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1. JOHDANTO

Lohjan Suojeluskuntataloa koskeva suppea rakennushistoriaselvitys on laadittu Lohjan kaupungin tilaamana konsulttityönä loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana.
Tilaajan edustajina ovat toimineet kaavasuunnittelija Iris
Jägel- Balcan ja kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku. Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/
arkkitehti Kristina Karlsson yhteistyössä Kati Salonen ja
Mona Schalin Arkkitehdit Oy kanssa.
Selvityksen kohteena on Pohjois-Lohjan suojeluskunnan
rakennuttama ja vuonna 1925 valmistunut suojeluskuntatalo. Rakennus toimi aluksi suojeluskunnan koulutus– ja
kokoontumistiloina ja alakerrassa toimi Lottien ylläpitämäleipomo. Talo toimi myös käräjäpaikkana vuosina 19311935. Vuonna 1944, kun suojeluskunnan lakkautettiin,
siirtyi rakennus Lohjan maamiesseuralle. Rakennus oli
myöhemmin rajavartioston käytössä vuoteen 1953. Myöhemmin rakennuksessa toimi mm leipomo ja puusepänverstas. Vuodesta 1979 rakennus oli tyhjillään ja pääsi hy-
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vin huonoon kuntoon. Lohjan kaupungin omistuksessa
1980-luvulla rakennus oltiin jo purkamassa kunnes sille
vuonna 1992 Lääninhallituksen päätöksellä suojeltiin. Rakennus siirtyi maanvaihtokaupoilla vuonna 1993 Lohjan
Rauhanyhdistykselle. Yhdistys korjasi ja entisöi rakennuksen vuosina 1994-1996 ja siitä lähtien on rakennus toiminut yhdistyksen kokoontumistilana.
Suojeluskuntatalo sisältyy vuonna 2007 laadittuun Lohjan
rakennetun ympäristön inventointiin. Luettelointiperusteena on kirjattu rakennushistoriallinen, historiallinen ja
maisemallinen arvo. Maakunnallisesti arvokas Lohjan kirkko ympäristöineen ulottuu Nummentiehen jättäen suojeluskuntatalon ja viereisen Åsvallan rajauksen ulkopuolelle.
Suojeluskuntatalon pihapiiri voimassa olevassa vuonna
1970 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu osittain opetustoimintaa palvelevaksi alueeksi (YO) ja osittain erillispientalojen alueeksi (AO). Tonttia ja suojeluskuntataloa
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halkoo kaavassa osoitettu tonttikatu. Kaava on todettu
vanhentuneeksi. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavanmuutos jolla muutetaan Rauhanyhdistyksen ja viereisen Åsvallan tonttien käyttötarkoitus vastaamaan nykyistä
käyttöä, ja samalla varmistetaan rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Lohjan kaavoitusohjelmassa 2018-2020 on asemakaavamuutoksen valmisteluvaihe
merkitty vuodelle 2018 ja hyväksymisvaihe vuodelle 2019.
Tässä raportissa käsitellään kohteen alkuperäisiä suunnitteluperusteita, rakennus- ja muutoshistoriaa, erityispiirteitä ja arvoja. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin
riittävä tieto kohteen ominaispiirteistä ja arvosta jotta näiden vaaliminen voidaan turvata laadittavassa asemakaavamuutoksessa.
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2. PERUSTIETOJA

SUOJELUSKUNTATALO

Ilmakuva 2016

Kiinteistön ja rakennuksen perustiedot
Kiinteistön nimi:
Kiinteistön osoite:
Kiinteistötunnus
Rekisteröity

Nummentie 47
444-464-1-31, 444-464-1-32, 444-464-1-33, 444-464-1-34,
444-464-1-35, 444-464-1-36
1.1.1997

Rakennus
VTJ-PRT
Pysyvä rakennustunnus
Valmistusvuosi:
Käyttötarkoitus:
Kerrosala
Asuntoja
Rakennusaine

102650572S
126070
1.1.1922
Seura– ja kerhotalot yms
600 kem2
1
tiili

Lähde huone ja kiinteistö rekisteri
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3. RAKENTAMISEN TAUSTAA
3.1 LOHJANKYLÄ 1900-LUVUN ALUSSA
Lohjan keskiaikaisen kirkon viereinen Lohjankylä eli Lohjannummi oli 1800
-luvulle saakka maalaiskylä, jossa oli kolme maatilan talouskeskusta kaksikerroksisine päärakennuksineen. Niiden lisäksi kylässä oli joitakin käsityöläisten asuintaloja, entinen pedagogiotalo, pitäjän viljamakasiini sekä
joukko kirkkotalleja. Oman leimansa kyläkuvalle olivat antaneet kymmenet markkina-aitat, joista suuri osa oli hävitetty 1800-luvun aikana.
1860-luvulla kylä alkoi kasvaa, ja sinne alettiin rakentaa puisia kaupparakennuksia. Vuonna 1870 keskelle kylää tehtiin kansakoulutalo. Oman leimansa antoi 1880-luvun alussa vajaa kilometri kirkolta Virkkalan suuntaan
noussut puurakenteinen kasarmialue. 1900-luvun alussa Lohjankylä oli
Suomen suurimpia kirkonkyliä ja se käsitti toista sataa asuin- ja liikerakennusta. Niiden välissä mutkittelivat epäsäännölliset hiekkaiset kulkutiet
ilman minkäänlaista asemakaavaa. Kolme vanhaa päätietä, myöhempien
Laurin- ja Suur-Lohjankadun sekä Karstuntien edeltäjät kohtasivat Kouluaukiolla Anttilan tilakeskuksen ja kansakoulun välissä - siinä oli kylän keskipiste. Lohjan ensimmäinen rakentamisvaihe kesti 1860-luvulta 1910luvulle ja sen tuloksena oli yksi- ja kaksikerroksisten puutalojen keskusta.
Tori sijoitettiin nykyiselle paikalleen aivan vuosisadan alussa.

Moision pellot ja taustalla kirkko harjulta suojeluskuntatalon länsipuolelta
katsottuna. Kuva: Lohjan Museo

(Torsti Salonen. Uuden lohjalaisen opas http://www.lohja.fi)

Vuonna 1907 käynnistynyt selluloosatehdas toi kylään runsaasti uutta väestöä ja asuinrakentamista. Osittain siksi Lohjannummesta tuli vuonna
1911 itsehallinnollinen taajaväkinen yhdyskunta, ja silloin päästiin laatimaan ensimmäistä asemakaavaa, joka valmistui 1921. Se ei vielä luonut
suuntaviivoja kaupunkikuvan kehittämiselle. Kun laajennettu Lohjannummi itsenäistyi kauppalaksi vuonna 1926, arkkitehti Birger Brunila sai tehdäkseen ajanmukaisen asemakaavan, joka valmistui 1931. Sille luonteenomaisia olivat keskustan umpikorttelit ja katunäkymän pääterakennukset.
Brunilan oli kuitenkin pakko sijoittaa kadut sinne, minne tilaa jo rakennettujen talojen väliin oli jäänyt, ja tuloksena oli hyvin epäsäännöllinen
katuverkko sekä pienet korttelit. Asemakaavatyön aikana 1920-luvulla oli
Lohjan toinen rakennusvaihe, jolloin keskustan pääkatujen varsille nousivat ensimmäiset kivirakennukset. Samalla ensimmäiset puurakennukset
saivat väistyä niiden tieltä. (Torsti Salonen. Uuden lohjalaisen opas http://
www.lohja.fi)
Maa-alue joka myöhemmin lahjoitettiin suojeluskunnalle kuului Laakspohjan kartanolle. Vuonna 1556 kuninkaankartanoksi perustetun kartanon
tilakeskus sijoittuu Lohjankylästä itään Laakspohjanlahden rannalle.
Vuonna 1924 lahjoitettu tontti sijoittui keskustan eteläpuolelle, liikenteellisesti keskeiseen paikkaan Nummentien ja Suur-Lohjankadun väliin. Viereiselle niinikään Laakspohjan kartanon lahjoittamalle tontille, oli vuonna
1911 rakennettu Åsvallan seurantalo, jota suojeluskunta ja Lotta-Svärd
järjestö oli vuokrannut tilaisuuksia ja juhlia varten.
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Suojeluskuntatalon tuleva rakennuspaikka
Senaatin kartta vuodelta 1872. Kartalla
näkyy vanhan Nummentien ja Suurlohjankatujen edelleen pitkälti säilyneet
linjaukset.
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Vasemmalla vanha valokuva Nummentieltä. Taustalla näkyy
kirkko. Mittakaava ja tunnelma on Kuva: Lohjan Museo
Oikealla valokuva Nummentieltä Åsvallan risteyksen kohdalla vuonna 2018. Tietä reunustaa pohjoispuolella edelleen
Moisionpellon pienimittakaavainen vanha asutus ja pensasaidat. Vanha tunnelma on edelleen aistittavissa.

