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1. Työn sisältö ja tavoitteet

1. TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET
Suninhaan kupunkikuvallinen inventointi on L38 Suninhaka asemakaavamuutokseen liittyvä selvitys jonka tarkoitus on tarkentaa tehtyjä
inventointeja asemakaavoituksen tasolle. Lähtöaineistona on käytetty
alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyillä maastoinventoinneilla. Taustatietojen päälähteenä on Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi
(Katariina Ockenström, 2008) ja L38 Suninhaka kaavaselostuksen asemakaavahistoria. Lisäksi rakennuskannan kehittymisen ja muutosten
arvioimiseksi on hyödynnetty eri-ikäistä kartta-aineistoa, rakennusvalvonnan arkistoa sekä vanhoja alueesta kertovia valokuvia.
Työssä tarkastellaan nykyisen rakennuskannan suhdetta alueen historiallisiin kerrostumiin ja kartoitetaan kaupunkikuvan kannalta merkittävät rakennukset pihoineen. Tavoitteena on selvittää alueella
olevien rakennusten arvot korttelitasolla sekä kartoittaa säilyneisyys
ja nykytilanne. Lisäksi arvioidaan uudisrakennusten vaikutus alueen
yleiskuvaan.
Suninhaan alue on voimassa olevassa asemakaavassa aluetta, jolla
ympäristö säilytetään (/s) ja L38 asemakaavamuutoksella tarkistetaan
(/s) alueen rajaus sekä kaavamääräykset. Tavoitteena on määritellä
säilytettävän ympäristön ominaispiirteet kaavatasolla.
Alueella on tehty muutama maastokäynti eri vuodenaikoina. Talvella 2017 kartoitettiin rakennuksien ja rakennelmien yksityiskohdat ja
pihojen yleisrakenne. Kesällä 2017 tarkistetiin tilanne kasvillisuuden
kanssa. Maastokäynneillä otettiin valokuvia ja tarkasteltiin pihojen
yksityiskohtia. Samalla tutkittiin katutilaa ja ympäristöä muodostavien elementtien mittasuhteet. Kartoituksen ajantasaisuus tarkistettiin
kesällä 2019.

2. YHTEENVETO TAUSTATIEDOISTA
2.1 VIRKKALAN KAUPUNKIKUVALLINEN INVENTOINTI
INVENTOINNIN TARKOITUS
Virkkalan kaupunkikuvallinen inventointi on vuonna 2008 valmistunut Lohjan taajamaosayleiskaavan taustaselvitys. Inventointi koostuu
alueen maankäytön historian tutkimuksesta, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden alueiden kuvauksesta sekä yksittäisten rakennusten kuvauksesta.
Inventoitavat kohteet on valittu vuoteen 1979 mennessä rakennetusta rakennuskannasta. Tätä uudemmat rakennukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden
arvotuksessa on tarkasteltu alueita kokonaisuuksina. Alueisiin kuuluvat yksittäiset rakennukset voivatkin olla arvoltaan korkeampia tai

matalampia kuin kokonaisuudelle annettu numeroarvo. Rakennuksia
on tarkasteltu ulkopuolelta ja arvotettu ensisijaisesti osana kaupunkikuvaa. Inventointialueelta on rajattu 23 kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta.

valla rakentamisella.

VIRKKALAN TEHDASYHTEISKUNTA

Aatekilpailun pohjalta Virkkalantien itäpuolelle laadittiin vuonna
1993 asemakaavamuutos, jossa suojeltaviksi rakennuksiksi merkittiin
Virkkalantien varrella olevat kolme liikerakennusta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta sekä 1930- ja 1940-luvuilta. Niistä rakennuksista yksi
on Suninhaan alueella oleva hyvin säilynyt Hallaskarin liiketalo (1946).

Rautatie sekä alueen sijainti Lohjan vesistön alajuoksulla loivat yhdessä edulliset olosuhteet alueen teollistumiselle. Alueen ensimmäinen
höyrysaha perustettiin jo vuonna 1865. Virkkalan teollisuuslaitoksista
merkittävimmäksi muodostui kalkkitehdas, joka jatkoi toimintaansa
vuoteen 1994 saakka.

Virkkalan inventoinnissa on keskusta-alue määritelty seuraavasti:
”1800-luvun lopulta lähtien rakentunut liikekeskusta, joka on säilyttänyt pienen mittakaavansa ja vanhan rakenteensa.” (Arkkitehtoninen
arvo 2; Historiallinen / kultt.hist.arvo 1; Säilyneisyys 2; Maisemallinen
arvo 1)

Virkkalan ja Kyrkstadin maille kasvoi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkuvuosina merkittävä teollisuuskeskus, jossa asui 1910-luvulla jo yli
tuhat asukasta.

*Kullekin arvoluokalle on inventoinnissa annettu numeroarvo 1-4, jossa 1 on korkein arvo. Numeroarviointi on laadittu ensisijaisesti Lohjan
kaupungin maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja se soveltuu inventointialueeseen kuuluvien kohteiden keskimääräiseen vertailuun.

Lohjan Kalkkitehtaan työväestölle rakennettiin asuntoja tehdasrakennusten läheisyyteen viimeistään vuodesta 1906 alkaen. Työväestön
omakotialueet alkoivat rakentua 1920-luvun alussa, kun kalkkitehtaan
työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta tonttimaan hankintaan. Kalkkitehtaan ympärille, harjun ja Lohjanjärven väliselle alueelle, muodostui
vähitellen asuinalueiden sekä mm. kokoontumisrakennusten, kirkon
ja virkistysalueen muodostama tehdasyhdyskunta, jonka rakennukset
ovat hyvin säilyneet.
VIRKKALAN KESKUSTA
Virkkalan nykyinen keskusta-alue alkoi rakentua 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rautatiepysäkin viereiselle hiekkanummelle. Keskustan
halki kulkee Virkkalan ristiltä Lohjan kirkolle johtava vanha maantie.
Useita uusia kauppoja perustettiin etenkin 1920-luvulla kalkkitehtaan
sementtiteollisuuden käynnistyttyä ja tehtaan työntekijämäärän lisäännyttyä. Kaupallisen keskustan tuntumaan sijoittui myös asuinrakennuksia.
Vanhinta taajamarakennetta on täydennetty eri aikoina. Etenkin Virkkalan keskusta on ajallisesti kerroksellinen. Puutalovaltaista ja pienimittakaavaista keskustaa on muutettu tehokkaammin rakennetuksi
1960-luvulta lähtien. Uudisrakentamisesta ja vanhan rakennuskannan purkamisesta huolimatta Virkkalan keskustassa on säilynyt useita 1900-luvun alun liike-, asuin- ja koulurakennuksia sekä liikerakennuksia 1950- ja 1960-luvuilta. Vanhimpia säilyneitä asuinalueita ovat
Kukkumäen ja Suninhaan työläiskaupunginosat sekä kalkkitehtaan
tehdasyhdyskuntaan kuuluvat alueet.
Vuonna 1966 vahvistetussa Virkkalan asemakaavassa keskusta-alue
suunniteltiin suurelta osin kerrostaloista koostuvaksi asuin- ja liikerakennusten alueeksi. Keskustietä suunniteltiin levennettäväksi ja sen
linjaus ulotettiin Tynninharjuntieltä Virkkalantielle.
Keskustaa suunniteltiin 1990-luvulla vuonna 1983 pidetyn Virkkalan
keskustan aatekilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Virkkalantien
varrelle suunniteltiin pääosin kaksikerroksisia asuin- ja liikerakennuksia. Nykyisen Tietolantien ympäristöä suunniteltiin täydennettäväksi
mittakaavaltaan ja ulkoasultaan vanhaan rakennuskantaan soveltu-

