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Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n toimitilat laboratorioineen sekä eri yritysten tiloja. Myös
tutkimus- ja opetustoiminnan tiloja on osoitettu suunnitelmassa.
Diplomityössäni olen suunnitellut uudisrakennuksen Lohjanjärven rannassa sijaitsevalle Porlan
historialliselle kalanviljelyalueelle sekä rakennuksen liittymisen alueelle suunnitteilla olevaan

Esiselvityshankkeen aikana olen tarkastellut myös asuntorakentamisen sijoittamista alueelle,

luontopuistoon.

tulevan kaavoitustyön avuksi ja alueen suunnittelun täydentämiseksi.

Uudenmaan

Järvikeskus

-rakennus

toimii

tämän

luontopuiston

opastuskeskuksena sekä vesistötutkimuksen ja –kunnostuksen osaamiskeskittymänä.

Työ pohjautuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle (Luvy ry) tekemääni esiselvitykseen,
jossa tutkin uudisrakennuksen, huollon ja pysäköintijärjestelyjen sijoittumiset alueelle.
Esiselvityshankkeen aikana tein Luvy ry:n avustamana tilaohjelman, jota tässä suunnitelmassa
on noudatettu. Alueen yleissuunnitelman allas- ja puistoalueiden osalta on tehnyt maisemaarkkitehtitoimisto Studio Terra Oy.

Suunnitelmassani Uudenmaan Järvikeskus -rakennus sijoittuu Ojamonkadun tuntumaan,
kalamestarin asunnon pihapiiriin, täydentäen ja rajaten sitä niin että rakennuksille syntyy
yhteinen piha-alue, jonka keskeisenä elementtinä säilyy ns. Alkulähde, alueen ensimmäinen
allas. Rakennuksen päämassa kurottautuu piha-alueen ja Alkulähteen ylle ja erkanee
katulinjasta, samalla avaten näkymiä ja ohjaten kohti puistoaluetta. Rakennuksen muotokieli
julkisemmalta puoleltaan on veistosmainen ja mahtipontinen, kun taas luontopuiston puolella on
pyritty maltillisempaan, pienimittakaavaisempaan ilmaisuun.

Rakennukseen on kaksi pääsisäänkäyntiä, toinen katutasolta ja toinen kerrosta alempaa
Alkulähteen pihatasolta. Katutasolta on esteetön hissiyhteys rakennuksen kaikkiin osiin.
Esteetön liikkuminen piha-alueelta luontopuiston allasalueelle on hoidettu luiskien avulla.
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vesi- ja ympäristö ry (Luvy), and premises for various firms. There are also spaces for research
Abstract of Master´s Thesis

and education purposes.

In my master’s thesis I designed a new building for the historical area of Porla fish farm near

During the project-planning phase I also examined the possibilities for locating residential

Lake Lohjanjärvi and connected the building with the nature park planned in the region. The

buildings in the area, to assist town planning and to complete the planning of the area.

Uusimaa Lake Centre building functions as an info centre for the nature park and as a centre of
water research and improvement.

This work is based on a preliminary report that I drew up for Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Kerrosluku

5

ry (Luvy ry). In the report I examined the possible locations for the new building, its maintenance

Kerrosala

6280 kem2

routes and parking arrangements. With the help of Luvy ry, I made a spatial plan, which has
been followed in this design. Studio Terra Oy made the overall plan for the pool and park areas.

In my design, the Uusimaa Lake Centre building is located nearby the passing road
Ojamonkatu, in the vicinity of fish farmers’ dwelling, so that together they form a shared
courtyard. In the middle of this courtyard is the first pool made for the area, the so-called
Alkulähde. The main volume of the Lake Centre building stretches itself over the courtyard and
diverges from the street line, at the same time opening views and guiding towards the park.
On the more public side the building is sculpture-like and bombastic, where-as on the side of the
park it takes a subtle and smaller-scale shape.

There are two main entrances to the building, one from the street level and the other one storey
lower from the level of the courtyard. From the street level there is a wheelchair-accessible
route to all parts of the building. Wheelchair-accessible routes outdoors are dealt with ramps.