Suojeluskuntatalo

Arkkitehti Birger Brunilan laatima Lohjan kauppalan asemakaava vuodelta 1929Sujeluskuntatalon tontti on kaavassa merkitty yleiselle rakennukselle varatuksi tontiksi. Sen sijaan on viereinen Åsvallan tontti
merkitty asuinkäyttöön. Rakennus sijoittuu isolle tontille hieman syrjään kaupungin keskustasta. Suojeluskuntatalon tontin koilliskulmassa
on kaavaan merkitty poikkikadun päätteeksi kaartuva katuaihe joka
edelleen on säilynyt ympäristössä varauksena. Kadunpääte toimii solmukohtana koilliseen jatkuvien, Moisinpellolle suunniteltujen, julkisten
rakennusten sarjassa.
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SUOJELUSKUNTATALO
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Ote Lohjan kauppalan kartasta 1:10 000 kartasta, vuodelta 1935. Kartta on piirretty Brunilan myöhemmin vain osin toteutuneen
kaavan pohjalle. Asuinrakennuksia ei ole
merkitty kartalle. Virastot ja liikkeet ym. on
merkitty mustalla ja numeroitu. Åsvalla ja
suojeluskuntatalo sijoittuvat näistä reunimmaisina keskustan itäpuolelle. Nummentien
varressa on lisäksi O.I.Kekon ruokatavaraliike ja edelleen säilynyt rukoushuone.
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Vuoden 1962 kartalla näkyy Nummentien vartta seuraava tiivis asutus, josta poikkeavina erottuvat suurikokoiset ja tielinjasta etäämmälle sijoittuvat julkisluontoiset rakennukset; Rukoushuone,
Åsvalla ja Suojeluskuntatalo. Myös Moisionpellolle tien pohjoispuolelle on muodostunut tiiviisti
suorakulmaista tieverkkoa seuraavaa pientaloasutusta. Brunilan puistoalue Moisionpellolla on
ilmeisesti edelleen peltoalueena. Ote vuoden 1962 peruskartalta . Maanmittauslaitos
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Vuoden 1990 kartalla näkyy muutoksena suojeluskuntatalon viereen rakennettu Lohjanharjuntien
laaja risteysalue. Suojeluskuntatalo oli tähän aikaan tyhjillään ja purku-uhan alla, ja on siksi merkitty kartalle vain tyhjänä ruutuna. Nummentien reunassa Åsvallaan kuuluvalla Rosenin tontilla
näkyy vanha asuinrakennus, joka myöhemmin on purettu. Ote vuoden 1990 peruskartalta . Maanmittauslaitos.
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3.2 SUOJELUSKUNNAT JA SUOJELUSKUNTATALOT
Suojeluskuntien perustaminen
Suojeluskuntaliike sai alkunsa vuosien 1905-1906 tapahtumista. Venäjän
tappio japania vastaan käydyssä sodassa 1904-1905 johti Venäjän hallitukseen tyytymättömien kansanainesten liikehdintään. Vallankumoukselliset ja muutkin ryhmät syyttivät maansa epäkohdista itsevaltiutta, ja
näiden tahojen kuohunta johti lokakuussa 1905 yleislakkoon. Se levisi
myös Suomeen, jossa puhkesi suurlakko marraskuun alussa. Lakon aikana keisarillinen järjestysvalta menetti otteensa suuriruhtinaskunnastaan.
Suoranaiseen anarkiaan ei kuitenkaan ajauduttu, vaan suomalaiset alkoivat perustaa kansalliskaarteja järjestystä ylläpitämään. Monilla paikkakunnilla nämä kaartit jakaantuivat sosialistien punakaarteiksi ja porvarien suojelukaarteiksi, suojeluskunniksi. Keväällä 1907 suojeluskunta
myös Lohjalla, kuten muuallakin Suomessa, luovutti senaatin määräyksen mukaisesti aseensa ja lopetti toimintansa.
Suomen itsenäisyysliikkeeseen kuuluneet Suomen vapauttamisen ulkomaanvaltuuskunnan ja vanhan väen entisten upseerien muodostaman
sotilaskomitean edustajat pitivät toukokuussa 1917 Tukholmassa kokouksen, jossa suunniteltiin aseellisen järjestön luomista itsenäisyyden
saavuttamiseksi. Tavoitetta alkoi toteuttaa uudelleen henkiin herätetty
aktiivinen komitea ja käytännön järjestelyistä vastasi "Uusi Metsätoimisto", joka ryhtyi organisoimaan salaisia palokuntia, suojeluskuntia. Vuoden 1917 keväästä alkunsa saanut suojeluskunta syntyi kuntakokouksien perustamista järjestysmiehistöistä, aktivistien salaisista palokunnista
ja maanomistajien organisoimista järjestyskunnista.
Suojeluskuntatalot
Elokuussa 1918 vahvistettu asetus suojeluskunnista johti kunnittain ja
kutsuntapiireittäin järjestäytyvään laajaan aktiivisuuteen, jonka mittava
rakennustoiminta on vielä laajalti kartoittamatta. Suojeluskuntataloja
rakennettiin 1920- luvun puolivälistä lähtien joka puolelle Suomea. Osa
rakennettiin yhdessä muitten järjestöjen kanssa, mutta monelle pienellekin paikkakunnalle nousi hyvän arkkitehdin huolella suunnittelema
muhkea suojeluskuntatalo joka poikkesi vahvasti arkisesta ympäristöstään. 1920-luvulla suosittiin hyvinkin näyttäviä klassistisia muotoja ja
1930-luvun suojeluskuntatalojen joukossa on funktionalismin merkkiteoksia. Kun suojeluskunnat sotien jälkeen lakkautettiin, taloista saatiin
edustavia tiloja mitä erilaisimpiin kulttuuri- ja sivistystarkoituksiin.
Klassismin vallitessa suojeluskuntatalot saivat yleensä hyvin kiinteän
muodon. Keskiakselille sijoitettua pääovea saattoi korostaa pylväs- tai
pilasterisommitelma tai alueen vaakunaeläimestä johdettu kuva- aihe.
Useissa taloissa juhlasali vei suuren osan diasta. Juhlasalin suuret ikkunat erottuvat erityisen selvästi silloin, kun suljetun kuution muut ikkunaaukot ovat korostetun pieniä. Suuremmissa suojeluskuntataloissa oli
ampumarata ja ammusvarastot. Ne toivat sotilaallisen lisänsä huoneohjelmaan ja erottivat talot muiden seurojen ja yhdistysten rakennuksista.
(Ars 5)
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Kiinnostus oman talon hankintaan vaihteli suojeluskuntapiireittäin huomattavasti. Vuoden 1933 huhtikuussa oli koottujen tietojen mukaan järjestöllä kaikkiaan 249 rakennusta, joista 13 oli piiriesikuntataloja. Helsingin suojeluskuntapiirissä taloja oli kaksi ja Pohjois– Uudenmaan piirissä 9 sekä södra Nylands
piirissä 4. Kolmekymmentäluvun kuluessa suojeluskuntatalojen määrä kasvoi
nopeasti. Vuonna 1937 oli 327 suojeluskunnalla ja 14 suojeluskuntapiirin piiriesikunnalla joko oma talo tai omistusoikeus käyttämäänsä huoneistoon. Toiminnan viimeisten vuosien aikana määrä kasvoi vielä yli 400:ksi..
Jokaiseen kuntaan, pinta-alaltaan suurien suojeluskuntien alueilla jopa kyliin,
oli saatava omat kokoontumis- ja harjoitustilat. Jos Venäjän vallan ajan
pari viimeistä vuosikymmentä olivat olleet erilaisten valistusyhdistysten, nuorisoseurojen ja työväentalojen rakennuskautta, niin itsenäisyyden kahden
ensimmäisen vuosikymmenen aika oli suojeluskuntatalojen rakentamisen
aikakautta.
Suojeluskuntien ja suojeluskuntapiirien talot erosivat sekä omistuspohjaltaan
että hierarkkiselta statukseltaan selvästi toisistaan. Ylimpänä oli suojeluskunnan yliesikunnan kiinteistö Helsingissä, sen alla piiriesikuntarakennukset ja
suojeluskunta-alueiden keskuksissa sijainneet suojeluskuntien talot. Alimpana
oli muiden suojeluskuntien talot ja kyläosastontalot.
Yleistäen voidaan katsoa, että suojeluskuntatalot jakaantuivat kolmeen päätyyppiin: juhlataloihin, toimitaloihin ja niihin rakennuksiin, joissa oli määrällisesti eniten asuintarkoituksiin varattua tilaa. Juhlataloihin lukeutuvat ne rakennukset joihin tehtiin myös näyttämö. Juhlasali, näyttämö, ravintola ja siihen liittyvä keittiö muodostivat juhlatalon ytimen. Toiminnan alkuvaiheessa
juhlahuoneiston merkitys oli ilmeisesti keskeinen, sillä suojeluskunta saattoi
maksaa rakennusvelkojaan ja rahoittaa toimintaansa useissa tapauksissa juuri
juhlahuoneiston tuottamien tulojen avulla. Kanslia- ja varastotilojen merkitys
korostui paikallisella tasolla ilmeisesti vasta vähitellen. Suojeluskuntatalo
saattoi tarjota myös asunnon järjestön virkamiehelle, piiriesikuntatalossa piiripäällikölle ja suojeluskuntatalossa paikallispäällikölle, minkä lisäksi rakennuksessa oli usein myös vahtimestarin, joskus asemestarin asunto.
Tyyppipiirustuksia suojeluskuntataloja varten ryhdyttiin laatimaan vasta 1930
-luvulla. Puolustusministeriön arkkitehtina toiminut Niilo Niemi laati vuonna
1934 suojeluskuntain yliesikunnalle luonnokset suojeluskuntataloa ja kyläosaston taloa varten. Luonnoksissa esitetty tyyppitalo oli pohjaltaan suorakaiteen muotoinen, osittain kaksikerroksinen, satulakattoinen rakennus. Rakennusrunko oli hirrestä ja vesikatto pellistä. Molempien talotyyppien luonnoksille oli ominaista juhlasalin ja siihen liittyvien tilojen keskeinen asema pohjakaavassa. Suojeluskuntatalon näyttämöllä varustettuun juhlasaliin liittyi välittömästi pitkälle sivulle sijoitettu ravintola. Suojeluskuntatalon yleishahmon
askeettisuus ja yksityiskohtien toteutus—horisontaalista vaikutelmaa tavoitteleva ikkunoiden muoto, oviaukon epäsymmetrinen sijainti ja sen muoto—poikkeavat selvästi järjestön rakentamisessa tuossa vaiheessa vielä yleisesti sovelletusta klassisismista ja viittaavat funktionalismista saatuihin vaikutteisiin. Ulkoarkkitehtuuriltaan luonnospiirustusten suojeluskuntatalo
muistuttaakin puolustusministeriön vuonna 1934 Viipurin suojeluskuntapiirin
alueelle rakennuttamia ja suojeluskuntien käyttöön luovuttamia taloja.
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Niilo Niemi, Luonnos suojeluskuntataloksi, 1934. Pohjapiirrokset. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat juhlasali, tähän välittömästi pitkällä sivultaan
liittyvä ravintola keittiöineen sekä toiseen päähän sijoittuva eteishalli vaatenaulakoineen. Toisessa kerroksessa olivat suojeluskunnan ja lottain toimitilat, elokuvakonehuone ja vahtimestarin asunto.