SUNINHAAN PIENTALOALUE
Suninhaan pientaloalue sijaitsee Virkkalan keskustan välittömässä
läheisyydessä. Alue rakentui Sunin tilasta erotetuille tonteille, joille
rakennettiin pienasuntoja 1920-1930-luvuilla. Alueen ensimmäisiin
asukkaisiin lukeutui niin kalkkitehtaan työntekijöitä kuin eri alojen käsityöläisiäkin, joista useimmat suunnittelivat ja rakensivat talonsa itse.
Suurilla puutarhatonteilla on säilynyt hirsirakenteisia 1 ½-kerroksisia
asuinrakennuksia piharakennuksineen. Suninhaan alueelle on rakennettu 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvulla myös uusia omakotitaloja. Alue on säilynyt kuitenkin mittakaavaltaan ja kaupunkikuvaltaan pääosin yhtenäisenä.
”Kaupunkikuvallisesti yhtenäinen työväen asuinalue 1920- ja 1930-luvuilta. (Arkkitehtoninen arvo 2; Historiallinen / kultt.hist.arvo 1; Säilyneisyys 2; Maisemallinen arvo 1)

2.2 ASEMAKAAVAHISTORIA
L38 Suninhaka asemakaavamuutosalueella voimassa olevat kaavat
ovat tulleet voimaan 50 vuoden kuluessa seitsemästä eri kaavasta.
Kaavoilla on asetettu alueen kehittämiselle eri tavoitteita, jotka ovat
osittain toteutuneet. Joillain alueeilla tavoitteet on ollut ristiriitäisia ja
alueesta on muodostunut omaleimainen kokonaisuus.
Asemakaavahistorian yksityiskohtainen tutkiminen on nähty tarpeelliseksi, jotta voidaan ymmärtää, miten alue on kehittynyt ja mitkä
ideoita on kaavoilla tavoiteltu. Suninhaan kulttuurihistoriallinen arvo
ei perustuu ainoastaan kalkkitehtaan historiaan, vaan alueen kehitys
on jatkuva prosessi, jolla on muodostunut ja luodaan edelleen uutta
historia.Toteutunut tilanne ei aina vastaa asemakaavahistoria, mutta
asemakaavahistoria näyttää miten ideat ja näkemys alueesta ovat kehittyneet. Asemakaavahistoria kuvamateriaalineen löytyy kaavaselostuksen sivuilta 31-40.
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3. KUVAUS JA TULKINTA
3.1 KUVAUS
ALUEEN YLEISKUVAUS
Tyypillinen Suninhaan asuintalo on rakennettu 1920-luvulla,
mansardikattoinen, usein vuorattu peiterimalla ja maalattu vaaleaksi
tai punaiseksi. Taloja ympäröivät puutarhat ja välttämättömät
ulkorakennukset.5 Osaan rakennuksista on tehty julkisivumuutoksia
kuten minerit-vuorauksia.2 Kattomateriaaleina on käytetty eniten
peltiä, mustaa kattohuopaa tai joskus mineriittiä. Päärakennusten
korkeus vaihtelee 7 – 12 m välillä. Alueella on väljä korttelirakenne.
Suninhaan vanhan asuinalueen kadut ovat kapeita, niitä reunustavat
pensasaidat ja kaduilta näkyvä puutarhamainen ympäristö on taaja.
Tonteille johtavat alun perin hevosajoneuvoille tarkoitetut kapeat
hiekkatiet. Alueen tiet olivat alun perin umpiteitä.5 Tiet ovat nytkin
sorapintaisia ja noin 3-5 m leveitä, teiden reunoissa on yleensä avo-ojat.
Rakennuspaikkojenkin välissä on tyypillisesti matalat kapeat avoojat. Avo-ojissa tai niiden vieressä kadunvarrella on pensasaidat.
Pensasaidat ovat pääosin perinteisiä lajeja: sireenejä, orapihlajia
ja kuusamia. Pihat ovat kokonaan puutarhamaisia. Hedelmäpuut
ja marjapensaat ovat sekä etu- että takapihoilla. Pihoilla ja katujen
vieressä on usein yksittäisiä korkeita puita (vaahtera, koivu, kuusi,
tammi jne), jotka ovat osa arvokasta ympäristöä.
Rakennuspaikalla on yleensä yksi päärakennus, jota ympäröi puutarha
sekä pienet talous- ja muut piharakennukset. Muutamalla pihalla on
säilynyt vanhanaikainen kaivo. Talousrakennukset ulottuvat kadun
reunaan, ovat kapeita ja usein maalattu perinteisellä punaisella
maalilla.
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ALUEEN KEHITTYMINEN
Kirjassa ”Suninhaan tarinaa” on käsin piirretty kartta,
joka kuvaa Suninhaan aluetta ja asukkaita 1930-luvulla.
Sen mukaan alueella oli lapsineen noin 200 asukasta
ja lisäksi vielä vuokralaisia.3 (Tällä hetkellä on alueella
asukkaita noin 100.) Muutama talousrakennus on ollut
välillä myös asuinkäytössä (kartalla punaisella, jos
tiedossa). Tämän työn puitteissa ei löytynyt aikaväliltä
1920-1960 alueesta muita karttoja, joten alueen
kehittymisen kuvaamisen lähtökohtana on käytetty
kirjassa ”Suninhaan tarinaa” ollut käsin piirretty kartta.
Virkkalantien varressa ovat kaupat ja muut asuin-ja
liikerakennukset. Pohjoisin talo on puutarhuri Heikki
Sundbergin talo. Sundberg perusti vuonna 1921
Virkkalan Uuden Taimiston, joka on nykyisin Sundbergin
Taimisto.
Kaduilla ei ollut silloin virallisia nimiä. Nykyiset Karhuntie
ja Hurmeenkuja ovat todennäköisesti saaneet nimen
asukkaiden mukaan (nro 20 ja 30, oikealla). Päärynäkuja
ja Hurmeenkuja olivat umpikujia.
1920-luvulla arkkitehtuurin tavoitteelliseksi tyylisuunnaksi tuli pelkistetty klassismi, tärkein tavoite oli yksinkertaisuus. Selkeäpiirteinen arkkitehtuuri muodosti
vastakohdan jugendin orgaanisuudelle. Koristeaiheet
pelkistyivät myös taloudellisen niukkuuden vuoksi.2;4
Taloudellinen tilanne suosi pieniruutuisia ikkunoita,
hinnan määräsi lasiruudun koko. Tavallisesti ikkunat
olivat 4-8-ruutuisia; ullakkojen ikkunat saattoivat olla
pieniä puolikaaren muotoisia ikkunoita. 2;4