The main design principles of the Lake Centre building have been respect for the environment,
human orientation and supplying experiences of nature to all. The construction materials used
are selected with these values in mind: wood, natural stone, glass and concrete.
The structural frame of the building is glue-laminated wood for the levels above earth and
reinforced concrete in the basement. Environmental issues have been considered, for example,
in the form of selecting a roof covering that purifies air from nitrogen oxides and by utilizing the
piling foundation for inserting geothermal heating pipes in the piles, -called energy -piles.

The main spaces of the building are: the Lake Centre exhibition hall, aquariums and water
treatment, fish farm incubator rooms, auditorium, cafeteria, premises for Länsi-Uudenmaan
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Alkusanat

Tässä diplomityössä esittelen suunnitelmani Uudenmaan Järvikeskus –rakennuksesta, sen
liittymisestä Porlan allasalueeseen sekä olemassa oleviin liikenneväyliin.

Rakennuksen sijoittuminen herkän rantaluonnon tuntumaan, suojellun lehtometsän viereen
sekä pohjavesi- ja maaperäolosuhteiltaan vaativaan paikkaan, on luonut suunnittelulle
haastavat,

mutta

mielenkiintoiset

lähtökohdat.

Luontoarvoiltaan

lohjalaisille

tärkeäksi

muodostuneen alueen suunnittelu on herättänyt keskustelua ja toivottavasti myös saanut
kaupunkilaiset oivaltamaan alueen mahdollisuudet järviluonnon monimuotoisuuden esittelyyn ja
virkistysaluekäyttöön.

Suunnitelma ottaa samalla kantaa käynnissä olevaan keskustan osayleiskaavoitukseen,
tarjoten yhden vaihtoehtoisen ratkaisun kaavoituksen tueksi. Toivon, että suunnitelmani myötä
alueen kehittäminen jatkuu ja että ranta-alueesta rakennuksineen lopulta muodostuu
järviluonnon esittelyyn omistautunut korkeatasoinen luontopuisto.

Haluan esittää kiitokset valvojalleni Professori Markku Komoselle sekä perheelleni, joka on
osoittanut pitkämielisyyttä istuessani päivät ja illat kellarin työpisteeni ääressä. Sekä kaikille
muille osallisille ja erityisesti itselleni siitä että sain tämän diplomityön tehtyä.
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Johdanto

Työn tavoitteena on suunnitella järviluonnon ja vesien esittelyyn, suojeluun ja kunnostukseen
keskittyvä Järvikeskus –rakennus sekä luoda sinne uudet toimitilat Länsi-Uudenmaan vesi- ja
ympäristö ry:lle (Luvy ry). Vesistöjen kunnostustarpeiden kartoittamiseen, tiedottamiseen ja
ohjeistamiseen perehtyneen osaamiskeskittymän tarkoituksena on tehdä järviluontoa tutuksi
myös koululaisille luontokoulun muodossa.

Luontoelämysten tarjoaminen sekä retkeily- ja kalastusmahdollisuuksiin tutustuttaminen tuottaa
paitsi matkailullista lisäarvoa, myös kasvatuksellista - rahassa mittaamatonta - hyötyä.
Kaupungistuneen elämän ja kiireen keskelle sopii luontopuiston kaltainen keskus, jossa
esitellään kootusti ja monipuolisesti ympäristömme kasvillisuutta ja eläinkuntaa sekä
mahdollisesti johdatetaan ihmisiä terveellisten luontoharrastusten pariin.

Tämän diplomityöselostuksen luvussa kaksi perehdytään alueen historiaan, sekä Porlan
kalanviljelylaitoksen että alueen aikaisempien suunnitelmien osalta. Luku kolme esittelee
suunnittelualuetta lähtötilanteen kuvien ja nykyisen rakennuskannan avulla. Luvussa neljä
käsitellään rakennuksen suunnitteluratkaisuja ja sen lopussa on rakennuksen tilaluettelo.

