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1. JOHDANTO

Åsvallan seurantaloa koskeva suppea rakennushistoriaselvitys on laadittu Lohjan kaupungin tilaamana konsulttityönä loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Tilaajan
edustajina ovat toimineet kaavasuunnittelija Iris JägelBalcan 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 Svenska föreningen i norra Lojo–
yhdistyksen rakennuttama ja vuonna 1911 valmistunut
seurantalo Åsvalla. Yhdistyksen päämääriksi kirjattiin sivistyksen ja tiedon leviämisen edistäminen sekä mielenkiinnon herättäminen taiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen
sekä urheiluun. Rakennus on nyt jo yli 100 vuoden ajan
ollut, ja on edelleen saman yhdistyksen käytössä. Rakennuksessa on vuosien saatossa järjestetty monenlaista toimintaa, luentoja, juhlia, konsertteja, arpajaisia jne. Talossa
toimi myös mittava kirjasto, jonka niteitä myöhemmin on
Lahjoitettu Lohjan kirjastoon. Huvila on edelleen yhdistyk-
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sen omistuksessa ja alkuperäisessä käytössään. Huvilaa
vuokrataan myös ulkopuolisille yhdistyksille ja juhlatilaisuuksiin.

arvojen säilyminen. Lohjan kaavoitusohjelmassa 20182020 on asemakaavamuutoksen valmisteluvaihe merkitty
vuodelle 2018 ja hyväksymisvaihe vuodelle 2019.

Åsvalla sisältyy vuonna 2007 laadittuun Lohjan rakennetun
ympäristön inventointiin. Luettelointiperusteena on kirjattu rakennushistoriallinen ja historiallinen arvo. Maakunnallisesti arvokas Lohjan kirkko ympäristöineen ulottuu
Nummentiehen jättäen Åsvallan ja viereisen suojeluskuntatalon rajauksen ulkopuolelle.

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.

Åsvallan pihapiiri on voimassa olevassa vuonna 1970 vahvistetussa asemakaavassa osoitettu osittain opetustoimintaa palvelevaksi alueeksi (YO) ja osittain erillispientalojen
alueeksi (AO). Tonttia ja Åsvallan rakennusta halkoo kaavassa osoitettu tonttikatu. Kaava on todettu vanhentuneeksi. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavanmuutos
jolla muutetaan Åsvallan ja viereisen Rauhanyhdistyksen
tonttien käyttötarkoitus vastaamaan nykyistä käyttöä, ja
samalla varmistetaan rakennusten kulttuurihistoriallisten

3 (37)

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO

3

2. PERUSTIETOJA

5

3. RAKENTAMISEN TAUSTAA
3.1 Lohjankylä 1900-luvun alussa

6

3.2 seurantalojen rakentaminen

10

3.3 lohjalaisia 1900-luvun alun seurantaloja

11

4. RAKENTAMINEN, KORJAUS– JA MUUTOSVAIHEET

12

4.1 svenska föreningen i norra lojo ja åsvallan rakentaminen

13

4.2 toiminta ja muutokset 1910– ja 20-luvuilla

16

4.3 toiminta ja muutokset 1930– ja 40 -luvuilla

17

4.4 toiminta ja muutokset 1950– 2000

18

4.5 toiminta ja muutokset 2000-luvulla

19

4.6 korjaus– ja muutostyöt yhteenveto

22

5. NYKYTILANNE

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

4 (37)

5.1

Piha-alue ja tontti

24

5.2

julkisivut

26

5.3

sisätilat 1.krs eteinen

29

5.4

sisätilat, 1.krs, Sali

30

5.5

sisätilat, 1.krs, tarjoiluhuone ja keittiö

32

5.6

sisätilat, 1.krs, talonmiehen asunto

33

5.7

sisätilat, 2.krs kirjastoparvi

34

5.8

sisätilat, 2.krs ullakkohuone, ullakko

35

6. OMINAISPIIRTEET JA ARVOT YHTEENVETO

36

LÄHDELUETTELO

37

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

2. PERUSTIETOJA

Kiinteistön ja rakennuksen perustiedot
Kiinteistön nimi:
Kiinteistön osoite:
Kiinteistötunnus
Pinta-ala
Rekisteröity

Ilmakuva 2016

Rakennus
VTJ-PRT
Pysyvä rakennustunnus
Valmistusvuosi:
Käyttötarkoitus:
Kerrosala
Asuntoja
Rakenusaine
Lähde huone ja kiinteistö rekisteri
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Åsvalla
Nummentie 39
444-464-0001-0043
4654 m2
1.1.1997

102650573T
1422
1.1.1911
Seura– ja kerhotalot yms
242 kem2
1
puu
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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 Åsvallan 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)
Åsvallan tuleva rakennuspaikka

Maa-alue joka lahjoitettiin Åsvallaa varten 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, rakennettiin myöhemmin
vuonna 1925 suojeluskuntatalo.
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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.

Arkkitehti Birger Brunilan laatima Lohjan kauppalan
asemakaava vuodelta 1929. Åsvallan tontti on kaavassa merkitty asuintontiksi, viereinen suojeluskuntatalon
tontti on sen sijaan merkitty sinisellä yleiselle rakennukselle varatuksi tontiksi.
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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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ÅSVALLA

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 Åsvallan vieressä Lohjanharjuntien laaja risteysalue. Viereinen suojeluskuntatalo oli tähän aikaan tyhjillään ja purku-uhan alla, ja
siksi merkitty kartalle vain tyhjänä ruutuna. Nummentien reunassa Åsvallaan kuuluvalla
Rosenin tontilla on edelleen vanha asuinrakennus, joka myöhemmin on purettu. Ote
vuoden 1990 peruskartalta. Maanmittauslaitos.
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3.2 SEURANTALOJEN RAKENTAMINEN
Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Taloja ovat rakentaneet mm. työväenyhdistykset, nuoriso-, maamies-, raittius- ja urheiluseurat, suojeluskunnat, vapaapalokunnat sekä kotiseutu- ja marttayhdistykset. Vanhimmat talot on
rakennettu 1880-luvulla.