Tyyppipiirustusten merkitys jäi ilmeisesti vähäiseksi. Hakkapeliitta ei
osoittanut niihin mitään kiinnostusta, eikä sen julkaisemassa kuvaaineistossa ole yhtään suojeluskuntataloa, joka olisi rakennettu
ko. piirustusten mukaan. Suojeluskuntapiirien vuosikertomusten rakentamista käsittelevässä aineistossa ei myöskään ole tyyppipiirustuksista mitään mainintaa.
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Lohjan suojeluskunta
Vuoden 1917 Venäjän maaliskuun vallankumous ja eritoten sen seurauksena Suomeen kohdistuneiden sortotoimenpiteiden kumoaminen saivat myös lohjalaiset porvarit ja sosialistit yhdessä iloitsemaan
tapahtumasta. Lohjan työväentalolle kokoontui kuutisen sataa kansalaista juhlistamaan muutoksen tuulia. Muutokset kuitenkin kääntyivät pian vastatuuleen, ja porvarien ja sosialistien välit alkoivat kiristyä.
Talkootyönä rakennettu vuonna 1932 valmistunut Vihdin Ojakkalan suojeluskuntatalo.

Seinäjoen suojeluskuntatalo vuodelta 1924. Arkkitehti Alvar Aalto.

Niilo Niemi, Suojeluskuntatalo, tyyppipiirustukset,
1936. Tyyppi A. Juhlasalisiiven fasadi ja pääjulkisivu.
Ole Gripenberg: Keski-Pohjanmaan suojeluskuntatalo Vartiolinna 1928. Kuva: Heikki Lehmusto.

Gunnar Wahlroosin ja Hjalmar Sirénin suunnittelema, vuonna 1928 valmistunut Porin suojeluskuntatalo Karhulinna

Heikki Siikanen, Orimattilan suojeluskuntatalo. Rakennus valmistui vuonna
1928 ja osoittautui onnistuneeksi, sillä samojen piirustusten mukaan rakennettiin kaksi vuotta myöhemmin myös Salmin suojeluskuntatalo.
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14. kesäkuuta 1917 Lohjankylän yhteiskoululle kokoontui paikkakuntalaisia perustamaan järjestysjoukkoa. Syynä tähän oli monin paikoin
väkivaltaisiksi puhjenneiden lakkojen aikaansaama pelko levottomuuksista. Perustettua suojeluskuntaa alettiin nimittää palokunnaksi.
Vuoden 1917 suojeluskunta oli vielä kaksikielinen, joten siihen kuuluivat niin suomen- kuin ruotsinkielisetkin. Mainittakoon, että vuonna
1917 Lohjan noin 8300 asukkaasta oli ruotsinkielisiä reilu viidesosa.
Ruotsinkielisten suhteellinen osuus väestöstä oli laskenut koko alkaneen vuosisadan. Syynä oli Lohjan teollistuminen, joka toi paikkakunnalle muuttajia pääosin suomenkielisiltä alueilta.
Lohjalle perustettiin vuonna 1919 kaksi suojeluskuntaa, suomenkielien Pohjois-Lohjan suojeluskunta ja ruotsinkielinen Syd- Lojo skyddskår, joka toimi Virkkalan alueella.
Perustamisensa jälkeen ehti Pohjois-Lohjan suojeluskunta toimimaan
peräti seitsemän vuotta ilman omaa taloa. Esikunnan kanslia ja paikallispäällikön asunto olivat 1920-luvulle tultaessa edelleen Kylanderin virka-asunnon vuokratiloja, ja sk:n kokoontumispaikkana sekä kokoushuoneena käytettiin kunnanhuonetta. Joskus saatettiin kokoontua myös Åsvallaan esimerkiksi iltamia viettämään. Oman talon puute
arvatenkin hankaloitti suojeluskunnan toimintaa, jouduttiinhan mm.
järjestön omaisuutta ja papereita säilyttämään "missä milloinkin yksityisissä, kylläkin aina varmoissa suojissa".'
Lohjan suojeluskunnan vaiheista on tarkemmin kirjoitettu Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry.n vuonna 2004 julkaisemassa kirjassa
”Sinivalkoinen Lohja”
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4. LOHJAN SUOJELUSKUNTATALON RAKENTAMINEN, KORJAUS– JA MUUTOSVAIHEET
4.1 RAKENTAMINEN
Perustamisensa jälkeen ehti Pohjois-Lohjan suojeluskunta toimimaan
peräti seitsemän vuotta ilman omaa taloa. Esikunnan kokouksessa
18.3.1924 päätettiin rakentaa suojeluskunnalle oma talo. Jo muutaman päivän päästä oli Länsi- Uusimaassa vetoava ilmoitus: jokainen
suojeluskunta-aatetta kannattava isänmaallinen kansalainen saattoi
täyttää velvollisuutensa ja osallistua hirsitalkoisiin "tuomalla hirsikuorman tai kaksi suojeluskunnan taloa varten". Hankkeen vaatima
raha kerättiin osin lahjoituksia ja lisäksi järjestettiin mm. arpajaisia
varojen hankkimiseksi. Pääasiassa jouduttiin kuitenkin turvautumaan
velkavaroihin, joiden takuista vastasivat yksityishenkilöt
Laakspohjan kartanon omistaja Max van der Pals lahjoitti tontin Moisionpellolta, harjun kupeesta, Åsvallan seuraintalon vierestä. Rakennussuunnitelmat laatineen lohjalaisen rakennusmestari G. Hellmanin
johdolla uusi kivitalo alkoi vähitellen nousta Lohjan maisemaan. Suojeluskunta- talon vihkimisjuhlaa päästiin viettämään rakentamispäätöksestä noin vuotta myöhemmin, toisena pääsiäispäivänä 13.4.1925.
Vihkijäisjuhlasta on kirjoitettu laaja artikkeli Sarkatakki- lehden numerossa 4 /1925.
Talon rakennuskustannukset nousivat yli 600 000 markan, ja vuosikokouksessa 1926 todettiin hankkeen veloiksi yli 530 000 markkaa. Oma
talo, vasta toinen laatuaan Pohjois-Uudenmaan piirissä, loi omalta
osaltaan uskoa sk-aatteeseen. Tulojen hankkimiseksi rakennusta
alettiin myös vuokraamaan erilaisiin tilaisuuksiin, ja jo vuoden 1925
aikana oli jo saatu vuokra- ja juhlatuloja yli 15 000 mk. Uutta Suojeluskuntataloa alkoi käyttää myös viranomaistaho: sen suojissa ryhdyttiin
istumaan käräjiä. Myös läheinen suhde puolustuslaitokseen tuli esille,
sillä kutsunnat järjestettiin talossa.