Työssä on käytetty aikaisemmassa hankesuunnitteluvaiheessa Luvy ry:n kanssa tekemääni
tilaohjelmaa, joka on toiminut tilasuunnittelun ohjenuorana. Apuna ovat olleet myös
hankesuunnitteluvaiheeseen

liittyneet

kalanviljelykonsultin

luonnokset

hautomo-

ja

akvaariotilojen tilatarpeista sekä puistokonsultin yleissuunnitelma allasalueista. Työssä on
keskitytty päärakennuksen suunnitteluun ja pyritty liittämään se osaksi aikaisempia
suunnitelmia sekä ympäröivää luontoa ja kaupunkirakennetta.
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Syksyllä 1917 altaita oli käytössä jo viisi pinta-alaltaan 5200 m2 ja toiminta laajeni kaiken aikaa.
Laitokselle annettiin nimeksi Porla. Altaiden pohjakasvillisuus yllätti monimuotoisuudellaan ja

Historia

takasi sen että kaloilla oli riittävästi luonnollista ravintoa saatavillaan. Kun viljelytoimintaa oli
2.1

Porlan kalanviljelyslaitos

aluksi menestyksellä kokeiltu Lohjanjärvestä pyydetyllä kuhalla ja hauella, oli sen jälkeen aika
siirtyä suunnitelmien mukaiseen raudun viljelyyn. Ensimmäinen hirsirakenteinen hautomahuone

Alueen lähihistorian merkkipaaluna ja käyttötarkoituksen suunnannäyttäjänä voidaan pitää

rakennettiin harjun rinteeseen, noin 30 metrin päähän Alkulähteestä, takaamaan omavaraisuus

taloustieteilijä, kirjailija Hugo Laguksen päätöstä perustaa Porlaan kalanviljelyslaitos.

poikasten saannissa.

Päätöksen perustana oli osin Laguksen lapsuudenaikainen kiinnostus luontoa kohtaan sekä I
maailmansodan syttyminen ja sitä kautta elintarvikepulaan varautuminen.
Laguksen omin sanoin:
”…olin talsinut rämeiden halki tuhat kertaa aivan yhtä varmasti kuin kerran. Ne muodostuivat
mielikuvituksessani vähitellen eräänlaiseksi satujen ihmemaaksi, ja kuka tietää, eikö jo silloin
alitajunnassani virinnyt se kalanviljelysajatus, joka sittemmin johti käytännölliseen toimintaan.”

Tuo käytännöllinen toiminta sai muotonsa keväällä 1917, ensimmäisten altaiden pengerten
rakennustöistä.

Maanrakennusaineet

olivat

helposti

ja

edullisesti

saatavilla,

hiekkaa

Lohjanharjun rinteiltä sekä savea vesijättömailta, joihin Porlan aluekin kuuluu. (1860-luvulla
Lohjanjärven pintaa oli laskettu muutamia metrejä, jonka seurauksena vesijättöä syntyi
satakunta metriä).
Ensimmäinen allas sijoittui noin kolme metriä muuta tulevaa allasaluetta korkeammalle ja sai
nimekseen Alkulähde.

Jo 1916 oli rakennettu kalamestarin asunto Alkulähteen viereen ja samaan pihapiiriin vuonna
1921 tehtiin sauna, puuliiteri sekä maakellari. Näistä kalamestarin asunto ja saunarakennus on
Lohjan museon toimesta suositeltu säilytettäväksi.

Kevätkesällä 1920 havaittiin raudunpoikasten paenneen Lohjanjärveen ohi sihtien, pettymys,
joka johti uuden kalamestarin, ensimmäisen ammatiltaan kalanhoitajan, palkkaamiseen
laitoksen palvelukseen. 1923 Ab Porla Oy:n osakemyynnistä saaduilla tuloilla rakennettiin
seuraavan parin vuoden aikana seitsemän uutta allasta.
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Vuonna 1927 Kokemäenjoen Lauttausyhdistys (myöh. Kokemäenjoen Uittoyhdistys) lunasti
koko Ab Porla Oy:n osakekannan, joka mahdollisti Myllylammen lähdealueen liittämisen
kalanviljelyslaitokseen. Laitoksen maa-ala oli kokonaisuudessaan 11 hehtaaria ja allasalueiden
pinta-ala oli saavuttanut huippunsa, hieman yli neljä hehtaaria.