Seurojen perustaminen oli vilkkaimmillaan 1800–1900-lukujen vaihteen
tietämillä. Niin pian kuin pitäjään tai kylään oli syntynyt nuorisoseura, ryhdyttiin suunnittelemaan seuralle omaa taloa. Ensimmäinen vuonna 1881
Kauhavalle perustettu nuorisoseura rakensi myös Suomen ensimmäisen
nuorisoseurantalon Toivolan vuonna 1891. Siitä pitäen nuorisoseurantaloja syntyi tiheässä tahdissa. Vuonna 1938 taloja tai talo-osuuksia oli jo 861.
Seurantaloilla on pitkä historia avoimen kansalaistoiminnan ja yhteisten juh- (Numminen, 2008)
lien tiloina. Niissä tanssitaan, soitetaan, lauletaan sekä järjestetään kokoukVuoden 1888 ja 1938 välillä perustettiin Suomeen 327 suomenruotsalaista
sia, myyjäisiä, näyttelyitä, kursseja ja juhlia. Tilojen vuokraamisesta saadut
tulot käytetään talosta koituviin kustannuksiin ja yhdistyksen toiminnan ra- nuorisoseuraa ja näille rakennettiin 218 yhdistystaloa. Eniten seurantaloja
rakennetin 1910-luvulla. Vuonna 2008 kirjattiin näistä säilyneeksi 240 rahoittamiseen. (www.seurantalot.fi)
kennusta jotka kuitenkin useimmat ovat myöhemmin korjauksissa ja laajennusten myötä muuttuneita. (Lindqvist 2008)
Suunnilleen vuosisata sitten, 1900- luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä,
oli seurantalojen rakentaminen Suomessa vilkkaimmillaan. Oman talon
hankkimisessa tai rakentamisessa oli eri järjestöissä paljon samanlaisia
piirteitä. Suomessa ei ollut vanhastaan selviä tai luontevia kokoontumispaikkoja tarjolla, ehkä joitakin kunnantupia, koulurakennuksia tai kievareita, suurempien asutuskeskusten ravintoloita, hotelleja ja vastaavia lukuun
ottamatta. Kun oma talo oli valmis, oli mahdollista koota varoja yhteisten
tavoitteiden hyväksi myös järjestämällä mm. erilaisia kulttuuritapahtumia
ja huvituksia. Ensimmäisenä aatteellisista yhdistyksistä omia taloja alkoivat
rakentaa vapaaehtoiset palokunnat. Samoihin aikoihin myös kasvava
raittiusliike innostui rakentamaan. Laitilaan vuonna 1886 valmistunut
Raittiushuone Walo lienee ensimmäinen seurantalo Suomessa.
Varhaisin kaikki talotyypit sisältänyt tilastotieto kertoi, että noin 3,5 miljoonan asukkaan Suomessa oli vuonna 1939 runsaat 2400 seurantaloa tai
talo-osuutta. Suomen- ja ruotsinkielisillä nuorisoseuroilla oli 861 taloa,
sosialidemokraattisilla työväenyhdistyksillä 727, suojeluskunnilla 406,
maatalousseuroilla 298, raittiusyhdistyksillä 77 ja maalaisliiton paikallisilla
osastoilla 48 seurantaloa. Näiden lisäksi oli vielä joukko eri järjestöjen yksittäisiä taloja. Yhteislukumäärä on seitsemän vuosikymmentä myöhemmin hämmästyttävän samansuuntainen. Seurantaloja on Suomessa tällä
hetkellä noin 2 500 eli saman verran kuin Tilastokeskuksen mukaan kaikkia
muita kulttuurirakennuksia yhteensä ja kolme kertaa niin paljon kuin kirkkoja.
Joskus tontti tai palsta taloa varten saatiin lahjoituksena maanomistajalta,
yksityishenkilöltä tai yhtiöltä. Se saatettiin myös ostaa muodollisella summalla myyjän halutessa tukea kyseistä aatetta ja järjestön toimintaa. Vaikka seurantaloja rakennettiin alkuvaiheessa monesti vuokratontille, nykyisin yhdistykset pääsääntöisesti omistavat tontit. (Tuomisto, Pakkala 2008)
Nuorisoseuraliike syntyi 1800-luvun lopulla. Se oli ennen kaikkea kansansivistyksellinen liike, jonka haluttiin pysyvän puoluepolitiikan ulkopuolella.
Suomalaiskansallinen herätys saavutti kansan syvät rivit pitkälti nuorisoseurojen välityksellä. Nuorisoseurojen piiristä lähtivät maaseudun urheiluseurat ja niissä toimivat opintokerhot, puhujaklubit ja näytelmäryhmät
sekä 1930-luvulta lähtien kansanmusiikki ja kansantanssiryhmät.
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Seurantalo rakennustyyppinä
Varhaisimmat seurantalot ovat yleensä pohjakaavaltaan yksinkertaisia
suorakaiteen muotoisia rakennuksia. Keskellä on sali, toisessa päässä
näyttämö ja toisessa eteinen vaatesäiliöineen sekä usein myös puffetti eli
ravintola keittiöineen sekä vahtimestarin pieni asuinhuone. Talotyypin kehittyessä ilmaantui suunnitelmia, joissa tilat ryhmiteltiin L-, T- tai Umuotoon. Talot olivat pääsääntöisesti yksi- tai osittain kaksikerroksisia.
Päätilat olivat yleensä pohjakerroksessa ja toisessa kerroksessa saattoi olla
juhlasalin lehteri, kerhohuoneita, kirjasto tai vahtimestarin asunto. Pakkala
2008

Seurantalon päätila ja sydän on juhlasali. Se pyrittiin tekemään ilmavaksi ja
valoisaksi. Vähintään yhdellä salin seinällä oli isot ikkunat. Saleista saatiin
korkeita rakentamalla taitekatto, jonka sivulappeet myötäilivät vesikattoa.
Katto oli yleensä verhoiltu ponttilaudalla ja lattia oli käsittelemätöntä lautaa. Joihinkin taloihin saatettiin tehdä vaatimattomia kasettikattoja ja niihin koristekuvioita. Tyypillistä seurantaloille on ollut salin seinien korkea
puolipaneeli. Seinien yläosat saatettiin jättää hirsipintaisiksi tai verhoilla
pinkopahvilla. Joskus koko seinä verhoiltiin laudalla, varsinkin 1940–50luvulla, kun muotiin tuli ns. rimapaneeli. Pakkala 2008
Koska yhdistysten yhdeksi keskeiseksi toimintamuodoksi vakiintui teatteri,
piti jokaisessa seurantalossa olla näyttämö. Näyttämöt saattoivat varsinkin
rakentamisen alkuaikoina olla melko ahtaita ja puku- sekä varastotilat jäädä kokonaan rakentamatta. Näyttämöitä on suurennettu ja varsinkin aputiloja rakennettu monesti myöhemmin. Näyttämölle hankittiin yleensä
maisema-, tupa- ja salikulissit. Joissain taloissa myös näyttämön esirippuun
oli maalattu maisemakuva. Näyttämöseinä on usein eniten koristeltu osa
seurantalon sisätilaa: näyttämöaukko on yleensä reunustettu listoituksin ja
sen yläpuolelle on saatettu sijoittaa maalauksia tai iskulauseita. Joihinkin
taloihin on tehty koko salin osalle koristemaalauksia, mutta harvat niistä
ovat säilyneet tähän päivään asti. Näyttämön vastaisella seinällä oli usein
parvi eli lehteri.
Kun sähkövalo tuli taloille, korvattiin öljylamput taloille tyypillisillä riippuvalaisimilla ja lampeteilla. Juhlasalin sisustukseen vaikutti myös lämmön-
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lähde: kamiinat tai uunit, jotka sijaitsivat usein näyttämöseinän ja ulkoseinän kulmassa. Useissa taloissa on vielä säilynyt käytössä vanhat kirkkokamiinat, jotka on yleensä saatu perinnöksi paikkakunnan kirkosta. Kalusteina salissa oli usein irtotuolit tai itse tehdyt penkit. Salin seinustoja saattoi
kiertää myös kiinteä penkkirivi. Puhujakoroke kuului usein seurantaloon.
Ravintola oli tärkeä tila, mutta vaatimattomammin sisutettu ja matalampi
kuin sali. Kalusteina oli yleensä perinteisiä tuvan pöytiä ja penkkejä. Seurantaloihin kuului oleellisesti eteisen yhteydessä ollut tilava vaatesäiliö eli
narikka paikalla tehtyine naulakkoineen. Vaatesäiliöt ovat nykyisin useimmiten kadonneet ja niihin sijoitetut WC-tilat ovat korvanneet ulkohuoneet. Seurantaloille niin tyypillinen lippuluukku toimi tavallaan porttina
seurantalon ja ulkopuolisen maailman välillä ja sen muotoiluun kiinnitettiin usein erityistä huomiota. Pakkala 2008
Kansanrakennusten muotokieli ja rakentamistavat säilyivät pitkään pääosin talkoilla rakennetuissa varhaisissa seurantaloissa. Seurantalot eroavat
ennen kaikkea kokonsa puolesta ympäristönsä muista rakennuksista; ne
ovat korkeampia, leveämpiä ja pitempiä kuin ympäristön asuintalot. Seurantalon tunnistaa kuitenkin parhaiten salin isoista ikkunoista. Monessa
kylässä oli kilpailua työväentalojen ja nuorisoseurantalojen sekä myös suomenkielisten ja ruotsinkielisten nuorisoseurojen välillä talon komeudesta.
Kun seurantaloja alettiin rakentaa yhdistysten oman väen ja paikkakuntalaisten tekemien suunnitelmien mukaan, saatettiin mallia taloille ottaa
seudun muista yleisistä rakennuksista, kuten kansakouluista, vapaapalokuntien taloista ja mahdollisesti myös asemarakennuksista. Kansakoulujen on oletettu vaikuttaneen seurantalojen tyyliin myös siksi, että suuri
osa seurojen perustajista ja puuhaihmisistä oli opettajia.
Pakkala 2008
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3.3 LOHJALAISIA 1900-LUVUN ALUN SEURANTALOJA
Nykyisen Lohjan kaupungin alueella on säilynyt suuri joukko 1900-luvun alkupuolella rakennettua seurantaloa. Lohjan
rakennetun ympäristön inventointiluettelon, kaupungin verkkosivujen sekä www.seurantalot.fi sivuston perusteella
löytyi yhteensä 21 tiettävästi seurantaloksi rakennettua tai 1900-luvun alussa seurantaloksi muutettua rakennusta.
Rakennuksia on oletettavasti enemmänkin. Näiden joukossa on työväentaloja, nuorisoseurantaloja, maamiesseurojen
taloja, pienviljelijäyhdistysten taloja ja kyläseurojen taloja. Vuonna 1911 valmistunut Åsvalla kuuluu näistä vanhimpien joukkoon. Useat samanaikaisista seurantaloista ovat ilmeeltään vaatimattomia perinteisen satulakattoisen maalaistalon arkkitehtuurista ilmeensä saaneita rakennuksia. Åsvallan ohella ovat 1909 valmistunut Karjalohjan työväentalo ja 1912 valmistunut arkkitehti Harald Svedbergin suunnittelema Nummen seurantalo esimerkkejä arkkitehtuuriltaan tyylitellyistä seurantaloista joissa selvästi korostuu julkisen rakennuksen olemus.
Alla kuvattujen kohteiden lisäksi on edellä mainituissa lähteissä Åsvallan ohella listattu seuraavat kohteet: Sammatin
työväenyhdistyksen talo Torppa (1907) Leppäkorven työväentalo Kontula (1910), Immulan työväentalo (1934), Taustan kyläseuran Harjun seurantalo (1935) Sammatin maamiesseuran talo Sampaala ( 1944), Pohjois-Lohjan Valistustalo
(1947 ), Lieviön pienviljelijäyhdistyksen talo (1950), Tavolan Pienviljelijäyhdistyksen talo (1950).