1940- ja 1950-luvuilla rakentui Virkkalantien varrelle
Hallaskarin liikerakennus ja nykyisen Cafe Wanha
Virkkalan asuin- ja liikerakennus. Hurmeenkujalle
on rakennettu kolme uutta omakotitaloa (nyk.
Hurmeenkuja 22, 10 ja 3) ja Suninhaan pohjoispuolelle
kaksi uutta omakotitaloa (nyk. Päärynäkuja 6 ja
Heikinkuja 2)
1960-luvulla alkanut elintason nousu, kertakäyttökulttuuri ja avaruuden valloitus valoivat uskoa
jatkuvaan kasvuun. Uuden ihannoinnin kielteinen
piirre oli piittaamattomuus vanhasta. Seurauksena
monet maaseudun kylänraitteja reunustaneet
puutalot purettiin ja tilalle ilmestyivät usein
mittakaavaltaan sopimattomat uudet rakennukset
ja leveät autotiet. Paikkojen erityispiirteillä osana
menneisyyttä ei ollut paljon merkitystä.2
Korjaustöitä tehtiin aikakautensa materiaaleilla ja
hengessä. Alueella on paljon käytetty vuoraukseen
mineriitti-levyä ja vaihdettu alkuperäisiä ikkunoita.
Uudet ikkunat olivat pääsääntöisesti vaakasuuntaiset,
standardimittaiset ja pystysuuntaisesti kahteen tai
kolmeen osaan jaettuja ikkunoita. Energiansäästön ja
lasipulan vuoksi ikkunat olivat myös pieniä. 2
1970-luvulla rakentui alueen kaakkoiskulma ja
pumppaamo. Kaikki uudet rakennukset ovat isoja
1-kerroksisia, loivakattoisia tiilitaloja. Aikakautta
hallitseva materiaali oli betoni, julkisivut olivat
usein maalattuja. Puuikkunat siveltiin tavallisesti

Taimisto
Alkuperäiseen rakennuskanta kuuluva rakennus
Taimisto?

Uusi rakennus

Uusi rakennus

1930

1961

1975
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joka muistuttavat ulkonäöltä 1920-luvun mansardikattoisia taloja.2
Uusvanhoihin rakennuksiin on kuitenkin lisätty parvekkeita ja/tai
veranta, kattomuoto on usein monimutkainen. Rakennukset ovat
yleensä neliömäärältä alkuperäisiä 1920-luvun rakennuksia noin kaksi
kertaa isompia ja hieman korkeampia. Perustukset ja pihan kivetys
ovat betonia. Uudet talousrakennukset ovat päärakennuksien värisiä.

tummanruskealla kyllästysaineella. Suunnittelua johtivat materiaalit
ja elementtitekniikka. 2

1970-luvun rakennus alueen kaakkoiskulmassa

Alueelle on rakennettu uusia leveämpiä autotalleja ja talousrakennuksia
perinteisten talousrakennusten sijalle tai lisäksi.

Vuoden 1975 peruskartan perustella voi sanoa, että muutama vuosi
ajettiin kaakkoiskulman uusien rakennuksien luo Karhuntien kautta.
1982 peruskartan mukaan oli valmistunut uusi liikenneyhteys ja
alueelle pääsi jo nykyisen Kisakujan kautta. 1980-82 valmistui kaksi
uutta vaalea harjakattoista omakotitaloa myös Suninhaan ydinalueelle
(Puutarhankuja 23 ja Hurmeenkuja 17a). Taimiston toiminta alueen
luoteispuolella loppui ja keskittyi Suninhaan koilliskulmaan.
Seuraavina vuosina kehitys keskittyi alueen pohjoispuolelle, johon
rakennettiin pääasiassa rivitaloja. Ajo alueelle oli toistaiseksi järjestetty
vanhan taimisto-liikepihan läpi. Nykyinen katuyhteys valmistui
1990-luvulla.

1981

1990-luvun rivitalo alueen pohjoispuolella
Myös Hallaskarin vieressä olleen liiketilan (Karhuntie 2) sijalle
valmistui rivitalo. Rehevän vehreyden ja talon sijoittelun ansiosta on
rakennuskokonaisuus visuaalisesti osa Virkkalantien ympäristöä eikä
Suninhaan puutalo-aluetta.
Vuoden 1990 jälkeen on purettu tai hävinnyt muutama vanha rakennus,
joiden sijaille on rakennettu uusi. Uudet rakennukset edustavat
”uusvanhaa” rakentamista. Uusvanha rakentaminen on ilmestynyt
vastakohtana lähimenneisyyden teknologiaa ja kehitystä ylistävälle
arkkitehtuurille. Talotehtaista on mahdollista tilata omakotitaloja,

1990

Kuvasarja 1930-2018 on yhdistelmä seuraavista lähteistä:
Maanmittauslaitoksen peruskartat 1961-1990; Maastotietokanta 2018; Lohjan kaupungin ilmakuvat 2006 ja 2016; Rakennuskaavojen pohjakartat 1960-1990; Suninhaan tarina.
Kuvissa olevat kiinteistörajat ovat pelkistetty vapaamuotoinen tulkinta kartoista ja kuvaa pihapiirien muodostumista ajan myötä eikä välttämättä vastaa ollut/olemassa olevaa
todellista maanomistustilannetta.
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1961

1975

2018

1981

2018

1990

2016
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3.2 TULKINTA
Historiallisen kontekstin ja yhteyksien selvittäminen sekä historiallisen luettavuuden ja nykytilan tarkastelu - mitä nykyiset piirteet kertovat alueen kehityksestä?
Ajallinen ulottuvus

Kuvaus

Merkitys / luettavuus

Tulevaisuus

Verkostojen saneeraustarve - kaavanmukaiset katualueet eivät osuu joka paikassa
kaduille ja kadut ovat lohkomatta. Asiaa ratkaistaan L38 kaavamuutoksella

Mitä paikka merkitsee kaupungin asukkaille, missä kulkee suojelun ja täydennysrakentamisen raja?

Suojeluarvot ovat tärkeitä.

1990-luku - nykyaika

Virkkalan kalkkitehdas ja yhdyskunta on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö. RKY-alue alkaa Suninhaasta noin 200m etäisyydeltä.

Teollisuuden merkitys alueen asukkaiden identiteetissä vähenee, sen korvaa oman perheen historia ja/tai alueen
maine.