Porlassa kasvatettuja poikasia kuljetettiin ja istutettiin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen jokiin ja
järviin. Vuoteen 1925 asti laitoksen toiminta oli edennyt yrityksen ja erehdyksen kautta ja pian
osakemyynnistä saadut tulot oli käytetty. Kokemäenjoen Lauttausyhdistys ryhtyi 1925 yhtiön
pääosakkaaksi korvatakseen poikasistutuksin lauttauksen aiheuttamat vahingot Kokemäenjoen
kalakannalle. Porlan allaspinta-ala kasvoi kolmeen ja puoleen hehtaariin, josta kolmea hehtaaria
käytettiin Lauttausyhdistyksen toimesta merilohen viljelyyn. Uusi hautomahuone rakennettiin
1926 ja siitä tehtiin riittävän suuri sekä Lauttausyhdistyksen että Porlan yhtiön omaan käyttöön.

Uittoyhdistys vuokrasi laitoksen Kalataloussäätiölle vuonna 1949, jolloin Porla muuttui
tutkimuskalanviljelylaitokseksi.

Samana

vuonna

rakennettiin

vesilaboratoriorakennus

kalamestarin asunnosta koilliseen. Tämä rakennus on huonosta kunnostaan johtuen ehdotettu
purettavaksi.

Lohjan kaupunki hankki Porlan omistukseensa 1981 ja vuoteen 1995 asti aluetta vuokrattiin
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle. Viljelytoiminta jatkui alueella vähäisenä tämänkin
jälkeen, lähinnä kalan- ja ravunviljelynä.
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Alueen suunnittelun vaiheet

Porlan alue on 1948 vahvistetun asemakaavan (Birger Brunila) mukaan kaavoitettu
kalanviljelytarkoitukseen. Nyt keväällä 2010 on käynnissä keskustan osayleiskaavan valmistelu,
jolla ohjataan alueen asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos valmistuu vuoden sisällä, jonka
jälkeen Porlan alueen tuleva käyttötarkoitus on määritelty.

Alueelle on useaan otteeseen ehdotettu asuntorakentamista, ensimmäinen näistä 1970-luvun
alussa.

Vuonna 1994 ranta-alueille laadittiin yleissuunnitelma, jota käsiteltäessä kaupunginvaltuusto
hyväksyi aluetta koskevat tavoitteet. Seuraavana vuonna Porlaa suunniteltiin asumiskohteena
sekä mahdollisena hotellin sijoituspaikkana.

Osayleiskaavaluonnoksessa vuodelta 1997 alue on pääosin säilytetty luonnontilaisena, pieni
järvikeskus –rakennus on osoitettu kalamestarin asunnon viereen. Suunnittelijana toimi Jalo
Läspä.

Tuolloin alueelle ehdotettiin asuntorakentamisen lisäksi hotellia sekä liikuntapalveluja.
Kerrostalot olivat ehdotuksessa korkeintaan 6-kerroksisia. Suunnitelman laatijana toimi Olli
Kivinen. Saman suunnittelijan jatkoehdotuksessa vuodelta 1974 asuntorakentamista on esitetty
jo laajemmalti ja osa siitä on esitetty nykyisin suojellulle lehtometsäalueelle.
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Toisessa vaihtoehdossa vuodelta 1997, on ehdotettu hotellia alueen lounaiskulmaan.

Tämän

osayleiskaavaluonnoksen

pohjalta

tehtiin

asemakaavaluonnos,

jossa

alueen

lounaiskulmaan on kaavailtu pienkerrostaloja sekä julkista rakentamista. Muilta osin alueelle on
osoitettu puistoalueita, kalanviljelyyn tarkoitettu alue sekä suojeltu metsäalue.
Suunnittelijana toimi kaupunginarkkitehti Harriet Herlin-Kerosuo.

Vuonna 1999 aluetta päätettiin kehittää asuntorakentamisen näkökulmasta ja hotelli poistui
suunnitelmista, vaikkakin sen toteutumista muutama vuosi aikaisemmin pidettiin hyvinkin
mahdollisena.

Porlan kaavoituksen suuntaviivoja vedeltiin seuraavan kerran joulukuussa 2003, jolloin
ympäristölautakunta hyväksyi kaupunginarkkitehti Katariina Haighin tekemän luonnoksen
periaatteet.
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Syksyllä 2004 kaupunginarkkitehti Katariina Haigh laati Porlan eri osa-alueille vaihtoehtoisia
ratkaisuja, joista pyrittiin löytämään alueen jatkokehittämisen malli. Osa-alueina erottuivat:
vanha kalanviljelyn lammikkoalue, suojeltu lehtometsäalue, kalamestarin asunto pihapiireineen
sekä alueen lounaiskulma, joka onkin todettu rakentamiseen parhaiten soveltuvaksi.