RIENTOLA

LOHJAN KARSTUN SEURANTALO

Nummen työväenyhdistyksen talo on vuodelta 1907

Karstun nuorisoseuran talo rakennettiin vuonna 1909
Karjalohjan Mustalahdesta 1909 siirretyn talon hirsistä.

LOHJAN TYÖVÄENTALO

KARJALOHJAN TYÖVÄENTALO

Lohjan työväenyhdistyksen talo on vuodelta
1906, laajennus 1908 ja 1922.

Karjalohjan työväenyhdistyksen talo on vuodelta 1909

SAMMATIN NUORISOSEURAN TALO
”LÄRVÄTSALO”

Vuonna 1911 valmistunut Nuorisoseuran talo
sijaitsee Sammatin Niemen kylässä Kirkkoahteella

NUMMEN SEURATALO
Vuonna 1912 valmistunut Nummen Seuratalo rakennettiin vuonna arkkitehti Harald
Svedbergin suunnitelmien mukaan.

LOHJANSAAREN SEURANTALO

AHJOLA

HARJULA

KALLIOPIRTTI

Vuonna 1916 perustetun Lohjan Saariston Nuorisoseura ry Lohjansaareen rakennettu seurantalo
on vuodelta 1923.

Vuonna 1921 rakennettu Ahjola on Pusulan Maamiesseuran rakennus Pusulan kirkonkylässä.

Lohjan suomenkielisille seuroille vuonna 1929
rakennettu 1920-luvun klassismia edustava
seurantalo on rakennusmestari Heikki Siikosen
suunnittelema .

Vuonna 1933 perustetun Lohjan Itäinen pienviljelijäyhdistys ry:n talo Kalliopirtti valmistui
vuonna 1939.
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4 RAKENTAMINEN, KORJAUS– JA MUUTOSVAIHEET
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4.1 SVENSKA FÖRENINGEN I NORRA LOJO JA ÅSVALLAN RAKENTAMINEN
Svenska föreningen i norra Lojon perustaminen pohjustettiin 4. marraskuuta 1906 pidetyssä kokouksessa. Väliaikainen hallitus laati säännöt, jotka otettiin käyttöön 9. syyskuuta. Aloite yhdistyksen perustamiseksi tuli
kahtaalta; toisaalta RKP-taholta, toisaalta lohjalaisilta tahoilta, jotka halusivat edistää ruotsalaista kulttuuria ja kerätä niin nuoret kuin vanhatkin
saman katon alle. Yhdistyksen päämääriksi kirjattiin sivistyksen ja tiedon
leviämisen edistäminen sekä mielenkiinnon herättäminen taiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä urheiluun. Yhdistyksen synty liittyy niihin
vapaisiin tuuliin, jotka ensimmäisen sortokauden jälkeen puhalsivat maassamme synnyttäen runsaasti erimuotoista yhdistys- ja aatteellista toimintaa. Samana vuonna, 18 vuotta maamme ensimmäisen suomenruotsalaisen nuorisoseuran perustamisen jälkeen, perustettiin Uudellamaalla yhteensä 22 nuorisoseuraa.
Laakspohjan kartanon silloinen omistaja, varatuomari Walter Ahlqvist yhdessä vaimonsa Ingridin kanssa lahjoittivat jo seuraavana vuonna 1907
tynnyrialan( n. ½ hehtaaria) maata harjun rinteestä yhdistykselle omaa
seurantaloa varten. Tontti lohkottiin seuraavana vuonna.
Kului kuitenkin vielä vuosia ennen kuin oman talon rakentaminen käynnistyi. Alkuvuosina yhdistys kokoontui ja järjesti konsertteja ja tilaisuuksia
ruotsinkielisessä kansakoulussa, joka sijaitsi pedagogioon 1905 valmistuneessa lisärakennuksessa. Ensimmäisenä vuotena kokoontui yhdistyksen
hallitus peräti 18 kertaa, esitelmiä pidettiin 9 kertaa (otsikoina mm Albert
Edelfelt, Topelius, nainen valtiopäivillä, alkoholismi, sfp). Useiden komiteoiden joukossa oli myös rakennuskomitea, jonka tehtävänä oli valmistella
talohanketta. Yhdistys otti vastatakseen pedagogioon perustetun alakoulun toiminnasta ja opettajaksi palkattiin Naima Björklund joka myöhemmin
tuli toimimaan yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana 1913-1914 ja
1916-1940.
Rakennuksen suunnittelijana mainitaan silloisen puheenjohtajan Valtion
rautateillä kirjanpitäjänä työskennelleen Hjalmar Olinin puoliso Naemi