VANHAN ARVOSTAMINEN

Valtaosa Suninhaan alueesta on seudullisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä
ja kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta v. 2013 hyväksytyssä taajamaosayleiskaavassa.

Asumisen paikallista luonnetta ja yksilöllisyyttä arvostetaan yhä enemmän. Ympäristöasiat, mm. kierrätys ja vanhan
kunnostaminen ovat tulleet tärkeämmiksi niin rakentamisessa kuin monilla muillakin elämänaloilla. Suninhaan
alue nähdään arvokkaana asuinalueena.

Virkkala on Lohjan kaupunginosa ja nauhataajaman alakeskus. Väkiluku noin 5000 (2017)

Alueesta on kasvanut yhtenäinen ja samalla eklektinen kokonaisuus, joka kuvaa viimeisen 100 vuoden tarinaa.

Virkkalan keskustaa suunniteltiin vuoden 1983 aatekilpailun pohjalta. Aatekilpailun
periaatei oli Virkkalan keskustan ympäristökuvan kehittäminen, tulevan rakentamisen
ohjaaminen keskustakuvaa eheyttävän ja perinteisiä ominaispiirteitä säilyttävään
suuntaan.

Luettavuus: vanhaa rakennuskantaa ja rakentamistapaa kunnioittavat korjaustyöt, uuden
yhteensovittaminen vanhan kanssa sekä uudet uusvanhat mansardikattoiset rakennukset. Yksittäiset
paljashirsirakennukset ja rakennelmat, joilla on usein ihan toinen tyylikieli.

Suninhaan ydinalueelle valmistui arvokasta ympäristöä suojeleva asemakaava vuonna
1991. Kortteleita 1990 ja 1991 koskeva keskustan asemakaavamuutos vahvistui vuonna
1993.

Jokaisen talon pihalla ja/tai autotallissa on autoja. Talousrakennus tarkoittaa pääasiallisesti autotallia. Alueen
perinteiset talousrakennukset ovat kapeat, noin 5x12m joka ei vastaa nykyajan autotallin tarpeisiin. Alueelle on
rakennettu uusia leveämpiä autotalleja talousrakennusten sijaille tai lisäksi.
Pohjoispuolen rivitaloalue ja Kirsikkakuja.

Jokaisella pihalla on 1-2 autoa.
Muutama 1920-luvulla rakennettu rakennus on purettu.
Taimisto-toiminta on siirtynyt alueelta muualle 2000-luvun lopussa.
TEHOKKAAN RAKENTAMISEN JA MUUTOSTEN AIKA

1970-1980 luvut
1969-1972: Piippukujan ja Ajurinkujan I-kerroksiset omakotitalot rakentuivat Suninhaan
kaakkoiskulmaan

1960-luvulla alkanut elintason nousu, kertakäyttökulttuuri ja avaruuden valloitus valoivat uskoa jatkuvaan
kasvuun. Paikkojen erityispiirteillä osana menneisyyttä ei ollut paljon merkitystä.

Taimiston toiminta alueen luoteispuolella loppui ja keskittyi Suninhaan koilliskulmaan.

Uusi rakennuskaava mahdollistaa tiiviin rakentamisen. Suninhaan alueelle on osoitettu tehokkuusluku 0,25 kaikille
rakennuspaikoille ja isot puutarhatontit on kaavassa jaettu taas kahteen. Korttelit Suninhaan pohjoispuolella
osoitetaan rivitalojen tai erillisten omakotirakennusten korttelialueeksi. Olemassaolevia rakennuksia nähtiin
purkukohteina.

Vuonna 1979 vahvistetussa asemakaavamuutoksessa (RK24) Suninhaan aluetta pyrittiin
tiivistämään lisäämällä rakennusoikeutta alueen tonteilla. Asemakaavaratkaisu heijastaa
vielä 1960-luvun lopun henkeä.
Autoistuminen jatkuu.
Väkiluku:

Kaavaillut visiot eivät ole kuitenkaan vanhan rakennuskannan alueella kokonaan toteutuneet paitsi kahdella
kiinteistöllä: Hurmeenkuja 17 ja Puutarhankuja 23
Luettavuus: 1-kerroksiset talot kaakkoiskulmassa. Korjaustöitä tehtiin aikakautensa materiaaleilla ja hengessä mineriittivuoraukset ja kaksi- tai kolmijakoiset ikkunat 1920-luvun taloilla.

1970 5000

Useammat kaavaillut rivitalot sekä leikki- ja urheilupaikat eivät ole toteutuneet ja alueet ovat päätyneet toistaiseksi
joutomaaksi.

1980 6150

Nykyinen katujärjestys (sama kuin vuoden 1982 peruskartalla)

Vihreällä on korostettu ne kokonaisuudet tai yksityiskohdat jotka kuvaa aikakautensa historiakerrostumaa ja ovat tällä hetkelläkin luettavissa ympäristöstä.
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3. Kuvaus ja tulkinta

Ajallinen ulottuvus

Kuvaus

Merkitys / luettavuus
KESKUSTAN JA SUNINHAAN ALUEEN RAKENTEEN VAHVISTUMINEN, OLEMASSAOLEVAA ARVOSTAVA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

1940-60 luvut
1940- ja 1950 luvuilla on rakentunut Virkkalantien varrelle
Hallaskarin liikerakennus, ja nykyinen cafe Wanha Virkkalan asuinja liikerakennus. Alueelle on rakentunut/valmistunut muutama uusi
omakotitalo.
Vuonna 1966 vahvistetussa koko Virkkalaa käsittävässä
asemakaavassa, keskusta-alue suunniteltiin suurelta osin
kerrostaloista koostuvaksi asuin- ja liikerakennusten alueeksi.
Keskustietä suunniteltiin levennettäväksi ja sen linjaus ulotettiin
Tynninharjuntieltä Virkkalantielle.
Virkkalan väkiluku noin. 4000.
Suomessa alkoi autoistuminen.

1920 -1930 luvut

Elinkeinorakenteen muutos nopeutti kaupungistumista ja autoistumista. Yhteiskunta muuttui tasa-arvoisemmaksi ja epämuodolliseksi.
Suuret ikäluokat alkoivat tarvita asuntoja.
Virkkalan maankäyttö määritellään ensimmäisen kerran kaavassa. Kaava osoittaa olemassa olevan ”Suninhaan puutarhakylän”
omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueiksi. 1960-luvun hurjat muutostuulet ja
tehostamistavoitteet eivät ole ehtineet vaikuttaa merkittävästi rakennuskaavan visioon.
Virkkalan keskustan alueelle tarvitaan enemmän asuntoja - kaavalla osoitetaan lisää rakennuspaikkoja Suninhaan olemassa olevien
rakennusten välille, muodostamaan tiiviimpää kaupunkirakennetta.
Alunperin hevosille tarkoitettujen kapeiden katujen varteen on kaavassa osoitettu autojen kääntöpaikkoja. Rakennuskaava alkoi osittain
toteutua vasta 1970-luvulla, kun ensimmäiset uudet rakennukset rakennettiin alueen kaakkoiskulmaan.
Luettavuus: Virkkalantien liikerakennukset, jotka rajavat Suninhakaa länsipuolelta – Hallaskari ja nykyinen Cafe Wanha Virkkala,
silloin V. Kasviaron lyhyttavarakauppa. Lisäksi rintamamiestalot ja Hurmeenkuja 22 asuinrakennus.
ALUEEN RAKENTUMINEN

Kalkkitehtaan työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta tonttimaan
hankintaan 1920-luvun alussa. Työväestön omakotialueet alkoivat
rakentua. Virkkalan väkiluku oli 1200 ja kasvoi nopeasti.
Vuonna 1921 perustettiin Suninhaan pohjoispuolelle Virkkalan Uusi
Taimisto.