Marraskuussa 2008 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry käynnisti esiselvityshankkeen, jonka
tarkoituksena oli selvittää osaamiskeskittymän, eli Järvikeskus –rakennuksen, ja perhepuiston,
eli allasalueiden kunnostamisen virkistys- ja kalanviljelykäyttöön, toteutettavuus alueella.
Hankkeen selvitykset ja loppuseminaarin esitykset ovat saatavissa osoitteessa:
http://www.porla.fi/pages/posts/jE4rvikeskus-lohjalle-tilaisuuden-antia18.php

Järvikeskus –rakennusta koskevat alustavat suunnitelmat teki allekirjoittanut ja ne toimivat
samalla

tämän

diplomityön

esiselvityksenä.

Hankkeen

loppuseminaari

pidettiin

yleisötilaisuutena 21.1.2010 ja esiselvityshanke päättyi virallisesti 31.1.2010.
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Suunnittelualue sijaitsee Lohjalla, noin kilometri keskustasta lounaaseen, Lohjanjärven
rannalla.

Suunnittelualuetta rajaavat kaakkois-etelä puolella Lohjan keskustasta Virkkalan suuntaan
kulkeva Ojamonkatu, sen varrella suunnittelualueen itäreunalla suojeltu lehtometsäalue sekä
Lohjanjärven rantaan sijoittuva laaja historiallinen kalanviljelyn allasalue. Ojamonkadun
eteläpuolella maisemaa hallitsee jyrkästi kohoava Lohjanharju, jonka juurelta alkava
pientaloalue jatkuu rajaten suunnittelualuetta länsipuolelta. Alueen luoteisreunalla sijaitsee
myös muutaman kerrostalon ryhmä.

Maasto laskee suunnittelualueella Ojamonkadulta (+44.0) rantaa kohti siten että allasalueen
maanpinnan taso on noin kymmenen metriä Ojamonkatua alempana (+34.4).
Pehmeän savimaan vuoksi rakennukset on perustettava paaluille. Korkea pohjaveden pinnan
taso edellyttää vesitiiviitä maanalaisia rakenteita ja mahdollisesti pohjaveden alentamista
pumppaamalla.

3.2

Valokuvat

Suunnittelualueesta otetut valokuvat näyttävät kuinka alue on säilyttänyt historiallisen ilmeensä.
Hautomorakennukset ovat ränsistyneet, mutta muuten aluetta on pidetty peruskunnossa.
Kuvaaminen tapahtui keväällä 2009 ennen luonnon heräämistä, joten valokuvat eivät kerro koko
totuutta alueen rehevästä ja monimuotoisesta luonnosta.

Kuvauspaikat on merkitty numeroin karttapohjaan sekä kuhunkin valokuvaan.

Itse Järvikeskus –rakennuksen sijoitusalueesta ei tarkempia kuvia saanut olemassaolevan
tiheän puuston takia.
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Nykyinen rakennuskanta

Purkutuomion ovat saaneet kalamestarin asunnon pihapiirissä sijaitseva liiteri sekä allasalueen
vieressä sijaitsevat vesilaboratorio ja hautomorakennus.

Alueella sijaitsee viisi rakennusta, joista kaksi tulisi Lohjan museon mukaan säilyttää. Toinen
näistä on 1916 rakennettu kalamestarin asunto, joka lisäksi tulisi merkitä suojelumerkinnällä.
Rakennus vaikuttaa päällisin puolin hyväkuntoiselta ikäisekseen, mutta olisi kuitenkin
kunnostettava ja otettavissa käyttöön esimerkiksi kalanviljelyslaitoksesta kertovana museona.
Alustavan kuntokartoituksen mukaan alueelta purettaviksi ehdotetut rakennukset voisi mitata ja
tehdä niistä pienoismallit museoon esiteltäviksi, kuten koko alueesta ennen mahdollisia
muutostöitä.