Olin. Minkäänlaista tietoa ei ole löytynyt mistä Naemi Olin oli omaksunut
arkkitehdin taitonsa jonka avulla hän onnistui loihtimaan Åsvallasta kauniin ja näyttävän ajan henkeen istuvan jugendrakennuksen.
Kun rakennushanke pääsi alkuun vuonna 1911oli yhdistyksellä 112 jäsentä
Rakennuksen suunnitelmat valmistuivat helmikuussa 1911 ja rakennustyöt
käynnistyivät ilmeisesti pian tämän jälkeen. Työhön palkatut puusepät
vastasivat rungon pystytyksestä mutta paljon tehtiin myös talkootyönä.
Yhdistyksen historiikissa mainitaan että mm lasien ja kulissien maalaustyöt, näyttämön rakentaminen, tarjoiluhuoneen sisustuksen suunnittelu ja
sähkötyöt tehtiin talkootyönä. Yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1906
-1908 toiminut Laakspohjan kartanon puutarhuri Edward Bernhard Wahlmanin tiedetään valvoneen rakennustöitä ja ”tarkastaneen jokaisen hirren”. Tiettävästi on rakennuksessa käytetty sekä Ventelän kylästä puretun
riihen vanhoja hirsiä että uusia hirsiä.
10. syyskuuta 1911 pidetyissä juhlallisissa vihkiäisissä talo nimettiin Åsvallaksi. Talon kustannuksiksi kirjattiin vuoden 1911 lopussa 15 500 markkaa,
josta 7000 markkaa oli lainarahaa. Joukko yhdistyksen jäseniä takasivat
henkilökohtaisesti nämä rakennuslainat. Rakennuksen merkittävyydestä
kertoo myös sen valmistumisen jälkeen kirjattu verotusarvo 20 000 markkaa, mikä oli korkeampi kuin millään muulla seudun yhdistystalolla. Talon
valmistumisen myötä jäsenmäärä kasvoi 38 prosentilla 155 jäseneen, joista 95 oli naisia ja 60 miehiä.
Rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei tämän työn yhteydessä ole löytynyt, lukuun ottamatta yhdistyksen historiikissa esiintyneitä ikkunapiirustuksia. Alla oleva pohjapiirros ja julkisivupiirrokset ovat myöhemmässä
vaiheessa porrasmuutoksen yhteydessä muutettuja. Näistä näkee kuitenkin hyvin oletetun alkutilanteen, jos osaa kuvitella päätyyn piirretyn portaan sijaan pitkällä sivulla sijainneen kauniin kaartuvan portaan jonka kaiteissa toistui rakennukselle tunnusomainen aurinkokuvio.

Åsvalla vuosien 1924 ja 1929 välissä. Alkuperäisen pärekaton päälle on asennettu
peltikatto mutta julkisivut ovat edelleen hirsipinnalla. Kauniit alaspäin levenevät
korkeat pääsisäänkäynnin portaat ovat alkuperäisellä paikallaan. Porraskaiteissa
toistuu rakennukselle tunnusomaiseksi muodostunut aurinkokuvio. Sama kuvio
toistuu laajalti myös julkisivuissa. Pihatie kiertää ympyränmuotoista istutusaluetta portaan edustalla. Kuva Lohjan museo
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Pohjaratkaisultaan rakennus edusti tyypillistä ns. juhlataloiksi rakennetun
seurantaloa. Keskellä on korkea sali johon liittyi isot valoa sivulta tuovat
ikkunat, toisessa päässä näyttämö ja toisessa eteinen vaatesäiliöineen.
Puffetti eli ravintola keittiöineen sekä vahtimestarin pieni asuinhuone sijoittui toiselle sivulle. Erillistä keittiötä ei ilmeisesti alkuun rakennettu vaan
käytettiin vahtimestarin asunnon yhteistä keittiötä.
Rakennus oli lähes 20 vuotta hirsipinnalla ja katon suojana oli pärekatto
Kesällä 1914 maalattiin ikkunanpuitteet ja ulko- ovet, ulkoporras kaiteineen sekä julkisivun koristeaiheet. Ikkunoiden vuorilaudat maalattiin punaisiksi kuten myös porraskaiteen tolpat. Porras sai muilta osin keltaisen
värin kuten myös julkisivujen aurinkokuviot. Harmaan hirsipinnan kontrastina ovat rakennusta kiertävät runsaat keltaiset ja punaiset koristeaiheet
luoneet juhlallista ja omintakeista ilmettä rakennukselle. Punaisesta ja
keltaisesta tuli myöhemmin suomenruotsalaisuuden väri, joka toistuu
suomenruotsalaisten lipussa ja Åsvallan viirissä.

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA
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Pohjapiirustus ja julkisivupiirustukset on laadittu vuonna 1959 porrasmuutosta varten. Samaan aikaan rakennettiin myös eteiseen wc-tilat. Voi olettaa että kuvan pohjana on käytetty alkuperäisiä piirustuksia, joista hyvin
ilmenee talon tähän päivään pitkälti säilyneet perusratkaisut. Pitkällä sivulla esitetyn puretun portaan kohdalla
oli kaunis kaartuva porras ja talon pääovi. Eteinen ”förhall” oli oletettavasti avointa tilaa, ja siitä johti portaat
salin parvelle. Juhlasalin ”festsal” vieressä oli puffettii, ja oikeassa yläkulmassa talonmiehen asunto. Rakennusta kiertää kaikilla julkisivuilla aurinkoaiheinen koristekuviointi. Kuvat Åsvallan arkisto.
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Alkuperäisiä ikkunapiirustuksia.
Åsvallan arkisto.
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4.2 TOIMINTA JA MUUTOKSET 1910– JA 20-LUVUILLA
Åsvallasta tuli pian eloisan kulttuurielämän keskus: erityisesti musiikkiesitykset keräsivät 1920-luvun puoliväliin saakka runsaasti yleisöä. Tämän toiminnan merkkipaaluja olivat 1916 hankittu oma flyygeli, joka
konserttituotoilla maksettiin takaisin jo seuraavana vuonna, sekä vuodesta 1921 toiminut konserttitakuuyhdistys. Viimeksi mainittu hankki
Åsvallaan maamme huipputaiteilijoita, esimerkiksi Ilmari Hannikainen,
Maikki Järnefelt ja Väinö Sola esiintyivät Lohjalla. Heille taattiin sovittu
palkkiosumma ja jos konsertin tuotto ylitti summan, se jäi takuuyhdistykselle. Vuonna 1925 Åsvallan viereen valmistunut suojeluskuntatalo
tuli 1920-luvun lopulla Åsvallan kilpailijaksi ja vähitellen konsertit siirrettiin sinne.

Hufvudstadsbladetissa julkaistulla ilmoituksella 24.9.1912
mainostettiin Åsvallaa vuokrattavaksi konsertteja ja teatterinäytöksiä varten. Mainoksessa kehutaan Åsvallaa seudun
viihtyisämmäksi tilaksi jossa on
sähkövalaistu.

Västra Nyland 1.3.1928

Aivan alusta lähtien Åsvallaan alkoi vähitellen kasvaa yhdistyksen lainakirjasto, jonka kirjat hankittiin kirjallisuuspiirin toimesta.