Kalkkitehtaan ympärille on kehittynyt vähitellen asuinalueiden sekä mm. kokoontumisrakennusten, kirkon ja virkistysalueen
muodostama tehdasyhdyskunta.
Virkkalan keskustan perusrakenne muodostuu.
Sunin tilasta erotetuille tonteille rakentuu Suninhaan asuinalue, johon rakennetaan pienasuntoja. Alueen ensimmäisiin asukkaisiin
lukeutuu niin kalkkitehtaan työntekijöitä kuin eri alojen käsityöläisiäkin, joista useimmat suunnittelevat ja rakentavat talonsa itse.
Luettavuus: Suurilla puutarhatonteilla on säilynyt hirsirakenteisia 1 ½-kerroksisia mansardikattoisia asuinrakennuksia
piharakennuksineen. Peittomaalattu lautavuoraus, ruutuikkunat, ullakon puolikaarenmuotoiset ikkunat, yksinkertaiset
koristeaiheet. Punamullan väriset kapeat talousrakennukset. Kapeat kadut ja vehreä ympäristö.
Alueen asukkaiden nimet sekä taimisto- ja puutarhatoiminta näkyvät alueen katujen nimissä. Karhuntie ja Hurmeenkuja
Katuverkon runko.
Kalkki-, lasi- ja sahateollisuudesta muodostui Virkkalan identiteetti. Virkkalan kalkkitehdas yhdyskuntineen edustaa eteläiselle
Suomelle tunnusomaista, suurimittakaavaista rakennusaineteollisuuden tuotantohaaraa aikakaudelta, jolloin sekä rakennusteollisuuden
ja tekniikan kehitys että rakentamisen volyymi olivat voimakkaassa kasvussa. Virkkalan kalkki- ja sementtitehdas on ollut maan
tärkeimpiä sementtitehtaita Paraisten kalkin ohella. Tehtaan tuotanto, kalkki ja sementti, näkyvät Virkkalan rakennuskannan
materiaalivalinnassa. (RKY)

1800-1920

KONTEKSTIN MUODOSTUMINEN
Virkkalan ja Kyrkstadin maille kasvoi 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alkuvuosina merkittävä teollisuuskeskus, joista tärkein oli
kalkkitehdas.

Virkkalan nykyinen kaupallinen keskusta-alue alkoi rakentua 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rautatiepysäkin viereiselle hiekkanummelle.
Tehdasympäristössä asui 1910-luvulla jo yli tuhat asukasta.
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4. YHTEENVETO INVENTOITIKOHTEISTA

numeroarvo. Rakennuksia on tarkasteltu ulkopuolelta ja arvotettu
ensisijaisesti osana kaupunkikuvaa.
Inventointikortteihin on kirjattu kohteen perustiedot, sijainti ja
kohdekuvaus. Merkittävät muutosvuodet on kirjattu silloin, kun
ne ovat olleet tiedossa. Tutkimalla rakennusten rakennusosia
ja eri aikakausille ominaisia julkisivuaiheita, vuoraustyyppejä, ja
muita yksityiskohtia, on yleisellä tasolla arvioitu alkuperäisen tai
myöhemmän korjausajankohdan ilmeen säilymistä. Tarkempaa
rakennusosakohtaista säilyneisyysarviota tai sisätilojen selvitystä ei
ole sisällytetty työhön.

4.1 TAVOITTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT
Inventoinnin
tavoitteena
on
ollut
kartoittaa
alueen
kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa sekä analysoida
sen ominaispiirteitä. Asemakaavassa ratkaistaan, miten selvityksessä
esiin tuodut arvot otetaan huomioon.
Inventointi on lähtökohtaisesti rajattu koskemaan voimassa olevien
kaavojen mukaista kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta ja sen
välitöntä lähiympäristöä, mikäli sen kohteiden koetaan muodostavan
visuaalisen kokonaisuuden em. alueen kanssa.

Jokaiseen kohteeseen on liitetty muutama maastokäyntien
yhteydessä otettu valokuva, joskus kuvia on otettu myös Lohjan
kaupungin Blomstreet -katunäkymäkuvajärjestelmästä. Kortteihin on
liitetty myös historiallista valokuva-aineistoa, silloin kun sitä on ollut
käytettävissä.

Taustatietojen ja maastokäyntien perusteella kaupunkikuvallisesti
arvokkaiksi luokitellun alueen kohteista on laadittu inventointikortit.
Kaupunkikuvallisesti merkittävän alueen rakennuksia on arvioitu
pihakokonaisuuksina. Kaupunkikuvallista arvoa arvioitaessa on
kiinnitetty huomiota rakennusten arkkitehtonisiin, historiallisiin
ja ympäristöllisiin arvoihin sekä arvioitu alkuperäisten piirteiden
säilyneisyyttä ja luettavuutta. Alueiden arvotuksessa on tarkasteltu
pihapiirejä kokonaisuuksina. Pihoihin kuuluvat yksittäiset rakennukset
voivatkin olla arvoltaan eri luokkaa kuin kokonaisuudelle annettu

Jokaisessa kortissa on arvioitu kohteen historiallista arvoa,
säilyneisyyttä ja maisemallista arvoa. Vuoden 1990 jälkeen
rakennettujen rakennusten säilyneisyyttä ei ole arvioitu.
Historiallista arvoa arvioitaessa on tarkasteltu mm. rakennusvuotta kuuluuko päärakennus perusrakennuskantaan 1920-1930-luvut vai
seuraaviin rakentamisvaiheisiin.