Jo kolme päivää rakentamispäätöksen jälkeen oli Länsi– Uusimaa –
lehdessä ilmoitus jolla toivottiin
jokaisen suojeluskunta-aatetta kannattavan isänmaallisen kansalaisen
lahjoittavan hirsikuorman tai kaksi
rakennettavaa suojeluskunta-taloa
varten. Länsi– Uusimaa 21.3.1924

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

Nyland - lehden artikkelissa kesäkuuta 1925 kerrotaan että Lohjan yhdyskunnassa olevan jo kolme kokoontumistaloa, kaksikielinen suojeluskuntatalo, suomenkieliseten sosiaalidemokraattien
talo Torppa sekä ruotsinkielinen Åsvalla. Juuri
valmistunutta suojeluskuntataloa kuvaillaan
”mahtipontiseksi palatsiksi”. Sisätiloista mainitaan buffee huone, tupakkahuone ja valtava kokooontumis-sali johon mahtuu lähes 700 henkeä.
Nyland 28.6.1925
Rakentamispäätöstä seuraavan viikon Länsi–
Uusimaa –lehden kirjoituksesta ilmenee että tarkoituksena alkujaan oli ” saada sen suuruinen
huoneisto, mikä olisi paikallispäällikön asuntona,
jotapaitsi tulisi rakennukseen myös kansliahuone
ja varastosuojia. Lahjoitettavaksi toivottiin 7-8
metrin pituisia, latvasta 7 tuuman hirsiä. Hanke
laajeni pian näistä alkuperäisistä tavoitteistaan
aivan erilaisiin mittasuhteisiin. Suuri palatsimainen rakennus toteutettiin sementtitiilestä. Ei ole
tietoa saatiinko kuntalaisilta hirsiä, ja löytyikö
niille käyttöä rakennuksessa. (Länsi– Uusimaa
28.3.1924)
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Suojeluskuntatalon vihkijäisiä juhlittiin
13.4.1925. Sarkatakki nro 4 1925
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Harjun ylärinteeseen sijoittuva italian renessanssihuviloista vaikutteita saanut palatsimainen
rakennus oli maisemassa hallitseva. Harmaat sementtitiilipintaiset julkisivut rapattiin valkeiksi
vasta vuonna 1929. Rakennuksen mahtipontisuutta korostaa korkea kellarijalusta ja sen edustalla nousevat kaksivartiset massiiviset portaat, joihin liittyy pylväiden päässä graniitista veistetyt ammusta kuvaavat kivipaadet. Nämä maalattiin alkujaan valkoisiksi. Julkisivu on tyypillisistä
renessanssihuviloista poiketen porrasta lukuun ottamatta symmetrisesti jäsennelty. Suurikokoiset ensimmäisessä kerroksessa suorakulmaiset ja ylemmässä kerroksessa holvatut ikkunat
on sommiteltu tasajaolla. Klassismin piirteitä korostaa porrastuva räystäsfriisi ja katon komea
balustradi.
Kuva oikealla Valokuva suojeluskuntatalosta ennen vuotta 1929. Lohjan Museo. Edustan pihamaa on
kuvassa vielä viimeistelemätön.

Pohjapiirros ensimmäisestä kerroksesta vuodelta 1928. Piirros on Oy Johto Ab:n signeeraama. Yhtiö rakensi korjauksen 1928-29 yhteydessä taloon keskuslämmitysjärjestelmän, jolla korvattiin pohjapiirroksessa näkyvät kamiinat ja uunit. Kuvasta ilmenee rakennuksen pääkerroksen alkuperäinen tai 1920-luvun
lopulla muutettu tilajärjestely. Näyttämö ulottui itäseinään saakka. Ravintolan takana oli kaksi huonetta,
jotka myöhemmin on liitetty ravintolasaliin. Keittiö sijaitsi kellarikerroksessa, sinne johti portaat ravintolan takaseinän keskeltä. Eteisessä ja ravintolassa oli ilmeisesti kaakeliuunit, ja salissa kamiinat. Eteisen

Juhlatilaisuus suojeluskuntatalon pihalla ennen vuotta 1929. Rinteeseen sijoittuvan rakennuksen edustalla on pihaa tasattu ja pengerrys
on tuettu kivin. Kuva Mirja Toivonen, kirjasta Sinivalkoinen Lohja.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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4.2 TOIMINTA JA MUUTOKSET 1920– JA 30-LUVUILLA
Vuoden 1928 –1929 korjaus ja muutostyöt
Jo syksyllä 1926 kuitenkin havaittiin Suojeluskuntatalon kunnossa ongelmia. Kellarin välikatto oli lahonnut, ja edessä oli väistämättä sen
uudistaminen. Korjaustyötä varten asetettiin entisen rakennuslautakunnan sijalle uusi rakennustoimikunta, johon kuuluivat van der Pals,
H. V. Backman ja O. Karrakoski. Joulukuun alkuun 1926 mennessä
saatiin vaaditut korjaustyöt tehdyksi.
Jo runsaan vuoden kuluttua todettiin, että talo vaati edelleen korjausja muutostoimenpiteitä. Elokuun 1. päivänä 1928 pidettiin sitten ylimääräinen sk-kokous, jossa lopullisesti päätettiin mm. vuotavan vesikaton korjauksesta, uuden keskuslämmityksen asentamisesta ja huonetilojen muutoksista rakennusmestari Siikasen laatimien piirustusten mukaan. Kunnostustöiden arveltiin maksavan noin 150 000 mk.
Korjausta varten nostettiin KOP:n Lohjan konttorista yhteensä 120
000 mk pankkilaina. Kustannuksiin osallistui myös sk:n ompeluseura,
joka lahjoitti vuonna 1925 suojeluskunnalle lainaamansa 10 000 markan velan korkoineen käytettäväksi korjaustöihin. Korjaustöiden pääurakoitsijana toimi Eino Wasenius.
Tammikuun 20 päivänä 1929 päästiin viettämään uudistuneen Pohjois-Lohjan Suojelus kuntatalon tupaantuliaisjuhlaa. Pitämänsä tervetuliaispuheen jälkeen paikallispäällikkö Max van der Pals ilmoitti lahjoittavansa Pohjois-Lohjan sk:lle 200 000 markkaa, joista 150 000 mk
tulisi käyttää talon rakennustöiden kustannuksiin ja 50 000 mk ampumapaviljongin rakentamiseen ampumaradalle. Paikallispäällikön ansiosta saataisiin valmistuneet rakennustyöt näin lähes kokonaan kustannetuksi. Van der Pals muistutti kuitenkin, että lahjoituksen tuomasta taloudellisesta helpotuksesta huolimatta varojen hankkiminen
oli kuitenkin yhä tärkeää; jäihän suojeluskunnalle suurlahjoituksen
jälkeenkin velkaa vielä noin 350 000 mk.

Länsi-Uusimaa lehden kirjoituksessa
kerrotaan vuoden 1929 korjaustöistä ja
muutoksista sekä tupaantuliaisten ohjelmasta. Syynä korjaustarpeisiin todetaan ”kun talo alun perin rakennettiin ,
tapahtui rakennustyö osittain epäedulliseen vuodenaikaan ja sellaisella kiireellä , että sellaisia puutteellisuuksia ja
epäkäytännöllisyyksiä ei ehditty
välttää”. Korjaustöissä varustettiin suojeluskuntatalo keskuslämmityksellä,
kattokonstruktio korjattiin, näyttämö
muutettiin paremmin tarkoitusta vastaavaksi ja sen alle kellarikerrokseen
rakennettiin puku– ja kalustosuojia.
Myöskin epäkäytännölliseksi havaitun
keittiön suhteen suoritettiin uusintatöitä. Kellarikerrokseen sovitettiin sk:n
kanslia ja varastohuoneet sekä yläkerrokseen luentosali. Niinikään suoritettiin
erilaisia siistintä ja somistelutöitä. Keskuslämmityksen asensi Oy Johto Helsingistä ja korjaustyöt uskottiin E. Vaseniukselle Nummelta.
(Länsi-Uusimaa 11.1.1929)

Pientä viimeistelyä talo kuitenkin vaati edelleen. Huhtikuussa 1929
Laakspohjan kartanoon kokoontunut sk:n esikunta päätti näyttämön
korjaamisesta ja uuden kaikupohjan teettämisestä. Kesällä päätettiin
lisäksi talon rappauksesta.
Suojeluskuntatalolla oli oma vahtimestari. Ainakin syksystä 1927 lähtien tointa hoiti rouva Roine, joka kuitenkin jo joulukuussa irtisanoutui. Esikunta sai tarpeekseen "irtisanoutuvista naisista" ja päätti, että
toimeen palkattaisiin vastedes ennen kaikkea mies, joka saisi asuttavakseen talossa olevan aluepäällikön silloisen asunnon. Toimeen pyydettiin kapellimestari V. Tuomista, joka alkoikin sitten hoitaa kaksoisvirkaa saaden palkkaa niin soittokunnan johtajan kuin vahtimestarin
toimista.