Korjaus- ja muutostöitä 1915-1929
Vuonna 1915, kun hirret olivat ehtineet painua, tiivistettiin ulkoseinät
sekä salin ja tarjoiluhuoneen välinen seinä.
Vuonna 1919 yhdistys sai lahjoituksena salin seinää edelleen koristavat maakuntavaakunat. Lehtisahalla sahatulle vanerille maalatut vaakunat ovat Lohjan vaneritehtaalla työskennelleen Rafael Florströmin ja
Lilly Löfströmin käsialaa. Molemmat olivat yhdistyksen aktiivijäseniä.
Lehtikirjoituksessa kuvaillaan Åsvallan 1925-1926 korjaustöitä,
joissa mm salinseinät verhoiltiin
vanerilla. Nyland 28.6.1925

Åsvallan tontilla oli ennen rakentamista perunamaa. Ennen talohankkeen käynnistymistä saattoi yhdistys kirjata tuloja tämän perunamaan
vuokraamisesta. Vuonna 1914 lopetettiin perunaviljelyn ja pihaan talon ympärille istutettiin nurmi. Pääportaan edustalla oli

Vestra Nyland 17.4.1917

Hangön sanomalehdessä esiintyy 1920-luvulla
usein pitkiä kirjoituksia
Åsvallassa pidetyistä
konserteista ja tapahtumista.

Sisäänkäynnin sijaitessa pohjoisjulkisivulla oli sen edessä pyöreä istutusalue jota pihatie kiersi.
Vuonna 1920 istutettiin pihan edelleen säilynyt lehmuskujanne ja orapihlaja-aita.
Vuonna 1922 osti tontin länsireunaan rajautuvan nykyään naapurikiinteistön pysäköintialueena toimivan Hörnet- nimisen tontin.
Vuonna 1924 korvattiin pärekatto sinkitystä pellistä tehdyllä uudella
katolla. Katon teki peltiseppä Fagerström.
Vuonna 1926 verhoiltiin salin seinät vanerilla ja kirjastoon hankittiin
vanerista tehdyt kirjastokaapit. Vuonna 1929 sai melkein 20 vuotta
hirsipinnalla ollut rakennus puuverhouksen.
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Åsvallassa vuonna 1920 järjestettyä veljekset Hannikaisten
konserttia mainostettiin pitkällä
lehtikirjoituksella. Hangö
20.3.1920

Kevätsiivous vuonna 1921. Kuva
Svenska föreningen i Lojo.
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4.3 TOIMINTA JA MUUTOKSET 1930– JA 40 -LUVUILLA
Jos 1910- ja 1920-luku olivat Åsvallassa musiikin vuosikymmeniä, olivat seuraavat kaksi kymmenvuotisjaksoa teatterin kulta-aikaa. Yhdistyksen harrastajateatteri antoi säännöllisesti näytöksiä , jotka olivat varsin suosittuja. Teatteritoiminta auttoi lisäksi yhdistyksen taloutta, paitsi
sota-aikana, jolloin Åsvalla oli ajan vaatimassa käytössä. Rauhan palattua näytelmätoiminta
elpyi.
Vuodesta 1931 pidettiin Åsvallassa Ruotsalaisen kansalliskoulun voimistelutunnit. Vuonna
1937 käynnistyi talossa suomenkielinen lukupiiri. Vuonna 1935 asennettiin tarjoiluhuoneen
lattiaan parketti.
Sota-aika on erikoinen osa Åsvallan monipuolista menneisyyttä. Syksystä 1939 vuoteen 1942
toimi talossa suojeluskuntapiirin toimisto. Pian tämän jälkeen huhtikuussa 1942 majoitettiin
taloon inkeriläisiä pakolaisia, jotka asuivat Åsvallassa kesään 1944 saakka. Sota-aikana yhdistys
keräsi avustuksia rintamalle, järjesti hyväntekeväisyysjuhlia yhdessä muiden lohjalaisten seurojen kanssa Harjulassa ja työväentalolla sekä lähetti joulupaketteja sotilaille. (Salonen 1981)
Vuonna 1948 ompeluseura piti taukoa, kuten kirjallisuuspiirit. Teatteriharrastuksesta ei näkynyt jälkeäkään. Laulukuoro piti harjoituksia ja esiintyi muutaman kerran, samoin kansantanssiryhmä. Urheilurintamalla vain pöytätenniksessä oli toimintaa. ”Svenska föreningen i norra Lojo” täyttäessä viisikymmentä vuotta juhlapuheen pitäjä totesi, että yhdistyksen toiminta toisen
maailmansodan puhkeamiseen asti oli ollut lähinnä aatteellista, kun se myöhempinä vuosina
oli saanut olosuhteiden sanelemia enemmän tai vähemmän käytännöllisiä piirteitä.
Vuonna 1952 leikkikoulu aloitti toimintansa Åsvallassa. Osa tontista myytiin (Hörnet) tonttisäännöstelyn seurauksena vuonna 1953.

Syksystä 1939 vuoteen 1942 toimi talossa suojeluskuntapiirin toimisto. Kuva lienee tältä ajalta.
Parvi salin taustalla on vielä avoin ja seinustalla näkyy ilmeisesti voimistelussa käytettyjä puolapuita. Salin seinät ja oletettavasti myös katto verhoiltiin vanerilla vuonna 1926. Valokuvassa näkyy hyvin kuultolakatut kiiltävät vanerilevyt jotka myöhemmin on maalattu. Kuva Lohjan museo.

Korjaus- ja muutostöitä 1930-1949
Vuonna 1946 tehtiin näyttämörakenteisiin muutoksia ja vuonna 1949 rakennettiin vanha kirjastohuone keittiöksi ja tarjoiluhuoneeksi ja parven katsomo muutettiin kirjastoja kokoushuoneeksi. Tähän saakka oli käytetty vahtimestarin keittiötä tilaisuuksien tarjoiluun.

Saliin hankittiin istuimiksi kauniit pinnatuolit. Kuva Svenska föreningen i Lojo.
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4.4 TOIMINTA JA MUUTOKSET 1950– 2000
Vuoden 1958 katsauksessa todettiin, että toiminta oli ollut ”melko laimeaa”, eikä teatteria, kuoroa eikä kansantanssiryhmää ollut olemassakaan.
Käsityöjaosto oli ainoa, joka toi yhdistykselle tuloa. 1960-luvulla oli pulaa
sekä talkoohengestä että vuokrauksesta.
Kirjaston kirjojen hankintaan saatiin vuoteen 1965 saakka valtionapua. Tuen
loputtua kirjaston kasvu tyrehtyi ja samaten sen käyttö hiljeni, kunnes vuonna 1977 yhdistys luovutti lähes 400 parasta teostaan Lohjan kaupunginkirjaston käyttöön.
1970-luvulla yhteistyö muiden yhdistysten ja laitosten kanssa laajeni jossain
määrin, myös yhteistyö kaupungin kanssa tiivistyi. Vuonna 1974 keski-ikä oli
ompeluseurassa 71 vuotta.

Pääporras siirrettiin vuonna 1959 päätyyn. Uusi porras valettiin betonista ja
kaiteet tehtiin teräsputkesta ajan hengen mukaisesti. Eteisen uuden oviaukon kohdalla ilmeisesti sijainnut vanha ikkuna, siirrettiin pitkälle sivulle
oviaukon paikalle.

