asuinrakennukset talousrakennuksineen ja vehreine pihoineen muodostavat ryhmän, jossa kunkin rakennuksen nykyinen
ulkoasu on useiden rakennus- ja muutosvaiheiden
tulos. Tämä on varsin tyypillistä tämän kaltaisten
rakennusten kohdalla. Sinänsä 1920-luvun asemakaavat tähtäsivät säännönmukaisuuteen ja ohjasivat rakennukset tontin kadunpuoleisen sivun keskelle. Rakennukset sijoitettiin siten että katon harja oli kadun suuntainen. Kunkin rakennuksen yksilöllinen ilme syntyi kuitenkin jo rakennusvaiheessa, kun joku hankki vanhan hirsirungon tai kokonaisen rakennuksen muualta, toinen rakensi ajalle

tyypillisen puolitoistakerroksisen esikaupunkirakennuksen ja kolmas rakensi ensin vaatimattoman
ydinosan, jota laajennettiin myöhemmin mahdollisuuksien mukaan. Omakotitaloilta näyttävät rakennukset jaettiin käytännössä pieniksi vuokraasunnoiksi ja pihan puolelle rakennettiin niille
usein erilliset sisäänkäynnit. Talousrakennuksissakin saatettiin asua.
Rakennusten alkuperäisten suunnittelijoiden nimiä ei ole saatu selville, koska ensimmäisten pääpiirustusten sijaintipaikka ei ole selvinnyt. Suunnittelusta tai pääpiirustusten laadinnasta ovat todennäköisesti vastanneet paikalliset rakennusmestarit. Rakennushistorian selvityksen perusteella ainakin muutospiirustusten laatijat ovat tiedossa. Arkkitehtuurin historian näkökulmasta Kullervonkadun puurakennukset edustavat rakennus- ja
muutosajankohdalle tyypillisiä, melko tavanomaisia ratkaisuja. Pihan puolelle on rakennettu uusia
sisäänkäyntejä ja laajennuksia ja kellareita on syvennetty. Rakennusten ulkoasussa näkyvät 1900luvun loppupuolella rakennetut laajennukset ja
muutokset, jotka eivät aina ole sopusoinnussa alkuperäisten ominaispiirteiden kanssa.
TONTTI 4
Tontti 4:n asuinrakennus on puolitoistakerroksinen, pystyrimavuorattu ja peltikattoinen, harja on
kadun suuntainen ja keskellä katujulkisivua on ullakkokerroksen kattolyhty. Rakennus edustaa
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Tontti 4, Kullervonkatu
1920- ja 1930-luvun vaihteen tyypillistä puurakentamista, jonka kaltaisia asuinrakennuksia on esimerkiksi Tukholman seudun puutarhaesikaupungeissa ja Birger Brunilan kaavoittamalla Helsingin
Länsi-Käpylän alueella. Verrattuna viereisiin rakennuksiin, tämä rakennus on ominaispiirteiltään
parhaiten säilynyt ja sopusuhtainen, ajalleen tyypillinen asuinrakennus.
Ulkoasultaan rakennus on kolmelta sivulta melko
hyvin säilynyt ja muutokset ovat keskittyneet pihajulkisivun puolelle. Rakennus vaikuttaa vanhimmilta osiltaan olevan 1910-1920-luvulta. Julkisivun
jäsentely, runkosyvyys, mittasuhteet ja tilajako
ovat tyypillisiä usean perheen huoneen ja keittiön
asuntoja käsittävälle asuintalolle, jollaisia rakennettiin Lohjalle ja muualle 1920-luvulla. Tuolloin