Liiteri

Kalamestarin asunto

Vesilaboratorio (1949) olisi korjattavissa, mutta korjauskustannukset tulevat
kuntokartoituksen mukaan liian kalliiksi.
Kalamestarin asunnon pihasauna (1921) on toinen säilytettäväksi ehdotetuista rakennuksista.
14

DIPLOMITYÖ
UUDENMAAN JÄRVIKESKUS

JARI PRITTINEN

Hautomo, rakennusvuosi 1926.
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4

Järvikeskus –rakennus

4.1

Esiselvitys

Esiselvityshankkeen aikana kävin yhdistyksen asiantuntijoiden kanssa heidän oman toimintansa
vaatimat tilatarpeet läpi ja pohdimme yhdessä Järvikeskuksen muita käyttäjäryhmiä. Tämän
pohjalta tein alustavan tilaluettelon, joka on diplomityön mukaisesti tarkennettuna kohdassa 4.6.
Tilaluettelon

lisäksi

tein

hankkeen

loppuraporttia

varten

alustavan

asemapiirroksen,

pohjapiirrokset sekä luonnosmaisen mallinnoksen rakennuksen massoittelusta.
Kommentoin myös hanketyöryhmän kokouksia varten Maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terra
Oy:n tekemiä suunnitelmia perhepuiston allasalueesta sekä luonnostelin asuntorakentamisen
sijoittumisen alueelle.

Esiselvityshankkeen hanketyöryhmässä toimivat

Lohjan

kaupungilta

kaupunginarkkitehti

Katariina Haigh ja kehittämispäällilkkö Pekka Puistosalo, Porlan asiantuntijana kalastusmestari

Esiselvityshankkeen loppuraportin kuvia:

Pekka Ilmarinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta tutkija Markku Kaukoranta, LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen sekä hankesuunnittelija
Sanna Helttunen.

Alkuvaiheen luonnoksia:
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Kahvilatilan alle on sijoitettu ravintolatilat sekä lounasruokailukäyttöön että iltaravintolaksi.
4.2

Suunnitteluratkaisut

Ravintolatila voidaan ottaa myös muuhun yrityskäyttöön, esimerkiksi kalastus- ja/tai
melontapalveluja tuottavaan toimintaan. Ranta-alueelle suuren laiturin yhteyteen voidaan

Rakennus muodostaa kalamestarin asunnon kanssa uuden pihapiirin Alkulähteen ympärille,

suunnitella kajakkivarasto sekä pukutilat talvisin avantouimarien käyttöön.

hieman erilleen luontopuiston allasalueesta. Yhdessä Ojamonkadun varrella sijaitsevan
suojellun lehtometsäalueen kanssa, rakennuksen korkeampi kadunpuoleinen osa ohjaa

Luontopuiston

näkymän pihapiirin lammen yli puistoon ja edelleen Lohjanjärvelle.

vedenkäsittelytilat sekä laboratoriotilat. Pihatasolta on käynti myös luontokoulun opetustiloihin,

pihatasolla

sijaitsevat

myös

hautomotilat,

akvaarioiden

vaatimat

joista osa voidaan muuntaa majoituskäyttöön joko tutkijoiden tai luokkaretkeläisten tarpeisiin.
Rakennus sijoittuu Ojamonkadun tuntumaan siten että kadun ja rakennuksen väliin mahtuu
asiakaspysäköintialue sekä saattoliikenne yksisuuntaisena ajoväylänä. Varsinainen yleisön

Rakennuksen lounaispäädyssä, kerroksissa 1-3, sijaitsevat Luvy ry:n toimitilat: 1.kerroksessa

pysäköinti on viety Kalkkivuorenkadun päähän Lohjanjärven tuntumaan maisemoidulle vanhalle

kenttämestarien tilat, 2.kerroksessa (eli katutasolla) vesilaboratorion tilat ja 3.kerroksessa

allasalueelle. Pysäköintialueen suunnittelussa on varauduttu myös mahdollisiin lisätarpeisiin

elintarvikelaboratorio sekä tutkimus- ja hallintotilat koillispäädyssä.

asuinrakentamisen varalta. Kalkkivuorenkadun kautta on järjestetty myös rakennuksen
huoltoyhteys,

johtuen

osin

suurista

korkeuseroista

sekä

huoltopihan

sijoittamisesta

Toimisto-osan ylimmän kerroksen lounaispäätyyn on suunniteltu toimistotilaa yritys- tai

mahdollisimman huomaamattomasti, kuitenkin rakennuksen huollon kannalta optimaalisesti

tutkimuskäyttöön ja koillispäätyyn neuvottelu- ja illanviettopalveluja tuottavan yrityksen toimitiloja

sekä mahdollisesti tulevan asuinrakentamisen suojaamaan paikkaan.

saunaosastoineen sekä kattoterasseineen.