Korjaus- ja muutostöitä 1950-2000
Åsvallan julkisivut maalattiin ja porras uudistettiin vuonna 1951.
Rakennukseen asennettiin vesi ja viemäri vuonna 1952.
Sali, keittiö ja tarjoiluhuone maalattiin ja taloon hankittiin 50 uutta tuolia
vuonna 1956 kun yhdistys vietti 50-vuotis-juhlavuottaan.
Vuonna 1959 taloon rakennettiin wc-tilat. Tähän saakka oli käytetty pihan
itäreunalla sijainnutta ulkokäymälää. Samana vuonna vesikatto maalattiin,
ja pääsisäänkäynti siirrettiin talon läntiseen päätyyn, eteinen maalattiin.
Vuonna 1967 teki vahtimestari uuden lattian juhlasaliin ja eteisen lattiaan
asennettiin vinyylilaatat. Juhlasalia kunnostettiin seuraavana vuonna. Astrid
Bäckströmin suunnitelmien mukaan maalattiin salin seinät ikkunat ja ovet
uuteen sävyyn ja kamiinalle rakennettiin suojus. Saliin asennettiin uudet uusi
lampettivalaisimet. Keittiö uudistettiin pari vuotta myöhemmin. Talon korjaus– ja ylläpitotöistä vastasi pitkälti vahtimestari Erik Lindholm.
1970-luvulla Lindholm kunnosti talonmiehen asunnon, jossa itse asui. Seinät saivat levyverhouksen ja lattian pintaan asennettiin matto.
Vuonna 1992 taloon asennettiin sähkölämmitys. Taloa kunnostettiin ja mm
näyttämön alle asennettiin kevytsoraeriste.

Piirustus nykytilanteesta ennen 2000-luvun korjaus– ja muutostöitä. Pohjaratkaisultaan tämä oletettavasti noudattaa pitkälti vuonna 1959 muutosten jälkeistä tilannetta. Eteisessä oli kaksi wc-tilaa ja naulakot olivat
vastakkaisella seinällä. Vuonna 1949 rakennettu keittiö oli nykyistä pienempi ja siihen liittyi erillinen tarjoilutila. Talonmiehen asunnossa ei vielä
ollut omaa wc-tilaa.
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4.5 TOIMINTA JA MUUTOKSET 2000 –LUVULLA
2000-luvulla toiminta on jatkunut perinteisissä merkeissä mutta vilkkaimpia vuosia hiljaisempana. Yhdistyksen oma käyttö on vähäisempää mutta
tilaa vuokrataan ulos yhdistys ja seurakäyttöön sekä juhlatilaisuuksia varten.
2000-luvun alkuvuosina Åsvallassa tehtiin mittavia korjauksia ja pienempiä
muutostöitä. Katto uusittiin ja julkisivut maalattiin. Kaupungin avustuksella hiottiin ja lakattiin juhlasalin lattia ja seinät maalattiin. Keittiö uusittiin ja
modernisoitiin ja sitä laajennettiin.
Vuonna 2003 jatkuneiden korjausten arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Jalo Läpsä Lohjalta. Rakennustöiden pääurakoitsijana oli
Rakennus –Elmo Oy. Yhdistyksen edustajana on asiakirjoihin merkitty silloinen puheenjohtaja Rolf Grandell.
Pääsisäänkäynnin alapuoliset huonokuntoiset hirret uusittiin . Myös eteisen lattia, jossa oli lahovaurioita, uusittiin alusrakenteineen. Moneen kertaan paikatut huonokuntoiset ulko-ovet uusittiin. Nämä ilmeisesti eivät
olleet alkuperäisiä ovia, koska remonttimuistiossa pohdittiin entisöitävien
ovien tyylikysymyksiä. Toimenpidelupaa haettiin lisäksi invaluiskan rakentamiseksi talon eteläjulkisivulle ja sisäänkäyntikatosten uusimiseksi. Invaluiskaa ei kuitenkaan rakennettu mutta katokset uusittiin, ja niihin tehtiin
aurinkokuvioiset koristeet kuten muualla julkisivuissa.
Sisätiloissa eteiseen rakennettiin inva- wc , wc-tilat uusittiin ja vesipisteet
varustettiin nyt myös lämpimällä vedellä.
Salin vanhat sisäovet kunnostettiin
Talonmiehen asuntoon rakennettiin kylpyhuone ja asunto paloeristettiin
levyttämällä muusta rakennuksesta.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

19 (37)

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

20 (37)

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

21 (37)

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

4.6 KORJAUS– JA MUUTOSTYÖT YHTEENVETO

1906
1907
1908
1908
1910
1911
1911
1914
1915
1920
1922
1924
1926
1929
1935
1946
1949
1951
1952
1953
1956
1957
1959
1960
1961
1965
1966
1967
1968
1969
1970

4 marraskuuta, yhdistys perustettiin
Saatiin tontti lahjoituksena
Tontti lohkottiin
Yhdistys liittyi Nylands Svenska Ungdomsförbundet– yhdistykseen.
Yhdistys sitoutui ylläpitämään seudun alakoulua. Urheilupiiri käyn
nistyi.
Naemi Olinin laatimat rakennuspiirustukset valmistuivat helmikuussa 1911.
10. syyskuuta pidetyissä vihkiäisissä talo nimettiin Åsvallaksi.
Ikkunat ja ulko- ovet sekä ulkoporras kaiteineen maalattiin.
Ulkoseinät sekä salin ja tarjoiluhuoneen välinen seinä tiilkittiin
Lehmuskujanne ja orapihlaja-aita istutettiin (myöhemmin
poistettu).
Tontti ”Hörnet” ostettiin.
Pärekatto korvattiin sinkityllä peltikatolla.
Salin seinät verhoiltiin vanerilla. Kirjastokaapit hankittiin.
Åsvallan julkisivut saivat puuverhouksen.
Tarjoiluhuoneen lattiaan asennettiin vaneriparketti.
Näyttämöä muutettiin
Vanha kirjastohuone rakennettiin keittiöksi ja tarjoiluhuoneeksi,
parven katsomo muutettiin kirjasto ja kokoushuoneeksi
Åsvalla maalattiin ulkopuolisesti ja porras uudistettiin.
Rakennukseen asennettiin vesi ja viemäri. Leikkikoulu aloitti
toimintansa Åsvallassa.
Osa tontista myytiin (Hörnet) tonttisäännöstelyn seurauksena.
Seura juhli 50-vuotisjuhlaansa. Sali, keittiö ja tarjoiluhuone
maattiin ja taloon hankittiin 50 uutta tuolia.
Sähkövirta muutettiin 220 V.
Taloon rakennettiin wc-tilat, vesikatto maalattiin, pääsisäänkäynti
siirrettiin talon läntiseen päätyyn, eteinen maalattiin.
Talonmiehen asuntoon hankittiin sähköliesi
Vietettiin Åsvallan rakennuksen 50-vuotisjuhlia.
Valettiin keittiönporras.
Yhdistystalon julkisivut maalattiin.
Salin lattia uusittiin, eteisen lattia päällystettiin vinyylilaatoilla.
Sali restauroitiin perusteellisesti, lampetteja ja verhoja ostettiin,
Minerit (Partek) lahjoitti uuden mineritsuojan salin kamiinalle.
Hankittiin kääntyvät vaatenaulakot
Korjattiin keittiö, uudet astiakaapit hankittiin, lattia päällystettiin
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1971
1974
1976
1977
1981
1982
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2001
2004

vinyylilaatoilla, lämminvesivaraaja saatiin lahjoituksena Galina ja
Erik Sundmanilta.
Vesikatto kunnostettiin, keittiöön hankittiin sähköliesi
Piharakennuksen katto kunnostettiin ja uudet tikapuut hankittiin
yhdistystalon katolle
Talonmiehen asunto kunnostettiin, tarjoiluhuoneeseen hankittiin
verhot
Hankittiin uusi esirippu. Noin 400 nidosta, pääosin kaunokirjallisuutta, vietiin kaupunginkirjastoon.
Yhdistystalon sisäpintoja maalattiin
Ikkunoita maalattiin ja ostettiin uusi puuhella.
Ulkoseinät maalattiin.
Ostettiin 100 uutta tuolia juhlasaliin.
Hankittiin jääkaappi ja puuvarasto sekä uusi lämminvesivaraaja
keittiöön
Tarjoiluhuoneen lattia päällystettiin vinyylilaatoilla
Maanvaihto Hörnet/ Rosen, myytiin katuosa kaupungille,
Kaupunginkirjastolle lahjoitettiin 402 kirjaa
Ostettiin uudet verhot juhlasaliin.
Rakennukseen asennettiin sähkölämmitys.
Ulkoseinät kunnostettiin ja peltikatto uusittiin osittain.
Hankittiin uusi lipputanko
Purettiin talot tontilla ”Rosen”.
Peltikatto uusittiin
Salin seinät maalattiin, lattia hiottiin ja lakattiin. Keittiötä
laajennettiin, uusittiin ja modernisoitiin. Julkisivut maalattiin.
Eteinen, wc-tilat ja talonmiehen asunto peruskorjattiin ja sinne ra
kennettiin kylpyhuone. Ulkoportaiden yläpuolelle rakennettiin
uudet katokset. Ulko-ovet uusittiin. Salin vanhat sisäovet kunnos
tettiin.