oli jo hirsirakenteen lisäksi käytössä useita rakenneratkaisuja, mm. rankarunkoa ja hirrenpätkistä
tehtyjä ”elementtejä”.
Rakennushistorian selvityksen yhteydessä on esitetty kysymys siitä, olisiko rakennus mahdollisesti
siirretty Terijoelta. Tähän voidaan todeta, että
Terijoen huviloita myytiin ja siirrettiin kaikkiaan n.
3000 rakennusta, varsinkin vuosina 19191925. Ajankohta sopisi hyvin yhteen Lohjan vilkkaan rakennuskauden kanssa, mutta tontin 4 rakennus ei näytä mitenkään tyypilliseltä Terijoen
huvilalta. Yleishahmo, ikkunakoko- ja jako jne. viittaavat 1920-luvulla tehtyyn uudisrakennukseen.
Rakennusluvan 1926 hakenut kirvesmies Martti
Järvinen on hyvinkin saattanut itse rakentaa talon
vuokra-asuintaloksi tai hän on saattanut pystyttää
muualta siirretyn hirsirungon. Paneeli- ja levyverhousten peittämä runkorakenne on toistaiseksi
selvittämättä.
Tontti 3, Kullervonkatu

Siirrettävyys on täysin riippuvainen siitä, miten
hyvin runko on purettavissa ja siirrettävissä. Mikäli rakennus purettaisiin, niin säilyneistä rakennusosista lähinnä alkuperäiset, tyypilliset peiliovet
listoineen, kehysrakenteiset komeronovet ja ehkä
parhaassa kunnossa olevat ikkunat olisi syytä kierrättää. Uunit on kaikki purettu ja pääosa ovista on
vaihdettu laakaoviksi.

TONTTI 3
Tontti 3:n vaiheista on niukasti tietoja. Vuonna
1929 laaditun kaavakartan perusteella vaikuttaa
siltä, että rakennuksen nykyinen runko on joko
rakennettu tai siirretty paikalleen jo 1920-luvulla.
Vaakalaudoitettu ja peltikattoinen rakennus näyttää saaneen nykyisen ulkoasunsa jälleenrakennuskaudella ja 1960-luvulla. Alkuperäiset ikkunat
48

ovat todennäköisesti olleet mittasuhteiltaan pystysuorat ja pieniruutuiset, kun nykyiset ikkunat
ovat neliömäiset ja alkuperäistä mallia matalammat. Vaakasuuntaunen lautavuoraus on todennäköisesti uusittu samanaikaisesti ikkunoiden kanssa.
Kun rakennukselle haettiin korjauslupaa 1960luvun vaihteessa, se sisälsi kaksion sekä kaksi

vaatimattomampi. Ns. Sundvallin taloa kutsutaan
perimätiedon mukaan arpajaisvoittotaloksi, koska
talo joko rakennettiin arpajaisvoittovaroilla tai itse
rakennus oli arpajaispalkinto. Kapearunkoinen,
pienehkö rakennus näkyy v. 1929 asemakaavakartassa olemassa olevana rakennuksena., Alkuperäinen rakennus käsitti huoneen ja keittiön. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on muotoutunut 1950ja 1970-luvuilla suoritettujen laajennusten ja korotuksen yhteydessä. Rakennus on ainakin pääosin rankarakenteinen. Harkkorakenteisen autotallin ja talousrakennuksen rakennuslupa on
myönnetty 1950-luvun lopulla.

Tontti 6, Kullervonkatu

”erillishuonetta”. Muutoksen tarkoituksena oli
muuttaa asuntojakoa ja tuoda uuteen kolmioon ja
yksiöön WC:t sekä komerot. Lupahakemuksessa
mainittiin 1. kerroksen ikkunoiden suurentamista.
Korjauksen suunnittelija oli Lohjalla toiminut rakennusmestari Arvo Eelis Torvinen, joka tunnetaan mm. 1952 valmistuneen Mak-keksin tehtaan
suunnittelijana. Arvo Torvinen oli 1950-luvulla

suunnitellut Tralllalan työväenasuinrakennuksen
muutokset. Rakennuksissa on samankaltaisia piirteitä. Tontin eteläosassa on säilynyt punamullattu,
lautarakenteinen, perinteinen talousrakennus.
TONTTI 6
Tontti 6:n Kullervonkadun päässä sijaitseva asuinrakennus on muita päärakennuksia matalampi ja
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