Korkeamman, toimistotilat ja tutkimustilat sisältävän, osan sijoittaminen kadun varteen asettaa
rakennuksen selkeästi nähtäville julkisen rakennuksen tapaan, ja pihanpuoleisen päädyn loiva
kaartaminen ohjaa alemmalle pihatasolle, Järvikeskuksen näyttelytilojen pääsisäänkäynnin luo.
Yleisötiloihin voidaan kulkea myös katutason sisäänkäynnistä, josta on yhteys toimisto- ja
tutkimustiloihin.

Hissiyhteys

katutason

aulan

ja

näyttelytilojen

välillä

täyttää

esteettömyysvaatimukset. Katutason aulasta sekä näyttelytiloista on mahdollista siirtyä suoraan
auditoriotilaan, joka voi olla vaihtoehtoisesti joko Järvikeskuksen näyttelytilojen käytössä, LänsiUudenmaan

vesi-

ja

ympäristö

ry:n

(Luvy

ry)

käytössä,

pienimuotoisessa

elokuvateatterikäytössä tai vuokrattuna erilaisiin tapahtumiin. Auditorion suurten ikkunoiden
kautta on mahdollista esitellä osaa luontopuiston allasalueesta, mutta ikkunoiden tulee olla
tarpeen mukaan myös pimennettävissä auditorion mahdollisimman laajaa käyttöä ajatellen.

Järvikeskuksen näyttelytilassa sijaitsevat järvi- ja virtavesiakvaariot, jotka tuovat järvikaloja
näyttelyvieraiden ihasteltavaksi myös talviaikaan. Näyttelytilasta on näkymät kalamestarin
asunnon suuntaan sekä puistoon ja Lohjanjärvelle. Näyttelytilasta erkanee kahvilasiipi kohti
koillista. Kahvila jatkuu ulkotilaan terassina ja näköalaparvena luontopuistoon päin.
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Materiaalit

Rakennuksen luonteen mukaisesti rakennusmateriaaleissa ja –ratkaisuissa on pyritty
ympäristöystävällisiin

valintoihin.

Julkisivut

ovat

pääosin

puuverhoiltuja,

erilevyisistä

hienosahatuista kuusilaudoista avosaumalla, pintakäsitelty sävytetyllä UV-suojatulla kuultavalla
puunsuojalla. Pääsisäänkäynnin vieressä sekä pihatasolle johtavien portaiden viereisessä
sokkelissa on käytetty graafista betonia. Pääsisäänkäynnin viereiseen seinään voidaan tehdä
esimerkiksi järviluontoaiheinen maisemakuva ja ulkoportaiden viereiseen seinään järvikalalajeja
esittelevä kuvitus. Näin saadaan julkisivuihin rakennuksen käyttötarkoituksen mukaista
opetuksellista sisältöä.
Ulkokatokset ovat teräsrakenteisia. Pihan rakennetut pinnat ovat osin luonnonkiveyksin,
pääosin betonikiveyksin päällystettyjä. Käyttönurmialueiden poikki kulkevat polut ovat
kivituhkapeitteisiä. Terassi- ja laiturialueet ovat painekyllästetyin ruskeasävyisin laudoituksin
päällystettyjä, rakennuksen terassialueilla voidaan käyttää myös puu-muovikomposiitti tuotteita.

Myös sisätiloissa korostuu puu verhoilumateriaalina. Näyttelytilassa seinät verhoillaan
karkeahöylätyillä petsatuilla suorareunaisilla sisäverhouslaudoilla. Mahdollisuuksien mukaan
käytetään

piilokiinnitystä

tai

kiinnityksessä

käytettyjen

kiinnikkeiden

kannat

peitetään

tapittamalla. Sisäkatot ovat yleisötiloissa pääosin puuritiläkattoja, yläpuolisella tummalla
akustoivalla materiaalilla varustettuja. Näyttelytilan sisäkatto aaltoilee välillä peittäen ja
paljastaen liimapuiset palkkirakenteet, kätkien samalla iv-kanavat.