Säilyneisyyttä arvioitaessa on tämän työn puitteissa tarkasteltu
julkisivujen jäsentelyn, kattomuotojen ja ikkunoiden alkuperäisyyttä
sekä korjausrakennusten/muutostöiden onnistumista.
Lisäksi
on katsottu talousrakennuksia, piharakennetta sekä kohteen
yleisvaikutelmaa.
Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo kuvaa kohteen merkittävyyttä
alueen olemuksen kannalta ja ilmaisee, miten kohde sopeutuu kadun
ja korttelin kokonaiskuvaan.
Numeroarviointi on laadittu ensisijaisesti Lohjan kaupungin maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja se soveltuu inventointialueeseen
kuuluvien kohteiden keskinäiseen vertailuun.
Viranomaiskäyttöön tarkoitettuja inventointikortteja ei julkaista.
NUMEERINEN ARVIOINTI
Historiallinen arvo (H)
4 Liittyy merkittävällä tavalla alueen kulttuuriin ja historiaan / Alue
on tärkeä osa ympäristön rakentumisen historiaa. Tähän kuuluvat
1920-1930 luvuilla rakennetut rakennukset, johon alueen luonne ja
kaupunkikuvalliset arvot pääasiassa perustuvat
3 Paikallishistorian kannalta tärkeä alue (1940-1960-luvut)
2 Liittyy paikallishistoriaan (1970 -1980-luvut)
1 Ei erityistä kulttuurihistoriallista tai paikallishistorialista arvoa (1990nykyaika)
Säilyneisyys (S)
4 Alue rakennuksineen on säilynyt alkuperäisessä asussaan /
tehdyt muutostyöt on onnistuneesti sopeutettu rakennusten
alkuperäisasuun

)
"
)
"
"

)
"

3 Alue on säilynyt osin alkuperäisasussaan
2 Alueella on tehty runsaasti muutoksia, muutokset ovat laskeneet
arkkitehtonista arvoa / kohteet ovat huonossa kunnossa
1 Alueen alkuperäisasu on tuhoutunut, rakennusten ominaispiirteet
eivät ole tunnistettavissa

"

Maisemallinen tai ympäristöllinen arvo (M)
)
"

Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo

4 Kaupunkikuvan tai maiseman kannalta olennainen kohde

"

sr-kohde asemakaavassa

3 Ympäristöön hyvin sopiva alue, pihan rakennukset ovat
toiminnallisesti ja rakennustaiteellisesti tasapainoinen kokonaisuus

/s -merkintä asemakaavassa
Kaupunkikuvallisesti arvokas alue (toyk)
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Virkkalan kalkkitehdas ja yhdyskunta, Uudenmaan liitto 2012
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Inventointialue
12
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2 Pihakokonaisuus on muutoksista johtuen menettänyt osittain
merkityksensä osana kokonaisuutta
1 Ei sovellu lähiympäristöönsä

4. Yhteenveto inventointikohteista

4.2 YHTEENVETO
Inventointialueella on yhteensä 43 rakennuskokonaisuutta.
Rakennuskokonaisuuden muodostaa päärakennus, talousrakennus
ja muut saman talouden piharakennelmat. Hurmeenkujalla on kaksi
pihakokonaisuutta, joissa täydennysrakentamisen myötä kummallakin
pihalla on kaksi rakennuskokonaisuutta. Rakennuskokonaisuuksia on
inventointikorteissa käsitelty erillisinä.

43:sta kohteesta 26:ssa rakennuskokonaisuus, tai vähintään sen
päärakennus, on 1920-1930 luvulta ja 18 kohtetta kuuluu uudempaan
rakennuskantaan. Se tarkoittaa, että noin 60% inventoitavan alueen
rakennuskannan päärakennuksista ovat alkuperäistä.
"Alkuperäisen rakennuskannan hallitsema ympäristö muodostaa
selkeän kokonaisuuden ja on Virkkalan kaupunkirakenteessa sekä
maisemassa helposti erottuva. Useammalla tontilla on säilynyt katuun

asti ulottuvia kapeita punaisia talousrakennuksia, rakennusten kunto
vaihtelee.
Alueen pohjoisreunalla, Päärynäkujan eteläpuolella on 1920-1930
luvun rakennukset. Pohjoispuolella on vain kaksi asuinkäytössä
olevaa rakennusta, muuten alue on joutomaata — kadunvarrella
ollut 1920-luvun rakennus on purettu 1990-luvulla, toisen 1920-luvun
talon sijalle jo vuonna 1947 rakennettu rakennus on ollut pitkään
purkukuntoinen.
Uudet, 1990 jälkeen rakennetut,
pääasiassa
2000-luvun
rakennukset, jakautuvat alueella
melko
yhtenäisesti
jokaiseen
kortteliin. Eniten uusia rakennuksia
on
keskeisen
kokoojakadun,
Karhuntien varrella.

Rakennusvuosi
1920-1930

Historiallinen arvo

1940-1960 luvut

1

1970-1980 luvut

2

1990-2010 luvut

3

rv ei tiedossa

4
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Kaikki 1920-1930 luvun rakennukset ja pihakokonaisuudet eivät
kuitenkaan ole säilyneet alkuperäisinä.

Alunperin puutarhamaisen pihan pääkäyttötarkoitus on ollut
ruokatuotanto, asukkailla oli kanoja ja joskus kotieläimiäkin. Nykyään
piha on ensisijaisesti oleskelupaikka. Muutamaa pihaa lukuun
ottamatta alueen puutarhamainen ilme hedelmäpuineen on säilynyt,
vaikka nurmikon ja koristekasvien osuus on noussut. Em. lisäksi autojen
pysäköinti ja autokatosten tarve on vaikuttanut pihojen jäsentelyyn,
päällystyksiin ja talousrakennuksien ulkoasuun ja sijoitteluun.

1960-1970 luvulla useammassa talossa pystysuuntaiset ikkunat on
vaihdettu neliön tai vaakasuorakaiteen muotoisiin yksiruutuisiin
ikkunoihin, joihin liittyy usein erillinen tuuletusritilä. Ikkunamuodon
muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus rakennuksien ulkoasuun.
Muutoksia on tapahtunut myös pihan käytössä ja piharakenteessa.

Alkuperäiset talousrakennukset eivät sovellu
nykyajan tarpeisiin autojen osalta - rakennuksia
on mahdollista käyttää varastona tai pihasaunana.
Vuoden 1990 jälkeen rakennetut talousrakennukset
ovat neliöiltä isommat ja leveämmät alkuperäisiin
verrattuna (noin 5x12m). Vaikka erinäköisiä, ovat

Säilyneisyys
1
2
3
4

14
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uudet talousrakennukset usein sijoitettu perinteisellä tavalla katuun
kiinni tai sen lähelle.
Inventointialueella olevat 1950-1990-lukujen rakennukset ovat
säilyttäneet alkuperäisen ilmeen ja kuvailevat alueen muodostumisen
historiaa.
2000-luvun uudisrakentaminen on toteutunut uusvanhassa tyylissä.
Isommasta massasta huolimatta ne sopeutuvat muodoltaan
ympäristöön eivätkä erotu kokonaisuudesta huomattavasti.