(lähteet Svenska föreningen i norra Lojo 75 år. Bergman 2006. rakennusvalvonnan arkisto)
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Åsvalla aiemmassa ulkoasussaan, Julkisivut yksityiskohtineen olivat valkeaksi maalatut ja katto
oli tumma.
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5. NYKYTILANNE
5.1

PIHA-ALUE JA TONTTI

Ote ilmakuvasta vuodelta 2016. Seurantalo sijoittuu tontin eteläosaan harjun suuntaisena. Maasto laskee pohjoiseen Nummentien suuntaan. Kuva Lohjan karttapalvelu.

Pihatie kaartuu kauniisti puistomaisesti hoidetussa pihapiirissä. Sisäänkäynnin sijaitessa pohjoisjulkisivulla oli sen edessä pyöreä istutusalue jota
pihatie kiersi. Piha on pääosin nurmipintaisena
hoidettu. Istutuksia on lähinnä talon edustalla.

Åsvallan pihapiiri on voimassa olevassa vuonna 1970 vahvistetussa asemakaavassa
osoitettu osittain opetustoimintaa palvelevaksi alueeksi (YO) ja osittain erillispientalojen alueeksi (AO). Tonttia ja Åsvallan rakennusta halkoo kaavassa osoitettu tonttikatu.
Kaava on todettu vanhentuneeksi. Ote ajantasa-asemakaavasta. Karttapohjana on
nykyinen kantakartta.
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Nummentien reunassa tontin pohjoisosassa on sorapintainen pysäköintialue.

Pihan itäreunalla on vanhat mahdollisesti alkuperäiset punamullatut
talousrakennukset .
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JULKISIVUT

Åsvallan komea jugendvaikutteinen seurantalo on varsin hyvin säilyttänyt alkuperäisen
ilmeensä. Rakennus on rungoltaan alkuperäisessä muodossa, laajennuksia tai muita merkittäviä muutoksia ei ole tehty. Näkyvimmän muutoksen on aiheuttanut pääportaan ja
sisäänkäynnin siirtäminen vuonna 1959. Kaunis rakennukselle tunnusomaisin aurinkoaiheisin kaitein varustettu korkea puuporras purettiin pohjoisjulkisivulta ja länsipäätyyn toteutettiin nykyinen ilmeeltään arkinen betonirakenteinen porras pinnakaiteineen. Talolle
saavuttaessa jää nykyinen porras hierarkisesti selvästi vähemmälle huomiolle. Suljettavan
oviaukon kohdalle siirrettiin ilmeisesti vanha ikkuna.
Rakennuksella on päädyissä aumattu taitekatto johon pohjoispuolella liittyy taitekattoinen
frontoni jossa on vain pieni ikkuna. Eteläpuolella peittää päämassan matalampaa osaa
molemmissa päissä kaksi satulakattoista frontonia, joiden välissä on pohjoiseen laskeva
lape. Suorakulmaiselle rakennukselle on kattoratkaisu varsin monimutkainen ja samalla
rakennukselle tunnusomainen. Nykyinen punainen peltikate on vuodelta 1996. Alkujaan
rakennuksessa oli pärekatto.
Julkisivut olivat ensimmäiset 18 vuotta hirsipinnalla ja vuorattiin vasta 1929. Ulkoseinät
kunnostettiin ja maalattiin tiettävästi viimeksi 2000-luvun alussa. Nykyinen okranvärinen
maalipinta lienee tältä ajalta. Rakennuksen erityisenä tunnusomaisena aiheena
on julkisivuja kiertävä aurinkokuviointi.
Alkujaan kun rakennus oli hirsipinnalla
korostui keltaisella maalattu julkisivuaihe huomattavasti nykyistä voimakkaampana.
Rinteeseen sijoittuvan rakennuksen
pohjoispuolella korostuu lisäksi korkea
lohkokivisokkeli.
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Pohjoisjulkisivun nykyinen sommitelma, syntyi kun pääporras 1950-luvulla siirrettiin länsipäätyyn. Julkisivun keskiosan
voimakasaiheisen ikkunan ja siihen liittyvän frontonin molemmin puolin tasapainoilee eri korkoihin sijoittuva identtinen
pienempi ikkuna.
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Rakennuksen jugendaiheiset ikkunat joihin liittyy leveä pyöristetyt ja koristellut vuorilaudat antavat rakennukselle erityistä identiteettiä. Alkujaan oli ikkunanpuitteet valkoiset
tukevien vuorilautojen ollessa punaisiksi maalattuja. Vuorilautojen koristeaiheet puolestaan olivat tiettävästi keltaiset. sävyyn maalatut. Rakennuksen puuikkunat lienevät
pääosin alkuperäiset.
Ulko-ovet uusittiin vuoden 2004 korjauksen yhteydessä ja
samaan aikaan rakennettiin niiden yläpuolelle katokset,
joissa toistuu tuttu aurinkokuvio.
Keittiön sisäänkäynnin betoniporras on vuodelta 1965 .
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SISÄTILAT, 1.KRS ETEINEN
Eteistilassa korostuvat salin kauniisti detaljoidut vanhat taiteovet. Ovet kunnostettiin vuoden 2004 korjauksen yhteydessä. Katon vaneriverhous lienee uusittu vuoden 1959 muutosten yhteydessä tai myöhemmin. Vaatenaulakot ovat vuodelta
1969. Eteistilaan liittyvät wc-tilat uusittiin vuoden 2004 korjauksen yhteydessä. Samaan aikaan rakennettiin myös tuulikaapin viereinen siivouskomero. Myös lahonneet lattiat alusrakenteineen jouduttiin tällöin uusimaan.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 28.2.2018

29 (37)

LOHJAN KAUPUNKI, ÅSVALLA

5.4

RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS

SISÄTILAT, 1.KRS, SALI

Salin ilmettä on muuttanut myöhempi vaalea värisävy ja parven
muutokset. Parvi rakennettiin vuonna 1949 kirjasto– ja kokoushuoneeksi. Sitä ennen liittyi parvitila avoimesti saliin. Vanhassa kuvassa
näkyy takaseinällä oletettavasti puolapuita jotka ovat palvelleet salin käyttöä voimistelutilana. Eteisen oven yläpuolella olevat maakuntavaakunat saatiin vuonna 1919. Ne on tiettävästi maalattu Lohjan vaneritehtaan vanerilevyille.