Yleisötilojen lattioissa käytetään suuria, tummasävyisiä keraamisia laattoja, joissa on
luonnonkivikuviointi.
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Rakenteet ja LVIS-tekniikka

Rakennuksen alin kerros on betonirakenteinen ja muut kerrokset puurakenteisia. Kellarin
maanvastaiset

seinät

tehdään

vesitiiviinä

rakenteena

jatkuvalla

vedeneristeellä

pohjavesiolosuhteiden takia.
Rakennus perustetaan paaluille maaperäolosuhteiden takia. Paalutuksessa käytetään tarvittava
määrä ns. energiapaaluja, joissa on valmiina maalämpöjärjestelmän vaatimat putkitukset.

Ylimpien kerrosten kantavat pilarit ovat kerroksen korkuisia liimapuupilareita. Pilarien molemmin
puolin

on

kaksi

kapeaa

liimapuupalkkia,

jotka

on

kannatettu

pilareista

teräksisillä

piiloliitoselimillä. Näin saadaan rakenteilla lisää ilmettä sisätiloihin, sekä näyttelytilassa
sijoitettua

valaistus

palkkien

väliseen

tilaan.

Palkit

kannattavat

kertopuisia

kotelolaattaelementtejä.

Rakennus on jäykistetty pystysuunnassa betonisilla porrastorneilla sekä hissikuiluilla.
Vaakasuuntaisen jäykistyksen hoitavat kotelolaattaelementit, jotka on liitettävä yhtenäiseksi

Rakenneperiaate

jäykistäväksi elementiksi toimisto-osan kaltevassa päädyssä.
Sadevedet poistetaan katoilta sisäpuolisen viemäröinnin kautta. Vesikatteena on käytetty ilman
typenoksideja puhdistavaa bitumihuopaa.
Rakennuksessa on kaksi ilmanvaihtokonehuonetta, toinen (178 m2) auditorion päällä ja toinen
(100 m2) toimisto-osan neljännessä kerroksessa rakennuksen lounaispäädyssä. Näin
kanavavedot eivät muodostu tarpeettoman pitkiksi. Pystykuilut sijaitsevat auditorion molemmilla
seinillä sekä porraskuilujen yhteydessä. Kanavien vaakavedoissa palkit ylitetään välipohjina
toimivien

kotelolaattaelementtien

koteloissa.

Näihin

kotelotiloihin

on

sijoitettu

myös

kaapelointireitit, joita päästään huoltamaan alakautta.

Ilmanvaihtokonehuoneet
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4.5

Esteettömyys

Rakennuksen sijainti rinteessä tuo omat haasteensa ulkotilojen esteettömyydelle. Katutasolta
pihatasolle, eli Alkulähteen ja kalamestarin asunnon ympäristöön, kulkeminen on hoidettava
joko kalamestarin asunnolle kulkevan tien kautta, sisätilojen kautta hissiyhteydellä tai
luontopuiston kautta luiskaa myöten. Luontopuistossa ja pihatiloissa otetaan esteettömyys
huomioon siten että saadaan aikaan toiminnallisesti rikas elämys. Laiturirakenteissa
huomioidaan pyörätuolien käyttäjät levennetyillä kohtaamispaikoilla sekä suojareunuksilla.
Vesialtaita ympäröivä piha-alue tehdään altaasta poispäin viettäväksi ja tarvittaessa varustetaan
suojaavin reunuksin.

Ojamonkadun

ja

rakennuksen

välissä

sijaitsevan

pysäköintialueen

pääsisäänkäynnin

puoleiseen päätyyn on varattu pyörätuolin käyttäjälle soveltuvia autopaikkoja.

Esteettömyys

toteutuu

sisätiloissa

hissiyhteyksin

ja

riittävän

levein

kulkuväylin.

Pääsisäänkäyntien tuulikaapit on varustettu automaattiliukuovin ja suunniteltu riittävän väljiksi
Ilmanvaihtoperiaate

pyörätuolien kohtaamiseen.

Auditorioon on suunniteltu neljä pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaa paikkaa, kaksi alatasolle ja
kaksi ylätasolle.
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