4. Yhteenveto inventointikohteista

Rakennukset ja pihat ovat osa kapunkikuvaa. Maisemallista arvoa
arvioitaessa on arvioitu kohteiden yleisvaikutelma, joka on summa
kaikista tekijöistä. Kaupunkikuvan tai maiseman kannalta olennaisia
kohteita on 16. 14 rakennuskokonaisuutta sopii hyvin ympäristöön,
pihan rakennukset ovat toiminnallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti
tasapainoinen kokonaisuus. Tähän ryhmään kuuluu useimmat
2000-luvun uusvanhat rakennukset.

Yhdeksässä kohteessä kokonaisuus on muutoksista johtuen
menettänyt osittain merkityksensä osana kokonaisuutta ja kolme
kohdetta on saanut 1 pisteen, johtuen rakennuksien ja pihan kunnosta
tai rakennustyylistä.
1920-1930 luvun pihakokonaisuuksista on alkuperäiskunnossa
tai onnistuneesti korjattu seitsemän pihakokonaisuutta. Osin
alkuperäisasussaan on säilynyt 11 kohdetta —
 rakennuksen

julkisivuissa, talousrakennuksissa ja/tai pihan jäsentelyssä
on tehty sellaisia merkittäviä muutoksia tai korjauksia,
jotka
edustavat
voimakkaasti
uudempia
muotokieliä.
Kuudessa kohteessa on tehty runsaasti muutoksia ja niiden
arkkitehtoninen arvo on laskenut ja/tai ne ovat huonossa kunnossa.
Yksi rakennus on remontoitu siten, että rakennuksen ominaispiirteet
eivät ole välttämättä tunnistettavissa. Kohde on voimassa olevassa
asemakaavassa
säilytettävän
alueen (/s-alueen) ulkopuolella.
Kortteleittain katsottaessa voidaan
sanoa, että vahvin säilynyt
historiallinen
keskittymä
on
Päärynäkujan ja Karhuntien välinen
kortteli, kadulta katsottaessa voisi
yleisvaikutelman osalta nosta
esiin Omenakuja. Erittäin hyvin
säilyneet
pihakokonaisuudet
eivät kuitenkaan keskity tiettyyn
paikkaan, eikä tästä syystä voida
tuoda esiin tiettyä katua tai
kujaa, joka olisi huomattavasti
edustavampi kuin toiset.
Pisteytyksessä 3 tai 2 pistettä
saaneet rakennuskokonaisuudet
on pitkällä aikavälillä mahdollista
palauttaa julkisivuremonttien ja
talousrakennuksien suunnittelun
yhteydessä.
Rakennuskannan
kunnostaminen ja ominaispiirteiden
palauttaminen vahvistaisi alueen
henkeä ja yhtenäistä ilmettä.
Talousrakennuksien
ulkoasulla
ja
sijainnilla
on
merkittävä
rooli
Suninhaan
perinteisen
kaupunkikuvan säilymisessä.

Maisemallinen arvo

Alkuperäisten pihakokonaisuuksien säilyneisyys

1

1

2

2

3

3

4

4
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5. OMINAISPIIRTEET JA NIIDEN MUUTOSKAPASITEETTI
5.1 ALUEELLE MAHDOLLISESTI KOHDISTUVAT MUUTOKSET
Tässä kappaleessa on suppeasti listattu alueelle tulevaisuudessa
mahdollisesti kohdistuvia muutospaineita ja arvioitu niiden
vaikutusta Suninhaan vanhan alueen ominaispiirteiden säilymiseen.
Ominaispiirteet on jaettu viiteen tarkkuustasoon: alue, kortteli, katu,
pihapiiri ja rakennus. Jokaisen tason kohdalla on seuraavilla sivuilla
lueteltu säilytettävän kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleelliset
ominaispiirteet ja arvioitu niiden mahdollista muutoskapasiteettia
ilman, että arvot heikentyisivät. Arvointi perustuu edellä olevaan
aineistoon, inventointikortteihin ja maastokäyntien aikana tehtyihin
havaintoihin.
Tiivistelmää on kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden laatimisen
lisäksi mahdollista käyttää alueen rakennuslupaprosessisessa ja
katusuunnittelussa.

ALUEELLE MAHDOLLISESTI KOHDISTUVAT MUUTOSPAINEET

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Meluvalli, melusuojaus
Täydennysrakentaminen – asemakaavan mukainen
rakennusoikeuden määrä ei ole kokonaan käytetty,
voimassa oleva asemakaava sallii useimmiten tontille
toisen asuinrakennuksen rakentamisen
Katujen saneeraustarve
Liikenneturvallisuusvaatimukset ajoväylien leveydelle
Pelastus- ja huoltoajoneuvojen tilatarve
Kunnostus- ja laajennustarve
Uusien talousrakennusten ja muun säilytystilan tarve
Muutokset pihan käytössä
Pihasuunnittelun muuttuva muoti - pihojen
päällystysmateriaalit, kasvilajikkeet
Muutokset energiankäytössä- ilmalämpöpumput,
aurinkopaneelit ja julkisivuremontit saattavat
vaikuttaa rakennuksen ja pihapiirin ulkonäköön.

ALUE KORTTELI KATU PIHAPIIRI RAKENNNUS

Ominaispiirteet
Muutosherkkyys ja mahdolliset vaikutukset

16
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5.2 OMINAISPIIRTEET JA MUUTOSKAPASITEETTI

KORTTELI

ALUE

korkeat puut
perinteiset puu- ja pensaslajit

peittomaalattu lautavuoraus

ullakon puolikaari-ikkunat
pensasaidat

mansardikatto

KATU, PIHAPIIRI JA
RAKENNUKSET

kapeat talousrakennukset
kadun asti

rakennusten korkeus noin 7-12 m

kapea katutila

puutarhamaiset isot pihat

hiekkatiet
yksinkertaisesti koristellut T-ikkunat

ALUE Alkuperäisen

rakennuskannan
hallitsema ympäristö muodostaa
selkeän kokonaisuuden ja on Virkkalan
kaupunkirakenteessa sekä maisemassa
helposti erottuva. Linkkinä Virkkalan
historialliseen kaupalliseen keskustaan
ovat Cafe Wanha Virkkalan ja Hallaskarin
rakennukset.
Alueen tasolla oleelliset ominaispiirteet
ovat
yhtenäinen
kokonaiskuva
ja
Suninhaan
puutaloalueen
selkeä
erottuminen
ympäröivästä
rakennuskannasta.
Ominaispiirteet koostuvat etäisyydeltä
havaittavista
elementeistä
kuten
korttelirakenne, rakennusten korkeus sekä
kattotyylit ja -materiaalit.
Alueella on melutorjuntatarve joten
itäpuolisen pellon reunaan on suunniteltu
meluestettä. Meluvalli tai -aita olisi
maisemassa näkyvä rakennelma ja
havaittava melkein koko Suninhaan
alueelta vaikuttaen katu-, piha- ja
ikkunanäkymiin. Meluaita voi vaikuttaa
ympäristössä liian hallitsevalta, joten
maisemoitu aita tai valli on parempi
vaihtoehto.