Länsi.Uusimaa 22.1..1929
Länsi-Uusimaa 11.1.1929
ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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Helsingin sanomat
26.6.1927

Toiminta suojeluskunnan aikana 1920-luvulta vuoteen 1944
Aluksi taloa käytettiin Pohjois-Lohjan suojeluskunnan koulutus- ja
kokoustiloina. Monille lohjalaisille on tuttu myös talon pihamaan
sulkeisharjoituskenttä tykkeineen ja paraateineen.
Talon alimmassa kerroksessa toimi suojeluskunnan esikunnan
toimisto, jota hoiti Q. Osterman. Sen vieressä toimi Lottaleipomo
Irene Ljufströmin johdolla. Lottatoimintaa oli muutenkin talossa
paljon, mm. pula-aikana lotat jakoivat kansanhuollon lippuja vastaan puuroa ja keittoa. Kauniilla ilmalla ruuanjako tapahtui ulkona
ja sadesäällä "alakeittiössä". Talo toimi vuosiena 1931-1935 aikaa
myös käräjäpaikkana.

Kuvassa todennäköisesti lohjalaisia suojeluskuntaurheilijoita 1920-luvulta. Taustalla näkyy Kuva Valtteri Vainionpää
kirjasta Sinivalkoinen Lohja.
Länsi.Uusimaa 23.3.1928

Suojeluskunta on kokoontunut lumiselle
pihakentälle 1920-luvun loppupuolella.
Kuva Mirja Toivonen kirjasta Sinivalkoinen Lohja.

Länsi.Uusimaa 2.9.1927

Länsi-Uusimaa 19.11.1929
Arviolta 1929-1930 otettu valokuva. Julkisivut on rapattu valkeiksi, katolla on edelleen tiettävästi vuonna
1930 purettu balustradi. Rappauksen yläosassa ja lyhyiksi jääneiden syöksytorvien alla näkyy kuitenkin jo
valumajälkiä. Piha-alue näyttää hoitamattomalta.
Kuva Lohjan museo.
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Vanhoja vuosikokouspöytäkirjoja lukiessaan huomaa, miten talossa on eletty kaupunkilaisten mukana monissa elämän tilanteissä ja
vaiheissa. Lohdutettiin haavoittuneita aseveljiä ja sodassa kaatuneiden omaisia. Monta kertaa juhlasalissa on hiljentyen noustu
sodassa kalleimman uhrinsa antaneita kunnioittaen. Talo antoi
myös tilapäistä suojaa sotaa pakoon lähteneille Inkerinsuomalaisille. (Majuri )
Voidaan todeta talon eläneen näinä alkoina ryhdikkäästi. Viimeisin suojeluskunnan tilaisuus salissa oli Lohjan suojeluskunnan jäsenistön ylimääräinen yleinen kokous 4.11.1944. Koolla oli 38 kokousedustajaa. Kokous oli kutsuttu koolle hyväksymään suojeluskunnan esikunnan kaksi päivää aikaisemmin tekemät lahjoituspäätökset. Rauhanehtojen mukaanhan suojeluskunnan omaisuus
siirtyi voittajavaltion omaisuudeksi, ellei sitä jaettuyksityisille. Yleinen kokous hyväksyi 2.11.1944 allekirjoitetut lahjakirjat, joiden
mukaan toimitalo irtaimistoineen lahjoitettiin Lohjan Maamiesseuralle, talon ampumarata Lohjan Metsänhoitoyhdistykselle ja
talon hiihtohyppyrimäki Lohjan Urheilijoille. Talon rahavarat jaettiin Sotainvalidien Veljesliiton Lohjan seudun alaosastolle, Lohjan sankarihautatoimikunnalle sekä Lohjan kunnan ja Lohjan
kauppalan tuberkuloosiyhdistyksille. Lisäksi molemmat yhdistykset saivat valtion 4 % obligaatioita kummatkin yhtä paljon.
Viimeisessä kokouksessa puheenjohtaja kiitti esikunnan päällikköä
ja toimihenkilöltä vuosia jatkuneesta uhrautuvasta työstä. Lopuksi
hän totesi: " Tämä on lakkautuspäätöksen takia viimeinen suojeluskunnan kokous". Aikoinaan talon vihkiäisjuhlan ohjelma päättyi
arvokkaasti Maamme -lauluun. Samoin päättyi talossa ryhdikäs
toiminta yhtä arvokkaasti puheenjohtaja Leikolan yhteislaulukehotukseen: Kuullos pyhä vala kallis Suomenmaa. (Majuri )
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Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL) juhlatilaisuus suojeluskuntatalon pihalla 1930-luvulla. Piha oli
avointa nurmikenttää joka tien reunassa rajautui matalaan kivimuuriin. Leveää kivin reunustettua
sisäänajotietä korostivat tukevat portinpylväät. Suojeluskuntatalon katon balustradi oli tässä vaiheessa purettu ja portaikkoon oli maalattu S-kilpi. Kuvat Esko Kuusela, kirjasta Sinivalkoinen Lohja.

Kuva vasemmalla
Kuva oikealla: 26.7.1931 pidetyssä
Laupan liikkeen Lohjan alueen kesäjuhlassa esiintyivät myös PohjoisLohjan lotat. Kuva Esko Kuusela,
kirjasta Sinivalkoinen Lohja. Taustalla ulko-oven päällä on koristeellinen
lyijylasi-ikkuna ja oven molemmin
puolin lyhtymäiset valaisimet.
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4.3 RAKENNUKSEN KÄYTTÖ 1944– 1980-LUVUILLA

4.4 PURKU-UHKA JA SUOJELUPÄÄTÖS

Saatuaan talon virallisesti haltuunsa Lohjan Maamiesseura vuokrasi sen
Porkkalan rajavartiostolle 1.3.1945. Rajavartiosto käytti taloa varastotiloina ja joskus tilapäismajoituksiin. Yläkerran asunnossa asui rajavartioston
henkilökuntaa. Alakerrassa entisen leipomon tiloissa, oli polkupyörien
varasto– ja korjaustilat. Rajavartiosto luovutti tilat takaisin Maamiesseuralle vuoden 1953 päättyessä.

Moisio-seura ja Lohjan Kotiseutututkimuksen ystävät ry:lle panivat alulle
talon suojeluanomukset, jotta kaunista rakennusta ei purettaisi. Ja vaikkei suojelupäätöstä heti tullut, saatiin Museoviraston lausunnon myötä
väliaikainen toimenpidekielto lääninhallitukselta 27.12.1989. Siinä kiellettiin omistajaa ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat
rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Puusepän verstas ja ilmastointiputkia Lohjan Maamiesseura vuokrasi talon KY & l Puusepänliike Pohjalaiselle 31.1.1955 puusepänverstaaksi.
Vaikka talosta pidettiin huolta, uusi toiminta aiheutti talolle vaurioita.
Salissa seisovat öljyiset koneet, puutavaravarastot sekä väliseinämuutokset olivat kaukana talon alkuperäisestä käytöstä. Yläkerrassa asui Ilmari
Pohjalainen perheensä kanssa ja alakerran "alakeittiössä" (entisessä
Lottaleipomossa ) jatkoi toimintansa 1951 aloittanut Lohjan Uusi Kotileipomo, jota rouva Karttunen johti. Leipomo lopetti toimintansa v. -66.
Puusepänliike Pohjalainen lähti talosta 19.9.1973. Vuokralaiseksi tuli
19.9.73 Lohja Oy:n Finlux -tuotanto käyttäen taloa varastona. Finluxin
lähdettyä helmikuun viimeisenä päivänä 1978 tuli vielä hetkeksi uusi
vuokralainen. Lohjan Ilmastointi Oy vuokrasi talon elokuusta vuoden
1978 loppuun.