Kuva alla. Näyttämöä kiertää sisäpuolella valo
– ja näyttämöjärjestelyjä palveleva parveke.
Parvekkeen kautta on lisäksi käynti ullakolle.
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Salin seinät verhoiltiin vuonna 1926 vanerilla. Vaneri oli alkujaan kuultolakattu ja on vasta myöhemmin saaneet nykyisen valkean sävynsä Salin
yleisilme oli aikanaan nykyistä tummempi. Katon kuultolakatun vaneriverhouksen toteutusajankohta ei ole tiedossa, on mahdollista että se tehtiin samanaikaisesti seinien kanssa. Puulattia on hiottu ja lakattu vuonna 2001, mahdollisesti myös myöhemmin. Näyttämön oikeassa reunassa
sijaitseva kamiina sai suojakseen mineritverhouksen lahjoituksena Partekilta vuonna 1968.
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SISÄTILAT, 1.KRS, TARJOILUHUONE JA KEITTIÖ

Tarjoiluhuoneen seinät ja katto on verhoilu kuultolakatuin vanerilevyin. Pontattu lautalattia lienee suhteellisen uusi. Lattiapäällysteenä oli vuodesta 1989 vinyylilaatat, jotka
myöhemmin on poistettu. Huoneen kulmassa on vanha koristeellinen Högforsin teräskamiina no 22. Tarjoiluhuoneen ja salin välissä on ilmeisesti alkuperäinen 5-osainen taiteovi,
vastaavanlainen kuin salin ja eteisen välissä.
Tarjoiluhuoneen takana sijaitseva keittiö on uusittu vuosien 2000-2001 korjauksissa. Alkujaan tilassa oli kirjasto, keittiö rakennettiin vuonna 1949. Siihen liittyi silloin erillinen tarjoilutila myyntitiskeineen.
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SISÄTILAT, 1.KRS, TALONMIEHEN ASUNTO

Alkuperäisellä paikallaan sijaitseva talonmiehen asunto kunnostettiin 2000-luvun alussa.
Tilassa on säilynyt vanha pönttöuuni. Kaikki pinnat on uusittu. Asunto paloeristettiin tuolloin muusta rakennuksesta levyttämällä. Kylpyhuone rakennettiin keittiön paikalle.
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SISÄTILAT, 2.KRS KIRJASTOPARVI

Salin parvelle vuonna 1949 rakennettu kirjasto on tunnelmaltaan erityinen. Täällä on aika pysähtynyt.
Matalaan tilaan katossa on muiden tilojen tapaan
kuultolakatusta vanerista tehty verhous. Verhous on
tehty taidokkaasti, harkitun kuvion muodostavat saumat on peitetty ohuilla listoilla ja liittymä seinään on
tehty kaarevana vaneria taivuttamalla. Seinissä on vaaleampi kuultolakattu vaneri. Kirjakaapit on niinikään
tehty vanerista. Matalat pieniruutuiset jugendikkunat
pyöristettyine vuorilautoineen tuovat tilaan pienimittakaavaista tunnelmaa. Portaan seinä on myöhemmin rakennettu keskelle huonetilaa katkaisten vanhan
vanerikaton kuvioinnin.
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SISÄTILAT, 2.KRS ULLAKKOHUONE, ULLAKKO

Ullakolle on sisustettu ullakkohuone. Muu ullakkotila on kylmänä ullakkona.
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6. OMINAISPIIRTEET JA ARVOT YHTEENVETO

Myöhemmin Rosenin tontille Nummentien reunaan
rakennettu pysäköintialue
on avartanut näkymiä
talon suuntaan ehkä turhankin paljon. Tontilta
puretun asuinrakennuksen
paikalle on mahdollista
tutkia ympäristöön sovitettua täydennysrakentamista. Pysäköintipaikkojen
sijoittamista talon taakse
voidaan myös tutkia.

ARVOT

VAALITTAVAT OMINAISPIIRTEET



Piha-alue

Julkisivut









Erityinen kulttuurihistoriallinen arvo lähes alkuperäisenä säilyneenä
Lohjan vanhimpiin kuuluvana ja alkuperäisessä käytössään edelleen
säilyneenä seurantalona. Rakennus on tullut tunnetuksi ei ainoastaan
Svenska Föreningen jäsenten, vaan myös ja laajemman seudun keskuudessa, kouluna, suosittuna kokoontumis– ja juhlapaikkana ja lukuisten teatteri– ja musiikkiesitysten näyttämönä.
Erityinen rakennushistoriallinen arvo hyvin ilmeeltään ja alkuperäisiltä rakennusosiltaan säilyneenä, edustavana 1900-luvun alun jugendvaikutteisena seurantalona. Rakennus edustaa pohjaratkaisultaan
tyypillistä aikakauden seurantalorakentamista, julkisivujen erityisenä
ominaispiirteenä on aurinkoaiheinen koristepanelointi. Pääportaan
siirto ja portaan muutokset, ovat jonkin verran muuttaneet julkisivujen alkuperäistä jäsentelyä.
Maisemallinen arvo, näkyvästi Nummentien varressa ja Lohjanharjuntielle erottuvana tunnusomaisena julkisena rakennuksena. Kokonaisuuteen liittyy puistomainen pihapiiri talousrakennuksineen sekä viereinen 1920-luvulla rakennettu suojeluskuntatalo.
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Seurantalon pohjoispuolisen piha-alueen puistomainen hoidettu ilme ja
vanha lehmuskujanne
Pihan itäreunalla säilyneet vanhat piha-rakennukset
Perinteiset näkymät Nummentieltä Åsvallan seurantalolle
Myöhemmin avattujen näkymien säilyminen ainakin osittain Suurlohjankadulta rakennuksen suuntaan

Nummentien reunaan, Rosenin puretun asuinrakennuksen paikalle, rakennettu Åsvallan pysäköintialue yhdessä naapuritontin pysäköintialueen kanssa on jonkin verran muuttanut ympäristöä. Nykyinen laaja avoin alue on
maisemallisesti jäsentymätön ja siinä korostuu erityisesti naapuritontin kerrostalo. Alueelle voidaan tutkia maisemaan huolella ja ympäristöön mittakaavansa puolesta sovitettua täydennysrakentamista. Pysäköintipaikkojen
sijoittamista talon taakse voidaan vastaavasti tutkia. Tievallien ja aitojen
muuttama harjualue ei maisemallisesti ole yhtä merkittävä kuin pohjoiseen
suuntautuva julkisivu ja sen edustan hyvin säilynyt piha-alue. Suotavaa olisi
palauttaa maisemaa rajaavaa kasvillisuutta myös tällä alueella.
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Rakennus, seudulla merkittävänä ja tunnusomaisena jugendvaikutteisena, ilmeeltään hyvin säilyneenä 1900-luvun alun seurantalona tulee
säilyttää.
Alkuperäisenä säilynyt rakennuksen massa ja kattomuoto tulee säilyttää.
Julkisivujen alkuperäiset piirteet, kuten puuikkunat yksityiskohtineen,
julkisivuverhouksen yksityiskohdat, julkisivujen tunnusomainen koristekuviointi ja yksityiskohdat sekä vesikaton yksityiskohdat tulee säilyttää. Tulevissa korjauksissa voidaan tutkia ennallistavia toimenpiteitä
värisävyjen ja muutettujen porrasratkaisujen osalta.

Sisätilat
 Salin, tarjoiluhuoneen, eteisen alkuperäinen tilajako ja kattojen vaneripinnat, sekä sisätilojen alkuperäiset jugendovet tulee säilyttää.
 Tulevissa korjauksissa voidaan tutkia salin varhaisten piirteiden palauttamista edellyttäen näiden yksityiskohtien tarkempaa selvittämistä.
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