KORTTELI

avo-ojat

Kaupunkikuvan
säilymisen
kannalta oleelliset ominaispiirteet:

KATU Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleelliset

Väljä
korttelirakenne
–
kiinteistön
koko vaihtelee 1100-2000 m2 välillä.
Laskennallinen tehokkuus alueella noin
e=0,10. Ruuturakenne, pihapiiri rajautuu
suoraan katuun.

Olemassa olevan ympäristön mittasuhteet – katutila on
kapea, päärakennukset ovat 4-20m etäisyydellä teistä,
talousrakennukset ulottuvat usein kadun reunaan.
Taloihin, tai vähintään kattoihin, on olemassa näköyhteys.
Varsinaisen ajoväylän leveys on 4-6 m. Kadun varrella on
pensasaidat ja matalat avo-ojat.

Korttelin ulkopuolella pensasaita ja avo-ojat,
korttelin sisällä pihojen välille usein avo-ojat,
ei välttämättä pensasaitoja tai aitauksia.
Voimassa
oleva
asemakaava
sallii
useimmiten toisen asuinrakennuksen ja
talousrakennuksen rakentamisen, ja se onkin
toteutunut esimerkiksi Hurmeenkujalla.
Vaikka alueen tehokkuus ja korttelirakenne
tiivistyy
tätä
kautta,
ympäristöön
sopivaa rakentamistapaa noudattaessa
täydennysrakentaminen ei heikennä alueen
ominaispiirteitä. Korttelien tiivistyessä tulee
kiinnittää huomiota pihapiirien visuaalisen
eheyden säilymiseen hallintarajojen yli.

ominaispiirteet:

Rakennusten sijoittelulla, korkeudella, kattotyyleillä ja
Rakennusvuosi
-materiaalilla sekä julkisivuratkaisulla on merkittävä
1920-1930
vaikutus
kaupunkikuvaan.
1940-1960 luvut

1970-1980 luvut
Katujen päällystemateriaali on tällä hetkellä vieläkin
1990-2010
luvut
hiekkaa.
Hiekkapintainen
katu on haastavampi ylläpitää
talvella
ja
siitä
voi
olla
pölyhaittaa.
Alueella on kuitenkin
rv ei tiedossa
aika paljon myös uutta historiallista kerrostumaa,
joten myös nykyaikaisempi päällystysmateriaali ei
välttämättä heikennä perinteistä katukuvaa. (Esimerkki
sopivasta toteutuksesta - Moisionpellolla 1920-30 luvun
ympäristössä – Ilkankatu, Lallinkatu, Lövinginkatu.)
Päällystysmateriaalia isompi vaikutus katukuvalle on
valaisinpylväillä ja muilla mahdollisilla katukalusteilla.
Reunuskivet eivät sopisi ympäristöön.

teiden leveys 3 - 6m

PIHAPIIRI

ruutuikkunat

hedelmäpuut

Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleelliset
ominaispiirteet:

Rakennusten mittasuhteet ja sijoittelu – päärakennus
ja
talousrakennus
asettuu
tontilla
kulmittain,
muodostaen puoliavoimen pihapiirin. Talousrakennus
on asuinrakennukselle selkeästi alisteinen kooltaan ja
tyylikieleltään.
Pihojen puutarhamaisuus hedelmäpuineen on ominaispiirre,
jonka säilyminen on toivottavaa. Pihan käyttötarkoitus ja
ulkoasu ovat kuitenkin riippuvaisia asukkaista ja heidän
tarpeistaan. Alueella on säilynyt paljon perinteisiä lajeja,
koristekasvien lajisto kuitenkin vaihtelee muodin myötä.
Pihojen käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti
1930-lukuun verrattuna, ja nykyajalla esimerkiksi autojen
pysäköinti vie paljon tilaa. Mahdollinen ajo- ja kulkuteiden
sekä autopaikkojen päällystäminen ei vaikuta negatiivisesti
pihan ilmeeseen, mikäli vähintään puolet pihasta säilyy
vihreänä.
Pihapiirin tasolla vanhat kaivot ja tonttien väliset avo-ojat
ovat myös mielenkiintoisia yhdistäviä maisemaelementtejä.

Nykyajan vaatimuksia vastaava avo-oja olisi huomattavasti
leveämpi ja syvempi kuin nyt alueella olevat ojat, joten
saneeratessa tulee kadun kuivatus käytännössä ratkaista
kadun alla. Kadunvarressa näkyvien avo-ojien säilyminen
osana kokonaisuutta vaikka visuaalisena elementtinä on
kuitenkin toivottavaa.
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RAKENNUKSET Kaupunkikuvan säilymisen kannalta
oleelliset ominaispiirteet:

Rakennuskaudelle tunnusomainen julkisivujäsentely,
peittomaalattu lautavuoraus, pystysuuntaiset ikkunat.
Ikkunoissa on t-karmi, toisinaan ristikarmi, jossa ruudut.
Taloilla on taite- eli mansardikatto, kattomateriaalina
on käytetty konesaumattua peltiä. Rakennukset
ovat kaksikerroksisia. Julkisivujen koristeaiheet ovat
pelkistettyä ja yksinkertaisia. Talousrakennukset ovat
alueella perinteisesti punamultaväriset, ja niiden
nurkka- ja ikkunalaudat ovat valkoiset. Myös keltaisen ja
mustan yhdistelmää löytyy.
Rakennusten
julkisivukorjauksia
tehtäessä
on
mahdollista muutostöiden yhteydessä palauttaa
rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä, nostaen koko
alueen kaupunkikuvallista arvoa. Ilmalämpöpumput,
aurinkoenergiakeräimet ym. on mahdollista sijoittaa
tarkoin harkiten siten, että ne sopeutuvat rakennuksiin
eivätkä ole heti huomattavissa. Talousrakennuksien
kattojen loivempi kattokaltevuus on sopiva esimerkiksi
aurinkokeräimien sijoitteluun.
Alkuperäiset talousrakennukset eivät sovellu nykyajan
tarpeisiin autojen osalta - rakennuksia on mahdollista
käyttää varastona tai pihasaunana. Talousrakennuksen
rakennusoikeutta on asuinrakennusta kohti vain 60 k-m2,
joten autotallin tai muun nykyaikaisen tilan tarve voi
johtaa siihen, että vanha talousrakennus puretaan pois.
Kapeiden ja katuun asti ulottuvien talousrakennusten
säilymineen ja kunnostaminen alueella on kuitenkin
toivottavaa.
Voimassa oleva asemakaava sallii useimmiten toisen
asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamisen.
Vaikka alueen tehokkuus ja korttelirakenne tiivistyy
tätä kautta, ympäristöön sopivaa rakentamistapaa
noudattaessa täydennysrakentaminen ei heikennä
alueen ominaispiirteitä. Rakennuspaikan tiivistyessä
tule kiinnittää huomiota pihapiirien visuaalisen eheyden
säilymiseen hallintarajojen yli.
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