Vähän aikaa olivat vastakkain kaupungin perustama Oy Levysepänkuja
(talon nimellisenä omistajana) sekä Museoviraston lausunnot. Kaupungin asukkailla oli myös tärkeä osuutensa siihen, että Lääninhallitus teki
taloa ja sen säilyttämistä koskeva suojelupäätöksen 31.1.1992. Samalla
se velvoitti kaupungin hoitamaan taloa. Kaupungin ensimmäisinä toimenpiteinä olikin asettaa tukirakenteita lahonneiden ja painuvien kattotuolien alle. Rikottuihin ikkunoihin ja oviaukkoihin asennettiin suojaksi
vanerit. (Majuri, Ahola 2000).
Länsi-Uusimaa 14.10.1988

Maamiesseura piti taloa halussaan vielä vuosia kunnes päätti myydä sen.
Aluksi seura tarjosi rakennusta Lohjan kaupungille. Kun kaupanteosta ei
tuntunut tulevan mitään, tarjottiin taloa rakennusliike Salonpojat Oy:lle.
Kaupasta tehtiin sopimus 6.11.1988. Lohjan kaupungin päättäjät käyttivät
kuitenkin etuosto-oikeuttaan ja ostivat rakennuksen kaupungille lähinnä
sen edullisen sijainnin vuoksi kesäkuussa 1989. Talolle ei sellaisenaan keksitty mitään käyttöä, joten ymmärrettävästi edullisin vaihtoehto olisi ollut
purkaa talo ja rakentaa uutta tilalle. (Majuri, Ahola 2000)

LänsiUusimaa

Ajoittamaton valokuva rakennuksesta. Porras
on haljennut. Ikkunat ovat ehjiä. Vanha ulkoovi on korvattu paneeliovella. Oikeassa laidassa näkyy myöhemmin purettu savupiippu.
Lohjan museo.
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4.4 TALO SIIRTYY LOHJAN RAUHANYHDISTYKSELLE, KORJAUS JA ENTISÖINTITYÖT 1994-1996
Lohjan Rauhanyhdistys vaihtoi omistamansa tontin suojeluskuntataloon
1993. Sen jälkeen alkoivat mittavat rakennuksen kunnostustyöt, jotka saatiin päätökseen 1996. Peruskorjaus tehtiin pääosin talkootyönä. Paikallisen
ammattikoulun erikoismaalauslinja käytti kohdetta harjoitustyökohteena ja
osallistui sitä kautta mittaviin korjaustöihin. Sampo Ahola on Evtek muotoiluinstituutin opinnäytetyönään koonnut yksityiskohtaista tietoa vuosien
1994-1996 korjaustöistä, ja niissä erityisesti maalauksen osalta käytetyistä
menetelmistä ja tuotteista. Ahola osallistui töihin erikoismaalauslinjan oppilaana ja myöhemmin talkoolaisena. Seuraava kuvaus perustuu Aholan opinnäytetyöhön.
Kymmenen vuotta autiona ollut rakennus oli päässyt hyvin huonoon kuntoon. Vesikatto oli pahasti lahonnut ja esimerkiksi juhlasalin kohdalta satoi
vesi suoraan sisälle. Ulko-ovet oli poistettu ja kaikki ikkunalasit särjetty.
Runkorakenteissa oli vähäisiä halkeamia. Kaikki puulattiat olivat vaurioituneet, varsinkin salin ja kahvion lattiat. Maalipinnat olivat pahasti vaurioituneet ja puusepänverstaan koneiden jäljiltä oli lattiapinnat öljyyntyneet. Ulkopuolen rappaus oli paikoitellen irronnut ja halkeillut.
Korjaustyöt tehtiin Museoviraston valvonnassa ja pyrkimyksenä oli ensisijaisesti ennallistaa tiloja ja kunnostaa mahdollisimman paljon rakennuksen
alkuperäisiä säilyneitä rakennusosia. Sisäpuolella todettiin juhlasali näyttä-

Valokuvia rakennuksen kunnosta ennen korjausta. Yläkuvassa salin näyttämöseinä, keskellä salin ikkunaseinä, alimpana kahvion seinärakenteita. Kuvat Ahola
2000 opinnäytetyöstä.
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Kahvion ja juhlasalin entisöitävät koristemaalaukset. Ahola
2000 opinnäytetyöstä.
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möineen ja parvineen sekä kahviotiloineen arvokkaimmiksi ja näiden tilojen
osalta pyrittiin mahdollisimman vähäisiin muutoksiin. Muutoin tehtiin sisätiloihin uuden käytön edellyttämiä muutoksia.
Yhteenveto korjaustoimenpiteistä:
 Vesikatto kattorakenteineen uusittiin kokonaisuudessaan ja katon kaltevuutta muutettiin.
 Julkisivujen rappauspinnat paikattiin ja rappaus maalattiin.
 Vanhat ikkunat kunnostettiin, osa ikkunoista uusittiin alkuperäisen mallin mukaan. Ulko-ovet uusittiin.
 Kahvion lautalattia kunnostettiin käyttämällä vanhoja lautoja. Saliin tehtiin uusi aiemmasta poikkeava mosaiikkibetonilattia.
 Salin näyttämörakenteen ja parvi kunnostettiin alkuperäisen mukaisena.
 Salin kattoon tehtiin alkuperäistä vastaava vanerilevypintainen taitekatto.
 Näyttämän takaosaan rakennettiin keittiö
 Salin ja kahvion seinien maalaukset uusittiin alkuperäisen mukaisena.
Koristekuviot entisöitiin seinästä löytyvien säilyneiden fragmenttien
pohjalta.
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Katto rakennettiin kokonaan uudestaan. Kuva
Rauhanyhdistyksen arkisto.

Eteisen portaikko. Kuva
Rauhanyhdistyksen
arkisto.

Parven rakenteet olivat säilyneet verrattain hyvin. Kuva
Rauhanyhdistyksen arkisto.

Yläkerran
tiloja siivotaan. Kuva
Rauhanyhdistyksen
arkisto. .
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5. NYKYTILANNE
5.1

POHJAPIIRUSTUKSET

1.KRS

2.KRS

Vuoden 1996 korjauksen jälkeistä
tilaa esittävät pohjapiirustukset .
Kuva Ahola 2000

Pohjapiirustukset kuvaavat 1996 valmistuneen korjaustyön lopputulosta.
Ensimmäisessä kerroksessa rakennettiin eteistilaan wc-tilat ja uusi tuulikaappi. Korkea salitila entisöitiin alkuperäistä vastaavaksi. Näyttämön takaosaan rakennettiin keittiö ja sakastitila. Kahvio
kunnostettiin ja entisöitiin. Kahvion takaosaan tehtiin lasten hoitohuone.
Toisessa kerroksessa kunnostettiin ja entisöitiin salin parvi. Yläkerrassa on lisäksi päiväkerhotila ja
asunto. Keittiön päällä on varastotila.
Kellarikerroksen länsipäätyyn tehtiin eteinen ja wc-tiloja. Itäpäätyyn rakennettiin sauna ja takkahuone. Pääosa kellarista on kaivamatonta tilaa.

KELLARI

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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JULKISIVUPIIRUSTUKSET

Vuoden 1996 korjauksen jälkeistä tilaa
esittävät julkisivupiirustukset. Kuva
Ahola 2000.
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PIHA-ALUE JA TONTTI

Ote ilmakuvasta vuodelta 2016

Suojeluskuntatalon myöhemmin useaan osaan jaettu tontti
sijoittuu Lohjanharjun pohjoisrinteelle Nummentien ja valtatie
25 väliin. Lähiympäristö on erityisesti muuttanut harjun päälle
rakennetun Lohjanharjuntien (nro25) pengerrykset ja aikanaan
talon takana kohonnut metsäinen harju on muuttunut avoimeksi tiemaisemaksi. Tontin eteläreunalla kulkee lisäksi kevyen liikenteen väylä. Tontin eteläosassa on rinne jyrkempi sen
loiventuessa pohjoiseen Nummentietä kohden.

Suojeluskuntatalon tontti on vuonna 1970 vahvistetussa asemakaavassa jaettu useisiin pientalotontteihin, ja tonttia sekä samalla suojeluskuntataloa halkoo kaavassa
esitetty uusi Hietasenkatu. Kaava on todettu vanhentuneeksi ja se tullaan uudistamaan. Ote ajantasa-asemakaavasta. Karttapohjana on nykyinen kantakartta.
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Rakennukselle saavutaan pohjoisesta Nummentieltä, jolle on
kaksi liittymää. Ajotie, jota reunustavat pysäköintipaikat, kiertää rakennuksen edestä ja talon ympäri. Piha-alue jakautuu
etupihaan ja takapihaan. Aikanaan avoimena harjoituskenttänä
ollut etupiha on nykyään ilmeeltään puistomainen, nurmipeitteisellä piha-alueella kasvaa pääasiassa koivuja, pareittain
ja yksitellen. Ylempi takapiha on tasattu ja avointa pysäköintialuetta. Ajotiet ja pysäköintialueet ovat sorapintaisia.
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Nummentielle on kaksi liittymää. Tien reunassa on säilynyt vanha kivimuuri ja luonnonkivillä verhoillut portin pylväät. Saman näköiset pylväät esiintyy jo 1930-luvun valokuvissa. Kuva vuodelta 2013, Lohjan kaupunki.

Takapihan pysäköintialueen täytöt on tuotu lähelle Suojeluskuntatalon eteläjulkisivua. Kuva vuodelta 2013, Lohjan kaupunki.
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Takapihan pysäköintialue. Vasemmalla kevyen liikenteen väylä sen takana harjun päällä kulkeva Lohjannummentie. Kuva vuodelta 2013, Lohjan kaupunki.
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Nummentien varteen rakennettu kivimuuri. Kuva vuodelta 2013, Lohjan kaupunki.

LOHJAN KAUPUNKI, ENTINEN SUOJELUSKUNTATALO

5.4

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

JULKISIVUT

Vuonna 1925 valmistunut Pohjois-Lohjan Suojeluskuntatalo rakennettiin lohjalaisen rakennusmestari G. Hellmanin laatimien suunnitelmien mukaan.
Italialaisesta renessanssipalatsista vaikutteita saanut ja tyyliltään klassismia edustava rakennus on hyvin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.
Julkisivujen alkuperäinen jäsentely, jossa jalustaa muodostavan kellarikerroksen päällä olevaa kahta pääkerrosta jäsentävät tasajaoin sijoittuvat suuret ikkunat, on säilynyt. Ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä
ja 1990-luvun korjauksen yhteydessä kunnostettuja. Ensimmäisen pääkerroksen ikkunat ovat suorakulmaisia ja toisen kerroksen ikkunat yläosastaan kaarevat.
Pääsisäänkäynti sijoittuu julkisivun oikeaan reunaan korkean ja ilmeeltään mahtipontisen portaikon yläpäähän. Portaan pylväiden päässä on
graniitista veistetyt ammusta kuvaavat kivipaadet. Korkealle etupihan
ylle kohoava portaan ylätasanne toimi suojeluskunnan aikana myös
puhujan korokkeena.
Harmaista sementtiharkoista muuratut julkisivut olivat valmistumisen
jälkeen vielä useita vuosia paljaana, kunnes ne vuoden 1929 korjauksen yhteydessä saivat valkean rappauksen. 1990-luvun korjauksen yhteydessä vanha rappaus kunnostettiin, halkeamat paikattiin ja seinä
maalattiin kahdesti kalkkivedellä ja kahteen kertaan vaaleankeltaisella
kalkkimaalilla. Korjaus pyrittiin tekemään alkuperäistä käsittelyä noudattaen ja samaan sävyyn kuin aiemmin.
Julkisivuja ryhdittävät leveä porrastuva räystäs jonka päällä aikanaan
oli pylväsrivi ja kaide. Talon nurkissa oli lisäksi pilasteriaiheet. Pylväät
ja kaide sekä pilasterit on myöhemmin poistettu. Kattorakenteet ja
vesikatto uusittiin kokonaisuudessaan 1990-luvun korjauksen yhteydessä.
Kivijalka on roiskerapattu. 1990-luvun korjauksessa maalattiin kivijalka
siniharmaalla kalkkimaalilla.

Vuoden 1929 jälkeen otettu valokuva. Julkisivut on rapattu valkeiksi, katolla on edelleen alkuperäinen tukevien
pylväiden rytmittämä kaide. Kuvassa erottuu myös talon
ulkonurkkien pilasteriaiheet. Piha-alue näyttää keskeneräiseltä. Kuva Lohjan museo
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Rinteeseen sijoittuva rakennus on pohjoispuolelta kolmikerroksinen, rinteen yläpuolella oleva eteläinen julkisivu on vain yhden korkean kerroksen korkuinen. Tällä puolella on korkea kahden kerroksen
korkuinen sali. Salin ikkunat ovat korkeita ja yläosastaan kaarevia. Länsipäätyyn on myöhemmin
tehty uusi ovi josta on kulku kellarikerroksen sosiaalitiloihin. Lounaispäädyssä sijainnut keskuslämmitysjärjestelmään liittynyt savupiippu purettiin 1990-luvulla.

Itäpäädyssä (kuva alla) on keittiön sisäänkäynti johon liittyy aumakattoinen kuisti. Sisäänkäynti, jolle johtaa takapihalta luiska, toimii samalla esteettömänä sisäänkäyntinä rakennukseen. Keittiön kuistin kyljessä on kellarin sisäänkäyntikuisti.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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Pääsisäänkäynnin betonirakenteiset portaat uusittiin alkuperäisen mallin mukaisina 1990luvun korjauksessa ja askelmiin tehtiin samalla lämmitys. Portaan pylväiden päässä olleet
graniitista veistetyt ammusta kuvaavat kivipaadet löytyivät läheisestä metsiköstä ja palautettiin paikoilleen saman korjauksen yhteydessä. Portaikon etupintaan muodostuvan kehyksen keskellä oli aikanaan suojeluskunnan merkki, ja sen molemmin puolin betonireliefit jonka
aiheena oli upseerin kauluslaatan lilja. Koristeet uusitiin 1990-luvun korjauksen yhteydessä.
Teräksinen porraskaide on ilmeeltään vastaavanlainen kuin vanhoissa valokuvissa näkyvä
alkuperäinen kaide. Korkealle etupihan ylle kohoava portaan ylätasanne toimi suojeluskunnan aikana myös puhujan korokkeena.

Salitilan eteläjulkisivulla on korkeat yläosastaan holvatut ikkunat.

Rakennuksen ikkunat ovat pääosin 1990-luvun korjauksen yhteydessä kunnostettuja alkuperäisiä ja osa alkuperäisen mallin mukaan uusittuja ikkunoita. Käytännössä kaikki ikkunalasit oli särjetty
ja jouduttiin korjauksessa uusimaan. Ikkunat kitattiin pellavaöljykitillä ja puuosat maalattiin Uulan pellavaöljymaalilla. Ikkunoiden
korjaustyön vaiheet on yksityiskohtaisesti selostettu Sampo Aholan opinnäytetyössä vuodelta 2000. Kuvassa pohjoisjulkisivun ikkunoita,
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Itäpäädyn kellariportaan kuistissa
on pyöreä ikkuna.
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SISÄTILAT 1.KRS ETEINEN

1920-luvun pohjapiirroksen mukaan oli eteisessä alkujaan vain pieni
kulmikas tuulikaappi. Nykyinen tuulikaappi lasisseinineen ja wc-tilat
ovat myöhemmältä ajalta. Myös pääsisäänkäynnin ulko-ovi on myöhemmin uusittu, Eteistilasta johtaa portaat salin parvelle.
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SISÄTILAT, 1.KRS KAHVIO

Kahvio sijoittuu alkuperäiselle paikalleen, joskin huonetila vuoden 1929 pohjapiirroksessa oli pienempi.
Huoneen itäpäädyn seinään on myöhemmin avattu leveä oviaukko jolla kahvion huonetilaa on kasvatettu. Puretun seinän kohdalla on ollut portaat kellariin. Seinän oviaukon smyygistä löytyi 1990-luvun
korjauksen yhteydessä kaunis koristemaalaus joka palautettiin. Kahvion nykyinen lattia rakennettiin
1990-luvulla uudestaan käyttäen salin ja kahvion vanhoja lattialankkuja. Lattia hiottiin ja maalattiin Betolux-lattiamaalilla. Seinät on rapattuja ja maalattu alkuperäisen mukaan kahteen värisävyyn. Seinän
suojatusta kohdasta löytyneet värisävyt ja ornamentti on ollut mallina 1990-luvun restauroinnissa.
Katossa on kuultokäsitelty paneeliverhous jonka pinnassa on loisteputkivalaisimia. Vanhat ikkunapenkit
on uusittu 19990-luvulla ja niihin tehtiin alkuperäisen mukaiset marmorointikuviot.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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SISÄTILAT, 1.KRS SALI

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

29 (35)

LOHJAN KAUPUNKI, ENTINEN SUOJELUSKUNTATALO

5.7

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

SISÄTILAT, 1.KRS, SALI

Suojeluskuntatalon suuri komea sali on tilallisesti ja jäsentelyltään poikkeuksellisen edustava. Salin vanerilevyin
verhoiltu taitekatto uusittiin alkuperäisen mallin mukaan
kokonaisuudessaan 1990-luvun korjauksen yhteydessä.
Salin seinien rappaukset kunnostettiin ja maalaukset uusittiin alkuperäisen 1920-luvun mallin mukaan. 1930luvulla maalattiin seinien keskiosaan ornamenttikuvio,
jonka aiheena oli suojeluskunnan vaakuna. Fragmentti
tästä maalausvaiheesta on säilytetty lehterin alla. Salin
pahasti vaurioitunut lattia uusittiin 1990.luvun korjauksessa. Uudeksi materiaaliksi valittiin tällöin tumman punamullan sävyine mosaiikkibetoni.
Salin oletettavasti alkuperäinen ja 1990-luvulla kunnostettu näyttämöseinä on lattiasta kattoon ulottuva ja kokonaisuudessaan puurakenteinen ja kuultokäsitelty. Näyttämön yläosastaan kaarevan aukon vinot smyygit antavat
valeperspektiivi-vaikutelman. Seinä on vaakalistoin jaoteltu. Vihreällä matolla päällystetty nykyään alttarina toimiva porrastuva jalusta on 1990-luvulta.
Salin penkit tehtiin talon alakerran verstaassa
1990-luvun korjauksen yhteydessä. Katosta riippuvat kauniit valaisimet teetettiin vanhan mallin mukaan.

Yksityiskohta näyttämöaukon valeperspektiivivaikutelmaa
luovasta smyygistä. Näyttämöseinä on päällystetty petsatuin ja lakatuin panelein ja vanerein.
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näyttämö
ulottui koilliseen ulkoseinään asti.
Näyttämön
takaosaan rakennetiin 1990luvulla keittiö ja
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SISÄTILAT, SALIN PARVI

Salin parvi kunnostettiin ja entisöitiin 1990-luvun korjauksen yhteydessä, Parvella säilytettiin vanha porrastettu puulattia joka maalattiin.
Myös salin parven seinistä löytyi kahden väripinnan
rajaan sijoittuva koristekuviointi. Kuvio palautettiin entiseen paikkaan toteutettuna alkuperäisillä väsrisävyillä

Salin seinät on entisöity alkuperäiseen 1920-luvun ilmeeseen. 1930-luvulla maalattiin seinien keskiosaan ornamenttikuvio, jonka aiheena oli suojeluskunnan vaakuna.
Fragmentti tästä maalausvaiheesta on säilytetty lehterin
alla.
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SISÄTILAT, 2.KRS

Toisessa kerroksessa eteisen ja
kahvion yläpuolella on kokoontumistiloja sekä talonmiehen asunto.
Tiloihin antavat valoa suuret kauniit yläosastaan kaarevat ikkunat.
Tilojen lattioiden päällysteenä on
muovimatto ja katossa kuultokäsitelty uusittu paneeli.
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5.10 SISÄTILAT, APUTILAT, KEITTIÖ

Keittiö rakennettiin
näyttämän taakse
1990-luvun korjauksen yhteydessä.

Länsipäädyn kellarikerrokseen johtava teräs-lasirakenteinen
ulko-ovi on lisätty vuoden 1996 korjauksen yhteydessä.

Kellarissa on saunatilat ja niihin liittyvä
takkahuone.

1– ja 2. kerrosta yhdistää puuporras talon
itäpäädyssä..

Keittiön profiloitu vanha puuovi on mahdollisesti alkuperäinen.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018
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6. OMINAISPIIRTEET JA ARVOT YHTEENVETO

ARVOT
VAALITTAVAT OMINAISPIIRTEET






Erityinen kulttuurihistoriallinen arvo lähes alkuperäisenä säilyneenä
poikkeuksellisen monumentaalisena 1920-luvun suojeluskuntatalona ,
joka toimi tässä käytössään vuosina 1925-1944. Rakennuksen suurikokoinen juhlasali toimi laajempaa seutua palvelevana juhla- ja esitystilana. Vuodesta 1994 on rakennus ollut Lohjan rauhanyhdistyksen käytössä.
Erityinen rakennushistoriallinen arvo hyvin ilmeeltään ja alkuperäisiltä
rakennusosiltaan säilyneenä, italialaisista renessanssipalatseista vaikutteita saanut 1920-luvun klassismia edustavana suojeluskuntatalona.
Rakennus edustaa tilaratkaisultaan tyypillistä aikakauden seurantalorakentamista. Erityisenä ja Suomessa rakennusaikakautenaan harvinaisena ominaispiirteenä ollut katon balustradi on myöhemmin poistettu.
Maisemallinen arvo, näkyvästi Nummentien varressa ja Lohjanharjuntielle erottuvana tunnusomaisena julkisena rakennuksena. Kokonaisuuteen liittyy puistomainen pihapiiri talousrakennuksineen sekä viereinen
1909 rakennettu Åsvallan seurantalo.
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Piha-alue

Julkisivut










Nuorisoseurantalon pohjoispuolisen piha-alueen puistomainen hoidettu ilme
Nummentien varressa säilynyt kivimuuri
Kahden sisäänajotien reunassa säilyneet kivirakenteiset portinpylväät
Perinteiset näkymät Nummentieltä suojeluskuntatalon suuntaan
Myöhemmin avattujen näkymien säilyminen ainakin osittain Suurlohjankadulta rakennuksen suuntaan

Rakennuksen pohjoispuolinen ajoteiden väliin jäänyt piha-alue oli suojeluskunnan aikana avoimena ja toimi sekä harjoituskenttänä että juhlanurmena. Nykyisessä käytössään on puistomainen ilme perusteltu. Mikäli aluetta
halutaan avata tulisi ilme laajemmin palauttaa alkuperäiseen jäsentelyynsä,
jossa suorat kivetyt puistokäytävät reunustivat piha-aluetta.
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Rakennus, edustavana ja alueella tunnusomaisena ilmeeltään hyvin
säilyneenä 1920-luvun entisenä suojeluskuntatalona tulee säilyttää.
Alkuperäisenä säilynyt rakennuksen massa ja kattomuoto tulee säilyttää.
Julkisivujen alkuperäiset piirteet, kuten vaalea kalkkirappaus, puuikkunat yksityiskohtineen, pääporras yksityiskohtineen sekä vesikaton ja
räystään yksityiskohdat tulee säilyttää. Tulevissa korjauksissa voidaan
tutkia ennallistavia toimenpiteitä katolta puretun balustradin palauttamiseksi.

Sisätilat
 Salin, parven ja ravintolan alkuperäinen tilajako, ja parven sekä näyttämöseinän alkuperäiset rakenteet tulee säilyttää
 Salin, parven, ravintolan ja eteistilan kauniisti entisöityjen seinien koristemaalausten, salin entisöidyn katon, sekä sisätilojen alkuperäisten
sisäovien ilme tulee säilyttää.

LOHJAN KAUPUNKI, ENTINEN SUOJELUSKUNTATALO

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

LÄHTEET
Kirjallisuus, artikkelit
Ahola Sampo. Lohjan entinen suojeluskuntatalo ja suojeluskuntien rakennustoiminta .Evtek muotoiluinstituutti , restaurointi.
Opinnäytetyö 2000.
Ars 5 Suomen taide
Koskinen E. Veljeksi kaikki ihmiset tulkaa. Lohja 1917-1918. 1998
Kuvia ja muistoja Lohjalta sotavuosien 1939-1945 ajalta.
Nummelin Esko. Itsenäisyys, nationalismi ja arkkitehtuuri Suomessa 1920-1930-luvulla. Suojeluskuntajärjestö rakentajana.
Sinivalkoinen Lohja. Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry. Jyväskylä 2004

Arkistolähteet
Lohjan museon valokuva-arkisto
Lohjan rakennusvalvonnan arkisto
Lohjan suojeluskuntatalo, arkisto
Länsi-Uusimaa lehtiartikkeleita vuosilta 1924-1929
Länsi-Uusimaa lehtiartikkeleita vuosilta 1988-1999
www.maanmittauslaitos.fi
www.uudenmaanliitto.fi
https://karttapalvelu.lohja.fi/

Muut lähteet
Lohjan kaupunki. Karttapalvelu. Nykytilanteen kartat, ilmakuvat ja rekisteritiedot.
Lohjan kaupunki, asemakaava 1929
Lohjan rakennetun ympäristön inventointi 2007
Missä maat on mainioimmat. Uudenmaan liitto. 2012
Kronlöf Hanna. Pietarila Pentti. Kertomus matkasta Lohjalle Lohjan entiseen suojeluskuntataloon 21.10.1993.
Majuri Juhani. Suojeluskuntatalosta Rauhanyhdistyksen toimitaloksi. Lohjan Rauhanyhdistys r.y. 1996
Salonen. Torsti. Uuden lohjalaisen opas http://www.lohja.fi

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

35 (35)

